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Са стар шы нёй 
Пін ска га рай вы кан ка ма 
Ва ле ры ем РЭ БКАЎ ЦОМ 
мы сустрэліся адразу 
пасля аб лас ных 
«Да жын ак». Та му 
зра зу ме ла, што гу тар ку 
з кі раў ні ком ра ё на 
мы па ча лі з не ка то рых 
вы ні каў ра бо ты 
сель скай гас па дар кі.

— Жыц цё па каз вае, што 
курс на ад ра джэн не і раз віц цё 
вёс кі, узя ты пры клад на дзе сяць 
га доў та му, пра віль ны, — па чаў 
свае раз ва жан ні Ва ле рый Ва-
сіль е віч. — Дзяр жаў ныя ка пі та-
лаў кла дан ні ў знач най сту пе ні 
вы ра шы лі праб ле му раз віц ця 
сель скіх тэ ры то рый. Свед чан не 
та му — на шы мно гія і мно гія вёс-
кі. Акра мя та го, што сён ня па-
спя хо ва вы ра ша ец ца пы тан не 
ўлас най хар чо вай бяс пе кі, амаль 
па ло ва пра дук цыі сель скай гас-
па дар кі ідзе на экс парт, і кра і на 
атрым лі вае ва лют ную вы руч ку. 
І ўсё гэ та да ся га ец ца пра цай са-
мых звы чай ных гас па да рак, у 
тым лі ку та кіх, як на шы.

Пін скі ра ён апош нім ча сам 
пры кмет на пай шоў на пе рад. Ка лі 
ўзяць, на прык лад, жы вё ла га доў-
чую га лі ну рэ гі ё на, то што дня мы 
пра да ём ка ля 300 тон ма ла ка. Пры 
гэ тым, за ўваж це, ня ма ра ней шых 
па няц цяў «вя лі кае» або «ма лое» 
ма ла ко. Дзя ку ю чы ра бо це ўзве-
дзе ных па роз ных пра гра мах 
комп лек саў, вы твор часць ма лоч-
най пра дук цыі на 99 пра цэн таў пе-
ра ве дзе на на ін дуст ры яль ныя рэй-
кі. На но вых комп лек сах ство ра ны 
доб рыя ўмо вы пра цы, су час нае 
аб ста ля ван не да зва ляе за хоў ваць 
ста біль на вы со кую якасць пра дук-
цыі. Усё пе ра лі ча нае з'яў ля ец ца 
пе рад умо вай год най зар пла ты 
пра цоў ных і за бес пя чэн ня іх даб-
ра бы ту. Ка лі ж ча ла век мае маг-
чы масць доб ра за раб ляць у вёс цы, 
ён не імк нец ца ў го рад. Ён ства рае 
сям'ю, тут на ра джа юц ца дзе ці. А 
мы, у сваю чар гу, за бяс печ ва ем 
ра бо ту шко лы, сад ка, ін шых са цы-
яль ных аб' ек таў. Пра во дзіц ца газ, 
ва да. Гэ та азна чае, што на се ле ны 
пункт раз ві ва ец ца. Та кія за да чы, 
ка лі ўспом нім, і ста ві лі ся на ўзроў ні 
дзяр жа вы пры за цвяр джэн ні пра-
грам ад ра джэн ня ся ла.

— Вы ска за лі, апош нім ча сам 
зроб ле ны крок на пе рад. Ма ец-
ца на ўва зе апош няя пя ці год ка 
ці боль шы ад рэ зак ча су?

— Так, рэ аль ныя бач ныя зру хі 
ў жыц ці вёс кі ад бы лі ся ў апош-
нія пяць га доў, ка лі ўзве дзе ны 
но выя жы вё ла га доў чыя па мяш-
кан ні, на бы та но вая сель ска гас-
па дар чая тэх ні ка. Але ба за ўся-
му гэ та му па ча ла за клад вац ца 
знач на ра ней. За год-два не пра-
вя дзеш знач ную ма дэр ні за цыю 
вы твор час ці.

— Ці мож на сён ня га ва рыць, 
што ма дэр ні за цыя ў жы вё ла га-
доў чай га лі не пра ве дзе на ха ця 
б у асноў ным?

