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Ня даў на ды рэк та ру та ва рыст ва 

Ула дзі мі ру Ру да коў ска му 

пры свое на зван не «Ча ла век 

го да Мін шчы ны». Гэ тае 

па чэс нае зван не на да ец ца 

толь кі са мым твор чым, 

пра грэ сіў ным, па спя хо вым 

пра цаў ні кам і кі раў ні кам 

прад пры ем стваў і ар га ні за цый 

воб лас ці — най леп шым 

з най леп шых. «Гэ та 

да вер ка лек ты ву, за слу га 

ме ха ні за та раў, па ля во даў, 

жы вё ла во даў. Тое, чаго ўда ло ся 

да сяг нуць гас па дар цы, — 

вы нік іх са ма ад да най пра цы, 

ве даў, пра фе сі я на ліз му. Бо, як 

ка жуць, адзін у по лі не во ін. І 

без іх да па мо гі нель га вы ка наць 

па стаў ле ныя за да чы», — 

лі чыць Ула дзі мір Ана то ле віч.

ААТ «Ста ры ца-Аг ра» — са мае буй-

ное і са мае па спя хо вае сель гас прад-

пры ем ства на Ка пыль шчы не. Ста біль-

нае раз віц цё гас па дар кі апош нія ча-

тыр нац цаць га доў не па рыў на звя за на 

з імем яе ды рэк та ра. Кі раў нік ва ло дае 

якас ця мі гас па да ра, які ўмее пра ліч-

ваць свае дзе ян ні і пла ны на пе рад. Гэ-

та пры но сіць вы ні кі ў вы твор час ці мя-

са, ма ла ка, рас лі на вод стве. А зна чыць, 

дае маг чы масць ума цоў ваць па зі цыі 

гас па дар чай і фі нан са вай дзей нас ці, 

ма тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы і раз ві-

ваць да лей па тэн цы ял та ва рыст ва.

«Ста ры ца-Аг ра» спе цы я лі зу ец ца 

на вы рошч ван ні буль бы. Яе вы са джва-

юць на пло шчы ка ля 200 гек та раў, вы-

ка рыс тоў ва юць на сен не за меж ных се-

лек цый, пе ра важ на з Гер ма ніі, і су пер-

эліт ны па са дач ны ма тэ ры ял ай чын най 

вы твор час ці Ін сты ту та пла да вод ства і 

ага род ніц тва На цы я наль най ака дэ міі 

на вук. Мі ну лы год пры нёс доб ры ўра-

джай «дру го га хле ба», на за ха ван не 

па кла лі ка ля шас ці ты сяч тон клуб няў. 

Ста рыц кая буль ба доб ра ся бе за рэ-

ка мен да ва ла ў спа жыў цоў і ка рыс-

та ец ца по пы там не толь кі ў Мін скай 

воб лас ці, але і ў кра і не. Акра мя та го, 

«Ста ры ца-Аг ра» сла віц ца цук ро вы мі 

бу ра ка мі, сё ле та іх рэн та бель насць 

скла ла больш за 25 %. Ка ля 18 ты сяч 

тон ка ра няп ло даў пра да лі на Слуц кі 

цук ро ва-ра фі над ны кам бі нат, атры ма-

лі ня дрэн ную вы руч ку.

У ак цы я нер ным та ва рыст ве зай-

ма юц ца так са ма збож жа вы мі і зер-

не ба бо вы мі куль ту ра мі, ку ку ру зай. 

У па чат ку мі ну ла га го да тут вы ка на лі 

ўсе тэх ніч ныя рэг ла мен ты па сяў бе, 

унес лі поў ную за праў ку ўгна ен няў як 

ка лій ных, так і фос фар ных, азот ных, 

за ку пі лі прак тыч на ўсё эліт нае на сен-

не. Але на ўра джай насць паў плы ва лі 

не спры яль ныя ўмо вы на двор'я — за-

су ха. На пяс ча ных участ ках ура джай 

прак тыч на вы га раў. У вы ні ку са бра-

лі зер ня збож жа вых на 4 ты ся чы тон 

менш, чым у па пя рэд нім го дзе. Ды не-

да хоп кам пен са ва лі зер нем ку ку ру зы: 

атры ма лі яго 7 ты сяч тон, што больш 

на 3,5 ты ся чы тон за ўзро вень 2017-га. 

