
Як спра ца ва лі ка пыль-

скія вы твор цы ле тась, 

чым Ка пыль скі ра ён жы-

ве сён ня і якія пла ны на 

перс пек ты ву. Пра гэ та і 

ін шае рас ка заў «Звяз дзе» 

стар шы ня рай вы кан ка ма 

Ана толь ЛІ НЕ ВІЧ.

— Ана толь Кан стан ці на-

віч, Ка пыль скі ра ён сель ска-

гас па дар чы. А мі ну лы год 

быў не зу сім спры яль ным 

для рас лі на вод ства. З які мі 

вы ні ка мі яго за кон чы лі?

— Умо вы на двор'я бы лі 

са праў ды не над та доб рыя — 

даж джы змя ня лі за су ху і на-

ад ва рот. Ура джай збож жа вых 

і зер не ба бо вых куль тур атры-

ма лі на ўзроў ні 70 % да па пя-

рэд ня га го да. Гэ та ся рэд не рэс-

пуб лі кан скі па каз чык. Ра зам з 

тым мі ну лы год мож на на зваць 

ста біль ным. Мы пры кла лі ўсе 

на ма ган ні для та го, каб «пад-

цяг нуць» ура джай за кошт зер-

ня ку ку ру зы. Упер шы ню ў гіс-

то рыі ра ё на ле тась са бра лі яго 

31 тыс. тон. Ва ла вы збор збож-

жа вых і зер не ба бо вых склаў 

88 тыс. тон пры ўра джай нас ці 

27,5 цэнт не ра з гек та ра. Вя-

до ма, та кі вы нік нас не за да-

валь няе, та му за кла лі доб ры 

фун да мент для атры ман ня бу-

ду ча га ўра джаю. Пад час во-

сень скай па сяў ной па вя лі чы-

лі пло шчу азі мых збож жа вых 

на 3 тыс. гек та раў і да вя лі яе 

прак тыч на да 26 тыс. гек та раў. 

Спа дзя ём ся, што гэ ты год бу-

дзе спры яль ным для сель гас-

вы твор цаў. Хоць, ка лі па раў-

ноў ваць сі ту а цыю па тэх ніч ных 

куль ту рах, той жа ку ку ру зе, то 

на рых та ва лі сі ла су на 10 тыс. 

тон больш, амаль 300 тыс. 

тон. Гэ та най леп шы вы нік у 

па раў на нні з па пя рэд ні мі га-

да мі. На за па сі лі 205 тыс. тон 

се на жу: 29 цэнт не раў кар ма-

вых адзі нак на ўмоў ную га ла-

ву жы вё лы, што ў сваю чар гу 

да зво лі ла ста біль на пра ца ваць 

па вы твор час ці ма ла ка.

Ня дрэн на спра ца ва лі па 

цук ро вых бу ра ках, атры ма лі 

303 тыс. тон. Гэ та адзін з са-

мых вя лі кіх ва ла вых збо раў 

ся род ра ё наў воб лас ці. Па 

аб' ёме вы твор час ці ва ла вой 

пра дук цыі сель скай гас па дар-

кі за 2018 год Ка пыль скі ра ён 

7-ы ся род 22-х ра ё наў воб-

лас ці. Мы з'яў ля ем ся ад ным 

з са мых буй ных вы твор цаў 

бу ра коў у Бе ла ру сі, іх па се вы 

зай ма юць пло шчу 6800 гек та-

раў. Зай ма ем ся так са ма вы-

рошч ван нем буль бы. Ад кры-

тае ак цы я нер нае та ва рыст ва 

«Ста ры ца-Аг ра» — эліт ная 

гас па дар ка па вы твор час ці 

буль бы і на сен ня буль бы. Ле-

тась прад пры ем ства са бра ла 

328 цэнт не раў клуб няў з гек-

 та ра. Доб ра ўра дзіў і рапс — 

23 цэнт не ры з гек та ра, а ва-

ла вы збор гэ тай куль ту ры па 

ра ё не амаль 14 тыс. тон.

Што да ты чыц ца жы вё ла-

га доў лі, то па каз чы кі ўда ло ся 

ўтры маць на ўзроў ні мі ну ла-

га го да. Па га лоўе буй ной ра-

га тай жы вё лы па вя лі чы лі на 

2 ты ся чы, у тым лі ку на 0,4 ты-

ся чы дой ных ка роў, і гра мад скі 

ста так сён ня на ліч вае 65 тыс. 

