
З гэ тай праб ле май у рэ дак цыю звяр-
ну ла ся на ша чы тач ка Га лі на Пят роў-
ская з вёс кі Ар да шы Смар гон ска га 
ра ё на. Яна пі ша, што тлус тасць ма ла ка 
«куль гае» на абедз ве на гі, па каз чы кі 
знач на ні жэй шыя, чым ле тась. Год та-
му ў чэр ве ні бы ло 3,4 %, у лі пе ні — 
3,6 %, а за раз — 3,1 %. «Хто ж гэ та нас 
так аб кра дае? ...Б'юць па пра ца ві тых 
ру ках вяс коў цаў, ады ма юць за ці каў-
ле насць у зда чы ма ла ка. Ня ўжо прый-
дзец ца збы ваць кар мі цель ку? А мы ж 
яе з ця лят ка вы га да ва лі» — за не па ко-
е на Га лі на Ва сіль еў на.

Тры во га зра зу ме лая: апла та за зда дзе нае 
ма ла ко зна хо дзіц ца ў пра мой за леж нас ці ад яго 
тлус тас ці. І ка лі тлус тасць 
ні жэй шая за ба зіс ную 
(3,6 %),то, ад па вед на, пры 
раз лі ку са здат чы кам пе ра-
пра цоў чае прад пры ем ства 
вы ка рыс тоў вае па ні жаль ны 
ка э фі цы ент.

Ар га ні за цы яй збо ру ма-
ла ка з пры ват ных пад вор-
каў вёс кі Ар да шы з да лей-
шай транс пар ці роў кай на 
прад пры ем ства «Смар гон-
скія ма лоч ныя пра дук ты» 
зай ма юц ца ін ды ві ду аль ны 
прад пры маль нік Ала Бы-
лін ская з му жам Ге на дзем. 
Яны ма юць два ма ла ка во зы 
і най ма юць на пра цу ма ла-
ка збор шчы каў. Як пра ві ла, 
раз у 10 дзён пра во дзіц ца ад бор проб ма ла ка. 
Зы хо дзя чы з гэ тых па каз чы каў па ма са вай до лі 
тлу шчу, пе ра пра цоў шчы кі раз ліч ва юц ца з вяс-
коў ца мі. А біз нес прад пры маль ні ка ад тлус тас ці 
ма ла ка, па сут нас ці, не за ле жыць — прад пры ем-
ства пла ціць яму за пе ра воз ку, та наж. Ха ця, зра-
зу ме ла, іх так са ма не можа не хва ля ваць якасць 
пра дук цыі, якой зай ма юц ца. Та му ка лі ўзнік нуць 
па да зрэн ні на конт не сум лен нас ці ка гось ці са здат-
чы каў, фаль сі фі ка цыі ма ла ка, то про бы мо гуць 
брац ца і час цей, ка жа Ге надзь Бы лін скі.

Што ты чыц ца гэ тай кан крэт най сі ту а цыі, 
то па прось бе рэ дак цыі стар шы ня Крэў ска га 
сель ска га вы ка наў ча га ка мі тэ та Сяр гей Ка пыш 
іні цы я ваў ства рэн не ка мі сіі ў скла дзе спе цы я-
ліс таў вы твор чай ла ба ра то рыі прад пры ем ства 
«Смар гон скія ма лоч ныя пра дук ты» і ўпраў лен-
ня па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні рай-
вы кан ка ма. Два дні за пар яны ў пры сут нас ці 
стар шы ні сель вы кан ка ма пра во дзі лі ў вёс цы 
Ар да шы кант роль ны ад бор проб ма ла ка на 
вы зна чэн не якас ных па каз чы каў (ма са вая до-
ля тлу шчу, бял ку, гу шчы ня, на яў насць ва ды) 
пры ад праў цы на пе ра пра цоў ку ў Смар гонь. 
Пры чым на пад вор ку не толь кі аў та ра ліс та, 
але і ін шых ся лян: 17 лі пе ня про бы бра лі ся ў 

адзі нац ца ці здат чы каў, на заўт ра — у шас нац-
ца ці. Якія вы ні кі?

Пе ра да мной ад па вед ныя ак ты: кар ці на, 
так бы мо віць, да во лі стра ка тая. На прык лад, 
у ка ро вы Га лі ны Пят роў скай тлус тасць ма ла ка 
ака за ла ся на ват ні жэй шай за на зва ную ў ліс-
це: ад па вед на, 2,86 і 2,82%. Ёсць у ак це і яшчэ 
гор шыя па каз чы кі, але ёсць і знач на леп шыя, 
ка лі коль касць тлу шчу пе ра вы шае 4% (мак сі-
мум — 4,89%). Знач на ад роз ні ва юц ца і вы ні кі 
на на яў нас ці ва ды: у ка ро вы Га лі ны Ва сіль еў ны 
— 0,26% і 1,34%, у шэ ра гу проб гэ ты па каз чык 
уво гу ле ну ля вы. Ад нак у не ка то рых здат чы каў 
— 8,43%, 8,68%, 9,85%...

