
Мы па га ва ры лі са стар шы нёй 
Ка пыль ска га рай вы кан ка ма Ана то лем 
ЛІ НЕ ВІ ЧАМ аб тым, як ста тус сель ска-

гас па дар ча га рэ гі ё на ад бі ва ец ца на 
эка но мі цы.

— Ана толь Кан стан ці на віч, як вы ацэнь-
ва е це сі ту а цыю ў ра ё не?

— Наш га лоў ны рэ сурс — зям ля. У гэ-
тай мяс цо вас ці яна мае вы со кі бал, і мы 
прос та аба вя за ны вы ка рыс тоў ваць гэ ты 
фак тар.

Па па пя рэд ніх пра гно зах, аб' ём ва ла во га 
пра дук ту сё ле та ў па раў на нні з 2016-м па ві нен 
склас ці 105%. Да да лі у асноў ным у рас лі на-
вод стве — ка ля 110%. Ад яго на ўпрост за ле-
жыць жы вё ла га доў ля, та му ў пер шую чар гу 
трэ ба на вес ці па ра дак на зям лі і атры маць 
мак сі маль ны вы нік, чым мы і зай ма ем ся.

Па куль до ля жы вё ла га доў лі скла дае 60%, 
але ў пла нах — да вес ці гэ ты па каз чык да 
80%. Па га лоўе буй ной ра га тай жы вё лы ў ра-
ё не ка ля 62,5 ты ся чы, за год ста ла боль шым 
на 4,5 ты ся чы. Мэ та — га ла ва на гек тар, а 
для гэ та га коль касць жы вё лы трэ ба па вя-
лі чыць на 30%, та кі мі тэм па мі гэ та мож на 
зра біць за 3—5 га доў.

— Ці ча ка ец ца рэ ар га ні за цыя гас па да-
рак?

— Ка лі я прый шоў да кі ра ван ня ра ё нам 
больш за паў та ра го да та му, у нас бы ло 20 

гас па да рак, да кан ца го да па він на за стац ца 
15. І я ду маю гэ та пра віль на, па коль кі буй ной 

гас па дар кай пло шчай ка ля 8—10 ты сяч гек та-

раў цал кам мож на кі ра ваць. Для гэ та га толь кі 

трэ ба скан цэнт ра ваць жы вё лу, а зна чыць, па-

бу да ваць жы вё ла га доў чыя комп лек сы. За раз 

уз во дзім тры, яшчэ два ня даў на да бу да ва лі 

ін вес та ры — і гэ та не мя жа. Да рэ чы, за раз у 

ра ё не сем гас па да рак, якія ма юць ін вес та ра.

— Што трэ ба, каб сель скай гас па дар цы 

быць «у плю се»?

— Да стат ко ва пры кла даў эфек тыў най 

пра цы на зям лі і доб рых гас па да рак, якія 

са мі ся бе за бяс печ ва юць і па-
ста ян на раз ві ва юц ца. Для гэ та га 
ў кра і не ство ра ны доб рыя ўмо-
вы. Але не ўсе гас па дар кі вы ка-
рыс тоў ва юць гэ та свое ча со ва. 
Тут мно гае за ле жыць ад кі раў-
ні ка: ка лі ён ак тыў ны і кем лі вы, 
то ка рыс ныя но ва ўвя дзен ні на 
прад пры ем стве ўка ра ня юць ад-
ны мі з пер шых. Та кія гас па дар кі 
заў сё ды на пла ве. Але гэ та яшчэ 
не ўсё: га лоў ны сак рэт пос пе ху 
—трэ ба шмат пра ца ваць.

— Вы за кра ну лі тэ му асо бы 
кі раў ні ка. Які мі якас ця мі, на ваш 
по гляд, ён па ві нен ва ло даць?

— На гэ тае пы тан не ня ма 
ўні вер саль на га ад ка зу. Ся род 
ды рэк та раў гас па да рак у ра ё не 
прак тыч на па ло ву мож на ад нес-
ці да мо ла дзі. У іх ёсць вя лі кае 
жа дан не да маг чы ся пос пе ху, энер гія, у той 
час як больш ста лыя кі раў ні кі бя руць жыц-
цё вым во пы там. У цэ лым атры маць хут кі 
вы нік ад ма ла до га кі раў ні ка скла да ней, бо 
яму трэ ба час, каб са браць ка ман ду. Па сва-
ім до све дзе ска жу, што ка лек тыў — гэ та 
адзін з са мых важ ных фак та раў па спя хо вай 
ра бо ты прад пры ем ства. Ідэй у ды рэк та ра 
мо жа быць мност ва, але ж іх трэ ба да нес ці 
да кож на га.

