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Мі ка лай Ясем чык пра цуе ме ха ні за-
та рам на сель гас прад пры ем стве «Пе-
ра мож ца», На тал ля — па моч нік вы ха-
валь ні ка ў дзі ця чым сад ку. У кон кур се 
«Ула дар ся ла» ўдзель ні ча юць у дру гі 
раз: ле тась у воб лас ці за ня лі трэ цяе 
мес ца, і вось — пе ра мо га. Для гэ та га 
трэ ба бы ло па ка заць не толь кі спрыт 
у рас пі лоў цы і руб цы дроў, вы ра бе 
ку хон най дош кі з да па мо гай толь кі 
ся ке ры, умен ні за прэг чы і рас прэг чы 
ка ня, у спар тыў най эс та фе це, але і 
за слу жыць сім па тыі жу ры твор чы мі 
здоль нас ця мі ў кон кур се «Да вай це 
па зна ё мім ся», а так са ма ві дэа ро лі-
кам-прэ зен та цы яй свай го пад вор ка. 
Ясем чы кі пер шын ства ва лі ў ча ты рох 
кон кур сах з шас ці. Да рэ чы ака за лі ся 
і звыч кі ў пры ся дзіб най гас па дар цы 
(ка ро вы, ко ні, гу сі, авеч кі), і хо бі На-
тал лі, якая спя вае ў мяс цо вым хо ры.

«На све це ня ма ні чо га больш важ-
на га, чым ся мей ны ачаг, са грэ ты да-
бром», та кое ў Ясем чы каў жыц цё вае 
крэ да.

Пры чым удзель ні кі кон кур су рас-
па вя да лі не толь кі пра ся бе, але і пра 
род ныя мяс ці ны, сва іх прод каў і сла ву-
тых зем ля коў. На прык лад, сям'я Шы-
ман чук са Свіс лац ка га ра ё на (Анд рэй, 
На тал ля, дзе ці Ар цём і Ка ры на) га на-
рыц ца тым, што іх ма лень кая вёс ка 
Яку шоў ка вя до ма на ўвесь свет, бо 
тут жыў Кас тусь Ка лі ноў скі. А Мар' ян 
і Іры на Тун кель з вёс кі Боль ціш кі Во-
ра наў ска га ра ё на па зна ё мі лі не толь кі 
са сва і мі сы на мі Аляк санд рам, Ва дзі-
мам і Ар цё мам, але і з ге не а ла гіч ным 
дрэ вам сям'і — баць ка мі, дзя да мі і 
пра дзе да мі.

— У нас лі тоў скія ка ра ні, поль ская 
кроў, а жы вём на пры го жай бе ла рус-
кай зям лі. І трэ ба аба вяз ко ва ша на-
ваць сва іх прод каў, бо гэ та су вязь 
мі нуў шчы ны, су час нас ці і бу ду чы ні, — 
за зна чае Іры на Тун кель.

На дру гім мес цы ў агуль ным за лі ку 
аб лас но га кон кур су ака за ла ся сям'я 
Якім чык з Мас тоў шчы ны. Сяр гей — 
апе ра тар па штуч ным асе мя нен ні ў 
фі лі яле «Мас тоў скі кум пя чок» та ва-
рыст ва «Аг ра кам бі нат «Скі даль скі», 
Воль га кі руе ад дзя лен нем паш то вай 

су вя зі ў аг ра га рад ку Дуб на. Ка жуць, 
што роз ныя ся мей ныя кон кур сы для 
іх ра зам з доч ка мі Ка ця ры най і Па-
лі най — у ра дасць, пад ста ва ра зам 
па ве ся ліц ца. Не каль кі ра зоў удзель-
ні ча лі ў ра ён ным кон кур се «Ула дар 

ся ла», а ця пер узы шлі на аб лас ны 
п'е дэс тал.

