
14 лістапада 2018 г.ЗЯМЛІ НАДЗЕЙНАЯ АПОРА8

Свят ла на Ста ра вой та ва, 
на мес нік на чаль ні ка 
ма лоч на та вар на га комп лек су 
«Ма лыя На ва сёл кі»:

— Пра ца ва ла на ста рой фер ме бры га дзі рам. Ця-

пер на но вым комп лек се да па ма гаю Жан не Асі пен цы, 

пра цу ем з ёй у дзве зме ны.

Ад но па мяш кан не цал кам за поў не на жы вё лай, 

па ло ва з іх дой ныя ка ро вы і ця луш кі. Кар мы раз-

да юц ца аў та ма ты за ва на, уста ля ва на кам п'ю тар ная 

дой ка. На сён няш ні дзень тут пра цуе тры да яр кі, ад-

на з іх пад мен ная. Так што на шы апе ра та ры ма юць 

вы хад ныя дні. Ка лі па мяш кан не за поў нім цал кам, то 

спат рэ біц ца яшчэ жан чы на. На доі ў нас доб рыя — 

і 23, і 28 кі ла гра маў ад ка ро вы ў су ткі. Усё у за леж-

нас ці ад ацё лаў, па ры го да.

Але на Ве лі ча ва, 
вы кон ва ю чая аба вяз кі 
за гад чы цы ста ло вай:

— Па мяш кан не ста ло вай не-
па зна валь на змя ні ла ся як унут ры, 
так і звон ку. Лі та раль на за два ме-
ся цы сель гас ар га ні за цыя сва і мі сі ла мі, гас па дар чым спо са бам зра бі ла еў ра-
ра монт дзвюх за лаў, па фар ба ва ла бу ды нак, які ця пер ззяе вя сё лы мі ко ле ра мі. 
Ма ла та го, кі раў ніц тва за ку пі ла су час нае ку хон нае, ха ла дзіль нае аб ста ля ван не, 
плі ты, мэб лю, ста лы, по суд. Ця пер не со рам на і гас цей за пра сіць, і бан ке ты 
ла дзіць. А лю дзі аран ду юць 
па мяш кан не ах вот на для пра-
вя дзен ня ўра чыс тас цяў, кар-
па ра тыў ных ме ра пры ем стваў, 
па мі нак. Арэн да, на прык лад, 
вя лі кай за лы абы хо дзіц ца ў 
су ткі ў 200 руб лёў. Гэ та з улі-
кам по су ду, га та ван ня. Ды і 
так шмат клі ен таў пры хо дзіць, 
не толь кі свае. На ват з Дзяр-
жын ска пры яз джа юць. Ме ню 
ў нас раз на стай нае, абе ды 
не да ра гія — ка ля 3-4 руб лёў 
у за леж нас ці ад та го, што вы-
бе ра ча ла век. Свае ра бот ні кі 
хар чу юц ца па та ло нах, абед ім абы хо дзіц ца ў 1 ру бель 80 ка пе ек, роз ні цу ў 
кош це да плач вае прад пры ем ства. Да спа до бы на вед валь ні кам вы печ ка, якую 
га ту ем сва і мі ру ка мі. Ад нос на не да ра гі кошт абе даў тлу ма чыц ца тым, што гас-

па дар ка за бяс печ вае 
ста ло вую га род ні най, 
буль бай, морк вай, бу-
ра ка мі, ка пус тай, мя-
сам. Куп ля ем толь кі 
кру пы, ма ка ро ну.

Пад час асноў ных 

сель ска гас па дар чых 

кам па ній ме ха ні за та-

раў кор мім у по лі. Для 

гэ та га спе цы яль на 

аб ста ля ва ныя тры ма-

шы ны з тэр ма са мі, ру-

ка мый ні кам. Пад вя чо-

рак да ём бяс плат на.