Ска рыс таў шы ся маг чы мас цю, ха чу па він-
ша ваць усіх ра бот ні каў вёс кі і пе ра пра цоў кі 
з пра фе сій ным свя там. Мож на ска заць, што 
гэ та лю дзі, якія заў сё ды на пе ра да вой, та му ім 
па ста ян на трэ ба быць са бра ны мі і ад каз ны мі. 
Ня рэд ка да во дзіц ца ах вя ра ваць аса біс тым, не 
так шмат, як ха це ла ся б, удзя ляць ува гі сям'і, 
каб ад бы ло ся гра мад скае. Але ме на ві та та кі 
па ды ход дае вы нік. Ха чу па жа даць усім моц-
на га зда роўя, сіл, плё ну і даб ра бы ту!

Дар'я КАСКО. kasko@zviazda.by

ААТ «Ста ры ца-Аг ра» сва і мі буль-
бай і яб лы ка мі сла віц ца не толь кі 
па ўсёй Бе ла ру сі, але і за мя жой. 
Мы па бы ва лі на Ка пыль шчы не,
каб па га ва рыць з ды рэк та рам 
прад пры ем ства Ула дзі мі рам 
РУДА КОЎ СКІМ аб тым, на што 
трэ ба ра біць ак цэнт, каб атрым лі-
ваць доб ры пры бы так у сель скай 
гас па дар цы.

«БЫ ЧОК ШТО ДНЯ 
ПРЫ БАЎ ЛЯЕ АМАЛЬ 
КІ ЛА ГРАМ»

Ула дзі мір Ру да коў скі ўзна ча ліў 
ААТ «Ста ры ца-Аг ра» ў 2004 го дзе. На 
пра ця гу ўся го гэ та га пе ры я ду гас па-
дар ка «аб рас та ла» но вы мі, ра ней ніз-
ка рэн та бель ны мі і дрэн на вы ка рыс тоў-
ва е мы мі зем ля мі ад ін шых, страт ных, 
прад пры ем стваў. Так, чатыры ты ся чы 
гек та раў сель гас па лет каў пе ра тва-
ры лі ся ў 12 ты сяч, а па га лоўе буй-
ной ра га тай жы вё лы па вя лі чы ла ся з 
2000 да 8700. Ця пер маш таб ная гас-
па дар ка дае больш за 10% ва ла во га 
пра дук ту ўся го ра ё на.

У «Ста ры ца-Аг ра» ство ра ны ча ты-
ры вы твор чыя ўчаст кі, шэсць фер маў, 
жы вё ла га доў чы комп лекс, дзе ажыц-
цяў ля ец ца карм лен не больш як чаты-

ры ты сяч га лоў жы вё лы. Што дзён ная 
пры баў лен не ў ва зе ў быч коў — ка ля 
950 грамаў у су ткі, та кім чы нам, за паў-
та ра го да вы га доў ва юць жы вё лу ва гой 
пад 450 кі ла гра маў.

Ад ка роў жа атрым-
лі ва юць у ся рэд нім 
15—16 літ раў ма ла ка ў су-
ткі, агуль ны аб' ём гэ та га 
па жыў на га пра дук ту за 
10 ме ся цаў — 10 100 тон, 
пры чым на про даж ідзе 

больш за 90%. За мі-
ну лы год ма ла ка вы ра-
бі лі на 571 то ну больш, 
чым за ана ла гіч ны пе-
ры яд ра ней, а пра да лі 
і ўво гу ле — на 620 тон 
больш. У ся рэд нім 
рэн та бель насць ма ла-
ка 15—20%. Ідзе яно 
на Ка пыль скі фі лі ял ААТ «Слуц кі 
сы ра роб ны кам бі нат» і ААТ «Мін скі 
ма лоч ны за вод №1».

— За мі ну лую пя ці год ку рост 
ва ла вой вы твор час ці гас па дар кі 
склаў 117%, а за 10 ме ся цаў гэ та-
га го да 104%. До ля жы вё ла га доў лі 
ў гэ тым скла дае ка ля 60%, а рас-
лі на вод ства пры бліз на 40%. Што 
да ты чыц ца рас лін ных куль тур, то 
сё ле та мы са бра лі ка ля 14 ты сяч 
тон збож жа вых, 27 ты сяч тон цук-
ро вых бу ра коў, 2 ты сяч тон рап-
су, — ад зна чыў ды рэк тар.