На трэ цім мес цы — сям'я Та лоч ка з 
Ваў ка выс ка га ра ё на (Ва лян цін, Ган на, 
дзе ці Ва ле рыя і Алесь). Ва лян цін — 
мас тац кі кі раў нік у Вя рэй каў скім цэнт-
ры куль ту ры і ад па чын ку, Ган на пра-
цуе пе да го гам-псі хо ла гам у мяс цо вай 
шко ле і дзі ця чым сад ку. Па зна ё мі лі ся 
яны ка ля ку паль ска га вог ні шча, ра зам 
ужо ка ля два нац ца ці га доў, але ра-
ман тыч на га на строю не страч ва юць, 
пра што свед чаць вер шы і пес ні су-
мес на га аў тар ства. Ме на ві та іх мо вай 
сям'я Та лоч ка прад ста ві ла ў Ка роб чы-
цах сваю «ві зі тоў ку».

Уво гу ле га лоў ны мі дзе ю чы мі асо-
ба мі гэ та га спа бор ніц тва і ад на ча со-

ва свя та (ар га ні за та ры — Гро дзен-
скі абл вы кан кам і аб лас ны ка мі тэт 
БРСМ) ста лі 13 сем' яў. Пры чым для 
сям'і Голь мант з аг ра га рад ка Ёд кі Лід-
ска га ра ё на (Дзміт рый, Але на, дзе ці 
Мар га ры та і Іван) гэ тае свя та атры-

ма ла ся, так бы мо віць, двай ным: ме-
на ві та ў дзень пра вя дзен ня кон кур су 
яны ад зна чы лі пя ці год дзе вя сел ля. 
А Ра ец кія з вёс кі Нёў да На ва груд-

ска га ра ё на (Сяр гей, На стас ся і сын 
Аляк сей) не ад мо ві лі ся ад кон курс ных 
вы пра ба ван няў, ня гле дзя чы на хут кае 
па паў нен не ў сва ёй сям'і.

Са май шмат дзет най на кон кур се ў 
Ка роб чы цах бы ла сям'я Куш ня рэ ві чаў 
з па сёл ка Аст ры на Шчу чын ска га ра ё-
на (Аляк сандр, Тац ця на, дзе ці Да від, 
Ру вім, Па вел, Мі ла на і Эля).

— У кож на га з дзе так свой ад мет-
ны ха рак тар, але нас яд на юць да бры-
ня і ўза е ма па ва га. А яшчэ пра ца ві-
тасць — у кож на га свае аба вяз кі па 
гас па дар цы. Як жа гэ та здо ра ва жыць 
у вя лі кай сям'і! — ка жа Тац ця на Куш-
ня рэ віч.

Ве ра год на, не ўза ба ве гэ тая сям'я 
па поў ніц ца: Аляк сандр і Тац ця на пла-

ну юць узяць на вы ха ван не пры ём нае 
дзі ця.

Вось та кія яны, сён няш нія ўла-
да ры ся ла ў Пры ня мон ні. Да рэ чы, 

пад тры маць іх у Ка роб чы цы за ві та лі 
мі ну ла год нія пе ра мож цы аб лас но га 
эта пу, а за тым і рэс пуб лі кан ска га фі-
на лу на «Да жын ках» у Гор ках — сям'я 
Скорб з аг ра га рад ка Дэ мбра ва Шчу-
чын ска га ра ё на (Дзміт рый, Але на, 
дзе ці Дыя на і Аляк сандр). Дзміт рый 
пра цуе аг ра но мам у сель гас ка а пе ра-
ты ве «Дэ мбра ва», Але на — на стаў-
ні цай па чат ко вых кла саў у ту тэй шай 
шко ле. Яны не з тых ма ла дых спе-
цы я ліс таў, якія пас ля раз мер ка ван ня 
ў сель скую мяс цо васць ад ліч ва юць 
дні да скан чэн ня аба вяз ко ва га тэр-
мі ну ад пра цоў кі, быц цам сал да ты 
да «дэ мбе лю». Не, ні ку ды з'яз джаць 
не збі ра юц ца. Ка ля до ма з усі мі вы-
го да мі, які пра да ста ві ла ма ла дой сям'і 
гас па дар ка, Але на раз во дзіць квет кі 
(са праўд ны ра за рый), Дзміт рый да-
гля дае за са дам, а ня даў на за кон чыў 
бу да ваць лаз ню.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
Фо та Яра сла ва ВА НЮ КЕ ВІ ЧА

�

ДА ПА МО ГА З НА ДЗЕ ЯЙ НА ПЕРС ПЕК ТЫ ВУ
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— У прэ се бы ла ін фар ма цыя, што, 
маг чы ма, у Бе ла ру сі бу дуць рас пра цоў-
ваць сіс тэ му стра ха ван ня ад бес пра цоўя. 
На якой ста дыі зна хо дзіц ца ця пер гэ тае 
пы тан не?