жы вё лін. Ста вім пе рад са бой 

за да чу: ва ла выя на доі да вес ці 

да 100 тыс. тон у год. Ду маю, 

гэ та цал кам рэ аль на, па коль кі 

сён ня ідзём з пры рос там па 

рэа лі за цыі ма ла ка на 105 %.

Акра мя та го, вя лі кую ўва гу 

ад да ём фі нан са ва му азда раў-

лен ню сель гас ар га ні за цый. Гэ-

та ста ла маг чы мым дзя ку ю чы 

Ука зу Прэ зі дэн та № 399. Іх у 

нас сем. Пра пра ца ва лі пы тан-

не з усі мі крэ ды то ра мі, вы сла-

лі ад па вед нае па ве дам лен не, 

якое мае на ўва зе пад са бой 

ад тэр мі ноў ку пла ця жу на тры 

га ды з на ступ най рас тэр мі ноў-

кай на пяць га доў. Гэ та да стат-

ко ва эфек тыў ная да па мо га для 

гас па да рак, якая да зво ліць 

ста бі лі за ваць сі ту а цыю.

— А як з кад ра мі на ся ле, 

Ана толь Кан стан ці на віч, ха-

пае спе цы я ліс таў?

— У сель скай гас па дар цы 

пра цуе 3900 ча ла век. У прын-

цы пе, спе цы я ліс таў да стат ко ва, 

пы тан няў тут не ўзні кае. Пра цу-

ем у цес ным кан так це з вы шэй-

шы мі на ву чаль ны мі ўста но ва-

мі. На прык лад, з Гро дзен скім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ там, Бе-

ла рус кім аграр ным тэх ніч ным 

уні вер сі тэ там, Па лес кім дзяр-

жаў ным уні вер сі тэ там, Го рац-

кай сель гас ака дэ мі яй. Част ка 

ма ла дых спе цы я ліс таў пас ля 

аба вяз ко вай ад пра цоў кі сы хо-

дзіць. Та му на бі ра ем но вых. На 

сён няш ні дзень пэў ныя праб-

ле мы ёсць па за бес пя чэн ні ін-

жы нер на-бу даў ні чы мі кад ра мі. 

Але яны цал кам вы ра шаль ныя. 

У гэ тым пла не пра цу ем з Бе ла-

рус кім на цы я наль ным тэх ніч-

ным уні вер сі тэ там, Го мель скім 

дзяр жаў ным уні вер сі тэ там, дзе 

рых ту юць ар хі тэк та раў.

— Які мі прад пры ем ства мі 

прад стаў ле на ў ра ё не пра-

мыс ло васць?

— У ра ё не пра цуе кам бі нат 

ка а пе ра тыў най пра мыс ло вас-

ці, фі лі ял Слуц ка га сы ра роб-

на га кам бі на та. За мі ну лы год 

гэ тыя прад пры ем ствы па ка за-

лі рост больш як на 100 пра-

цэн таў. «Ка ап прам» бу дуе но-

вую за бой ную пля цоў ку, што 

да зво ліць удвая па вя лі чыць 

пе ра пра цоў ку сы ра ві ны. Ужо 

атры ма нае аб ста ля ван не це-

раз «Пра маг ра лі зінг». Фі лі ял 

сы ра роб на га кам бі на та 95 % 

пра дук цыі экс пар туе ў Ра сію, 

спа жыў цы свое ча со ва раз ліч-

ва юц ца з вы твор ца мі. Сы ры 

ма юць доб ры по пыт і збыт.

Ёсць у нас і прад пры ем ства 

пры ват най фор мы ўлас нас-

ці «Бе тон Бокс». Ле тась з яго 

да па мо гай вы ка на лі пра гра му 

бу даў ніц тва сі лас ных і ся наж-

ных тран шэй. Уся го ўлад ка ва лі 

56 тран шэй. Гэ та не ма лы аб' ём. 

Сё ле та яшчэ ад но прад пры ем-

ства, пры ват най фор мы «Бел-

Май стар Бокс», якое аказ вае 

бу даў ні чыя па слу гі, вый гра ла 

тэн дар у Ра сіі. Спа дзя ём ся, што 

ён за ма цу ец ца да га во рам.

— Ка пыль па пра ве мож-

на на зваць куз няй кад раў 

для ай чын на га бія тло на...