Част ку ку ку руз на га зер ня рэа лі за ва лі 

на вы руч ку, част ку па кла лі на корм 

жы вё ле. Знач ную ўва гу ў гас па дар-

цы ад да лі на рых тоў цы тра вя ніс тых 

кар моў, па коль кі жы вё ла зна хо дзіц ца 

круг лы год на стой ла вым утры ман ні, 

як на ад кор ме, так і дой ны ста так. На-

за па сі лі больш за 33 ты ся чы тон сі ла су 

і больш як 35 ты сяч тон се на жу, ка ля

2 ты сяч тон се на. Гэ та га з ліш кам 

хо піць да кан ца го да, і рэш та пя рой-

дзе на на ступ ны. Па ра да ваў ле тась 

і рапс — 42 цэнт не ры з гек та ра. Гэ та 

най леп шы па каз чык у ра ё не.

Ма ла ко ў ка ро вы, як ка жуць, на 

язы ку. Як па кор міш, так і на до іш. У 

гас па дар цы гра мад скі ста так на ліч вае 

2200 га лоў буй ной ра га тай жы вё лы. 

Ле тась на да ілі прак тыч на ка ля шас ці 

ты сяч кі ла гра маў ма ла ка на кож ную 

ра гу лю. Што дзень тут пра да юць ка ля 

30 тон ма ла ка ў ка пыль скі фі лі ял Слуц-

ка га сы ра роб на га кам бі на та. Яшчэ ка-

ля 15 тон пра дук цыі зда юць на Мін скі 

га рад скі ма лоч ны за вод № 1. Пры чым 

95 % ма ла ка ідзе сор там «эк стра». 

Якас ці ма ла ка — асаб лі вая ўва га. 

А на якасць, як вя до ма, уплы ва юць 

не толь кі доб рыя кар мы, зба лан са ва-

ны ра цы ён, але і зда роўе жы вё лы, за 

ста нам яко га со чыць гру па ве ту ра чоў. 

У вы ні ку што ме сяц гас па дар ка атрым-

лі вае вы руч ку ад про да жу ма ла ка ў 

па ме ры 600 ты сяч руб лёў.

На жы вё ла га доў чым комп лек се 

«Чар ніч нае» па вы рошч ван ні і ад кор ме 

буй ной ра га тай жы вё лы ўтрым лі ва ец-

ца 4 ты ся чы га лоў. Ма лад няк кож ныя 

су ткі пры баў ляе ў ва зе па 950—1000 

гра маў. На гэ та ўплы ва юць якасць 

кар моў, зба лан са ва ны ра цы ён, кар-

пат лі вы до гляд і пра фе сі я на лізм спе-

цы я ліс таў. Што ме сяц ак цы я нер нае 

та ва рыст ва пра дае буй ной ра га тай 

жы вё лы на 600 ты сяч руб лёў. Быч коў 

зда юць у асноў ным на Слуц кі мя са-

кам бі нат, стаўб цоў скі фі лі ял Мінск ага 

мя са кам бі на та. Зда тач ная ва га кож-

на га быч ка ў ся рэд нім 450 кі ла гра маў. 

Ад на ча со ва тут зай ма юц ца ўзнаў лен-

нем стат ка: па ра лель на за куп ля юць 

што ме сяц пры клад на 300—350 га лоў 

ма лад ня ку. Пра дук цыя жы вё ла га доў-

лі — мя са і ма ла ко — дае гас па дар цы 

65—70 % га да вой вы руч кі, ас тат нюю 

пры но сіць рас лі на вод ства.