— Па вод ле на ша га за ка на даў ства, стра-
та пра цы ад но сіц ца да та го стра ха во га вы-
пад ку, пры якім гра ма дзя не за бяс печ ва-
юц ца ад па вед най стра ха вой вы пла тай па 
дзяр жаў ным стра ха ван ні — да па мо гай па 
бес пра цоўі. Та кая вы пла та ажыц цяў ля ец-
ца за кошт срод каў дзяр жаў на га па за бюд-
жэт на га фон ду са цы яль най аба ро ны на-
сель ніц тва, які, у сваю чар гу, фар мі ру ец ца 
з аба вяз ко вых ад лі чэн няў най маль ні каў. 
Сён ня ў сіс тэ ме са цы яль на га стра ха ван ня 
ад бес пра цоўя ў на шай кра і не іс ну юць нор-
мы, пры ня тыя і ў між на род най прак ты цы, 
а ме на ві та: па мер да па мо гі ха ця і ўмоў на, 
але пры вя за ны да за ра бот най пла ты. За-
ле жыць ён і ад пры чы ны стра ты пра цы, 
пра цяг лас ці бес пра цоўя, на яў нас ці ў ча-
ла ве ка ўтры ман цаў. Па мер мак сі маль най 
да па мо гі ў нас аб ме жа ва ны дзвю ма ба за-
вы мі ве лі чы ня мі і не за ле жыць ад аб' ёму 
ўне се ных стра ха вых уз но саў і стра ха во га 
ста жу бес пра цоў на га.

Для кра ін з вы со кім да хо дам ха рак тэр-
ны сіс тэ мы стра ха ван ня, пры якіх пе ры яд 
апла ты стра ха вых уз но саў да ся гае для за-
стра ха ва на га ся мі га доў. З улі кам іс ну ю чай 
прак ты кі, Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны на гэ тым эта пе лі чыць не мэ та згод-
ным ука ра нен не ў на шай кра і не дзяр жаў на-
га стра ха ван ня ад бес пра цоўя, бо па лі ты ка 
за ня тас ці па він на быць скі ра ва на ме на ві та 
на сты му ля ван не хут чэй ша га пра ца ўлад ка-
ван ня бес пра цоў ных, а не па вы шэн не па ме-
раў вы плат тым, хто ча со ва без ра бо ты.

— Якія стан дар ты ў га лі не са цы яль на-
га аб слу гоў ван ня ўка ра нё ны ў Мін ску? 
Як яны вы кон ва юц ца?

— У ста лі цы вы ка на ны стан дар ты ў сфе-
ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня на сель ніц-
тва, пры ня тыя ад па вед най па ста но вай 
ура да яшчэ ў 2003 го дзе, ство ра ны 9 тэ-

ры та ры яль ных цэнт раў — у кож ным ад мі-
ніст ра цый ным ра ё не і га рад скі. Зла джа ная 
пра ца цэнт раў, а так са ма ўка ра нен не но вых 
фор маў са цы яль на га аб слу гоў ван ня да зва-
ля юць за да валь няць усе асноў ныя па трэ бы 
ча ла ве ка, які апы нуў ся ў цяж кім жыц цё вым 
ста не. На рэа лі за цыю пра гра мы раз віц ця 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня ў Мін ску сё-
ле та вы дзе ле на 149,831 34 млрд руб лёў. 
Што ўклю чае пра гра ма? Гэ та што ме сяч ныя 
вы пла ты да пен сій асоб ным ка тэ го ры ям, 
кам пен са цыя за трат на ра монт ква тэр ве тэ-
ра нам, за бес пя чэн не бяс печ ных умоў пра-
жы ван ня ін ва лі даў, ве тэ ра наў, пад трым ка 
ве тэ ран скіх ар га ні за цый і ін шае.

