
Як заў сё ды, у саў га се-кам бі на це «За ра» Ма зыр-
ска га ра ё на на він шмат – вы твор чых, са цы яль на га 
кштал ту і не толь кі. Ад на з най больш пры кмет ных – 
кі раў нік ка лек ты ву Алег СЛІНЬ КО абра ны ў Са вет 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь. З гэ та га і па ча ла ся на ша з ім раз мо ва.

– Та кім вось чы нам у ва ша жыц цё, па ва жа ны Алег Мі хай-
ла віч, паў на вар тас на ўвай шла вя лі кая па лі ты ка. Для вас гэ та 
бы ло не ча ка нас цю ці пра ця гам та го, што вы ра бі лі і ра ней, 
толь кі ін шы мі срод ка мі? Бо па лі ты ка, як вя до ма, гэ та кан цэнт-
ра ва ная эка но мі ка.

– Дзя ку ю чы эфек тыў най ра бо це ка лек ты ву на ша гас па дар ка, 
што на зы ва ец ца, на ві ду. Тое, што бы ло ство ра на за мно гія га ды 
пад кі раў ніц твам Ула дзі мі ра Анд рэ е ві ча Двор ні ка, мы змаг лі за-
ха ваць, змаг лі неш та да ба віць і ця пер ру ха ем ся да лей. Бо ба чым, 
што ство ра ная ма дэль мае бу ду чы ню – ка лек тыў наш раз ві ва ец ца, 
да бі ва ец ца ня дрэн ных вы ні каў. І я ра зу меў, што та кое вы лу чэн не 
маг чы мае.

Па бы ваў шы на пер шых па ся джэн нях Са ве та Рэс пуб лі кі, атры-
маў шы для зна ём ства пра ек ты пер шых за ко на пра ек таў – вось яны, 
цэ лая па пка на ста ле, – а так са ма па слу хаў шы Мі ха і ла Іва на ві ча 
Ру са га, стар шы ню па ста ян най ка мі сіі па рэ гі я наль най па лі ты цы і 
мяс цо вым са ма кі ра ван ні – у яе склад я ўвай шоў, – па чаў больш 
яск ра ва ўяў ляць, які сур' ёз ны груз кла дзец ца на пле чы, і ра зу мець 
сваю ад каз насць. Ка лі ця бе лю дзі вы бра лі, то трэ ба ад па вя даць 

і нар маль на ад пра ца ваць гэ тыя ча ты ры га ды, каб па кі нуць пас ля 
ся бе хоць ней кі штры шок... Ра зу мен не гэ та га ёсць.

Не ве даю, на коль кі маё дэ пу тац тва з'яў ля ец ца вя лі кай па лі ты-
кай, як вы ка жа це. Для мя не вя лі кая па лі ты ка – каб бы ло нар маль на 
ў гас па дар цы і яна не ад ста ва ла ад ін шых, год на вы гля да ла ў ра ё не, 
воб лас ці, а ка лі вель мі па ста ра ем ся, то і ў кра і не. Але праў да і тое, 
што ця пер да даец ца і кло пат пра ін шых.

У Са ве це Рэс пуб лі кі я прад стаў нік ад ра зу ад трох ра ё наў – Ма-
зыр ска га, Пет ры каў ска га і Жыт ка віц ка га. Па эка но мі цы ра ё ны 
да стат ко ва моц ныя, перс пек тыў ныя. Ма зыр скі на огул з лі ку най-
леп шых у кра і не, ува хо дзіць у дзя сят ку лі да раў па ўсіх па каз чы ках. 
У Жыт ка віц кім так са ма спра вы ідуць ня дрэн на і ў пла не сель скай 
гас па дар кі. А Пет ры каў скі – адзін з най больш перс пек тыў ных, тут 
сла ву ты са лі гор скі трэст «Шах тас пец буд» пад кі раў ніц твам ма ла-
до га, але над звы чай во пыт на га ге не раль на га ды рэк та ра Дзя ні са 
Дзі у лі на вы со кі мі тэм па мі вя дзе бу даў ніц тва буй но га гор на-аба га-
чаль на га кам бі на та, што дасць штур шок раз віц цю эка но мі кі па лес-
ка га краю. На сель ніц тва ра ё на пры рас це пра цэн таў на 50, не дзе 
да 70 ты сяч.