ВАМ КРЫ НІ ЦУ 
ЦІ ЗО РАЧ КУ?

«Ста ры ца-Аг ра» з'яў ля ец ца 
эліт га зам па вы твор час ці на сен ня 
буль бы. Што год гас па дар ка рэа лі-
зуе ка ля трох ты сяч тон гэ тай пра-
дук цыі ў Бе ла ру сі і Ра сіі. Пра па ну-
юць на вы бар дзе вяць сар тоў ай-
чын най се лек цыі. Ся род іх Скарб, 

Брыз, Кры ні ца, Зо рач ка, Скар лет і 
ін шыя. Буль ба ёсць на лю бы за пыт: 
Зо рач ка — ран няя, а Скар лет — чыр-
во на лу пін ная, яе асаб лі ва лю бяць ра-
сій скія па куп ні кі. Да рэ чы, ня даў на гас-
па дар ка за клю чы ла буй ны кант ракт на 
па стаў ку 400 тон на сен ня на 90 ты сяч 
бе ла рус кіх руб лёў з ад ным з ра сій скіх 
за куп шчы каў.

Па сло вах ды рэк та ра гас па дар кі, 
по пыт на буль бу ў на ступ ным се зо-
не бу дзе вель мі вы со кі. Та му па куль 
з про да жам на сен ня не спя ша юц ца. 
Да рэ чы, на сен нем лі чыц ца буль ба па-
ме рам ад 2,5 да 5 см, уся, што боль-
шая, — ужо хар чо вая. Ад нак у сі ту-
а цыі, якая скла ла ся сё ле та, част ку 
на сен ня ў гас па дар кі вы ку пі лі па ца не 
хар чо вай.

У гэ тым го дзе ўра джай насць буль-
бы ў «Ста ры ца-Аг ра» — 417 ц/га. Пры 
тым што ле та вы да ла ся вель мі даждж-
лі вым: не ка то рым гас па дар кам прый-
шло ся прак тыч на ўвесь ура джай здаць 
на крух мал, бо ў вы ра шча най у та кіх 
умо вах буль бы зу сім ня доў гі тэр мін 

за хоў ван ня. Ад нак, як ака за ла ся, для 
«Ста ры ца-Аг ра» на двор'е, на ад ва рот, 
са слу жы ла доб рую служ бу. Ні бы па 
на тхнен ні гэ тую куль ту ру вы са дзі лі сё-
ле та на лёг кіх зем лях. Так на зы ва юц ца 
пяс ча ныя гле бы, па сад кам у якіх па-
гра жае за суш лі вае на двор'е, а дождж 
толь кі спры яе. Лёг кі мі зем ля мі ба га-
тая тэ ры то рыя бы ло га прад пры ем ства 
«Кры ні ца», да лу ча на га да «Ста ры ца-
Аг ра». Гэ тыя тэ ры то рыі пры ста са ва лі 
пад кар ма вую ку ку ру зу. А вось са ма 
«Ста ры ца» раз ме шча на на су глін ка-
вых гле бах, якія доб ра па ды хо дзяць 
для пша ні цы, бу ра коў і са доў.

Да рэ чы, пра са ды. У гас па дар цы 
ак тыў на раз ві ва ец ца пла да вод ства. 
Ак цэнт — на яб лы ках. Ча ты ры га ды 
та му вы сек лі ста рыя са ды, якія не пры-
но сі лі ўра джай, і вы са дзі лі 56 гек та раў 
но ва га. Дрэ вы ўжо ўвай шлі ў поў ную 
сі лу. У гэ тым го дзе ўда ло ся са браць 
200 тон пла доў — умя ша ла ся поз няя 
вяс на. Ле таш ні ж ура джай пры больш 
спры яль ных умо вах склаў 420 тон. Яб-
лы кі пра да юць як оп там па Бе ла ру сі і 

за мя жу, так і ў роз ні цу. Ца на — 
1,2 руб ля за кі ла грам, пры чым 
за ку піц ца мож на сме ла на ўсю 
зі му — доб рыя, зноў жа ай чын-
ныя сар ты без праб лем за хоў ва-
юц ца да са ка ві ка. Да рэ чы, апад 
так са ма ідзе ў ход: яго зда юць на 
пе ра пра цоў ку на ААТ «Га ра дзей-
скі цук ро вы кам бі нат» і УП «Ста-
ра да рож скі пло да а га род нін ны 
за вод».