Пра гра ма пра ду гледж вае так са ма пад-
трым ку дзя цей і мо ла дзі. На прык лад, толь кі 
на да пла ты поў на га кош ту пу цё вак на азда-
раў лен не дзя цей у ла ге рах сё ле та вы дат-
ка ва на 3,562 9 млрд руб лёў з мяс цо ва га 
бюд жэ ту. Да па мо га аказ ва ец ца ін ва лі дам 
пер шай гру пы, ін ва лі дам-ка ля сач ні кам, 
не пра цу ю чым ін ва лі дам дру гой гру пы, ка лі 
ім больш за 70 га доў, а па мер пен сіі не пе ра-
вы шае 1,5 бюд жэ ту пра жы тач на га мі ні му му, 
мно гія ка тэ го рыі на бяс плат най ці част ко ва 
аплач ва е май асно ве за бяс печ ва юц ца па слу-
га мі са цы яль на га транс пар ту. На рэа лі за цыю 
гэ та га ме ра пры ем ства з бюд жэ ту го ра да сё-
ле та вы дзе ле на 7,762 3 млрд руб лёў.

Сё лет няй вяс ной у го ра дзе стар та ваў 
но вы са цы яль ны пра ект «Уні вер сі тэт трэ ця-
га ўзрос ту» дзе ля па вы шэн ня са цы яль на га 
ста ту су, твор чай ак тыў нас ці і якас ці жыц ця 
па жы лых. Пра ект гэ ты рэа лі зу ец ца су мес-
на з гра мад скім аб' яд нан нем «Бе ла рус кая 
аса цы я цыя са цы яль ных ра бот ні каў» пры 
фі нан са вай пад трым цы ня мец ка га фон ду 
«Па мяць, ад каз насць, бу ду чы ня» і між на-
род на га аб' яд нан ня «Уза е ма ра зу мен не». 
У ме жах гэ та га пра ек та пры на шых цэнт рах 
ад кры ва юц ца фа куль тэ ты ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій, за меж ных моў, са цы яль най ра-
бо ты.

Дзей ні ча юць пра ек ты да па мо гі сту дэн таў 
па на до мным аб слу гоў ван ні, па пра да стаў-
лен ні па слуг пер са наль на га па моч ні ка ін ва-

лі ду, па да па мо зе ка ля сач ні кам, ад кры ты 
са цы яль ныя ап тэ кі і са цы яль ныя цы руль ні. 
Усё боль шы раз мах на бы вае ў сфе ры са цы-
яль най да па мо гі ва лан цёр скі рух.

— Як у ста лі цы ажыц цяў ля ец ца ад-
рас ная са цы яль ная да па мо га? На ка го ў 
пер шую чар гу яна раз лі ча на?

— Ад рас ная са цы яль ная да па мо га, па-
вод ле ад па вед на га ўка за Прэ зі дэн та, на-
кі ра ва на на пад трым ку аб' ек тыў на ніз кіх 
да хо даў на сель ніц тва на ўзроў ні бюд жэ ту 
пра жы тач на га мі ні му му, ака зан не да па-
мо гі ў цяж кіх жыц цё вых сі ту а цы ях, якія 
па ру ша юць нар маль ную жыц ця дзей насць. 
Та кая пад трым ка да ец ца ў вы гля дзе што-
ме сяч ных, ад на ра зо вых да па мог, за бес-

пя чэн ня пра дук та мі хар ча ван ня дзя цей 
пер шых двух га доў жыц ця. Ад рас на дзяр-
жа ва да па ма гае і асоб ным ка тэ го ры ям 
гра ма дзян. На прык лад, ін ва лі дам трэ цяй 
гру пы і дзе цям да 18 га доў, не пры зна ных 
ін ва лі да мі — на апла ту тэх ніч ных срод-
каў рэ абі лі та цыі, ін ва лі дам пер шай гру пы 
і сем' ям, што вы хоў ва юць дзі ця-ін ва лі да з 
чац вёр тай сту пен ню стра ты зда роўя.

Толь кі за пер шае паў год дзе ад рас ная 
дзяр жаў ная са цы яль ная да па мо га пра да-
стаў ле на амаль 12 ты ся чам гра ма дзян. Ся-
рэд ні па мер што ме сяч най да па мо гі на ад-
на го атры маль ні ка ў Мін ску склаў больш 
за 190 тыс. руб лёў, ад на ра зо вай са цы яль-
най да па мо гі — больш за 900 ты сяч. Асноў-
ныя атры маль ні кі — гэ та ня поў ныя і шмат-
дзет ныя сем'і, што га ду юць не паў на лет ніх 
дзя цей, сем'і, што вы хоў ва юць двай ня так і 
больш дзя цей.