— На ву чэн цы тры ма юць 

да во лі вы со кі ўзро вень у 

спар тыў ным жыц ці. Ка ман да 

школь ні каў у скла дзе 12 ча-

ла век за ня ла пер шае мес ца ў 

воб лас ці ў лыж ных гон ках, бу-

дзе вы сту паць у рэс пуб лі кан-

скіх спа бор ніц твах. У нас вель-

мі моц ная збор ная па бія тло не. 

Пад рых тоў кай бія тла ніс таў 

зай ма ец ца дзі ця ча-юнац кая 

спар тыў ная шко ла. Ура джэн-

цы го ра да і ра ё на та кія вя до-

мыя спарт сме ны-бія тла ніс ты, 

як Аляк сандр Сы ман, Ан тон 

Смоль скі, Да р'я Юр ке віч. Ця-

пер пра цу ем над пра ек та ван-

нем і ад наў лен нем бія тлон най 

тра сы. У Ка пы лі ла дзяц ца і 

між на род ныя спа бор ніц твы, 

як на прык лад фес ты валь бе-

гу і пе ра адоль ван ня пе ра шкод 

«Ка пыль-рэйс». Гэ та маш таб-

нае і ві до вішч нае ме ра пры ем-

ства, сё ле та пра свой удзел у 

ім за яві лі 500 ча ла век.

— За апош нія га ды Ка-

пыль стаў больш утуль ным, 

тут з'я ві ў ся дэнд ра парк, 

акуль ту ра ны бе ра гі ва да ёма. 

У пра цяг Го да ма лой ра дзі-

мы на якія аб' ек ты бу дзе скі-

ра ва на ўва га?

— Пы тан ня мі на вя дзен ня па-

рад ку на зям лі, доб ра ўпа рад ка-

ван нем зай ма ем ся па ста ян на. 

І, вя до ма, гэ тая ра бо та пра доў-

жыц ца. Мы ба чым шля хі ра шэн-

ня праб лем. Ёсць ка рот ка тэр-

мі но выя пра ек ты. Ёсць і та кія, 

што скі ра ва ны на доў га тэр мі но-

вую перс пек ты ву і па тра бу юць 

фі нан са вых срод каў. Шу ка ем 

гро шы, кры ні цы фі нан са ван ня. 

Го рад рас шы ра ец ца, пры рас-

тае аб'ек та мі жыц ця дзей нас ці. 

На спе ла бу даў ніц тва пунк та па 

ра бо це з цвёр ды мі ка му наль ны-

мі ад хо да мі. Гэ та па ві нен быць 

су час ны аб' ект з усім не аб ход-

ным аб ста ля ван нем па па глыб-

ле най сар ці роў цы ад хо даў.

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Ка пыль ска му фі лі ялу 
«Аў та ма біль ны парк 
№ 21» ад кры та га ак цы я-
нер на га та ва рыст ва «Мі н-
аб лаў тат ранс» ёсць што 
па ка заць і чым здзі віць 
гас цей ра ё на, ту рыс таў.

Ня даў на на да ро гах Ка-
пыль шчы ны па ча лі кур сі ра-
ваць тры па са жыр скія аў то бу-
сы мар кі «МАЗ» з вы явай зна-
ка мі тых зем ля коў. На ад ным 
з іх — парт рэт Ге роя Бе ла ру сі 
Мі ха і ла Вы соц ка га — за сна-
валь ні ка ай чын на га ма шы на-
бу да ван ня. Доў гі час Мі ха іл 
Сця па на віч пра ца ваў га лоў-
ным кан струк та рам Мінск ага 
аў та ма біль на га за во да. А на-
ра дзіў ся ён у вёс цы Се ме жа ва 
Ка пыль ска га ра ё на. І гэ ты аў-
то бус — свед чан не та го, што 
на ма лой ра дзі ме не за бы ва-
юць пра вя до ма га зем ля ка і 
ад да юць яму да ні ну па ва гі.

Ка пыль ская зям ля ба га тая 
на лю дзей, якія ўнес лі ўклад у 
раз віц цё ра ё на, Мін скай воб-
лас ці, кра і ны. На бор це яшчэ 
ад на го аў то бу са зме шча ны 

парт рэт ура джэн ца Ка пы ля 
Змі це ра Жы лу но ві ча.