Ды на мі ку рос ту рэ гі ё на мы ад чу ва ем ужо сён ня на пры кла дзе 
ўлас на га фір мен на га ганд лю. Ка лі па чы на лі там бу да ваць свой 
ма га зін, то на ват не ў поў най ме ры ўяў ля лі, на коль кі ўсё пой дзе 
імк лі ва. Не па ве ры це, але ўжо ця пер ма га зін пры но сіць вы руч ку 
на ўзроў ні леп шых нашых ганд лё вых прадпрыемстваў Го мель скай 
воб лас ці. Па чы на ем ду маць, што бу да ваць трэ ба бы ло ку ды боль-
шае па мяш кан не.

Ня даў на я ўзяў удзел у пер шых ме ра пры ем ствах у но вым для ся-
бе ста ту се – у тым лі ку ў ак цыі «На шы дзе ці», пад час якой на ве да лі 
дзі ця чыя да мы ў Ма зыр скім ра ё не, у ін шых мес цах. Пры сут ні чаў на 
ад крыц ці яшчэ ад на го дзі ця ча га до ма ся мей на га ты пу ў Ма зы ры, 
на ўвя дзен ні ў строй па бу да ва на га з пад трым кай дзяр жа вы но-
ва га до ма для шмат дзет ных сем' яў (рэд кая з'я ва для сён няш ня га 
ча су – ма ла дзе су стрэ неш, каб у ад ным до ме пра жы ва ла 
29 сем' яў, у кож най з якіх чац вё ра дзя цей). А так са ма на па ся джэн-
нях Ма зыр ска га і Пет ры каў ска га рай вы кан ка маў, дзе пад во дзі лі ся 
вы ні кі 2019 го да. На чар зе – пры ёмы гра ма дзян, што прой дуць ва 
ўсіх трох ра ё нах, і су стрэ чы з на сель ніц твам, іх ар га ні за цы яй ця пер 
зай ма юц ца мае па моч ні кі.

Ра ё ны ве даю, іх кі раў ні коў і кі раў ні коў буй ней шых гас па да рак 
так са ма, час та су стра ка ем ся, мно гія пры яз джа юць па аб ме не во-
пы там – на ба зе «За ры» дзей ні чае рэс пуб лі кан ская шко ла пе ра-
да во га во пы ту. Так што праб ле мы іх мне вя до мыя, над іх вы ра-
шэн нем пры не аб ход нас ці бу дзем пра ца ваць ра зам. Дзя ка ваць 
Бо гу, гла баль ных праб лем быц цам ня ма, ідзе нар маль нае жыц цё 
і нар маль ная ра бо та.

– Мы з ва мі да маў ля ем ся, што да тэ мы ва шай пар ла менц-
кай дзей нас ці вер нем ся праз ней кі час, ка лі бу дзе на пра ца-
ва ны пэў ны до свед. А за раз, ка лі лас ка, па га во рым пра спра-

вы ў гас па дар цы. У «За ры» мы не бы лі больш за два га ды. 
Што за гэ ты час з'я ві ла ся но ва га, Алег Мі хай ла віч, – у эка но-
мі цы, на огул у вы твор час ці, са цы яль най сфе ры?

– Са мая пры кмет ная ры са прай шоў ша га ча су – не ста ім на 
мес цы. Мі ну лы год у гэ тым сэн се склаў ся для ка лек ты ву прад пры-
ем ства ў прын цы пе ня дрэн на. Пры рост ад быў ся ва ўсіх га лі нах 
на шай шмат про філь най гас па дар кі.

– Вы ска за лі, у «За ры» дзей ні чае рэс пуб лі кан ская шко ла 
пе ра да во га во пы ту. Да-
вай це і мы з ва мі пра вя-
дзём «ад кры ты ўрок» 
для шы ро кай аў ды то-
рыі чы та чоў. Ці мож на 
па пра сіць вас зра біць 
агляд па асноў ных кі-
рун ках дзей нас ці?