За сад ад каз вае са доў нік-
аг ра ном Тац ця на Лог ман, якая 
скон чы ла Го рац кую сель ска гас-
па дар чую ака дэ мію. Дрэ вы па-
тра бу юць ста ран на га до гля ду, 

та му па ста ян на іх абе ра гае бры га да 
з 3—4 ча ла век. У най блі жэй шы час, 
на прык лад, пач нуць ак тыў на зай мац-
ца аб рэз кай. У цэ лым рэн та бель насць 
вы твор час ці яб лы каў скла дае больш 
за 50%.

Акра мя та го, што пра дук цыю гас-
па дар кі для мяс цо вых жы ха роў пра да-
юць на се зон ных сель ска гас па дар чых 
кір ма шах і ў пунк тах ганд лю, буль ба — 
уся го 25 ка пе ек за кі ла грам, сё ле та яе 
па ніз кіх цэ нах па ста ві лі і ў ра ён ныя 
дзі ця чыя на ву чаль ныя ўста но вы. 

Ра ней ак тыў на «другі хлеб» за куп-
ля лі і ста ліч ныя пунк ты гра мад ска га 
хар ча ван ня, ад нак апош нім ча сам у 
іх змя ні лі ся за па тра ба ван ні: ад да юць 
пе ра ва гу чы шча най ага род ні не. Але і 
на гэ ты за пыт «Ста ры ца-Аг ра» га то-
вая ад ка заць. У най блі жэй шы час тут 
пла ну юць па бу да ваць но вае буль ба-
схо ві шча, дзе знач ная част ка руч ной 
пра цы бу дзе за ме не на на ма шын ную. 
З да па мо гай аб ста ля ван ня мож на са-
ма стой на сар та ваць буль бу, чыс ціць 
яе, а пас ля і па ка ваць у ва ку ум.

Ця пер у гас па дар цы пра цуе 547 ча ла век. Боль-
шасць — мяс цо выя жы ха ры, та му шмат хто, мож на 
ска заць, на прад пры ем стве пра цу юць ды нас ты я-
мі. На прык лад, сям'я Да ра шэ ві чаў: трак та рыс та мі 
пра цу юць бра ты Вік тар і Мі ха іл, тут жа, у бух гал тэ-
рыі і аг ра но міі, пра ца ўлад ка ва ны іх жон кі. Ці сям'я 
Рон чы каў: ста лыя бра ты Аляк сандр і Сяр гей, адзін 
з ка то рых пра цуе ва дзі це лем, а дру гі — ме ха ні за-
та рам, і прад стаў нік ма ла до га па ка лен ня — Яў ген, 
які ў след за баць кам так са ма стаў ме ха ні за та рам. 
У цэ лым дэ фі цы ту ў спе цы я ліс тах у «Ста ры ца-Аг-
ра» ня ма, так са ма як і ў мо ла дзі. Не ка то рыя яшчэ 
пад час ву чо бы ў шко ле пры ма юць ра шэн не, што 
звя жуць свой лёс з сель скай гас па дар кай. Так, па 
мэ та вым на кі ра ван ні прад пры ем ства ад пра ві ла на 
ву чо бу ў Ба ра на віц кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт Анас та-
сію Ка зак. У ця пе раш ні час дзяў чы на ўзна чаль вае 
эка на міч ную служ бу гас па дар кі.

Ся рэд ні за ро бак — 617 руб лёў, ад нак су ма мо жа 
быць і знач на вы шэй шая: яна ў мно гім за ле жыць ад 
эфек тыў нас ці пра цы. Ад нак боль шасць ма ла дых, а 
ча сам і не толь кі, ра бот ні каў у пер шую чар гу хва-
люе на ват не за ро бак, а жыл лё вае пы тан не. І на 
прад пры ем стве яго га то выя вы ра шаць. За апош нія 
пяць га доў на тэ ры то рыі гас па дар кі бы ло па бу да ва-

на 85 да моў, у іх пра ве дзе ны пры род ны газ. За раз 
усе яны за се ле ныя, не ка то рыя, па бу да ва ныя ра ней, 
ужо па спе лі пры ва ты за ваць. Каб мець та кую маг-
чы масць, згод на з ця пе раш нім за ка на даў ствам, 
трэ ба пра пра ца ваць на прад пры ем стве мі ні мум 
10 га доў.