Вя до ма ж, не злоў ле ны — не зло дзей. Ад нак 
ці мож на па гэ тых ак тах зра біць вы сно ву, што 
ў не ка то рых вы пад ках у ма ла ко да лі ва юць ва-

ду? Мож на, лі чыць га лоў ны 
спе цы я ліст ка мі тэ та па сель-
скай гас па дар цы і хар ча ван ні 
Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 
На дзея Вой тка: ка лі ніз кія па-
каз чы кі па гу шчы ні, ма са вай 
до лі бял ку, але за тое амаль 
10% ва ды.

Што ж ты чыц ца тлус тас ці 
ма ла ка, дык на гэ ты па каз чык 
(ка лі пе рад зда чай не ад бы ва-
ец ца пра цэс зняц ця вярш коў) 
уплы ва юць са мыя роз ныя 
фак та ры, звяр тае ўва гу здат-
чы каў за гад чык сек та ра па 
за куп ках і на рых тоў цы сель-
ска гас па дар чай пра дук цыі ка-
мі тэ та па сель скай гас па дар-
цы і хар ча ван ні Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма Сяр гей Ду бо вы. Мно гае за ле жыць 
ад па ро ды, ге не тыч на га па тэн цы я лу жы вё лы, яе 
ўзрос ту (най вы шэй шая тлус тасць ма ла ка — у 
чац вёр тую-пя тую лак та цыю). Пры гэ тым у ка-
роў, якія аця лі лі ся вяс ной і ле там, ма ла ко больш 
тлус тае ў па раў на нні з жы вё ла мі асен не-зі мо ва га 
ацё лу. Вы шэй тлус тасць і та ды, ка лі да ен не ка роў 
ад бы ва ец ца трой чы ў су ткі, пры чым, най вы шэй-
шы пра цэнт тлу шчу — у паў дзён ным удоі.

На якасць ма ла ка так са ма ўплы ва юць умо вы 
ўтры ман ня жы вё лы: па мяш кан ні па він ны быць 
су хі мі, чыс ты мі, асвет ле ны мі, ка ро вам па трэб ны 
ап ты маль ны ру халь ны рэ жым. А га лоў нае — паў-
на цэн нае карм лен не. У пры ват нас ці, тлус тасць 
ма ла ка па вя ліч вае па сьба на раз на стай ным 
тра вас тоі, а зні жае — праз мер нае скорм лі ван-
не са ло мы і бу рач ні ку. Акра мя та го, у ра цы ё не 
жы вё лы па він ны быць ко бальт, ёд, цынк і ін шыя 
мік ра эле мен ты. Ка лі кар міць толь кі ты мі кар ма-
мі, што ёсць у по лі, то ў мно гіх вы пад ках цяж ка 
мець вы со кія па каз чы кі той жа тлус тас ці, па коль-
кі іх мі не раль ны са стаў да во лі бед ны. Асаб лі ва 
не ха пае ко баль ту, ёду, цын ку, ін шых мік ра эле-
мен таў. Та му вар та ўзба га чаць ра цы ён жы вё лы 
мі не раль ны мі да баў ка мі, якія пра да юц ца ў ве тэ-
ры нар ных ап тэ ках, ра іць Сяр гей Ду бо вы.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
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На тлус тас ць ма ла-
ка ўплы ва юць роз-

ныя фак та ры. Мно гае 
за ле жыць ад па ро ды, 
ге не тыч на га па тэн цы я-
лу жы вё лы, яе ўзрос ту. 
Вы шэй тлус тасць і та ды, 
ка лі да ен не ка роў ад-
бы ва ец ца трой чы ў су-
ткі, пры чым, най вы шэй-
шы пра цэнт тлу шчу — 
у паў дзён ным удоі.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Іван Мі хай ла віч га во рыць, што 

пра ца стар шы ні сель са ве та ў 
асноў ным скла да ец ца са стасункаў 
з людзь мі, та му яна ці ка вая, але 
цяж кая і вель мі ад каз ная.

— На мой по гляд, са мае га лоў-
нае — па ста віць ся бе на мес ца 
ча ла ве ка, які прый шоў са сва ёй 
праб ле май, — дзе ліц ца во пы там 
Скрып цоў. — Та бе не прос та вы-
па дае доб ра зыч лі ва з ім гу та рыць, 
але ме на ві та па гля дзець на сі ту-
а цыю з яго па зі цыі. У та кім ра зе 
мож на па збег нуць вя лі кіх па мы-
лак.