— А коль кі, да рэ чы, сён ня за раб ляе 
ся рэд не ста тыс тыч ны мін ча нін?

— Па вы ні ках пер ша га паў год дзя ўзро-
вень ся рэд ня ме сяч най зар пла ты ў ста лі цы 
склаў 6,189 млн руб лёў (па рэс пуб лі цы — 
4,7709), у тым лі ку за чэр вень — больш 
за 6,600 млн, або пры клад на 758 до ла раў 
ЗША. У па раў на нні з па пя рэд нім го дам рост 
склаў 47 пра цэн таў, рэ аль ная зар пла та з 
улі кам ін дэк са рос ту спа жы вец кіх цэн уз-
рас ла больш чым на 21%. На ту раль на, пры 
гэ тым вар та па мя таць, што ўз ро вень зар-
пла ты вар' і ру ец ца па ві дах дзей нас ці: ад 
4,0465 млн руб лёў у аду ка цыі да 7,4095 — 
у бу даў ніц тве.

— Ахо ва пра цы на на шых прад пры ем-
ствах, вы твор чы траў ма тызм — пра што 
яны га во раць?

— Ад ра зу ска жу, што за сту дзень — лі-
пень гэ та га го да зні жа ны па каз чы кі траў-
ма тыз му са смя рот ным і цяж кім зы хо да мі. 
Але, ха ця гэ тыя па каз чы кі і змян ша юц ца, 
дзяр жаў ным ін спек та рам пра цы кло па таў 
ха пае. Асноў ныя пры чы ны ня шчас ных зда-
рэн няў на вы твор час ці — гэ та, тра ды цый-
на, па ру шэн ні па цяр пе лы мі пра цоў най і 
вы твор чай дыс цып лі ны, па тра ба ван няў 
пра ва вых і тэх ніч ных нар ма тыў ных ак таў. 
Яны да юць кож ны трэ ці ня шчас ны вы па-
дак. Больш за 26% зда рэн няў ад бы ва ец ца 
з-за не вы ка нан ня кі раў ні ка мі і спе цы я ліс-
та мі іх аба вяз каў па ахо ве пра цы. Пры чы на 
кож на га чац вёр та га зда рэн ня — не асця-
рож насць са мо га па цяр пе ла га.

Ха рак тэр на, што асноў ныя па ру шэн ні за ка-
на даў ства аб ахо ве пра цы, якія да пус ка юц ца 
най маль ні ка мі, не па тра бу юць ней кіх знач ных 
ма тэ ры яль ных вы дат каў. Вель мі час та мы ба-
чым, што ў мно гіх ар га ні за цы ях эле мен тар на 
ад сут ні чае комп лекс ны па ды ход да кі ра ван ня 
сіс тэ май ахо вы пра цы або гэ тая сіс тэ ма ўво гу-
ле ад сут ні чае, ха ця яна па він на па ста ян на ка-
рэк ці ра вац ца і кант ра ля вац ца. Рэ аль ны ўплыў 
на зні жэн не ўзроў ню траў ма тыз му мож на ака-
заць толь кі шля хам за бес пя чэн ня вы ка нан ня 
най маль ні ка мі і са мі мі ра бот ні ка мі сва іх не па-
срэд ных аба вяз каў па ахо ве пра цы.

— На ша бе ла рус кая тра ды цыя грун ту-
ец ца на тым, што ста рыя па він ны быць 

да гле джа ны дзець мі, і, дай Бог, каб так 
бы ло ва ўсіх. Але ёсць, і, ві да воч на, ня-
ма ла прос та адзі но кіх, якім і ў кра му, і 
па пен сію цяж ка схадзіць, але ад са цы-
яль ных уста ноў яны ад мо вяц ца… Ці ў 
тра ды цыі тут спра ва? Што змя ня ец ца ў 
вы ра шэн ні гэ тай праб ле мы?