– Кар ці на тут та кая. 
У рас лі на вод стве мы за 
два гэ тыя га ды пры рас лі 
ты ся чы на паў та ры гек-
та раў за кошт зя мель су-
сед ня га На раў лян ска га 
ра ё на, і агуль ная пло-
шча сель ска гас па дар-
чых угод дзяў скла дае 

ка ля 11 ты сяч гек та раў. Зем лі там кры ху за пу шча ныя, але мы 
не пя рэ чым, ка лі нам пра па ну юць пры няць іх ва ўлас ны се ва зва-
рот, у нас ёсць сі лы і срод кі, каб іх акуль ту рыць. Бо каб раз ві ваць 
улас ную жы вё ла га доў лю, а ў нас яна вель мі шмат пла на вая, і 
трэ ба аба пі рац ца на ўра джай насць па лёў.

Вы пы та е це ся, якая ад іх ад да ча. Ле тась з гэ тых 11 ты сяч гек та-
раў сель ска гас па дар чых угод дзяў атры ма лі 13 700 тон збож жа вых 
пры ўра джай нас ці 47 цэнт не раў з гек та ра. Атры ма лі 1900 тон рап-
су пры ўра джай нас ці 38 цэнт не раў з гек та ра. І са бра лі 32 ты ся чы 
тон зер ня ку ку ру зы пры ўра джай нас ці 94 цэнт не ры з гек та ра. Гэ та 
азна чае, што ў цэ лым па гас па дар цы са бра лі звыш 47 ты сяч тон 
зер ня. Та ко га ў гіс то рыі «За ры» яшчэ ні ко лі не бы ло – мак сі маль на 
атрым лі ва лі ка ля 45 ты сяч тон. Як ба чы це, адзін з асноў ных стра-
тэ гіч ных па каз чы каў па леп шы лі.

Так са ма на рых та ва лі больш за 30 ты сяч тон ку ку руз на га сі ла-
су, 6 ты сяч тон якас на га се на жу і паў та ры ты ся чы тон се на. Та кім 
чы нам за бяс пе ча на да во лі знач ная кар ма вая ба за для на шай жы-
вё ла га доў лі. Акра мя гэ та га за ку пі лі 15 ты сяч тон збож жа і ма ем 
за пас кар моў больш чым на год. А кар мы ў струк ту ры са бе кош ту 

пра дук цыі зай ма юць іс тот ную до-
лю, да 60–65 пра цэн таў. Яны ўжо 
атры ма ны і ўпа рад ка ва ны, і мы 
сён ня ма ем пра ва ду маць не пра 
2020 год, ён ужо сфар мі ра ва ны, а 
пра 2021-ы. І тое, што атры ма ем 
сё ле та, бу дзе за ло гам пос пе ху ў 
на ступ ным.

Што да ты чыц ца асноў най га-
лі ны гас па дар кі – сві на га доў лі, 
то ма ем 54 ты ся чы га лоў сві ней, 
раз ме шча ны яны на трох вы твор-
чых пля цоў ках, у тым лі ку па чаў 
дзей ні чаць наш вя лі кі сві на комп-
лекс у На раў лян скім ра ё не. За 
2019 год рэа лі за ва лі 9449 тон 
сві ні ны – пры рост склаў ка ля 900 
тон, амаль 10 пра цэн таў.

Што да ма лоч най жы вё ла га-
доў лі, то на ка нец мі ну ла га го да 
тры ма лі 6900 га лоў буй ной ра-
га тай жы вё лы, з іх 1600 га лоў 
дой на га стат ку. Па на до ях на 
ка ро ву па на шых фер мах, раз-
ме шча ных у Ма зыр скім ра ё не, 
пе рай шлі дзе ся ці ты сяч ны ру беж 
(на да ілі 10 тон 75 кі ла гра маў ма-
ла ка на ка ро ву), і для нас гэ та 
знач ная па дзея. Ліч ба на столь кі 

сур' ёз ная, што на ват ве рыц ца з цяж кас цю. Па вы ні ках го да па 
кра і не (ня даў на іх агу чы ла «Бе ла рус кая ні ва») толь кі дзве гас-
па дар кі на да ілі звыш адзі нац ца ці тон ма ла ка, а сем гас па да рак, 
і мы ў іх лі ку, атры ма лі звыш дзе ся ці ты сяч тон. Так што «За ра» 
ўвай шла ў дзя сят ку най леп шых гас па да рак Бе ла ру сі па ма лоч-
най жы вё ла га доў лі.

