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пра цуе ка ля 30 на шых бу даў ні коў, а 
пад рад ныя ар га ні за цыі най ма ем для 
ман та жу жа ле за бе тон ных кан струк-
цый, сіс тэм во да за бес пя чэн ня і вы-
ка нан ня ін шых спе цы яль ных ра бот. 
Са мі ро бім фун да мен ты, клад ку, ад-
дзел ку. Гэ та не но вае бу даў ніц тва, 
а ка рэн ная рэ кан струк цыя ма лоч на-
та вар най фер мы ў Мах на ві чах.

На пер шым эта пе аб' ём вы твор-
час ці ін ку ба цый ных яек скла дзе ка-
ля пя ці міль ё наў штук у год. Нам 
па трэб ны сён ня міль ён ку ра нят. Але 
мы па ра лель на рых ту ем пра ект на 
бу даў ніц тва яшчэ ад на го птуш ні ка, 
каб па вя лі чыць вы рошч ван не. Той 
аб' ём, які да ём сён ня, мож на на-
зваць не да стат ко вым, роз ніч на му 
ганд лю эле мен тар на не ха пае. Ку-
ра нят і ін ку ба цый нае яй ка бу дзем 
пра да ваць і «на ста ра ну». Раз ліч ва-
ем на ста біль ных па куп ні коў, а яны 
па він ны быць, бо ёсць пэў ны не да-
хоп су тач ных ку ра нят (ма лад ня ку 
птуш кі) на тэ ры то рыі кра і ны. 

«ДРУ ГОЕ 
ДЫ ХАН НЕ» 

НА РОЎ ЛІ
— Вы ўклад ва е це 

не ма лыя срод кі ў раз-
віц цё На раў лянскага 
раёна.

— Так са ма гас па дар-
чым спо са бам раз горт-
ва ем там бу даў ніц тва 
мех май стэр ні. Пач нём з 

за пра ва чнай стан цыі, бо 

па куль паліва на ад дзя-

лен не да стаў ля ем бен-

за во зам. Сле дам вы-

рас це ад мі ніст ра цый ны 

бу ды нак, каб ства рыць 

на леж ныя ўмо вы для 

пра цы лю дзей. Блі жэй 

да вяс ны возь мем ся за 
рэ кан струк цыю бу дын ка 
са мой май стэр ні.

Ства ра ем но выя ра-

бо чыя мес цы. Як толь-

кі комп лекс у На роў лі 

за поў ні лі жы вё лай, ад-

ра зу да да лі ся ра бо чыя 

мес цы — там пра цу юць 

35 чалавек. Усе мяс цо-

выя, з вёс кі і з са мой 

На роў лі. Ку пі лі аў то бус 

і во зім лю дзей. Пры ня лі 

на пра цу не каль кі ме ха-

ні за та раў. Пач нём бу-

даў ніц тва мех май стэр-

ні — бу дзем на бі раць 

моц ную бу даў ні чую бры га ду.

У чац вёр тым ад дзя лен ні ёсць 

рэ зер вы і для раз віц ця ма лоч на та-

вар на га кі рун ку, вы нош ва ем пла ны 

зра біць там рэ кан струк цыю на яў на га 

бу дын ка пад ма лоч на та вар ную фер-

му на 600 ка роў. Ідэя пад тры ма на гу-

бер на та рам Ула дзі мі рам Анд рэ е ві чам 

Двор ні кам, які ня даў на быў у нас, і мы 

па каз ва лі яму гэ ты аб' ект. Так што, як 

ба чы це, пла наў «гра мад дзё».

— Вас па слу ха еш, Алег Мі хай-

ла віч, — ажыц цяў ля е це па лі ты ку 

экс пан сіі, па ўсіх кі рун ках — ідзе 
па шы рэн не тэ ры то рыі, «за хоп» 
рын каў, па шы рэн не сфе ры дзей-
нас ці. Праў да, экс пан сіі — у ста-
ноў чым сэн се сло ва.