— Пы тан не са праў ды скла да нае і важ-
нае. Але зру хі ёсць, і зру хі іс тот ныя, па чат-
кам якіх ста ла па ста но ва ўра да кра і ны аб 
пра вя дзен ні экс пе ры мен ту па ўка ра нен ні 
но вых фор маў са цы яль на га аб слу гоў ван ня. 
Мес цам пра вя дзен ня та ко га экс пе ры мен ту 
быў вы бра ны Мінск.

Ка лі ко рат ка, адзі но кі ча ла век, яко му 
больш за 70 га доў, або сям'я за клю чае з 
уста но вай на шай сіс тэ мы да га вор па жыц-
цё ва га ўтры ман ня, па вод ле яко га пе рад ае 
сваё жыл лё ва ўлас насць го ра да Мін ска і 
ця пер як атры маль нік рэн ты пе ра хо дзіць 
на дзяр жаў нае ўтры ман не ў год ных умо-
вах (пя ці ра зо вае хар ча ван не, ме дабс лу гоў-
ван не) з за ха ван нем сва ёй пен сіі і рэн тай 
у па ме ры ад 1 да 3 ба за вых ве лі чынь.

Ёсць і ін шы ва ры янт: гра ма дзя нін пра-
жы вае на сва ёй жылп ло шчы, але так са ма 
зна хо дзіц ца на дзяр жаў ным за бес пя чэн ні, 
а пас ля яго смер ці гэ тае жыл лё пе ра хо дзіць 
дзяр жа ве. Вы сно вы ра біць, маг чы ма, ра-
на, але па ча так ужо зроб ле ны. Без умоў на, 
спра ва гэ та на коль кі важ ная, на столь кі і 
па-ча ла ве чы да лі кат ная. Кож ны ча ла век, 
прос та па жы лы або з аб ме жа ва ны мі маг чы-
мас ця мі, па ві нен зна хо дзіц ца ў кам форт ным 
ася род дзі, і та кія ўмо вы мы па він ны ства-
раць у са мім го ра дзе. Гэ та і без бар' ер нае 
ася род дзе, і ўста ноў ка ліф таў у мет ро і пан-
ду саў ва ўзво дзі мых і дзе трэ ба — у ра ней 
па бу да ва ных жы лых да мах, і маг чы масць 
ка рыс тац ца транс пар там і г. д.

Ка лі ўлі чыць, што ў Мін ску пра жы вае ка-
ля 120 ты сяч ін ва лі даў, па ста ян на па вя ліч-
ва ец ца коль касць лю дзей па жы лых, — дык 
ці ж не свя ты наш аба вя зак ра біць усё дзе ля 
та го, каб іх якасць жыц ця бы ла на са мым 
вы со кім уз роў ні.

Пят ро РА МАН ЧУК.

«ВЁ САЧ КА МАЯ, МАЯ ЧА РАЎ НІ ЦА...»
УДЗЕЛЬ НІ КІ КОН КУР СУ «УЛА ДАР СЯ ЛА» СПЯ ВА ЛІ, ПІ ЛА ВА ЛІ ДРО ВЫ, ЗА ПРА ГА ЛІ КА НЯ І ПА КАЗ ВА ЛІ ВІ ДЭА РО ЛІ КІ ПРА СВАЕ ПАД ВОР КІ

Глы бін каГлы бін ка  ��

Па лі ты ка за ня тас ці па він на 
быць скі ра ва на ме на ві та 
на сты му ля ван не хут чэй ша га 
пра ца ўлад ка ван ня бес пра цоў ных, 
а не па вы шэн ня па ме раў вы плат 
тым, хто ча со ва без ра бо ты.

У фі на ле ўжо тра ды цый на га 
кон кур су «Ула дар 
ся ла», які ад бу дзец ца ў 
рам ках рэс пуб лі кан ска га 
фес ты ва лю-кір ма шу 
«Да жын кі-2013», 
Гро дзен шчы ну прад ста віць 
сям'я Ясем чык з вёс кі 
Дзе ра вян чы цы Сло нім ска га 
ра ё на — Мі ка лай, На тал ля 
і іх дзе ці Ілья, Мі кі та і 
Да мі ні ка ва ўзрос це ад 
трох да дзе ся ці га доў. Яны 
пе ра маг лі на аб лас ным 
эта пе гэ та га ся мей на га 
сель ска гас па дар ча-
га пра ек та, які прай шоў 
у аг ра ту рыс тыч ным 
комп лек се «Га ра дзен скі 
ма ён так «Ка роб чы цы».