Гас па дар ка за бяс пе ча на ўсім не-

аб ход ным, каб утрым лі ваць да сяг ну-

тае ў рас лі на вод стве, жы вё ла га доў лі 

і ру хац ца на пе рад: ма шы на мі, трак та-

ра мі, па сяў ной і ўбо рач най тэх ні кай, 

пры чап ным ін вен та ром да яе. Але 

са мае га лоў нае, як лі чыць Ула дзі мір 

Ру да коў скі, гэ та пра ца ві тасць, кам пе-

тэнт насць, пра фе сі я на лізм ра бот ні каў 

і спе цы я ліс таў. Да рэ чы, ся рэд ні ўзрост 

іх ка ля 45 га доў.

Вя до ма, за «дзя куй» ні хто пра ца-

ваць не бу дзе. Кі раў нік ра зу мее, што 

ўтры маць кад ры мож на да стой най 

зар пла тай, са цы яль ны мі га ран ты я мі і 

квад рат ным мет рам. Жыл лё бу ду ец ца 

кож ны год у ме жах рэс пуб лі кан скай 

пра гра мы ад ра джэн ня вёс кі за кошт 

крэ дыт ных рэ сур саў. Сё ле та так са ма 

пла ну юць увес ці ў экс плу а та цыю жы-

лы дом, які не за кон чы лі ле тась. Усе 

да мы га зі фі ка ва ны. Для ра бот ні каў, 

што ме лі па трэ бу ў ма тэ ры яль най да-

па мо зе на пад вя дзен не «бла кіт на га 

па лі ва», гас па дар ка вы дзе лі ла бес пра-

цэнт ную па зы ку на паў та ра-два га ды ў 

па ме ры 10 міль ё наў «ста рых» руб лёў. 

За тым што ме сяц па кры ху гэ тую су му 

вы ліч ва лі з зар пла ты.

У ак цы я нер на га та ва рыст ва ёсць 

свой ма га зін. Пры не аб ход нас ці ў ім 

пад за каз мож на на быць мэб лю, бы-

та вую тэх ні ку ў рас тэр мі ноў ку без 

пра цэн таў на 3—6 ме ся цаў. Тут мож-

на ўзяць і пра дук ты хар ча ван ня на 

пэў ную су му ў лік бу ду чай зар пла ты. 

Праз кра му вы да юць ра бот ні кам і на-

ва год нія па да рун кі. Па коль кі ў та ва-

рыст ве пра цуе 550 ча ла век, то та кая 

сіс тэ ма да зва ляе па збег нуць чэр гаў. 

Па мяш кан не рэ ста ра на зда ец ца ў 

арэн ду пад роз ныя ме ра пры ем ствы, 

ся мей ныя ўра чыс тас ці, кар па ра ты вы. 

Лю дзей за да валь няе сэр віс, аб слу-

гоў ван не, не вя лі кі кошт арэн ды за лы. 

Ра бот ні кі ста ло вай га ту юць абе ды для 

хле ба ро баў гас па дар кі пад час ма са-

вых па ля вых ра бот, пры клад на 200 

абе даў і вя чэр. Хар ча ван не для іх во-

зяць у по ле спе цы яль на аб ста ля ва най 

ма шы най. Пер шае, дру гое з гар ні рам і 

мяс ны мі вы ра ба мі, кам пот або сок — 

на абед. За тым — пад вя чо рак. За паў-

на вар тас нае двух ра зо вае хар ча ван не 

хле ба ро бы са сва ёй кі шэ ні да плач ва-

юць 20 %, ас тат няе кам пен суе гас па-

дар ка. Та ва рыст ва за бяс печ вае ста ло-

вую пра дук цы яй улас най вы твор час ці: 

мя сам, ка пус тай, морк вай, бу ра ка мі, 

цы бу ляй, яб лы ка мі, што да зва ляе па-

ні зіць кошт страў.

Дзя ку ю чы ча му «Ста ры ца-Аг ра» 

раз ві ва ец ца, па вы шае гра мад скі 

даб ра быт і ўзро вень жыц ця сва іх ра-

бот ні каў? На маю дум ку, тут кож ны 

ра бот нік, спе цы я ліст ра зу мее, што 

зям ля не да руе абы яка ва га стаў-

лен ня і шчод ра ўзна га родж вае за 

ста ран насць, кло па ты і гас па дар лі-

васць. «Зям лю не пад ма неш, што 

па кла дзеш, тое і атры ма еш, — ка-

жа Ула дзі мір Ру да коў скі. — Пос пе ху 

мож на да сяг нуць толь кі за кошт дак-

лад на га вы ка нан ня тэх на ло гій, уня-

сен ня ўгна ен няў».