— Ме на ві та ў ста ноў чым. Мы ж 
шмат про філь ная гас па дар ка, і нам 
ня ма ка лі спаць у шап ку. Ры нак 
дык туе і тэмп, і пэў ную агрэ сію, пад-
ма ца ва ную раз лі ка мі і гра шы ма.

— У та кім ра зе як па жы вае ва-
ша пе ра пра цоў чая га лі на?

— На пе ра пра цоў цы вуз кім мес-
цам бы ла ку лі на рыя, а за раз пас ля 
пра вя дзен ня рэ кан струк цыі і асна-
шчэн ня цэ хаў но вым аб ста ля ван-
нем вель мі ма ла за ста ло ся руч ной 
пра цы. Ад чу валь на па шы ры лі асар-
ты мент пра дук цыі, вы рас лі яе спа-
жы вец кія якас ці. Увя лі двух змен ную 
ра бо ту і ў су ткі да ём амаль 2,5 тоны 
ку лі нар най пра дук цыі на ра дасць 
гас па ды ням. Толь кі пель ме няў вы-
пус ка ем то ну, за ме сяц 30 тон. Не 
адзін мя са кам бі нат воб лас ці та кім 
аб' ёмам рэа лі за цыі пель ме няў па-
хва ліц ца не мо жа.

На са мой пе ра пра цоў цы га ды 
тры на зад прай шоў ра монт, усё ад-
па вя дае са ні тар ным і ве тэ ры нар-
ным нор мам. Па куль спраў ля юц ца 
ў ад ну зме ну, але ка лі па сту па юць 
вя лі кія за яў кі, на прык лад пе рад свя-
та мі, пра цу юць у паў та ры. Цал кам 
рэ аль на ар га ні за ваць двух змен ку 
і пры кмет на па вя лі чыць пе ра пра-
цоў ку сва ёй жы вё ла га доў чай пра-
дук цыі.

Кам бі кор ма вы за вод у Хой ні ках 
па-ра ней ша му дзей ні чае, але аб' ём 
вы пус ку пра дук цыі не вя лі кі. Атры-
ма лі ад воб лас ці «да бро» на пра-
ек та ван не но ва га кам бі кор ма ва га 

за во да. Хут чэй за ўсё, гэ ты чар го вы 
сур' ёз ны этап у вы твор чым жыц ці 
ка лек ты ву бу дзе ўжо ў 20-х га дах, 
пас ля ажыц цяў лен ня той пра гра мы, 
якую я агу чыў.

Аб наў ля ем тэх ні ку, за гэ ты год 
парк ма шын аб на ві лі вель мі здо ра-
ва. Ку пі лі тры го мель скія кам бай ны 
КЗС-1218. Пра цу ем толь кі з кам-
бай на мі «Гом сель ма ша», бо лі чым, 
што для на ша га ўзроў ню ўра джай-
нас ці гэ та нар маль ныя ма шы ны па 
су ад но сі нах «ца на — якасць». Пры 
на леж най на строй цы — вы дат ны 
кам байн.

На бы лі два аў то бу сы для пад воз-

кі ра бот ні каў ад дзя лен няў Руд ня і 

На роў ля. А яшчэ два «МА Зы», ча-

ты ры адзін кі ма шын для пе ра воз кі 

пра дук цыі, два кус та рэ зы,  энер га-

на сы ча ны трактар.

У фі нан са вым пла не год так са ма 

склад ва ец ца ня дрэн на. Пры кмет на 

па вя лі чы ла ся вы руч ка, і чыс ты пры-

бы так — вы шэй за ўзро вень мі ну ла-

га го да. Ся рэд няя зар пла та па кры-
ху рас це, ка лек тыў рас це так са ма. 
Усё як мае быць. Вя до ма, пра ца-
ваць ста но віц ца скла да ней, бо аб'-
ёмы, са мі ба чы це, якія. Працаваць 
«ад да сяг ну та га» ня прос та, ка лі ра-

ней бы ла ўзя тая сур' ёз ная вы шы ня. 
Апош нія га ды мы ста біль на да ём з 
ме ся ца ў ме сяц 55 пра цэн таў аб' ёму 
вы твор час ці Ма зыр ска га ра ё на, бы-
вае на ват да 60, і 50 пра цэн таў ад 
аб' ёмаў На раў лян ска га. Пас ля за-
вяр шэн ня ўбор кі ку ку ру зы ліч ба тут 
так са ма мо жа вы рас ці да 55%.