— Змі це ра Хве да ра ві ча 
ве да юць пад псеў да ні мам 
Ціш ка Гарт ны як дра ма тур га, 
пра за іка, паэ та, жур на ліс та, 
кры ты ка. У 1919 го дзе ён быў 
стар шы нёй Ча со ва га ра бо-
ча-ся лян ска га ўра да Са вец-
кай Бе ла ру сі, які пра іс на ваў 
лі та раль на не каль кі ме ся цаў. 
Парт рэт з'я віў ся ле тась на пя-
рэ дад ні 100-год дзя БССР, як 
да ні на па мя ці ча ла ве ку, які 
ста яў ка ля вы то каў бе ла рус-
кай дзяр жаў нас ці, — рас ка заў 
ды рэк тар фі лі яла Ула дзі мір 
СА ХАР.

Пом няць і ша ну юць на Ка-
пыль шчы не і яшчэ ад на го зем-
ля ка — паэ та-пе сен ні ка Ада ма 
Ру са ка, які на ра дзіў ся ў не вя-
лі кай вё сач цы Ма лі наў ка. Яго 
парт рэт аздо біў трэ ці аў то бус. 
На ад ным ба ку — сло вы пес ні 
«Бы вай це зда ро вы», з дру го-
га — не менш вя до май і па пу-
ляр най пес ні «Ой, бя ро зы ды 
сос ны, пар ты зан скія сёст ры».

Зна мя наль на, што парт-
рэт і над пі сы з'я ві лі ся ле тась 
на пя рэ дад ні Дня бе ла рус ка га 
пісь мен ства, які сім ва лі зуе пе-
ра ем насць тра ды цый, по вязь 
роз ных па ка лен няў, адзін ства 
дру ка ва на га сло ва з гіс то ры-
яй і куль ту рай бе ла рус ка га 
на ро да.

Па га дзі це ся, пры ем на 
ехаць на та кім транс пар це, які 
стаў брэн дам Ка пыль шчы ны, 
да па ма гае больш да ве дац ца 
аб мі ну лым гэ та га шчод ра га 
на та лен ты краю. А яшчэ, на 
маю дум ку, та кім чы нам мяс-
цо выя транс парт ні кі са дзей ні-
ча юць пры цяг нен ню ту рыс таў: 
апош нім ча сам у ра ё не рас-
пра ца ва на шмат ці ка вых ту-
рыс тыч ных марш ру таў.

На огул, ка лек тыў імк нец ца 
раз ві вац ца, удас ка наль вац ца, 
пры гэ тым за хоў ва ю чы тра-
ды цыі, усё леп шае ад сва іх 
па пя рэд ні каў, з кож ным го дам 

па вя ліч вае аб' ёмы па са жыр-

скіх і гру за вых пе ра во зак. 

На сён няш ні дзень у фі лі яле 

што дзень вы хо дзяць у рэйс 

26 аў то бу саў, якія аб слу гоў-

 ва юць тры га рад скія марш-

ру ты, 21 пры га рад ны і тры 

міжга род нія. Акра мя та го, 

24 гру за выя аў та ма бі лі ажыц-

цяў ля юць гру за выя пе ра воз-

кі не толь кі ў ме жах Ка пыль-

ска га ра ё на, але і па Мін скай 

воб лас ці, Бе ла ру сі, пра цу юць 

на зна ка вых рэс пуб лі кан скіх 

бу доў лях, як на прык лад, Не-

жын скі гор на-ўзба га чаль ны 

кам бі нат у Лю бан скім ра ё-

не. На га рад скіх, пры га рад-

ных і між га род ніх пе ра воз ках 

дзей ні чае аў та ма ты за ва ная 

сіс тэ ма дыс пет чар ска га кі ра-
ван ня.

У аў та пар-
ку пра цуе ды яг нас-
тыч ная стан цыя № 123, асна-
шча ная су час ным аб ста ля ван-
нем. Яе па слу гі ка рыс та юц ца 
вя лі кім по пы там. Дзяр жаў ны 
тэх ніч ны агляд тут пра хо дзяць 
не толь кі транс парт ныя срод кі 
з Ка пыль ска га ра ё на, але і на-
ва коль ных — Са лі гор ска га, Ня-
свіж ска га, Клец ка га, Слуц ка га. 
Аў та ўла даль ні кі ве да юць, што 
на стан цыі пра цу юць пра фе-
сі я на лы вы со ка га кла са, якім 
мож на да ве рыц ца, і яны зро-

бяць усё як мае быць, свое ча-

со ва, якас на.