Но вых су пра цоў ні каў улад коў ва юць у гас ці ні цу-
ін тэр нат. Ка лі ра бот нік доб ра ся бе за рэ ка мен да ваў, 
ці гэ та аг ра ном, ці да яр ка, ён мо жа прэ тэн да ваць 
на ўлас нае жыл лё ўжо праз да стат ко ва ка рот кі тэр-
мін — пы тан не вы ра ша ец ца на са ве це. За раз чар га 
зу сім не вя лі кая, каб яе змен шыць, на на ступ ны год 
за пла на ва на бу даў ніц тва яшчэ ча ты рох да моў.

На ба лан се гас па дар кі так са ма ста ло вая, дзве 
пра мыс ло ва-пра дук то выя кра мы (ад на па куль на 
ка пі таль ным ра мон це), ка фе тэ рый і на ват рэ ста ран. 
Праў да, пра цуе ён за раз толь кі пад час ура чыс-
тас цяў. А вось ста ло вая не спы няе сваю ра бо ту 
на ват узім ку, у гэ ты час тут вы раб ля юць бу фет ную 
пра дук цыю для ра бот ні каў кан то ры і школь ні каў. 
У се зон жа га ту юць 250—300 абе даў што дзён на, 
плюс вя чэ ры, за раз — 50. Ежу раз во зяць тры спе-
цы яль ныя ма шы ны ў па лі, у тым лі ку на за каз і ў 
су сед нія гас па дар кі. Сва ім жа ра бот ні кам ААТ «Ста-
ры ца-Аг ра» аплач вае 80% кош ту хар ча ван ня.

Што да ты чыц ца крам, то цэ ны ў іх ста ра юц ца 
тры маць не вы со кія, сва ім су пра цоў ні кам та ва ры 
ад пус ка юць на ват па ве да мас ці. Ка лі най больш ак-
тыў на бу да ва лі ся аг ра га рад кі, быў по пыт на бы та вую 
тэх ні ку — пры не аб ход нас ці яе пра да ва лі ў рас тэр мі-
ноў ку. Па трэб ны да ра гі та вар у кра ме мож на за ка-
заць і ця пер: ха ла дзіль нік або тэ ле ві зар пры вя зуць 
ад мыс ло ва пад па куп ні ка. Яшчэ адзін бо нус: дзя цей 
ра бот ні каў ад праў ля юць на лет няе азда раў лен не 
за кошт гас па дар кі. А вось на на ва год нія па да рун кі 
на яў насць дзя цей у сям'і не ўплы вае — іх атрым лі-
ва юць аб са лют на ўсе су пра цоў ні кі.

Пры гэ тым ад ра бот ні каў па тра бу юць і ад каз нас ці. 
Усе кі роў цы кож ны дзень у па чат ку і кан цы пра цоў на га 
дня пра хо дзяць ме ды цын скі агляд. На ват пры адзін ка-
вым вы пад ку зна хо джан ня ал ка го лю ў кры ві — па збаў-
лен не 100% да плат. Але, па пры знан ні ды рэк та ра, гэ та 
хут чэй пра фі лак ты ка — та кой праб ле мы ця пер ня ма. 
Лю дзі хо чуць пра ца ваць і за раб ляць.

— На пя рэ дад ні свя та ха чу па дзя ка ваць ўсім 
ра бот ні кам ААТ «Ста ры ца-Аг ра» за іх ня лёг кую 
пра цу. Жа даю ўсім зда роўя, уда чы і ста біль нас ці, 
якая за ле жыць і ад нас. Мы пра цяг нем ра біць усё 
маг чы мае, каб ста лы жы ха роў на шай кра і ны ні ко лі 
не пус та ва лі, — ад зна чыў ды рэк тар гас па дар кі.

Дар'я КАСКО. kasko@zvіazda.by

Алена ДАЎЖАНОК.
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА. УНП 690301954
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(Заканчэнне. Пачатак на 5-й стар.)

— А ка лі ка заць пра экс парт, то якіх вы-
ні каў мы ўжо да сяг ну лі сёлета?