Аляк сандр Кі сіц кі, га лоў ны ін жы нер:

ПА СПЯ ХО ВАЕ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА — ПА СПЯ ХО ВАЕ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА — 
ГА РАН ТЫЯ ПОС ПЕ ХУ І ДАБ РА БЫ ТУ КОЖ НАЙ СЯМ'ІГА РАН ТЫЯ ПОС ПЕ ХУ І ДАБ РА БЫ ТУ КОЖ НАЙ СЯМ'І

Ла ры су Га рач ку, 
стар шы ню пра фка ма, мы за ста лі ў га род ні нас хо ві шчы:

Буль ба схо ві шча. За ад груз кай буль бы. Зле ва на пра ва: Іры на МА ЗУР
(за гад чы ца), Ла ры са ЛЕ МЯ ШЭЎ СКАЯ і Тац ця на БЕ ЛА ВУС.

— Пе ра бі ра ем буль бу, фа су ем у 

сет кі для про да жу. Па 300 кі ла гра маў 

клуб няў вы да ём сва ім ра бот ні кам, па 

150 кі ла гра маў — пен сі я не рам тавары-

ства. Акра мя та го, да ём бяс плат на па 

сет цы ка пус ты. Што ме сяц кож ны з на-

шых пра цаў ні коў атрым лі вае па 8 кі ла-

гра маў мя са па са бе кош це — тры руб лі 

за кі ла грам, 30 літ раў ма ла ка, кош там 

32 ка пей кі за літр. На 23 лю та га і 8 са-

ка ві ка ўсім ра бот ні кам вы дзя ля ем па 

дзве ба за выя ве лі чы ні. Да Дня ра бот-

ні ка сель скай гас па дар кі і пе ра пра цоў-

чай пра мыс ло вас ці кож на му на ле жыць 

4 БВ, во і нам-ін тэр на цы я на ліс там да дня 

вы ва ду са вец кіх вой скаў з Аф га ні ста-

на — па 10. Да Дня ма ці шмат дзет ным 

сем' ям да ём па чатыры ба за выя, ас тат-

нім, хто вы хоў вае менш як трох дзя цей, 

па дзве ба за выя. На ва год нія па да рун кі 

атрым лі ва юць усе пра цу ю чыя — кож ны 

на су му ка ля 50 руб лёў ад най маль ні ка 

і па паў та ра кі ла гра ма цу ке рак — ад 

праф са ю за. Пра да ём лю дзям яб лы кі, 

га род ні ну, морк ву, бу ра кі. Усе ах вот ныя 

на вед ва юць бяс плат на за кошт праф са-

ю за кан цэр ты зо рак бе ла рус кай і ра сій-

скай эст ра ды. Па бы ва лі на вы ступ лен-

нях На та шы Ка ра лё вай, Іга ра Ні ка ла-

е ва, Ста са П'е хі. Дзя цей во зім у цырк, 

дэль фі на рый. Па чы на ю чы са сту дзе ня 

ўсім, хто жа дае, вы да ём па 5 аба не мен-

таў у ба сейн. Па ка лек тыў ным да га во ры 

бы ло му кі раў ні ку, які ад пра ца ваў больш 

за 20 га доў у гас па дар цы, пла цім што-

ме сяц 20 ба за вых ве лі чынь.

Свят ла на СТА РА ВОЙ ТА ВА ў да іль най за ле 
з кам п'ю тар най сіс тэ май кі ра ван ня.

— Пас ля асноў ных сель ска гас па дар-

чых кам па ній ра ман ту ем тэх ні ку, ру ха ві кі, 

вуз лы трак та роў. Усё ро бім сва і мі сі ла мі. 

Хлоп цы, ма лай цы, спраў ля юц ца.У рай аг ра-

сэр віс звяр та ем ся толь кі та ды, ка лі па лом ка 

ад бы ла ся па іх ві не. У нас вя лі кі парк тэх ні-

кі — ка ля 80 трак та роў, 50 сель гас ма шын, у 

тым лі ку 12 збож жа ўбо рач ных і 7 кор ма ўбо-

рач ных кам бай наў.