Да та ко га стаў лен ня яго пры ву-
чы ла кал гас ная пра ца. Іван Мі хай-
ла віч уз гад вае, што ў 1970-я га ды, 
ка лі ён стаў кі ра ваць сель скай гас-
па дар кай, ста но ві шча яе бы ло не 
са мым леп шым.

— Кал гас быў аба вя за ны ўсім 
ар га ні за цы ям, і цяж ка бы ло, па куль 
не пры ду ма лі хар чо вую пра гра му, 
— пра цяг вае ён. — Так што трэ-
ба бы ло пра ца ваць і вы жы ваць: і 
лю дзям за ро бак пла ціць, і з крэ-
ды то ра мі не па сва рыц ца. Як ка заў 
Гар ба чоў, зна хо дзіць кан сэн сус, 
шу каць зго ду па між улас ным го-
на рам і па трэ ба мі лю дзей. З тых 
ча соў і звыч ка за ста ла ся: не толь кі 
зра зу мець ча ла ве ка, а па ста віць 
ся бе на яго мес ца.

Ду хоў нае 
і на дзён нае

Ад на з ад веч ных сла ву тас цяў гэ-
тых мяс цін — ве ліч ная ра ка Днепр, 
не ве ра год на пры го жыя края ві ды. 
Ця пер тут прос та па лом ніц тва ры-
ба коў, асаб лі ва ў вы хад ныя дні. На 
ўлоў ні хто не скар дзіц ца: ка лі ні зір-
неш на лю дзей з ву да мі — нех та 
цяг не шчу па ка.

На бе ра зе Дняп ра, дзе рэч ка ро-
біць па ва рот, раз мяс ціў ся Свя та-
Уз ня сен скі жа но чы ма нас тыр, ад-

ро джа ны на вель мі ста ра жыт ным 
мес цы. Зна ка мі тыя Бар ка ла баў скія 
хро ні кі бы лі на пі са ны як раз тут, 
шмат ста год дзяў та му. У са вец-
кі час ма нас тыр за кры лі і ўрэш це 
зруй на ва лі, а ця пер ма наш кі ад бу-
доў ва юць ма нас тыр на но ва.

— Мы ста вім ся да гэ тай спра-
вы з ра зу мен нем: на ша су пра цоў-
ніц тва — з ка рыс цю для абод вух 
ба коў, — пад крэс лі вае стар шы ня 
сель са ве та. — У кож на га з нас, 
без умоў на, свае за да чы, але і яны 
ча сам су па да юць. У нас ёсць лю-
дзі не ўлад ка ва ныя, праб лем ныя. 
Ім ча сам у ма нас ты ры да юць ра за-
вую пра цу, каб за ра біць на ка ва лак 
хле ба. І пры гэ тым яшчэ бла сла-
вяць ды на ка жуць, каб ві на не піў. І 
гэ та, як ні дзіў на, мае доб ры ўплыў. 
Яны слу ха юць!

Сель са вет так са ма да па ма гае 
ма нас ты ру — з тэх ні кай для доб ра-
ўпа рад ка ван ня, з ар га ні за цы яй су-
бот ні каў, пры бі ран нем тэ ры то рыі. У 
ма нас тыр пры яз джа юць па лом ні кі 
да зна ка мі та га на ўсю Бе ла русь аб-
ра за Бар ка ла баў скай Бо жай Ма ці. 
А мно гія, з прак тыч ным па ды хо дам, 
су мя шча юць на ве дан не хра маў з 
на ступ ным ад па чын кам у аг ра эка-
ся дзі бах Бы хаў ска га ра ё на.

Яб лыч ны се зон
У Бар ка ла баў скім сель са ве-

це пра цу юць стар шы ня і кі раў ні к 
спра ва мі На дзея Мі ка ла еў на Да-
ніл кі на.

— Нам вель мі да па маг ла кам-
п'ю та ры за цыя, — тлу ма чыць Іван 
Мі хай ла віч. — Ра ней кож ную па-
пе ру трэ ба бы ло пра чы таць ды 
на пі саць, а ця пер «клік-клік» — і 
ёсць да вед ка. Так што мы но вым 
су час ным па ве вам ра ду ем ся.

Які мі ж кло па та мі ця пер за ня ты 
Бар ка ла баў скі сель са вет? Се зон-
ная на ві на: у акру зе пры ват ныя 
гас па да ры ма юць доб ры ўра джай 
яб лы каў, і лю дзі пай шлі ў сель са-
вет па да вед кі, каб здаць вы ра шча-

ныя і са бра ныя пла ды на Бы хаў скі 
кан сер ва ва-ага род ні на су шыль ны 
за вод.