— Ар га ні за цы я мі мяс ной і ма лоч най пра-
мыс ло вас ці кра і ны вы пус ка юц ца мяс ныя пра-
дук ты ў шы ро кім асар ты мен це. Больш за 50% 
вы раб ле ных ма лоч ных пра дук таў і ка ля 30% 
мяс ных за раз рэа лі зу ец ца за мя жой Бе ла ру-
сі. Дзя ку ю чы дзяр жаў най аграр най па лі ты цы 
Бе ла русь сён ня не толь кі цал кам за бяс печ вае 
ся бе ў хар чо вых ад но сі нах, але і ва ло дае знач-
ным экс парт ным па тэн цы я лам. Экс парт ар га-
ні за цый Мін сель гас хар ча ў сту дзе ні — жніў ні 
2017 го да склаў 1,64 млрд до ла раў — 112,1% 
да ад па вед на га ўзроў ню 2016 го да. За бяс пе-
 ча ны пры рост ва лют най вы руч кі ў аб' ёме 

177 млн до ла раў за кошт рос ту экс парт ных 
цэн і экс пар ту ў на ту раль ным вы ра жэн ні асоб-
ных ві даў та ва раў. Сё ле та пе рад экс пар цё ра мі 
ста іць за да ча на рас ціць экс парт пра дук цыі не 
менш, чым на 11,5% у па раў на нні з тым, што 
бы ло ле тась.

Акра мя та го экс пар цё ры на да юць вя лі кую 
ўва гу ды вер сі фі ка цыі ганд лё ва-эка на міч ных 
су вя зяў з роз ны мі кра і на мі і рэ гі ё на мі пры за-
ха ван ні і ўзмац нен ні па зі цый на тра ды цый ных 
рын ках. Па шы ра на геа гра фія экс пар ту та ва-
раў ар га ні за цый сіс тэ мы Мін сель гас хар ча з 56 
(у 2016 го дзе) да 63 кра ін све ту, у тым лі ку
25 кра ін з іх ад но сяц ца да но вых перс пек тыў ных 
рын каў — Бліз ка га Ус хо ду, Азіі, Аф ры кі.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

НА ВАР ЦЕ 
ХАР ЧО ВАЙ БЯС ПЕ КІ

БОЛЬШ РА БІЦЬ, 
ЧЫМ ГА ВА РЫЦЬ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 5-й стар.)

Але, як пры зна ец ца Сяр-
гей Са віц кі, для гэ та га трэ ба 
пры клас ці шмат на ма ган няў. 
Дзяр жын скі ра ён мож на ўмоў-
на раз дзя ліць на дзве зо ны. 
У паўд нё вай, дзе мес цяц ца 
част ко ва фі лі ялы аг ра кам бі-
на та «Дзяр жын скі», «ММК-Аг-
ра», зем лі пяс ча ныя, праз тры 
га дзі ны пас ля даж джу мож на 
вы хо дзіць у по ле. У паў ноч-
най, ку ды ўва хо дзяць ад кры-
тыя ак цы я нер ныя та ва рыст вы 
«Ма як-78», «Ба ра вое-2003», 
«Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі», 
ад дзя лен не «Вол ма», рэс-
пуб лі кан скае сель ска гас па-
дар чае дач чы нае ўні тар нае 
прад пры ем ства «Пут чы на», 
гле бы глі ніс тыя, пас ля апад-
каў вы сы ха юць не каль кі дзён. 
У даждж лі вы год ад ны гас па-
дар кі па ку ту юць, ін шыя — у 
вый гры шы.

Ра зам з тым Дзяр жын скі 
ра ён здаў на сла віц ца кад ра мі. 
Кі раў ні кі сель гас прад пры ем-
стваў моц ныя ў пра фе сій ным 
пла не. Амаль усе яны мяс цо-
выя або тыя, ка го пры сла лі 
пас ля за кан чэн ня вы шэй шых 
на ву чаль ных уста ноў і якія 
прай шлі ўсе пры ступ кі служ-
бо ва га рос ту. І гэ та вель мі 
доб ра, лі чыць Сяр гей Са віц-
кі. Леп ша га кі раў ні ка, як свой, 
да ма рос лы, на яго дум ку, не 
знай сці. Яны доб ра ве да юць 
асаб лі вас ці ра ё на, уме юць і 
лю бяць пра ца ваць. Га лоў нае, 

не пе ра шка джаць ім, але пры
гэ тым тры маюць ру ку на 
пуль се.

