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І пры ро дзе па трэб на 
пе рад ыш ка

— Ні на Ві кенць еў на, ці ад чу ва-

ец ца пе рад свя точ ны на строй?

— Мне зда ец ца, што пра ца аг-

ра ры яў са ма па са бе свя точ ная. 

Вы хо дзіш у по ле, ка лі па чы на ец-

ца па сяў ная — вяс на, сон ца, ад-

ра джа ец ца зям ля, і ты ажы ва еш 

ра зам з ёй. Цві це ка ню шы на — 

пры га жосць, ад якой не ад вес ці 

ва чэй. Ра дасць ад ед нас ці з пры-

ро дай ад чу вае кож ны, толь кі ў роз-

най сту пе ні. Яе не маг чы ма ні чым 

за мя ніць. Для мя не заў сё ды час 

асаб лі ва га ўнут ра на га ўзды му, ка-

лі кра суе жы та...

Не вы пад ко ва асноў ным зем ля-

роб чым свя там у на шых пра дзе-

даў бы ла Сё му ха (Трой ца) — па 

за кан чэн ні вяс но вых па ля вых ра-

бот. Яго яшчэ на зы ва лі Зель на, 

Зе ля нец, Зя лё ныя свят кі, бо вы па-

да ла на пе ры яд рас цві тан ня ўсёй 

пры ро ды.

Мы, да рэ чы, у «Азя рыц кім-Аг-

ра» пад трым лі ва ем на род ную тра-

ды цыю — на Трой цу ро бім вы хад-

ны дзень і амаль усім ка лек ты вам 

з сем' я мі збі ра ем ся на тэ ры то рыі 

на ша га азда раў лен ча га цэнт ра 

«Са сно вая» з пес ня мі, тан ца мі, 

юш кай, шаш лы ка мі, уша ноў ва ем 

кож на га сум лен на га пра цаў ні ка 

не за леж на ад пра фе сіі.

Пра фе сій нае на ша свя та вы па-

дае на ліс та пад. Без умоў на, пры-

ем на атрым лі ваць він ша ван ні. 

На пя рэ дад ні він шу ем усіх ра бот-

ні каў сва ёй гас па дар кі ў пра цоў-

ных пад раз дзя лен нях, кож на му 

аса біс та ўру ча ем шчод ры «хар-

чо вы ко шык» і аба вяз ко ва ла дзім 

не вя лі кі са ма дзей ны кан цэрт для 

на строю.

— З чым па ды шлі да трэ цяй 

ня дзе лі ліс та па да сё ле та? Год 

для аг ра ры яў быў цяж кі.

— Так, у па раў на нні з па пя-

рэд ні мі га да мі не даб ра лі ва ла вы 

аб' ём пра дук цыі. Але не лі чу гэ та 

ка та стро фай. Год на год не пры-

хо дзіц ца. Ча ла век імк нец ца вы-

ка наць узя тыя пла ны, а пры ро да 

раз мяр ко вае па-свой му. З пунк ту 

гле джан ня эка но мі кі мы спра ца-

 ва лі доб ра. За дзевяць ме ся цаў 

атры ма лі 2 міль ё ны 433 ты ся чы руб-

лёў пры быт ку. Гэ та га лоў ны вы нік 

на шай ра бо ты. Част ко ва ад на ві лі 

свой сель ска гас па дар чы тэх ніч ны 

парк, як па лі зін гу, так і за ўлас-

ныя срод кі. Свое ча со ва вы плач-

ва ем за роб кі (ся рэд ні за дзевяць 

ме ся цаў па гас па дар цы — 1130 руб -

лёў) і па да ткі, не ма ем доў гу за 

энер га нось бі ты, раз ліч ва ем ся з 

па стаў шчы ка мі. Гэ та спра ва го на-

ру. На мой по гляд, «не раз лі кі» —

не па ва га да парт нё ра. З на мі, на 

жаль, ка ле гі, ка го мы вы ру чы лі ў 

свой час кар ма мі, зер нем, буль-

бай, не раз лі чы лі ся.