— Уво гу ле з роз ны мі праб ле ма-
мі да во дзіц ца раз бі рац ца што дня, 
— усмі ха ец ца Іван Мі хай ла віч. — 
Сён ня па скар дзі лі ся на су сед скіх 
ку рэй, якія неш та скля ва лі на ага-
ро дзе. Тут усё прос та, ды і ў ся лян 
кан флік ты та ко га кштал ту зда ра-
юц ца зрэд ку. За тое га рад скія (я 
маю на ўва зе — дач ні каў) час та 
ма юць прэ тэн зіі адзін да ад на го. То 
пчо лы за мі на юць, то ага ро джа ня-
пра віль ная, то нех та гуч на му зы ку 
слу хае. Да во дзіц ца мі рыць.

Стар шы ня са ве та па-фі ла соф-
ску да дае, што «праб ле мы бы лі да 
нас, пры нас і пас ля нас так са ма 
бу дуць». На яго дум ку, план дзе-
ян няў тут прос ты: трэ ба ў ме жах 
ду хоў ных і фі зіч ных сіл да па ма гаць 
лю дзям.

З ула дай на дзей на
Доб ра, ка лі праб ле мы лю дзей 

ёсць ка му вы ра шаць, ка лі ёсць да 
ка го звяр нуц ца, лі чаць у Бар ка ла-
ба ве.

— Сель са ве ты аба вяз ко ва 
па трэб ны, тут і мер ка ваць ня-
ма ча го, — не мае су мнен няў 
Скрып цоў. — Ча ла ве ку трэ ба ку-

ды-не будзь пры ту ліц ца. Па ві нен 
іс на ваць ор ган ула ды на мес цы. 
Мо жа, пра цу сель са ве таў трэ ба 
ўпа рад ка ваць: ства рыць ко дэкс, 
чым кан крэт ны мы па він ны зай-
мац ца. І мне па да ец ца, што тут 
са мае га лоў нае — гэ та пра ца з 
на сель ніц твам, з іх кло па та мі і 
па трэ ба мі, у тым лі ку і з да ку мен-
та мі. Ка лі мы не змо жам вы ра-
шыць, то па ра ду да дзім ча ла ве ку 
— што ра біць і ку ды звяр тац ца. 
Мно гім лю дзям і та кая да па мо га 
па трэб на.

Іван Мі хай ла віч уз гад вае, як 
у «Пад ня тай ца лі не» Шо ла ха ва 
ха дзіў дзед з пя чат кай. Мо жа, 
воб раз для су час нас ці і ўтры ра-
ва ны, ад ра зу за ўва жае ён, але 
стар шы ня сель са ве та ўпэў не ны, 
што лю дзі ад чу ва юць ся бе больш 
на дзей на, ка лі по бач ёсць прад-
стаў нік ула ды. Та кое мер ка ван не, 
га во рыць ён, вяскоўца пад трым-
лі ва юць.

— Мае па жа дан ні лю дзям, каб 
яны не хва рэ лі і бы лі зда ро вы мі, — 
ка жа Іван Скрып цоў. — Каб бы ла 
ста біль насць у сям'і і гра мад стве. 
І каб па між людзь мі бы ло па ра зу-
мен не.

Іло на ІВА НО ВА.
Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Бы хаў скі ра ён.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

— Хто бу дзе пра ца ваць у та кiх 
сель гас прад пры ем ствах? — за пы-
таў стар шы ня Брэсц ка га абл вы кан-
ка ма i за пэў нiў, што там у кi раў нi коў 
ня ма бу ду чы нi.

Ра бо чых рук у ра ё не i на са мой 
спра ве хут ка мо жа не за стац ца. Па-
вод ле ста тыс тыч ных звес так, больш 
за 30% на сель нiц тва Ля ха вiч чы ны ва 
ўзрос це да 50 га доў не пра цу юць у 
ра ё не. Вi ной та му нiз кая за ра бот ная 
пла та не толь кi ў аграр ным сек та ры 
эка но мi кi, але i ў iн шых га лi нах на-
род най гас па дар кi. Так, гу бер на тар 
ад зна чыў, што ў ра ё не «куль гае» i 
ган даль, на зi ра ец ца спад пра мыс-
ло вай вы твор час цi, ёсць праб ле мы ў 
бу даў нiц тве. Што ты чыц ца апош няй 
га лi ны, то на яе з на дзе яй гля дзяць 
не толь кi мяс цо выя i аб лас ныя чы-
ноў нi кi, але i ўсё на сель нiц тва го-
ра да i ра ё на. Спра ва ў тым, што гэ-
тай во сен ню ў Ля ха вi чах прой дуць 
аб лас ныя да жын кi, у су вя зi з чым 
го рад па вi нен пры кмет на змя нiць 
вы гляд. На сён няш нi дзень па яго 

ву лi цах скла да на пе ра соў вац ца — 
усё рас ка па на. Жы ха ры го ра да з ра-
зу мен нем да гэ та га ста вяц ца. А вось 
кi раў нiк рэ гi ё на i тут не ўтры маў ся ад 
кры ты кi i кан струк тыў ных за ўваг.