Цяж кі хлебЦяж кі хлеб  ��

ЗІ МА — СКЛА ДА НАЯ, 
ВЯС НА — КА РОТ КАЯ,
АЛЕ ЎРА ДЖАЙ — ДОБ РЫ

Ра ён ныя «Да жын кі» на Ра туш най пло шчы Ня-
сві жа са бра лі шмат гас цей. У пер шых ра дах ся-
дзе лі «ві ноў ні кі» свя та — леп шыя хле ба ро бы.

На сё лет ні ўра джай пра ца ва лі ўсе — ад ме ха ні за-
та ра да кі раў ні ка гас па дар кі: пад рых тоў ка па ча ла ся 
лі та раль на пас ля ра ён ных «Да жы нак-2012». Зі ма 
ў гэ тым го дзе бы ла скла да ная, за цяж ная, а вяс на 
ка рот кая — умо вы на двор'я не спры я лі бу ду ча му 
ўра джаю. Да вя ло ся пе ра ся ваць азі мыя куль ту ры на 
пло шчы 2,3 тыс. гек та раў яра вы мі. «Усё гэ та да да ло 
кло па таў і хва ля ван няў хле ба ро бам, — пры знаў ся 
стар шы ня рай вы кан ка ма Іван Круп ко. — Але цяж-
кас ці да па ма га лі са брац ца, каб пра вес ці па сяў ную 
ў сціс лыя тэр мі ны. Стра ціць ура джай бы ло нель га, 
бо гэ та не толь кі хар чо вая бяс пе ка дзяр жа вы, але і 
хар чо вая ба за для жы вё ла га доў лі».

Доб ра пад рых та ва лі ся і да са мо га жні ва: свое ча-
со ва ад ра ман та ва лі кам бай ны (а іх у ра ё не 125) і зер-
не су шыль ныя комп лек сы. Усё гэ та да зво лі ла ўбраць 
па се вы за 16 дзён і на ма ла ціць 134 тыс. 280 тон зер-
не вых. Ся рэд няя ўра джай насць па ра ё не скла ла 60,1 
цэнт не ра з гек та ра. Ле тась яна бы ла вы шэй — 68,1. 
Але вы ні кі ра ду юць, бо та кі вал уда ло ся атры маць у 
трэ ці раз за ўсю гіс то рыю Ня свіж чы ны. У ра ё не ўжо 
цал кам раз лі чы лі ся з дзяр жаў ным за ка зам. А ён, 
да рэ чы, не ма лы: 25 ты сяч тон.

Пад час ра ён на га свя та «Да жын кі» леп шыя ра бот-
ні кі атры ма лі дып ло мы, па дзя кі і гра шо выя прэ міі ад 3 
да 5 млн руб лёў. Сем экі па жаў кам бай наў на ма ла ці лі 
звыш 2 тыс. тон зер ня, 69 — больш за ты ся чу. Бяс-
спрэч ным лі да рам стаў кам бай нер ад кры та га ак цы-
я нер на га та ва рыст ва «Сей ла ві чы» Вя ча слаў Хвіць ко 
(на ма ла ціў 2 тыс. 464 то ны зер ня). Экі паж кам бай на ў 
скла дзе Анд рэя Ба ра на і кам бай не ра Мі ха і ла Ма ро за 
з СВК «Га ра дзея» — на дру гім мес цы. Друж ны тан-
дэм пра цуе на жні ве 9-ы се зон. Мі ха іл свой, ту тэй шы, 
ву чыц ца ў Бе ла рус кім аграр ным тэх ніч ным уні вер сі-
тэ це, але пад час лет ніх ка ні ку лаў пра цуе на хлеб най 
ні ве. Праў да, ле тась экі паж на ма ла ціў больш, але з 
«па праў кай» на сё лет няе на двор'е Анд рэй і Мі ха іл 
лі чаць, што па пра ца ва лі ня дрэн на.