Сяр гей Са віц кі ў Дзяр-
жын скім ра ё не, мож на ска-
заць, ча ла век но вы. Пас ля 
за кан чэн ня Го рац кай сель-
гас ака дэ міі пра ца ваў на род-
най Пін шчы не, прай шоў усе 
пры ступ кі служ бо вай лес ві цы: 
ад спе цы я ліс та да ды рэк та ра 
сель гас ар га ні за цый. По тым 
ча ты ры га ды ўзна чаль ваў 
на Стаўб цоў шчы не «Про фі-
Аг ра цэнтр», які стаў ад ной з 
най леп шых гас па да рак у ра-
ё не. Ха цеў вяр нуц ца на сваю 
ма лую ра дзі му, але бы лы гу-
бер на тар Мін скай воб лас ці 
Ся мён Ша пі ра не даў зго ды на 
зваль нен не, маў ляў, у яго доб-
рыя па каз чы кі, ня хай пра цуе 
і да лей. А по тым пра па на ваў 
па са ду на мес ні ка стар шы ні 
рай вы кан ка ма па сель скай 
гас па дар цы і хар ча ван ні, на-
зваў не каль кі ра ё наў. Сяр гей 
Кан стан ці на віч спы ніў ся на 
Дзяр жын скім.

Па на ту ры Сяр гей Са віц кі 
ча ла век маўк лі вы, не лю біць 
га ва рыць пра цяж кас ці, праб-
ле мы. «Ста ра юся больш ра-
біць, чым га ва рыць, — ад зна-
чыў ён. — На огул, не пры знаю 
па пя ро выя пла ны, яны, як 
пра ві ла, так і за ста юц ца на па-
пе ры. Я бу дую пла ны ў га ла ве 
з улі кам вы каз ван няў, па жа-
дан няў, мер ка ван няў кі раў ні-
коў гас па да рак. Па пе ры — не 
зу сім маё. Ка лі ра ні цай пры ня-

суць стос да ку мен таў на под-
піс, асаб лі ва ка лі ня ма стар-
шы ні рай вы кан ка ма, для мя не 
гэ та са праўд нае вы пра ба ван-
не. Ка лі ж вы ры ва ю ся ў гас па-
дар ку — на строй мя ня ец ца. 
Ад чу ваю — гэ та тое, што мне 
трэ ба. Еду да ад на го кі раў ні ка, 
дру го га, трэ ця га, па гу та рым, 
па гля джу, як ідуць спра вы, 
аб мя ня ем ся мер ка ван ня мі, 
неш та пад ка жу ў ме ру сва іх 
ве даў і ра зу мен ня сі ту а цыі. Па 
зям лі ха дзіць, зям лю тап таць 
на шмат ці ка вей, чым ся дзець 
у ка бі не це».

За два ня поў ныя га ды 
спе цы я ліст стаў сва ім ся род 
чу жых. У сям'і пад рас та юць 
дзве цу доў ныя да чуш кі, жон-
ка пра цуе. Лёс сям'і, як лі-
чыць баць ка, скла да ны з-за 
яго ра бо ты, па ста ян най за-
ня тас ці і шмат лі кіх пе ра ез даў. 
«За пят нац цаць га доў пас ля 
за кан чэн ня ака дэ міі да вя ло-
ся сем ра зоў па мя няць мес-
ца жы хар ства. Жон ка мая, 
як ка жуць па ле шу кі, «цярп-
ля чая». А для дзя цей кож ны 
пе ра езд — гэ та стрэс, но выя 
шко лы, ка лек ты вы, да якіх 
трэ ба пры вык нуць, адап та-
вац ца. Ад ной чы са бра лі ся да 
баць коў жон кі. Ну што, ка жу, 
едзем на ра дзі му. А ма лод-
шая дач ка і пы та ец ца: «А што 
та кое ра дзі ма?»

Са праў ды, як ёй рас тлу ма-
чыць?

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by

Да стаць Зо рач ку не з не ба, а з зям лі...
Чым вя до мы ААТ «Ста ры ца-Аг ра»

Жыл лё за доб рую пра цу

Ма лоч на та вар ны комп лекс 
«Анд ро саў шчы на» мае су час нае 

аб ста ля ван не. На ўчаст ку, ку ды па сту пае 
на до енае ма ла ко, сфа та гра фа ва ны сле сар 

Ула дзі мір БЕ САН.

Ды рэк та р ААТ «Ста ры ца-Аг ра» 
Ула дзі мір РУ ДА КОЎ СКІ.

Бры га дзір ма лоч на та вар на га 
комп лек су «Анд ро саў шчы на» 
Сяр гей ЧЭР ВЯ КОЎ СКІ.

 Ме ха ні за та ры Ана то лій ШНІТ КО і 
Аляк сей ЛІ НІК на ўчаст ку за хоў ван ня 
аб ста ля ван ня для па ля вых ра бот.