Уся скла да ная тэх ні ка за хоў ва ец ца ў па-

мяш кан нях, пад на ве сам, імк нём ся пад трым-

лі ваць яе ў на леж ным ста не. У гас па дар цы я 

пра цую двац цаць пер шы год. Пры ехаў сю ды 

пас ля за кан чэн ня ін сты ту та ме ха ні за цыі (ця-

пер Бе ла рус кі дзяр жаў ны аграр ны тэх ніч ны 

ўні вер сі тэт). Там жа ву чыц ца і сын, хо ча стаць ін жы не рам, як 

і баць ка. Жон ка пра цуе ў сіс тэ ме су вя зі. Гас па дар ка вы дзе-

лі ла дом, у якім жы вём ужо тры нац цаць га доў, яго да зво лі лі 

пры ва ты за ваць. Сло вам, пры жы лі ся тут, глы бо ка пус ці лі 

ка ра ні.Так што на ват дум кі не ўзні кае на конт го ра да. У нас, 

лі чы, ство ра ны не гор шыя за га рад скія ўмо вы пра цы, бы ту, 

ад па чын ку.

У май стэр ні вя дзец ца пад рых тоў ка тэх ні кі да на ступ на га го да. 
Зле ва на пра ва: Анд рэй ГА РАЧ КА, Аляк сандр КІ СІЦ КІ

(га лоў ны ін жы нер), Ра ман БРЫН ДЗІКАЎ.

У дыс пет чар скай. Зле ва на пра ва: на мес нік ды рэк та ра па вы твор час ці 
Дзміт рый СТА РА ВОЙ ТАЎ і дыс пет чар Ала ЛІ СА ВЕЦ.

Пад рых тоў ка да зі мы.

Ра бот ні кі ста ло вай ча ка юць на вед валь ні каў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, Алена ДАЎЖАНОК, Кастусь ДРОБАЎ. УНП 600112675

(Заканчэнне. Пачатак на 7-й стар.)

Сё ле та зра бі лі су пер су час ны ра монт ста ло вай гас-
па дар чым спо са бам уся го за два ме ся цы, за ку пі лі 
не аб ход нае аб ста ля ван не, мэб лю. Ця пер вя лі кая 
за ла зда ец ца ў арэн ду для бан ке таў. Сло вам, усё 
скі ра ва на на тое, каб за раб ляць гро шы. Гас па дар ка 
ва ло дае фір мен ны мі ма га зі на мі: у Фа ні па лі, Дзяр-
жын ску, вёс цы Пет ка ві чы. У па сёл ку Энер ге тыкаў 
ра ней пло шчы пад кра му аран да ва лі. Ця пер бу ды-
нак вы ку пі лі, ра ман ту юць. Пра дук цыю, якая рэа лі-
зу ец ца пад брэн дам «Мяс ны дом», аца ні лі не толь кі 
мяс цо выя па куп ні кі, але і жы ха ры Мін ска, на ва коль-
ных ра ё наў, пра што свед чаць па ста ян ныя чэр гі.

— Сы ра ві ну на пе ра пра цоў ку ў ста рон ніх прад-
пры ем стваў мы не бя ром. Вы ка рыс тоў ва ем толь кі 
сваю, па коль кі ве да ем, як да гля да ем жы вё лу, чым 
кор мім і які пра дукт атрым лі ва ем на вы ха дзе. У каў-
бас ных вы ра бах не вы ка рыс тоў ва ем сою, эмуль га-