Да па ма гае тое, што стаў ку ро-
бім як на во пыт сва іх ве тэ ра наў, так 
і на ма ла ды эн ту зі язм. Ска жам, у 
нас у рас лі на вод стве пра цуе шмат 

ма ла дых спе цы я ліс таў, з ча ты рох 
ад дзя лен няў у трох кі раў ні кі — зу-
сім ма ла дыя лю дзі, да 35 га доў. Ма-
ла дыя таксама ўсе аг ра но мы. Пры 
на леж ным стаў лен ні да спра вы, да 
тэх на ло гіі, пры па тра ба валь нас ці 

спе цы я ліс таў да ся бе 
і на яў нас ці ма ла до га 
эн ту зі яз му го ры мож на 
зру шыць з та кі мі кад-
ра мі.

«СА ДУ 
ЦВЕСТЬ...»

— Ве да ем, што вы 

га на ры це ся ма ла дым 

са дам.

— Хоць вяс на сё ле та 

бы ла скла да ная, ха лад-

на ва тая, тым не менш 

па чаў пла да но сіць наш 

ма ла ды сад. Спе цы я ліс-

ты па пра ца ва лі ня дрэн-

на, і мы атры ма лі ўра-

джай на пер шых двац-

ца ці гек та рах. Бу дзем 

мець пры клад на 400 тон 

яб лы каў, за раз зай ма-

ем ся іх збо рам і рэа лі за-

цы яй. Ца на рэа лі за цыі 

нас за да валь няе, кры ху 

за мі нае, што па куль ня-

ма аб ста ля ва на га схо ві шча, але яго 
з'яў лен не — спра ва ча су. А па куль 
част ку ўра джаю, 60 тон, за кла лі на 
захоўванне, каб зра біць больш раз-
на стай ным пе рад на ва год ні ган даль 
у фір мен ных ма га зі нах. Ас тат нія 
па ста ра ем ся пра даць да ма ра зоў. 
Яб лы кі на шы — цу доў ных сар тоў, 
ка рыс та юц ца по пы там у ма зы ран.

У са дзе пра цы заў сё ды мно-
га: аб рэз ка, пад корм ка, па бел ка, 
пра пол ка. Збі раць ура джай да па-

ма га ем усім ка лек ты вам, па чар зе 
вы хо дзяць амаль усе служ бы. Па-
ста ян на там пра цу юць пад кі раў-
ніц твам аг ра но ма-са да во да ўся го 
15 ча ла век. На 80 гек та раў сён-
ня гэ та ўжо ма ла ва та, на ват пры 
пад трым цы ме ха ніз маў. Па вы ні-
ках го да на ват з не вя лі кім па куль 
ура джа ем у 400 тон яны бу дуць з 
плю са вым вы ні кам. Па са мых пры-
бліз ных пад лі ках ма ла ды сад пры 
на яў ным уз роў ні ца ны пры ня се 
500—600 тысяч рублёў.

— І ўсё ж, Алег Міхайлавіч, што 
за раз ро бі це на па лях?

— За кан чва ем сяў бу азі мых 
(сёння, на мо мант пуб лі ка цыі, 
сяўба завершана. — Аўт.). Па пя-
рэд нік у асноў ным ку ку ру за. Ра дуе 
стаў лен не да спра вы тых са мых 
ма ла дых аг ра но маў і кі раў ні коў ад-
дзя лен няў. На леж ным чы нам пад-
рых та ва лі гле бу, унес лі ўгна ен ні — 
па тэх на ло гіі, дак лад на вы кон ва-
ец ца нор ма вы се ву. Асаб лі вая ўва-
га — глы бі ні за кры ва ння на сен ня... 
Ма ла дыя хлоп цы жы вуць гэ тым, 
я ба чу па за ці каў ле нас ці ў ва чах. 
Зна чыць, на на ступ ны год ура джай 
бу дзе не гор шы.