Та кі вы нік пра цы ка лек ты ву вы клі кае го нар, і ця пер ста іць за-
да ча ў 2020 го дзе за ма ца вац ца на гэ тым ру бя жы і па маг чы мас ці 
кры ху пры рас ці.

Рэа лі за ва лі звыш дзвюх з па ло вай ты сяч тон яла ві чы ны, ся рэд-
ня су тач ныя пры ва гі буй ной ра га тай жы вё лы звыш кі ла гра ма бы лі 
на пра ця гу ўся го 2019 го да.

– І асоб ная раз мо ва – пра птуш ка га доў лю. Гэ та яшчэ адзін 
ваш «ка нёк».

– Па вы твор час ці яек за ха ва лі ра ней-
шы ўзро вень і ся рэд нюю яй ца нос-
касць так са ма, 342 яй кі на ад ну 
ку ру-ня суш ку. За год да лі звыш 
67 міль ё наў яек і рэа лі за ва лі 
звыш 2,5 тысячы тон мя са 
птуш кі.

– Ці ка ва, што прак тыч-
на ўсю жы вё ла га доў чую 
пра дук цыю вы пе ра пра-
цоў ва е це ва ўлас ных цэ-

хах, на сва ім пе ра пра цоў чым 
комп лек се.

– Так, і тут па ста ян на вя дзец-
ца ма дэр ні за цыя тэх на ла гіч на га 
аб ста ля ван ня, на зме ну ста ро му 
пры хо дзіць больш вы со ка пра дук-
цый нае, больш су час нае. Ка лі тыя 
ж ка ме ры для аб смаж ван ня каў-
бас ра ней бы лі на ад ну ра му, то 
ця пер на дзве. Пры кла ды мож на 
пры во дзіць да лей. На бы лі больш 
пра дук цый ны пель мен ны апа рат, 
за раз вя дуц ца яго на строй ка і аб-
кат ка.

– І яшчэ адзін вар ты ўва гі 
штрых: усю пра дук цыю пе ра-
пра цоў ча га комп лек су, а гэ та 
два прад пры ем ствы ў ад ным – 

мя са кам бі нат і ма ла ка за вод, – рэа лі за ва лі так са ма на ўлас ных 
ганд лё вых пло шчах?

– Ме на ві та так. Што да ты чыц ца ганд лю, то ле тась ад кры лі ў 
Го ме лі са мы вя лі кі свой ма га зін, яго пло шча пе ра вы шае 500 «квад-
ра таў». Гэ та ма га зін са ма аб слу гоў ван ня, ця пер ён на бі рае аба ро-
ты, і вы руч ка ў ме сяц ужо за раз пе ра вы шае міль ён руб лёў, што ў 
тры, а то і ў пяць ра зоў больш за вы руч ку ін шых на шых ма га зі наў. 
Дзя ку ю чы гэ та му мы, зы хо дзя чы з мер ка ван няў рэн та бель нас ці, 
за кры лі два драб ней шыя ганд лё выя пунк ты ў ад да ле ных ра ё нах, 
і ця пер у нас пра цуе 24 ма га зі ны.

– Па дзя лі це ся пла на мі на гэ ты год.

– Так са ма да стат ко ва на пру жа ныя. Вы ка на лі пра ект, і пла ну ем 
ужо ў най блі жэй шы час пра вес ці ма дэр ні за цыю і рэ кан струк цыю 
ма га зі на ў Хой ні ках. 

– Што мне заў сё ды па да ба ла ся — вы ак тыў на бу ду е це ся.