— I што мы ро бiм? Мя ня ем да 
леп ша га ву лi цы, пар кi i скве ры, пры 
гэ тым дзе лiм ма ё масць на сваю i 
чу жую. Чу жым стаў для ра ён най ад-
мi нiст ра цыi бу ды нак iн тэр на та ка-
ле джа. Але цi па вiн на ве да мас ная 
пры на леж насць слу жыць пад ста вай 
для та го, каб яго абы сцi ўва гай? Там 
жы вуць на шы дзе цi, якiя заўт ра 
прый дуць пра ца ваць у на шы гас па-
дар кi, — рас ста вiў ак цэн ты Кан стан-
цiн Анд рэ е вiч.

Гу бер на тар нi ад ка го не за па-
тра ба ваў спра ва зда чы пад час па ся-
джэн ня гас па дар ча га ак ты ву ра ё на, 
хоць бы ло б да рэ чы спы таць у стар-
шы нi рай вы кан ка ма Дзмiт рыя Бур-
ду ка, ча му ў ра ё не скла ла ся та кая 
сi ту а цыя, ча му па каз чы кi па паў злi 
ўнiз. Але за мест яго на гэ тыя пы тан-
нi ад каз ва лi на чаль нiк мi лi цыi, ва ен-
кам, ды рэк та ры школ — гу бер на та ру 
быў цi ка вы iх пункт гле джан ня. Усе 

сцвяр джа лi, што па тэн цы ял у ра ё на 
ёсць, прос та трэ ба больш эфек тыў на 
гас па да рыць. Та ко га ж пунк ту гле-
джан ня пры трым лi ва ец ца i ды рэк тар 
Ля ха вiц ка га ма лоч на га за во да Вя ча-
слаў Жу коў скi. Не раз у ста ноў чым 
кан тэкс це гу ча ла пад час па ся джэн ня 
проз вi шча стар шы нi СВК «Ля ха вiц кi» 
Аляк санд ра Вiт ко. Што да ты чыц ца 
дру го га Ля ха вiц ка га аграр на га «слу-
па» — Вi та ля Бусь ко, то гу бер на тар 
ад зна чыў, што на яго трэ ба раў няц ца 
як на рас лi на во да, але па ву чыць пра-
ца ваць як жы вё ла во да — комп лек сы 
i фер мы Вi таль Iва на вiч не жа дае вы-
во дзiць на су час ны ўзро вень.

Эка на мiч ную сi ту а цыю ў ра ё не 
мож на па пра вiць, па тэн цы ял i на пра-
цоў кi для гэ та га ёсць, а вось не зда ро-
вы ма раль на-псi ха ла гiч ны клi мат, якi 
склаў ся ся род кi раў нi коў, па тра буе ад 
кож на га, па чы на ю чы з стар шы нi рай-
вы кан ка ма, пра цы (у пер шую чар гу, 
над са бой), пры знан ня сва iх па мы лак 
i па ва гi да на ва коль ных. Цi спра вiц ца 
з гэ тым ля ха вiц кi «ба монд»? Па жы-
вём — па ба чым.

Па лi на ГА ЛI ЕЎ СКАЯ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

На га да ем, з са ка вi ка мi-
ну ла га го да дзей нi чае за ку-
пач ная ца на ма ла ка ад на-
сель нiц тва — 2555 руб лёў за 
адзiн лiтр. Сё ле та ў лю тым 
бы ла ўве дзе на над баў ка па 
110 руб лёў за 1 л. Ця пер ма-
ла ка здат чык атрым лi вае 2665 
руб лёў за лiтр. Да рэ чы, ма-
лоч на му кам бi на ту гэ тае ма-
ла ко абы хо дзiц ца ўжо ў 3066 
руб лёў.

Пы та ем ся: маў ляў, а якая 
ца на, на ваш по гляд, бы ла б 
пры маль най? Мер ка ван нi жан-
чын не вель мi ад роз нi ва лi ся: 
хо ць бы 3500 —4000 руб лёў 
за 1 л, бо на га рад скiм ба за ры 
за лiтр про сяць 7000 руб лёў. 
Мiж iн шым, i ма ла ка збор шчык 
Дзмiт рый Алё хiн так са ма за 
па вы шэн не за ку пач ных цэн на 
ма ла ко ў на сель нiц тва. Яго за-
сму чае, што з кож ным го дам 
ста но вiц ца менш ка роў у вяс-
коў цаў. Зна чыць, змян ша юц-
ца аб' ёмы пе ра воз кi ма ла ка, 
ад ча го за ле жаць яго за роб-
кi. Ло гi ка Дзмiт рыя прос тая: 
вы шэй цэ ны — больш бу дуць 
зда ваць ма ла ка дзяр жа ве. А 
то ня ма ла вяс коў цаў лi чаць 
вы гад ным лепш пра да ваць 
яго дач нi кам.