Гас па дар кі Ня свіж ска га ра ё на ад роз ні ва юц ца па 
баль нас ці зям лі. Пры пад вя дзен ні вы ні каў спа бор ніц-
тва ўлі ча на, без умоў на, і гэ тая асаб лі васць: іх раз-
дзя лі лі на дзве гру пы. У пер шай пе ра мож цам ста ла 
ААТ «Но вае жыц цё».

— Мы і ра ней не бы лі апош ні мі ў ра ё не, — за-
пэў ніў Анд рэй Ка зі мі ра віч. — Да па ма гае тры маць 
мар ку за ха ван не тэх на ло гій, вы ка ры стан не но вых 
па ды хо даў у зем ля роб стве: цес на су пра цоў ні ча ем 
з На ву ко ва-прак тыч ным цэнт рам па зем ля роб стве, 
інстытутам ахо вы рас лін.

У дру гой гру пе лі да рам ста ла ААТ «Сей ла ві чы».
Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

� 

НА СВЯ ТА —
ПА НО ВЫХ ДА РО ГАХ

Жы ха ры і гос ці Жло бі на пры едуць на рэс пуб лі-
кан скае свя та «Да жын кі» па но вых да ро гах. За-
раз ад бы ва ец ца ра монт ас фаль та ва га па крыц-
ця на апош ніх кі ла мет рах га рад скіх ву ліц.

Уся го па крыц цё бу дзе за ме не на на 26 км. Да рэ чы, 
звы чай на на пра ця гу го да толь кі 2 км ву ліц го ра да 
атрым лі ва лі но вы ас фальт, а на ас тат ніх пра во дзіў-
ся ямач ны ра монт. Да рож ні кі пра цу юць у тым лі ку 
і ўна чы, каб не ства раць вя лі кіх праб лем для ру ху 
транс пар ту. Ад на ча со ва на ўлад ка ва ных да рож ных 
участ ках вя дзец ца бу даў ніц тва тра ту а раў.

Пад рых тоў ка да рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю да-
па мо жа Жло бі ну вы ра шыць праб ле му вя лі ка груз ных 
аў та ма бі ляў. Цяж кі транс парт, які на кі роў ва ец ца на 
БМЗ, ця пер не бу дзе за яз джаць у цэнтр го ра да — 
для гэ та га пры зна ча на ін шая да ро га. Ад на ча со ва 
на га лоў ных уез дах у Жло бін з'я вяц ца но выя зна кі, 
зроб ле ныя па спе цы яль ным пра ек це. На ад ным з іх 
ўста ля ва на бе тон ная стэ ла вы шы нёй 12 мет раў з 
ге раль дыч най сім во лі кай го ра да — ме та ліч най лад-
дзёй.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЯБ ЛЫЧ НЫ РАЙ: ЯБ ЛЫЧ НЫ РАЙ: 
КУ ДЫ ПА ДЗЕЦЬ УРА ДЖАЙ?КУ ДЫ ПА ДЗЕЦЬ УРА ДЖАЙ?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На вась мі з па ло ваю са до вых гек та рах фер ме ра рас це 1250 пла да нос ных дрэў. 

З не ка то рых яб лынь ура джай мо жа да хо дзіць ад 700 кі ла гра маў да то ны. Не дзіў-
на, бо ва га не ка то рых пла доў да ся гае трох сот гра маў. А яб лык яшчэ на лі ва ец ца, 
рас це, мац нее.

— Ся рэд ні ўра джай май го са ду сё ле та — 300-400 тон, — ка жа гас па дар. — Атры-
ма ла ся так, што ўсе клі ма тыч ныя ўмо вы спры я лі гэт ка му ўра джаю. Хва лю ю ся, 
што во сень скія вят ры мо гуць на шко дзіць са ду, і зла ма ных дрэў мо жа быць яшчэ 
бо лей.

У Ла гой скім рай спа жыў са ю зе са праў ды ве да юць пра яб лыч ны ўра джай Сяр гея 
Штац ка га і га то вы на быць у фер ме ра і та вар ныя яб лы кі, і ан то наў ку для за моч кі. 
А не та вар ную са да ві ну бу дуць на бы ваць на ват у не аб ме жа ва най коль кас ці. Гэ ты мі 
дня мі пер шыя то ны «ві та мі наў» ужо вы ве зе ны з Са ўдзе не віц ка га са ду на хар чо выя 
кам бі на ты.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.
Ла гой скі ра ён.