 — Ура джай з на ша га са ду ах вот-
на на бы ва юць ганд лё выя ар га ні за-
цыі, — ска заў пер шы на мес нік ды-
рэк та ра Ула дзі мір ПА ТОЦ КІ.

Но вая ву лі ца ў аг ра га рад ку «Ста ры ца».

У Ка пы лі на па чат ку ліс та па да ўра чыс та ад-
крыў ся дэнд ра парк. На пло шчы амаль у два 
гек та ры вы са джа ны больш як ты ся ча эк-
за тыч ных дрэў і кус тоў 94 ві даў. Гэ та япон-
ская спі рэя, ве рас, яд ло вец, са сна Ва тэ рэ-
ры, ко ні ка, роз ныя фор мы ра да дэнд ро наў, 
та ма рыск, ціс. Пры ства рэн ні пар ку па кі ну лі 
і аст ра вок з ду боў, клё наў, бя роз, ліп. Упры-
гож ва юць зя лё ны аазіс ма лыя ар хі тэк тур ныя 
фор мы, аль тан кі, ліх та ры, лаў кі, маст кі.

— Дэнд ра парк улад ка ва ны на схі ле рэч кі Ка мен ка, 
дзе ра ней быў кар' ер і звал ка смец ця, за рос лыя 
хмыз ня ком. Ідэя бу даў ніц тва аб' ек та з'я ві ла ся ў кі-
раў ніц тва Ка пыль ска га до след на га ляс га са пры 
ўзвя дзен ні но ва га ад мі ніст ра цый на га кор пу са ў 
2015 го дзе, — ка жа га лоў ны ляс ні чы гэ тай уста-
но вы Ула дзі мір ВА СІЛЬ КО. — Перш чым пры сту піць 
да спра вы, мы вы ву чы лі гіс то рыю ства рэн ня дэнд-
ра пар каў у Бе ла ру сі, пра ана лі за ва лі не да хо пы і 
прый шлі да вы сно вы, што ім не стае эле мен таў 
эс тэ ты кі, упры га жэн ня, асвят лен ня, доб рых сця-
жы нак, зо ны ад па чын ку. Па-дру гое, ка лі пад во дзі лі 
ка му ні ка цыі, то знай шлі тут па ха ван ні лю дзей. Спе-

цы я ліс ты вы зна чы лі, што ім больш як 70 га доў. З 
улі кам гэ та га бы ло пры ня тае ра шэн не аб бу даў ніц-
тве не вя лі кай кап лі цы. Свя ты ня асве ча на 4 ліс та па-
да ў дзень Ка зан скай іко ны Бо жай Ма ці епіс ка пам 
Слуц кім і Са лі гор скім Ан то ні ем. У вы зна ча ныя да ты 
тут бу дуць пра хо дзіць на ба жэн ствы.

Пра ект рас пра ца ва ла «Брэст рэс таў ра цыя», ген-
пад рад чы кам ста ла «Клец кае прад пры ем ства ме-
лі я ра цый ных сіс тэм», а ра бот ні кі ляс га са вы са дзі лі 
дрэ вы і кус ты.

— На гэ тай тэ ры то рыі бы ло шмат ва лу ноў, іх 
ха це лі вы вез ці, але па на шай прось бе част ку па кі-
ну лі. У пла нах вы клас ці адзі нац цаць ка мя нёў, якія 
бу дуць сім ва лі за ваць год за клад кі пар ку — 2017-ы, — 
да дае Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч.

Дэнд ра парк ужо па спе лі па лю біць мяс цо выя жы-
ха ры ўсіх уз рос таў.

— Наш мік ра ра ён За азёр ны, як я яго на зы ваю, 
быў са мы эка ла гіч на чыс ты, а ця пер стаў яшчэ і 
са мым пры го жым, — ад зна чы ла бы лая на стаў ні ца 
Та ма ра Юр чэ ня.

З ця гам ча су аазіс бу дзе раз ві вац ца, удас ка наль-
вац ца, па шы рац ца, аб за во дзіц ца но вы мі «эк зо та мі».

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by

КАПЫЛЬСКІ РАЁН

ЭК ЗО ТЫ КА НА БЕ РА ЗЕ РА КІ У Ка пы лі 
з'я віў ся дэнд ра парк

Да слоў наДа слоў на   Ана толь ЛІ НЕ ВІЧ:

«ГА ЛОЎ НЫ САК РЭТ — ПРА ЦА ВАЦЬ»
Як у якас ці асноў на га рэ сур су эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць зям лю
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