Якас ныя кар мы — так са ма 
да во лi вост рае пы тан не для 
жы ха роў Яхi моў шчы ны. Не 
ха пае пло шчаў для на-
рых то вак се на, вы га ну 
для жы вё лы. I не толь-
кi ў гэ тым сель са ве це. 
Да рэ чы, з гэ тай на го ды 
ле тась у ра ё не ўда ло ся 
па леп шыць 743 га па-
шы.

На ша раз мо ва пра-
доў жы ла ся ў Па ла чан-
скiм сель са ве це. Яго 
стар шы ня Ула дзi мiр 
Стан ке вiч га во рыць, 
што сваю ста ноў чую 
ро лю ады гры вае спа-
бор нiц тва ў ра ё не па 
за ку пе ма ла ка i ма лад-
ня ку буй ной ра га тай 
жы вё лы ў на сель нiц-
тва. Яно раз гор ну та ў 
рам ках за цвер джа най 
рай са ве там ра ён най 
пра гра мы па раз вiц цi i 
пад трым цы аса бiс тых 
пад соб ных гас па да рак 
на 2011—2015 г. г. У 
спа бор нiц тве ўдзель нi-

ча юць i вы кан ка мы сель са-
ве таў. Для iх стар шынь, якiя 
па вы нi ках го да да сяг ну лi 
леп шых вы нi каў, вы зна ча ны 
тры гра шо выя прэ мii. Пер-
шая — 12 ба за вых ве лi чынь, 
дру гая — 11, трэц яя — 10 ба-
за вых ве лi чынь. Акра мя пе-
ра мож цаў, за ах воч валь ны мi 
прэ мi я мi (5 ба за вых ве лi чынь) 
уз на га родж ва юц ца стар шы нi 
вы кан ка маў сель са ве таў, якiя 
за бяс пе чы лi за год за куп ма-
ла ка ад ад ной ка ро вы звыш 
1500 кг. Спа бор нiц твам ахоп-
ле ны ма ла ка збор шчы кi i ма-
ла ка здат чы кi. Яны за леп шыя 
вы нi кi так са ма ма тэ ры яль на 
за ах воч ва юц ца. Мiж iн шым, 
па мер прэ мiй стар шы ням вы-
кан ка маў сель са ве таў i ма-
ла ка збор шчы кам мо жа быць 
знi жа ны ў вы пад ку зда чы 
ма ла ка з па вы ша най кiс лот-
нас цю i тлус тас цю нi жэй за 
ба зiс ны па каз чык.

Стар шы ня рай са ве та не 
згод ны з ты мi, хто сцвяр джае, 
што вяс коў цы страч ва юць жа-
дан не ўво гу ле тры маць хат-
нюю жы вё лу. Ён пры во дзiць 
цi ка вую ста тыс ты ку: у па раў-
на ннi з мi ну лым го дам коль-
касць ка роў у пры ват ным 
сек та ры ра ё на змен шы ла ся 
на 126 га лоў, а вось аве чак 
ста ла больш на 130 га лоў, iх 
коль касць пра цяг вае рас цi. 
Па га лоўе птуш кi, коз i свi ней 

за хоў ва ец ца на ра ней шым 
уз роў нi. Цi зна чыць гэ та, што 
ка ро ва на пад вор ку не па трэб-
на?

— Не! — упэў не ны Ула дзi-
мiр Стан ке вiч.

Па вод ле яго слоў, ка ро ву ў 
вёс цы тры маць вы гад на. Яна 
ж кар мi цель ка!

— Па гля дзi це, ма лоч ныя 
пра дук ты ў ма га зi не да ра гiя. 

Та му ка ро ва да зва ляе iс-
тот на эка но мiць ся мей ны 
бюд жэт, бо мож на вы раб-
ляць смя та ну, тва рог, сме-
тан ко вае мас ла. Па-дру-
гое, вы гад на тры маць па-
ру па рсюч коў, ка лi ма еш 
ка ро ву. Iм мож на да ваць 
сы ро ват ку, ад стой нае ма-
ла ко — ад гэ та га мя са i са-
ла толь кi больш смач ным 
ста но вiц ца. Пра ве ра на на 
са бе. Мы з жон кай ад ра зу 
пас ля вя сел ля за вя лi ка ро-
ву i тры ма лi жы вё лу амаль 
30 га доў. Яна нам моц на 
да па ма га ла. По тым вы-
му ша ны бы лi ад мо вiц ца: 
цяж ка ва та ста ла яе да гля-
даць, — га во рыць Ула дзi-
мiр Пят ро вiч. Ха ця, з iн ша га 
бо ку, ён ба чыць цяж кас цi 
ўтры ман ня ка ро вы на пад-
вор ку для гас па ды нi: трэ ба 
ра на пра чы нац ца для дой-
кi, по тым бег чы на ра бо ту, 
за тым зноў у абед да до му 