та ры. Толь кі на ту раль нае аха ло джа нае мя са. Ко-

лер са праўд на га мя са па ві нен быць не чыр во ны, а 

шэ ры, — кан ста туе Юрый Клі маш. — Тое ж са мае 

хо чам зра біць і па ма ла ку. У пе ра пра цоў чым цэ ху 

не бу дзе шы ро ка га асар ты мен ту. Га лоў нае, каб 

пра дук ты бы лі на ту раль ныя. Не сак рэт, чым мен шы 

тэр мін за хоў ван ня, тым леп шыя вы ра бы. І на огул 

мы ста вім пе рад са бой мэ ту зра біць на шу сель гас-

ар га ні за цыю ад ной вя лі кай на ту раль най фер мер-

скай гас па дар кай. Інакш ка жу чы, вы пус каць толь кі 

якас ную, на ту раль ную пра дук цыю. Мы атры ма лі 

сер ты фі кат ад па вед нас ці, які да зва ляе пра да ваць 

пра дук цыю за мя жу. Для гэ та га не аб ход на бы ло 

вы ка наць шэ раг па тра ба ван няў, са ні тар ных нор-

маў, па ста віць сіс тэ му аха лодж ван ня, якая круг лы 

год пад трым лі вае тэм пе ра ту ру 
12 гра ду саў. Але на сён няш ні 
дзень праб лем з рэа лі за цы яй 
пра дук цыі ня ма, мы на ват не 
мо жам за да во ліць по пыт на яе 
ўсіх спа жыў цоў.

На огул у гас па дар цы ўліч-
ва юць пра дук цыю не па ва ле, 
а па яе рэа лі за цыі. Дак лад ны 
ана ліз, улік да юць свой вы нік. 
На прык лад, сту пень па крыц-
ця за трат вы руч кай скла дае 
107 %. Інакш, ру бель укла лі, а 

за ра бі лі 1,07 руб ля. За сту дзень — ве ра сень рост 
ва ла вой пра дук цыі на ўзроў ні 105,9 %, вы руч ка ад 
рэа лі за цыі — 111,9 %. За ра бот ная пла та па вя лі-
чы ла ся на 106,7 %. На адзін ба ла-гек тар атры ма на 
пры быт ку 12 руб лёў — рост 108,6 %. Ін шы мі сло-
ва мі, не прос та рас це вы руч ка, а ўзрас тае эфек-
тыў насць ра бо ты з зям лёй. Гэ та свед чыць пра тое, 
што зям ля вы ка рыс тоў ва ец ца мак сі маль на, не адзін 
тэх на ла гіч ны сель ска гас па дар чы цыкл. Хле ба ро бы 
ААТ «Кру та гор'е-Пет ка ві чы» па спя ва юць па са дзіць 
пра меж ка выя куль ту ры і са браць ура джай.

Ну, і вя до ма, у гэ тыя пос пе хі вя лі кі ўклад уно-
сяць пра фе сі я на лы сва ёй спра вы: спе цы я ліс ты, 
жы вё ла во ды, ме ха ні за та ры, да яр кі. Ме на ві та ім і 
род най гас па дар цы пры све ча ны 30-хві лін ны фільм, 
які сё ле та зня лі. Упер шы ню част ку яго прэ зен ту юць 
на Дзень ра бот ні каў сель скай гас па дар кі і пе ра пра-
цоў чай пра мыс ло вас ці.

— Хо чам, каб за ста ла ся па мяць аб на шай гас па-
дар цы, яе пра цаў ні ках, — лі чыць Юрый Клі маш. — 
Мы ад шу ка лі фільм бе ла рус ка га тэ ле ба чан ня, сю-
жэт яко га рас каз вае пра ўвод у дзе ян не пер шых 
кал гас ных до мі каў. На юбі леі прад пры ем ства мы 
яго дэ ман стра ва лі. Ця пер хо чам зман ці ра ваць з 
су час ным філь мам і па ка заць усю гіс то рыю, да сяг-
нен ні гас па дар кі, у тым лі ку і праз ін тэр в'ю пра цаў ні-
коў, спе цы я ліс таў. На 85-год дзе на шай ар га ні за цыі 
ўста на ві лі так са ма вя лі кі ка мень у скве ры з ме ма-
ры яль най дош кай, дзе на пі са лі хра на ло гію па дзей 
роз ных пе ры я даў з жыц ця гас па дар кі. Для гэ та га 
пад ня лі ўсе ар хіў ныя да ку мен ты, уда ло ся знай сці 
на ват пра та кол пер ша га схо ду, проз ві шчы пер шых 
кал гас ні каў, хто і якую ма ё масць здаў у ка лек тыў-
ную гас па дар ку.
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