Спра вай го на ру, лі чу, так са ма 

быць пра фе сі я на лам і ра біць ра-

бо ту па-гас па дар ску, як для ся бе, 

не за леж на ад ма ё мас ці. У гэ тым 

сак рэт пос пе ху.

Уво гу ле, лі чу, што лю бы год, ка-

лі не бы ло па жа ру, за ле вы, бу ры і 

вай ны, — не цяж кі. За ўсё дзя куй 

Бо гу!

Важ ней за на двор'е
— Пра сак рэт пос пе ху трош кі 

пад ра бяз ней, ка лі лас ка!

— Мы, бе ла ру сы, па сва ёй мен-

таль нас ці — лю дзі зям лі. Гэ та зна-

чыць, па він ны вес ці свой біз нес без 

мі тус ні, раз ме ра на, ста біль на. Ад-

на з асноў ных праб лем у гас па дар-

ках — час тая зме на кі раў ніц тва. 

Раз мо ва не толь кі пра ды рэк та ра 

ці стар шы ню, але пра аг ра но ма, 

заа тэх ні ка, ве тэ ры нар на га ўра ча, 

ін жы не ра... Які б ра зум ны ні быў 

но вы кі раў нік, ён не мо жа ад ра зу 

ўха піць усе ню ан сы вы твор час ці, 

бы ту, ха рак та ру мяс цо вас ці, усё 

пра лі чыць. А па куль ён уні кае, ка-

лек тыў не здоль ны пра ца ваць з 

поў най ад да чай, пра бук соў вае. Ка-

та кліз мы на двор'я ў ра зы на но сяць 

мен шую шко ду спра ве, чым без-

улад дзе. Бо пры доб рым кі раў ні ку 

кож ны ве дае, што яму ра біць, мае 

сваю ад каз насць за спра ву, каб 

лан цу жок тэх на ла гіч на га пра цэ су 

не па рваў ся. Пад час эк стрэ маль-

ных умоў і на пру жа най ра бо ты ўсе 

ма бі лі зу юц ца.

Ка лі мы зво зім з па лёў се на, 

ні хто не гля дзіць, што ўжо амаль 

поў нач. Ка лі ў га ра чы час не ха пае 

ме ха ні за та раў, за руль са дзяц ца 

ін жы не ры і ме ха ні кі. Та му і аў та-

ры тэт ма юць, хоць і зу сім яшчэ 

ма ла дыя.

Да та го ж, ра бо та на зям лі па-

тра буе пе ра ем нас ці па ка лен няў. 

Не здар ма ў ся лян скіх сем' ях асаб-

лі вая па ша на бы ла ста рэй ша му 

муж чы ну ў ро дзе. Ён ўжо не меў 

сіл араць або ма ла ціць, але кі ра-

ваў, быў га лоў ным «ме не джа рам». 

Бо ве даў, ад куль па чы наць ка сіць, 

у якую па ру се яць ці са джаць, якую 

жы вё лу лепш па кі нуць на пле мя. 

Ад яго на ву чаў ся сын, ад та го — 

унук. І ка лі пе ра рваць гэ ты лан цу-

жок, па мыл кі не па збеж ныя.

У нас Іван Та ра са віч Ра кіц кі 

пра цуе кі роў цам 53 га ды. Не як ба-

 чу: са пса ва ла ся ма шы на, ён ста іць 

і піль на со чыць, як яго ўну кі,

адзін ін жы нер, дру гі ў той час быў 

энер ге ты кам у гас па дар цы, кру-

цяць, ра ман ту юць, аж но га ло вы 

міль га юць. «Во, — ка жу, — Іван 

Та ра са віч, доб рых са бе сле са раў 

знай шлі». А ён ад каз вае з усмеш-

кай: «Я ж ве даю, як ад ра ман та-

ваць, ды ўжо спі на не гнец ца, а

вось ці змо гуць гэ тыя спе цы я ліс-

ты, па гля джу...» Змаг лі. Ста рэй шы 

ўнук Сяр гей Са віц кі за раз га лоў ны 

ін жы нер гас па дар кі, па не аб ход-

нас ці за мя шчае ды рэк та ра.