на чар го вую дой ку. I так без 
вы хад ных i пра хад ных. А яшчэ 
ка ро ву трэ ба i па кар мiць, i на-
па iць, i рэ гу ляр на па каз ваць 
ве тэ ры на ру, бе раг чы зi мой, 
не за бы ваць вы кiд ваць гной. 
Усё гэ та вя лi кi кло пат. Та му 
не кож ная ма ла дая сям'я ра-
ша ец ца за вес цi ка ро ву.

Хто ве дае, мо жа, дзя ку ю чы 
вы дат най пра па ган дысц кай 
ра бо це Ула дзi мi ра Пят ро вi ча 
(ён стар шы нёй Па ла чан ска га 
сель са ве та пра цуе ўжо 19 га-
доў) на яго тэ ры то рыi са мая 
вя лi кая коль касць ка роў ся-
род iн шых сель скiх Са ве таў 
— 197. Та му пы та ем ся ў яго: 
як за цi ка вiць ма ла дыя сем'i на 
вёс цы за вес цi ка ро ву?

— Скла да нае пы тан не. Я 
ду маю, што ма ла дыя жан чы-
ны ў дэ крэт ным ад па чын ку 
маг лi б да зво лiць са бе ўтрым-
лi ваць ка ро ву. Не вы клю чаю 
iн шыя сi ту а цыi, ка лi мець ка-
ро ву бы ло б вель мi вы гад на. 
Ска жам, ка лi муж i жон ка пра-
цу юць на до мнi ка мi, вы кон ва-
юць за ка зы. Але я са лi дар ны з 
на шы мi вяс коў ца мi: для гэ та га 
трэ ба ўзняць за ку пач ныя цэ ны 
на ма ла ко.

Вiк тар Ба ляс ла ва вiч тлу-
ма чыць, што ў цэ лым у ра ё не 
ад ла джа на сiс тэ ма апла ты за 
зда дзе нае ма ла ко. Боль шасць 
вяс коў цаў атрым лi вае гро шы 

на по шце, ас тат нiя праз аддзя-
лен не Бе ла рус бан ка. Част ка з 
iх ад дае пе ра ва гу плас ты ка-
вым бан каў скiм карт кам.

Ле тась на мяс цо вы ма лоч-
ны кам бi нат на ма ган ня мi на-
сель нiц тва бы ло па стаў ле на 
7% ад уся го аб' ёму на рых то-
вак ма ла ка ў ра ё не. Зра зу ме-
ла, не ма лоч ная ра ка, а толь кi 
ру чай. Але, тым не менш, гэ та 
2 284,8 то ны ма ла ка. Яго збор 
у ра ё не вя дуць iн ды вi ду аль-
ныя прад пры маль нi кi, пры-
чым у кож на га з iх — свая 
тэ ры то рыя. Яны рэ гу ляр на 
зда юць ма ла ко на ана лiз у 
ла ба ра то рыю кам бi на та. Гэ-
тая ме ра да зво лi ла па вы сiць 
якасць ма ла ка — у пры ват-
нас цi, уз рас ла яго тлус тасць. 
I што цi ка ва, пры змян шэн нi 
пры ват на га дой на га стат ка 
вы рас лi i коль кас ныя па каз-
чы кi. Ка лi на 1 лi пе ня 2010 го-
да за куп ма ла ка ў ся рэд нiм на 
ад ну пры ват ную ка ро ву склаў 
663 кг, то на 1 лi пе ня 2013 го-
да — 764 кг. Зна чыць, ця пе-
раш няя ся рэд не ста тыс тыч ная 
ка ро ва дае на 101 кг больш. 
Вя до ма, гэ ты па каз чык да лё-
ка не рэ корд ны, але ён свед-
чыць аб рэ зер вах аса бiс тых 
пад соб ных гас па да рак.

Ле а нiд ЛАХ МА НЕН КА.
Фо та Яў гена ПЯ СЕЦ КАГА.

Ма ла дзе чан скi ра ён.

СІ ТУ А ЦЫЯ

«НЯ ЎЖО ПРЫЙ ДЗЕЦ ЦА 
ЗБЫ ВАЦЬ КАР МІ ЦЕЛЬ КУ?»
аль бо Ча му «ска ча» тлус тасць ма ла ка

МА ЛОЧ НЫЯ РУ ЧАI МА ЛОЧ НЫЯ РУ ЧАI 
ПРЫ ВАТ НЫХ СЯ ДЗIБПРЫ ВАТ НЫХ СЯ ДЗIБ

УЖО ТРЭ ЦЯЕ ПА КА ЛЕН НЕ УЖО ТРЭ ЦЯЕ ПА КА ЛЕН НЕ 
СТА ЛЕЕ НА ЯГО ВА ЧАХСТА ЛЕЕ НА ЯГО ВА ЧАХ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Да на шай раз мо вы пад клю ча юц ца і ін шыя жы ха ры. 