У пла нах на гэ ты год атры маць 

боль шы ўра джай збож жа вых і зер-

не ба бо вых. Част ко ва за свае гро-

шы, част ко ва за срод кі, вы дзе ле ныя 

з аб лас но га бюд жэ ту, у гас па дар цы 

на бы ва юць азот ныя ўгна ен ні, праз 

Ка пыль скі рай аг ра сэр віс пра цу юць з 

«Бе ла русь ка лі ем» па за куп цы ка лій-

ных угна ен няў, за клю чы лі да га вор з 

Го мель скім за во дам для куп лі фос фа-

ру. Ад на ча со ва зай ма юц ца ра мон там 

тэх ні кі, энер га на сы ча ных трак та роў, 

якіх на ліч ва ец ца 16. Прак тыч на на

100 % ад ра ман та ва ны па сяў ныя агрэ-

га ты. Ця пер узя лі ся за кор ма на рых тоў-

чую тэх ні ку.

У ды рэк та ра шмат пла наў і за дум 

на перс пек ты ву. У мі ну лым го дзе, на-

прык лад, па бу да ва лі тры ся наж ныя 

тран шэі, для на быц ця буд ма тэ ры я лаў 

па ло ву ад не аб ход най су мы вы дзе лі-

лі з аб лас но га бюд жэ ту, а ўсе ра бо ты 

пра вя лі гас па дар чым спо са бам. У прад-

пры ем ства ёсць свая бу даў ні чая бры га-

да з 17 ча ла век, не аб ход ны транс парт. 

Да дат ко ва пла ну ец ца па бу да ваць яшчэ 

тры ся наж ныя тран шэі, увес ці ў дзе ян не 

двух ква тэр ны жы лы дом. А ў Ста ры цы 

па ды хо дзіць да за кан чэн ня ўзвя дзен не 

ма лоч на та вар на га комп лек су на 580 га-

лоў жы вё лы. «У гэ тым да па мог Мі набл -

вы кан кам, які вы дат ка ваў на на быц-

цё жа ле за бе тон ных кан струк цый ка ля 

35 ты сяч руб лёў, — кан ста туе ды рэк-

тар. — Праз бюд жэт абя ца юць па лі-

зін гу вы дзе ліць дой ку».

— Кі раў ніц тва сель гас ар га ні за цыі 

пра цуе ў цес ным кан так це з праф са-

юз ным ка мі тэ там, ін шы мі гра мад скі мі 

ар га ні за цы я мі, уста но ва мі куль ту ры, 

аду ка цыі, што зна хо дзяц ца на тэ ры-

то рыі сель са ве та, — да дае га лоў ны 

спе цы я ліст па ідэа ла гіч най ра бо це Іры-

на Ка ва лен ка. — Ра зам він шу ем ве тэ-

ра наў, юбі ля раў, ра бот ні каў са свя та мі. 

На прык лад, ра зам з су пра цоў ні ка мі 

Ста рыц ка га клу ба ўдзель ні ча лі ў шэс ці 

Дзя доў Ма ро заў, са мі шы лі кас цю мы, 

мас кі. Ад мі ніст ра цыя гас па дар кі вы-

дзя ляе гро шы на пра вя дзен не раз на-

стай ных куль тур ных ме ра пры ем стваў. 

Да па ма гае так са ма шко лам, дзі ця чым 

са дам, на Но вы год усе дзе ці атрым-

лі ва юць са лод кія па да рун кі за кошт 

ак цы я нер на га та ва рыст ва.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ, 

Алена ДАЎЖАНОК. 