А з пра ца ві тай, дых тоў най сям'і 

Ва ле рыя Ада ма ві ча Быст ры кі на 

ра бо ту ў жы вё ла га доў лю ра зам з 

ім ідуць: жон ка, двое сы ноў і ня-

вест ка. Сям'і Тац ця ны Крэс (абое з 

му жам Яў ге нам пра цу юць да яра мі) 

час та да па ма гае пры га жу ня дач ка 

На сця, пра да вец кра мы. Спрыт-

ная, ка му ні ка бель ная, ад ным сло-

вам, свая. Пры ем на ба чыць, як 

кро чаць ра зам на ра бо ту ме ха ні-

за та ры баць ка і сын Мі ха ле-

ві чы, ме ха ні за тар Ула дзі мір 

Дрозд з зя цем і сы нам, тры 

бра ты Ня хай чы кі...

Ёсць у пос пе ху і ін шыя 

аба вяз ко выя склад ні кі. Ва 

ўсім све це аг ра пра мыс ло-

вы комп лекс скла да ец ца з 

пры ват на га біз не су. А біз -

нес здоль ны раз ві вац ца, 

ка лі ў яго ёсць мі сія. Гро шы — 

толь кі сро дак вы ка нан ня мі-

сіі, па стаў ле най мэ ты. Ка лі 

гро шы са срод ку пе ра тва-

ра юц ца ў мэ ту, мы атрым-

лі ва ем ту пі ко вую сі ту а цыю: 

ня ма ні гро шай, ні спра вы.

На ша мэ та — за бяс пе-

чыць фер мы са мы мі пра-

 дук цый ны мі жы вё ла мі. 

А гэ тых жы вёл — най леп-

шы мі кар ма мі, умо ва мі 

ўтры ман ня, каб мець шмат 

якас на га пра дук ту — ма ла-

ка (яко га, да рэ чы, што дня 

ў гас па дар цы атрым лі ва ем 

55 тон). Нам трэ ба гэ та ма-

ла ко пра даць, каб за вы-

ру ча ныя гро шы, у пер шую 

чар гу, на ла дзіць доб ры быт 

тых лю дзей, якія тэх на ла гіч-

на ро бяць сваю спра ву. І тут паў-

стае пы тан не: ча му гас па дар ка не 

мо жа пра даць атры ма ны пра дукт 

та му пе ра пра цоў шчы ку, які за пла-

ціць боль шую ца ну і свое ча со ва 

раз лі чыц ца? Гэ та, да рэ чы, ад на з 

пры чын стрым лі ван ня эка на міч на-

га раз віц ця сель скай гас па дар кі.

Ка лі ко рат ка, пос пех — гэ та іні-

цы я ты ва плюс пра фе сі я на лізм. І не 

трэ ба ба яц ца па мы лак.

Сель скай гас па дар цы 
па трэ бен не ля тун

— Якія якас ці вы цэ ні це ў ра-

бот ні ках ся ла больш за ўсё?

— Пра ца здоль насць, стрэ са-

ў стой лі васць, доб ра зыч лі васць.

Пра фе сій ныя на вы кі мо жа на быць 

кож ны. Я бяс кон ца ра да сён няш-

ня му свай му ка лек ты ву, бо ўсе 

га лоў ныя па са ды ў ім за ня лі ма-

ла дыя лю дзі. Яны пры хо дзі лі ў 

свой час прак ты кан та мі, бры га-

дзі ра мі, а ця пер кі раў ні кі, пра фе-

сі я на лы сва іх га лін вы твор час ці. 