Ні на Да ні лаў на жы ве ў дру гім пад' ез дзе на трэ цім па вер-
се. Віль га ці ў яе кватэры ня ма, бо па ста ві ла шкло па ке-
ты. А на конт дрэў ёй усё роў на: ёсць яны ці не.

Ін шай дум кі пры трым лі ва ец ца Ні на Ула дзі мі ра ўна 
Шы куць:

— У па ко ях як у тур ме — цём на, ня ўтуль на. Асаб лі ва 
не па са бе ро біц ца, ка лі моц ны ве цер на ву лі цы: ба ю ся, 
што шы бы па вы бі ва юць га лі ны.

— Мы ўжо са мі спра ба ва лі звес ці са мыя ста рыя і 
раз га ліс тыя дрэ вы, пад ко рань сы па лі атру ту, хі мі ка-
ты: не да па маг ло — ста яць, як ста я лі, — пры зна юц ца 
жан чы ны.

Ра і са Ста ні сла ваў на на вед вае сваю ма ці.
— У ква тэ ры са праў ды змроч на, віль гот на. Дрэ вы, 

якія рас туць шчыль на ка ля до ма і не пра пус ка юць свят-
ло ў ква тэ ры, трэ ба зрэ заць. Тыя, што па вод даль, ні ко-
му не пе ра шка джа юць. Ня хай жы вуць, ра ду юць во ка, 
— за зна чае яна.

Што ска жуць на гэ ты конт у ЖЭС-48 Фрун зен ска га 
ра ё на ста лі цы? Кі ру ю ся ту ды. Як сцвяр джае га лоў ны 
ін жы нер Алег Га лаў ко, ні я кіх за явак на аб рэз ку дрэў з 

до ма № 36 пры ім не па сту па ла. Праў да, ён ча со ва за-
мя шчае свай го на чаль ні ка, які за раз у ад па чын ку: мо жа, 
да яго і звяр та лі ся жыль цы.

Алег Аляк санд ра віч па каз вае за явы на спі лоў ку дрэў 
ад жыхароў да моў №№ 66, 50, 68 па ву лі цы Ян кі Маў ра, 
а так са ма Адо еў ска га, 31 і Бель ска га, 61.

— І коль кі трэ ба ча каць пас ля па да чы за явы, каб дрэ-
вы спі ла ва лі? — вы свят ляю ў свай го су раз моў цы.

— Спра ва ро біц ца па ме ры вы дзя лен ня транс пар ту 
ЖРЭА. Па трэб на спе цы яль нае аб ста ля ван не, ін стру-
мент, бен за пі ла. За да валь нен не, бяс спрэч на, ня тан нае. 
На прык лад, во сем га дзін пра цы выш кі, без якой нель га 
спі ла ваць дрэ вы, абы хо дзіц ца ў міль ён руб лёў, — ад-
каз вае ён.

Ёсць вы пад кі, ка лі лю дзі са мі ці хень ка аб ра за юць ці 
спі лоў ва юць раз га ліс тыя дрэ вы, пры знаў ся Алег Га лаў-
ко. Але гэ та не за кон на і ка ра ец ца штра фам. Дрэ ва мі, 
што мес цяц ца пры да ро гах, у ін шых мес цах зай ма ец ца 
Мін скзе лян буд і ад па вед ныя ра ён ныя ар га ні за цыі; ты мі, 
што рас туць на два ро вых тэ ры то ры ях — ЖЭ Сы.

— Ня хай жы ха ры до ма № 36 звяр та юц ца да нас з 
пісь мо вай за яў кай, і мы вы ра шым праб ле му, — ска заў 
у за клю чэн не га лоў ны ін жы нер.

ЛЯ ХА ВI ЧАМ ПА ТРЭ БЕН НЭП

КА ЛІ ДРЭ ВЫ СТА ЛІ ВЯ ЛІ КІ МІ...

У аграгарадок Яхi моў шчы на пры бы ла ма шы на для збо ру ма ла ка. 
У гэ ты ж час сю ды за вi таў стар шы ня Ма ла дзе чан ска га рай са ве та, 
каб па гу та рыць з вяс коў ца мi пра iх на дзён ныя праб ле мы.

Адзiн з леп шых здат чы каў ма ла ка — Адзiн з леп шых здат чы каў ма ла ка — 
вар таў нiк Зоя вар таў нiк Зоя КАН ДРА ТО ВIЧКАН ДРА ТО ВIЧ..