— Па эфек тыў нас ці гас па да-
ран ня нех та аба гнаў вас у Бе-
ла ру сі?

— Скла да на ска заць, але па вы-
ні ках мі ну ла га го да ў нас быў дру гі 
ў кра і не па каз чык чыс та га пры быт-
ку на адзін ба ла-гек тар. За пер шае 
паў год дзе рэн та бель насць крыш ку 
боль шая за 20 пра цэн таў. Але ліч-
ба не кан чат ко вая, бо сель ска гас-
па дар чы год не за вер ша ны.

Вы руч ка ў апош нія ме ся цы 
сем — сем з па ло вай міль ё наў 
но вых руб лёў, на ста рыя гэ та 
70—75 міль яр даў. Што мож на су-
па ста віць з су мар най вы руч кай не-
каль кіх ра ё наў воб лас ці.

— У са цы яль ным па ке це для 
чле наў ка лек ты ву неш та да да-
ло ся?

— Мы за ха ва лі ўсё, што за пі са на 
ў ка лек тыў ным да га во ры, ужо ад но 
гэ та важ на. У тым лі ку да па мо гу да 
ад па чын ку ў па ме ры дзе ся ці ба за-
вых ве лі чынь. Да ба ві лі ся яб лы кі з 
улас на га са ду, учо ра на буль бу вы-
пла ці лі па 170 руб лёў кож на му, хто 
без за ўваг ад пра ца ваў год.

Но вае жыл лё па куль не бу да ва-
лі, бо ёсць сва бод ныя да мы ў Мах-
на ві чах і Руд ні, у вы пад ку не аб ход-
нас ці за ся ля ем у іх спе цы я ліс таў, 
ма ла дыя сем'і. На ват мо ладзь з го-
ра да, што зды мае ў Ма зы ры жыл-
лё і ез дзіць да нас пра ца ваць на 
сві на комп лекс ці птуш ка фаб ры ку, 
вы каз вае па жа дан не пе ра брац ца ў 
вёс ку. Мо ладзь цэ ніць маг чы масць 
атры маць свой дах над га ла вой. 
А нам па да ба ец ца іх імк нен не пра-
ца ваць на зям лі. У та кім вы пад ку 
ста наў лен не ма ла до га ча ла ве ка 
бу дзе цал кам за ле жаць ад тых, 
хто пра цуе по бач, ад на стаў ні ка, 
ска жам так.

Я двац цаць га доў пра цую ў 
«За ры». У свой час па шан ца ва ла 
тра піць да Ула дзі мі ра Анд рэ е ві ча 
Двор ні ка, ся род ма іх на стаў ні каў 
бы ла і га лоў ны заа тэх нік Тац ця-
на Мі ка ла еў на Сам бук. Я вель мі 
ўдзяч ны гэ тым лю дзям за на ву ку 
жыц ця. Як і ўся му ка лек ты ву — за 
да стат ко ва друж ную, а та му і эфек-
тыў ную су мес ную пра цу. Воб раз на 

ка жу чы, яна пе ра тва рае аб ша ры 

«За ры» ў су цэль ны да гле джа ны 

ма ла ды сад.

Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

Здым кі з ар хі ва «За ры».

Ад рэ дак цыі. Вы каз ва ем шчы-

рую па дзя ку на мес ні ку ды рэк та ра 

Іне ХА МУ ТОЎ СКАЙ за роз на ба ко-

вую да па мо гу ў пад рых тоў цы пуб-

лі ка цыі.

Гаспадыня новага цэха кулінарыі Людміла ЧАРАНКОВА.

І смак, і якасць — найвышэйшыя. 

Адпачывай, поле, да вясны.
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Прыемныя клопаты ў маладым садзе.