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
УНП 690301954

ЗЯМ ЛЮ НЕ ПАД МА НЕШ: 
ШТО Ў ЯЕ КІ НЕШ, ТОЕ І АТРЫ МА ЕШ
Так лі чыць ды рэк тар ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Ста ры ца-Аг ра» Ка пыль ска га ра ё на Ула дзі мір Ру да коў скі

Ві таль ЛУ ЦЭ ВІЧ, за гад чык мех-

май стэр няў, ма ла ды спе цы я ліст:

— Я на ра дзіў ся ў гэ тых мяс ці-

нах. Пас ля за кан чэн ня Ка пыль-

ска га ка ле джа вяр нуў ся да моў. 

Жа на ты, двое дзя цей. Гас па дар-

ка вы дзе лі ла дом з усі мі бы та вы мі 

вы го да мі. Жон ка па спе цы яль нас ці 

эка на міст. Мяр кую, пас ля вы ха ду 

з дэ крэт на га вод пус ку яе пры муць 

на ра бо ту. Што да ты чыц ца тэх ні кі, 

то яна ра ман ту ец ца доб ры мі тэм-

па мі, каб свое ча со ва, у азна ча ныя 

тэр мі ны, па чаць сяў бу.

Свят ла на ЧЭР НІК, пра да вец:

— У нас да во лі раз на стай ны 

асар ты мент пра дук таў. Та ва раў 

пра мыс ло вай гру пы кры ху менш, 

пра цу ем з імі пад за каз па куп ні-

коў. Ёсць ма лоч ная пра дук цыя, 

кру пы, му ка, ма ка ро на. Кож ны 

дзень за во зім хлеб. У пэў ныя дні — 

мяс ныя і каў бас ныя вы ра бы з 

роз ных мя са кам бі на таў воб лас ці. 

Та вар на па лі цах не за леж ва ец-

ца, бо заў сё ды све жы, па ста ян на 

аб наў ля ец ца.

Ак са на БЫ КА ВА, дыс пет чар:

— Ча ты ры га ды та му мы пе-

ра еха лі з За па рож скай воб лас ці 

Укра і ны. Тут нам да лі дом, да па-

маг лі зра біць ра монт, ця пер ста ім 

на чар зе на па ляп шэн не жыл лё-

вых умоў. Муж пра цуе трак та рыс-

там-ма шы ніс там, дзе ці хо дзяць у 

шко лу. Мне так са ма па да ба ец ца 

ра бо та, па коль кі па аду ка цыі я 

бух гал тар, то пра ца ваць з да ку-

мен та мі мне лёг ка. Ка лі пе ра еха лі, 

пра ца ва ла да яр кай. Ра зу мею, што 

не маг лі ад ра зу даць ней кую па-

са ду. Не аб ход на бы ло пра ве рыць, 

якія мы лю дзі, што ўме ем. Усе мы 

пры жы лі ся на гэ тай гас цін най зям-

лі. Я вель мі ўдзяч ная гас па дар цы, 

кі раў ніц тву «Ста ры ца-Аг ра», на шу 

сям'ю ўсё тут за да валь няе.

Трыц цаць га доў пра цуе ме ха ні-
за та рам Сяр гей РОН ЧЫК.

За гад чык май стэр ні Ві таль ЛУ ЦЭ ВІЧ і ін жы нер-ме ха нік Ра дзі вон 
ПА ПОК агля да юць тэх ні ку, якую рых ту юць да вес на вых ра бот.

У ганд лё вай за ле ма га зі на «Кры ніч ка». Тут пра цу юць пра даў цы 
Іры на ЦЯ РЭ ШЧАН КА ВА і Свят ла на ЧЭР НІК.

Га лоў ны спе цы я ліст па ідэа ла гіч най 
ра бо це Іры на КА ВА ЛЕН КА 

і дыс пет чар Ак са на БЫ КА ВА.

Рас туць кар пу сы но вых ка роў ні каў з да іль на-ма лоч ным бло кам. 
На пя рэд нім пла не бры га дзір КУП «Ка пыль скае РБУ» Ана толь МАК СІМ ЧЫК, 

пра раб Ула дзі мір ПЫРХ, му ляр Сця пан ЧЫ ГІР.

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