Аў та парк аказ вае так са ма 

эк скур сій на-ту рыс тыч ныя па-

слу гі па за яў ках на сель ніц тва, 

прад пры ем стваў, ар га ні за цый. 

Тут мож на за ка заць аў то бус, 

які да ста віць у лю бы пункт 

Мін шчы ны, кра і ны дзя цей і 

да рос лых.

Пе ра воз кі гру заў і па са жы-

раў — гэ та свай го ро ду мас-

тац тва. Не аб ход на лю дзей 

да ста віць па лю бым ад ра се 

хут ка, свое ча со ва, без над-
звы чай ных зда рэн няў. І бяс-
пе ка па са жы раў за ле жыць ад 
май стэр ства і пра фе сі я на ліз-
му кі роў цы.

— Лю дзі — наш за ла ты 
фонд. Ме на ві та яны сва ёй доб-
ра сум лен най пра цай, пра фе-
сі я на ліз мам ства ра юць імідж 
прад пры ем ства, — упэў не ны 
Ула дзі мір Яў ге на віч. — Кі роў ца 
аў то бу са Іван Ка ля да пра цуе 
ў аў та пар ку больш за со рак 
га доў. Іван Ва сі ле віч уда сто-
е ны зван ня «Га на ро вы транс-

парт  н і к 
Рэс пуб лі  к і 

Бе ла русь». У нас 
шмат кі роў цаў, якія вод зяць 
аў то бу сы больш за 35, 40 га-
доў. У пры ват нас ці, Вік тар 
Лой ка, Мі ка лай Шыд лоў скі, 
Ана толь Шчур скі, Аляк сандр 
Сер дзю коў. Ар цём Ру са ко віч, 
Дзміт рый Ба ран — ма ла дыя 
кі роў цы, але ўжо за рэ ка мен-
да ва лі ся бе з най леп ша га 
бо ку. На гру за вых ма шы нах 
шмат га доў пра цу юць Ула дзі-
мір Вар чэ ня, Алег Ду най, Мі ка-
лай Мя цель скі. Мы га на рым-
ся моц ны мі тра ды цы я мі, якія 
за клад ва лі ся прад стаў ні ка мі 
роз ных па ка лен няў, пра цоў ны-
мі ды нас ты я мі Руд ніц кіх, Вар-
чэ няў, Тка чу коў-Стру неў скіх, 
Ка лас ко.

Ра зам з тым на прад пры ем-
стве ра зу ме юць: для плён най 
пра цы не аб ход на ства рыць і 
ад па вед ныя ўмо вы. На прык-
лад, пра фе сій на му рос ту са-
дзей ні чае сіс тэ ма да плат за 
клас насць і май стэр ства. Ад-
мі ніст ра цыя су мес на з праф-
са юз ным ка мі тэ там імк нуц ца 
што год па ляп шаць умо вы 
пра цы і ад па чын ку сва іх ра-
бот ні каў. Для іх улад ка ва ны 
раз дзя вал ка, ду ша вая, па кой 
для пры ёму ежы з не аб ход-
най бы та вой тэх ні кай, бу фет. 
У клу бе пра вод зяц ца куль тур-
ныя ме ра пры ем ствы, свя ты. 
Не ад на ра зо ва ка ман да аў та-
пар ка зай ма ла пры за выя мес-
цы ў спа бор ніц твах, алім пі я дах 
«Мі наб лаў тат ран са», ра ён на га 
і аб лас но га ўзроў няў.
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На бор це гэ та га аў то бу са на пі са ны сло вы з шы ро ка вя до май пес ні 
«Бы вай це зда ро вы, жы ві це ба га та» і парт рэт яе аў та ра зем ля ка-паэ та Ада ма Ру са ка.

Кі роў цы Аляк сандр ГАН ЧАР, Ігар РУ ДЗЕ НЯ, Аляк сандр 
ЗО РЫЧ — пры зна ныя май стры сва ёй пра фе сіі.

МАС ТАЦ ТВА ПЕ РА ВО ЗАК
На чаль нік 

ды яг нас тыч най стан цыі № 123 
Аляк сандр БА ЛА ЖЫН СКІ.

Мі ну лы год мож на на зваць ста біль ным