Га на ру ся га лоў ным ін жы не рам 

Сяр ге ем Са віц кім, яго вы дат на 

да паў ня юць вя ду чыя ін жы не ры 

Аляк сандр Яў мен чык і Дзміт рый 

Фі лі по віч. Вель мі за да во ле на ад-

каз нас цю ў ра бо це га лоў на га аг-

ра но ма Ула дзі мі ра Ла пыць кі, май-

стра ага род ні нас хо ві шча Люд мі лы

Ба кан. Прос та люб лю сва іх ка лег —

га лоў на га заа тэх ні ка Свят ла ну 

Коў зан, га лоў на га ве ту ра ча Дзя-

ні са Ма зу ру. Ні чым не ўсту па юць 

ім Ла ры са Міх не віч,Тац ця на Стан-

ке віч, Воль га Шы ма но віч, Мі ка лай 

Сне гур, На сця Най дзен ка. Вы дат-

ныя спе цы я ліс ты сва ёй спра вы 

Дзя ніс і Анд рэй Сняж ко вы, Іры на 

Ла ба на ва, Іван Каз лоў, Тац ця на 

Чыр кун, Ва лян ці на Ру дзік са сва і мі 

ка ман да мі...

На ша гас па дар ка шмат про-

філь ная: амаль сем ты сяч га лоў 

буй ной ра га тай жы вё лы, дзе вяць 

ты сяч гек та раў сель гас угод дзяў,

сем ты сяч па шы, во сем гек тараў 

цяп ліц, ага род ні нас хо ві шча, су-

шыль ная гас па дар ка, эка ту рызм... 

Усе спе цы я ліс ты пра цу юць у звяз-

цы, а зла джа ная ра бо та ў ка ман-

дзе — пос пех лю бой спра вы.

Мая за да ча, як я яе ба чу, ар-

га ні за ваць ра бо ту так, каб се ля-

нін ад чу ваў ся бе ча ла ве кам: меў 

вы хад ныя дні, ад па чы нак у цёп-

лы се зон, маг чы масць вы хоў ваць 

дзя цей, да па ма гаць баць кам і пра-

ца ваць на аса біс тай ся дзі бе. Мы 

да бі лі ся гэ та га ў цяп лі цах, част ко-

ва на фер ме, па куль не ўда ец ца ў 

ме ха ні за цыі. А гэ та ж — ма ла дыя 

муж чы ны, якія па він ны да да ваць 

ува гу сва ім жон кам, чуць па трэ-

бы дзя цей і баць коў. Мы ідзём да 

гэ та га: па сту по ва мя ня ем сель-

ска гас па дар чую тэх ні ку на больш 

эфек тыў ную, у лю дзей бу дзе вы-

зва ляц ца час. Але ж па трэб на 

яшчэ і за ро бак за ха ваць.

Бо лю дзі, якія пра цу юць на зям-

лі, не толь кі ся бе — увесь свет кор-

мяць. Іх зда роўе і жыц цё бе раг чы 

трэ ба.

— Чым вы мо ладзь утрым лі-

ва е це?

— Асаб лі ва і не ўтрым лі ваю. Ка-

лі нех та хо ча сыс ці, ні ко лі не ўга-

вор ваю за стац ца. Лю дзі мя ня юць 

мес ца ра бо ты: го рад бліз ка, а там 

мож на знай сці больш лёг кую пра-

цу, у больш кам форт ных умо вах. 

З ін ша га бо ку, для нас на яў насць 

ста лі цы по бач — вя лі кі плюс. Гэ та 

зай мае воль ны час лю дзей. Доб-

рыя транс парт ныя зно сі ны да зва-

ля юць змя ніць аб ста ноў ку, раз ве-

яц ца, ад па чыць, на ве даць 

ма га зі ны.

Не ка то рыя сы хо дзяць 

у сла бей шыя гас па дар кі 

дзе ля кар' ер на га рос ту. 

Роз ныя пры чы ны, у тым 

лі ку і ся мей ныя.

Але ве да е це, мо ладзь 

трэ ба толь кі за ча піць, 

а там яна і са ма бу дзе 

пад цяг вац ца. Сё ле та мы 

пры ня лі двух вы пуск ні-

коў-ве ту ра чоў, вы пус ку 

яшчэ двух ча ка ем. Спра-

ва ў тым, што вёс ка — гэ-

та асаб лі вы свет, кра і на ў 

кра і не. У кож най свой лад, 

свае звыч кі, свя ты. Лю дзі 

ад чу ваюць су вязь па між 

са бой, уза ем ную ад каз-

насць і са лі дар насць.