– У на шых бу даў ні коў пас ля ўво ду ма га зі на ў Го ме лі кры ху 
вы зва лі лі ся ру кі. Ця пер у іх са бра ла ся шмат ра бо ты па ця ку чым 
ра мон це жы вё ла га доў чых комп лек саў і фер маў. У пер шым ад дзя-
лен ні па вя ліч ва ец ца па га лоўе буй ной ра га тай жы вё лы, та му зра бі лі 
но вую сі лас ную яму на тры ты ся чы тон, што да зво ліць па леп шыць 
якасць за хоў ван ня гэ та га каш тоў на га кор му. І пла ну ем зра біць яшчэ 
ад ну яму. Вя до ма, што ды рэк тыў на ста віц ца за да ча пра ца ваць у 
гэ тым кі рун ку так, каб быў паў та ра га до вы за пас.

Больш энер га эфек тыў ныя ха ла дзіль ныя ўста ноў кі па ста ві лі на 
дзе ю чай птуш ка фаб ры цы. Тут на огул аб ста ля ван не па ста ян на 
аб наў ля ец ца на энер га ёміс тае. Гэ та ра біць прос та не аб ход на, бо 

кошт энер га рэ сур саў рас це.

І не спы ня ем но вае бу даў ніц тва. Вы ве да е це, што на дзе ю чай 
птуш ка фаб ры цы, якая пра цуе ўжо на пра ця гу дзе ся ці га доў, мы 
не толь кі атрым лі ва ем хар чо вае яй ка, але і зай ма ем ся мяс ной 
птуш ка га доў ляй. Спра ва пры быт ко вая, та му рас па ча лі бу даў-
ніц тва яшчэ ад ной птуш ка фаб ры кі – уз ве дзе ны но выя кар пу сы 
для «баць коў ска га стат ку» ку ра нят-брой ле раў. Па куль су тач-
ных ку ра нят-брой ле раў за куп ля ем у ін шых гас па дар ках краіны, 
апош нія га ды пра цу ем з «Алек санд ры яй» Шкло ўска га ра ё на. 
А ў не да лё кай перс пек ты ве бу дзем у За ба ла ці вы рошч ваць іх 
са мі. На ба зе пус ту ю чай ма лоч ната вар най фер мы пас ля ка рэн-

най рэ кан струк цыі зра бі лі птуш ні кі, дзе і на ла дзім вы твор часць 
баць коў скіх лі ній брой ле ра, яны да дуць нам ін ку ба цый нае яй ка. 

На чар зе і бу даў ніц тва свай го ін ку ба та ра, пла ну ем пас ля ўзгад нен ня 
га то ва га ўжо пра ек та пры сту піць да яго ўзвя дзен ня ў кра са ві ку.

Але вер нем ся да бу даў ніц тва но вай птуш ка фаб ры кі ў За ба ла ці, 
пра якую я па чаў рас каз ваць. Га тоў насць аб' ек та – 90 пра цэн таў, 
і пуск но вых вы твор чых ма гут нас цяў на ме ча ны на 1 са ка ві ка. Рэч 
ідзе ад ра зу пра не каль кі ве лі зар ных кар пу соў, па стаў ле ных у ад ну 
лі нію. Ка лі спра ва пой дзе ўда ла, змо жам пра доў жыць гэ тую вы-
твор чую лі ней ку но вы мі кар пу са мі.

– Кошт но ва бу доў лі — 16 міль ё наў руб лёў, гро шы вя лі кія...

– Змен шыць іх да па мо жа тое, што бу доў ля вя дзец ца гас па дар-
чым спо са бам. І за тра ты ў перс пек ты ве аку пяц ца – хут ка пач нём 
атрым лі ваць для ся бе і «для лю дзей» 5 міль ё наў ін ку ба цый ных яек. 
Але ўся інф ра струк ту ра (сет кі, ка цель ня, сан пра пуск ні кі, скла ды) 
зроб ле на пад 10 міль ё наў. Як толь кі за пус цім но вую вы твор часць, 
і зной дуц ца рын кі збы ту для ін ку ба цый на га яй ка, на шы бу даў ні кі 
апе ра тыў на па ста вяць яшчэ 5 кар пу соў. І 10 міль ё наў штук ін ку ба-
цый на га яй ка для на шай эка но мі кі бу дуць вель мі ад чу валь ныя – 

у сэн се вы руч кі, агуль най су мы пры быт ку.

– А што но ва га на зем лях су сед ня га На раў лян ска га ра ё на, 
тэ ры то рыю яко га вы ўсё больш бе ра це «пад кры ло»?

– У чац вёр тым ад дзя лен ні, якое ство ра на на ба зе да лу ча ных 
да нас тэ ры то рый, вя дзём акра мя ўся го ін ша га бу даў ніц тва мех-
май стэр ні, так са ма гас па дар чым спо са бам. Га то вы ўжо два бок сы 
пад ра монт тэх ні кі, ма тэ ры яль ны склад, ад мі ніст ра цый ны бу ды нак, 

хімс клад для асоб на га за хоў-
ван ня роз ных ві даў угна ен няў, 
да брот ны на вес пад тэх ні ку, і 
ця пер ро бім сам бу ды нак май-
стэр ні, за вяр ша ем за праў ку 
для транс пар ту.

У гэ тым ад дзя лен ні за кошт 
бюд жэт ных срод каў па чар но-
быль скай пра гра ме ўзво дзіц ца 
і ма лоч ната вар ная фер ма на 
550 га лоў дой на га стат ку і 
200 га лоў ма лад ня ку. Яна бу дзе 
ўве дзе на ў лю тым, і па га лоўе 
жы вё лы на ка нец 2020 го да 
вы рас це да 2000 ка роў ад на-
знач на, а то і больш.

І ў за вяр шэн не «ад кры та га 
ўро ка» ха чу пры вес ці не каль кі 
вы ні ко вых ліч баў. Вы руч ка ад 

рэа лі за цыі на шай пра дук цыі ле-
тась скла ла звыш 100 міль ё наў 

руб лёў (на «ста рыя» гро шы – звыш трыль ё на). Чыс ты пры бы так – ка ля 
паўтара міль ё на ў ме сяц. І рэн та бель насць ма ем ка ля 16–17 пра цэн-
таў па ўсіх ві дах дзей нас ці. У гас па дар цы пра цуе 1500 ча ла век – гэ та 
іх ру ка мі за бяс пе ча ны та кія вы шы ні. Ся рэд няя зар пла та за мі ну лы 
год – ка ля 1400 руб лёў, апош нія тры-ча ты ры ме ся цы – больш за 
паў та ры ты ся чы руб лёў з улі кам на ту раль най апла ты. Так што на-
строй пра ца ваць у лю дзей ёсць, пра што я ка заў у па чат ку раз мо вы, 
і гэ та ад чу ва ец ца па вы ні ках ра бо ты.

Гу та рыў Ула дзі мір ХІЛЬ КЕ ВІЧ.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

УНП 400408726.
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Заўтрашні дзень «Зары» – новая птушкафабрыка. 

Май стар-будаўнік Жан МІ ХЕ ЕЎ і на мес нік на чаль ні ка 

па птуш ка га доў лі Ге ор гій КА ЛА СОЎ СКІ ў адным з пяці новых карпусоў.

Ма лоч на та вар ная фер ма 

«Мах на ві чы». Апе ра тар ма шын на га да ен ня Люд мі ла КА НОП ЛІЧ.

««Такога выніку ў гісторыі Такога выніку ў гісторыі 
««ЗарыЗары»» яшчэ не было яшчэ не было»»  

                  Гутарка з дырэктарам перадавой гаспадаркі Алегам Гутарка з дырэктарам перадавой гаспадаркі Алегам СЛІНЬКОСЛІНЬКО

Упраў ля ю чы ад дзя лен ня № 3 Дзміт рый ГУ РЫН і ме ха ні за тар Мі ка лай БА РА НОЎ СКІ 

на фоне новай энерганасычанай тэхнікі. На за па ша ныя ле там кар мы зімой «як знойдзеш».

Жывёлавод 

На тал ля ДЗЕ НІ СЕН КА.

На адной з жывёлагадоўчых ферм.

Дырэктар саўгаса-камбіната «Зара» Алег СЛІНЬКО.

Галоўны аграном Сяргей ДЗЕРАВЯНКА: «На палях – парадак».

Прафілакторый для цялят. Самаадчуванне малых пад кантролем жывёлавода Алены КАНОПЛІЧ 

і начальніка ўчастка Віктара ПАДСТРЭЛАВА.