Ра зам з тым, я ду маю, 

што ся ло са спе ла для на-

ступ на га кро ку ў вы ра-

шэн ні кад ра ва га пы тан ня. 

Жыл лё для спе цы я ліс таў 

усіх уз роў няў, якое да-

зво ле на пас ля ся мі га доў 

пра цы вы куп ляць, ужо не 

ра шэн не. Бо бу да ва лі ся 

гэ тыя да мы ў свой час не 

заў сё ды якас на, і са мае га лоў нае, 

тыя, хто іх бу да ваў, ра біў гэ та не 

для ся бе.

Лі чу, трэ ба пас ля пэў най ад-

пра цоў кі — трох-пяці га доў, даць 

ма ла до му спе цы я ліс ту ўчас так 

зям лі для ін ды ві ду аль на га бу даў-

ніц тва і льгот ны крэ дыт. Не гас-

па дар цы крэ дыт, а пер са наль на 

ча ла ве ку. Ня хай ён са бе бу дуе 

дом, які жа дае, і, ка лі мо жа, да-

дае ўлас ныя срод кі. А ў гас па-

дар цы па він на быць эфек тыў ная 

вы твор часць, каб ча ла век меў 

маг чы масць вяр таць крэ дыт і па-

ляп шаць свой даб ра быт. Вось та-

кі па ды ход за тры мае, да зво ліць 

пус ціць ка ра ні. Пры вез ці ў па бу-

да ва ны на свой густ дом ста рых 

баць коў. Га да ваць там праз га ды 

ўлас ных уну каў. Гэ та важ на. На-

шай вёс цы не аб ход на асед ласць. 

Се ля нін ні ко лі лёг ка не рас ста нец-

ца са сва ёй ма ё мас цю. Гэ та ас но-

ва яго жыц ця.

— Як ра бо та ў пар ла мен це 

ўплы вае на кі ра ван не гас па-

дар кай?

— Ра бо та ў Са ве це Рэс пуб лі-

кі да па ма гае мак сі маль на ад даць 

свой па тэн цы ял на ка рысць кра і-

 ны. Без умоў на, гэ та вя лі кая да-

дат ко вая на груз ка, ра зам з тым я 

ра да, што маю маг чы масць прад-

стаў ляць свой рэ гі ён ва ўла дзе і 

да нес ці пы тан ні тых, кім дэ ле га-

ва ная, да са ма га вы со ка га дзяр-

жаў на га ўзроў ню. Мне ўда ло ся 

сфар му ля ваць 16 пра па ноў для 

на ша га за ка на даў ства. Не ка то ры 

пра па но вы ўжо ўлі ча ны.

Ка рыс та ю чы ся маг чы мас цю, 

ха чу па він ша ваць усіх аг ра ры яў і 

на шых па ва жа ных су меж ні каў са 

свя там. Дай Бог Вам зда роўя, на т-

хнен ня да жыц ця і пра цы!

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Р.S. Калектыў «Азя рыц кага-

Аг ра» таксама віншуе свайго 

кіраўніка Ні ну ЖА ЛЯЗ НО ВУ з 

Днём ра бот ні каў сель скай гас па-

дар кі і пе ра пра цоў чай пра мыс-

ло вас ці. Ка лек тыў жа дае Ні не Ві-

кенць еў не зда роўя, сіл, ра дас ці ад 

агуль ных пос пе хаў і да сяг нен няў!

ЧА ЛА ВЕК ЗЯМ ЛІ

Сім ва ліч ны ка ра вай «Азя рыц ка га-Аг ра» тры ма юць га лоў ны ін жы нер 
Сяр гей СА ВІЦ КІ, пер шы на мес нік ды рэк та ра Алег ЖА ЛЯЗ НОЎ 

і га лоў ны аг ра ном Ула дзі мір ЛА ПЫЦЬ КА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Палі «Азя рыц ка га-Аг ра».