— Коль кі жы ве ча ла вец тва, 
столь кі яно і бу дзе пра во дзіць 
ма дэр ні за цыю. Ра ней прос та 
на зы ва лі пра цэс па-ін ша му: рэ-
кан струк цыя, удас ка на лен не, 
ад ным сло вам, па ляп шэн не 
вы твор час ці аль бо по бы ту. Уся 
ве лі зар ная шмат век тар ная ра-
бо та па пра гра ме ад ра джэн ня 
ся ла гэ та і бы ла ма дэр ні за цыя. 
Зроб ле на мно га, але ха це ла ся 
б, вя до ма, больш. Сён ня лю бы 
аг ра рый ска жа вам, што ёсць 
умо вы, якія стрым лі ва юць на-
зва ны пра цэс. Пры па раў наль на 
ста біль ным кур се до ла ра бан-
каў скія пра цэн ты да хо дзяць да 
40–50. Для ся ла на ця пе раш нім 
эта пе — гэ та не пад' ём ныя пра-
цэнт ныя стаў кі. Уз вёў шы жы вё-
ла га доў чы комп лекс, не ка то рыя 
сель гас прад пры ем ствы пра цу-
юць толь кі на тое, каб раз ліч вац-
ца па пра цэн тах. Пра іс на ван не 
гэ тых праб лем усе ве да юць. Тыя, 
хто пра цу юць у сель скай гас па-
дар цы, спа дзя юц ца, што ней кае 
вый сце зной дзец ца на дзяр жаў-
ным уз роў ні. І бу дзе нар маль на 
жыць на ша вёс ка, і бу дзе ка му 
вы рошч ваць хлеб.

— Ка лі ж звяр нуц ца да хле-
ба сё лет ня га ўра джаю, якім 
на ма ло там мо жа па хва ліц ца 
Пін шчы на?

— Сё ле та мы атры ма лі больш 
за 120 ты сяч тон збож жа, што 
для па лес ка га ра ё на вель мі 
доб ры па каз чык. Для ін шых рэ-
гі ё наў, дзе вы со кая баль насць 
гле бы, 36 цэнт не раў збож жа з 
гек та ра — гэ та не вы со кі вы нік. 
А для нас ды су се дзяў, зем лі якіх 
пра сці ра юц ца ўздоўж Пры пя ці, 
на зва ны па каз чык вель мі і вель-

мі ня дрэн ны. Спе цы я ліс ты мя не 
зра зу ме юць, а для ас тат ніх чы та-
чоў вар та на га даць, што ка лісь ці 
на мес цы на шых сель гас угод дзяў 
бы лі амаль не пра ход ныя ба ло-
ты. І ця пер ка ля 75 пра цэн таў зя-
мель, якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў 
сель скай гас па дар цы, асу ша ны. 
Але ме лі я ра цыя не та кая спра ва, 
якая ро біц ца адзін раз і на заў сё-
ды. Ме лі я ра цый ныя сет кі трэ ба 
ўвесь час рэ кан стру я ваць і тым 
са мым пад трым лі ваць якасць 
сель гас угод дзяў. На гэ та, як вя-
до ма, па трэб ны не ма лыя срод кі. 
Ра бо та вя дзец ца, але па сту по ва. 
Та му мы і не мо жам спа бор ні чаць 
з ты мі аг ра ры я мі, якія гас па да-
раць на мі не раль най гле бе, па-
да ра ва най пры ро дай.

Та му і ра ду ем ся ўра джаю, пра 
які га ва ры ла ся вы шэй. Са бра ны 
ўра джай ста не ня дрэн най ба зай 
для раз віц ця жы вё ла га доў лі, да 
та го ж мы ма ем маг чы масць вы-
ка наць дзяр жаў ны за каз у поў-
ным аб' ёме.

— Апош нім ча сам аб мяр коў-
ва ец ца маг чы масць вы лу чэн-
ня асоб ных аграр ных рэ гі ё наў, 
якія бу дуць пра ца ваць з дзярж-
пад трым кай. Ві даць, у вас ёсць 
шанц тра піць у іх спі сы.

— Як вы ве да е це, ста віц ца 
за да ча, каб ва ўсіх сель скіх тэ-
ры то ры ях раз ві ва ла ся вы твор-
часць, жы лі і пра ца ва лі лю дзі. 
І трэ ба вы ра шаць лёс сель гас-
прад пры ем стваў, якія пра цу юць 
не эфек тыў на. А хто за хо ча ўзяць 
гас па дар ку, дзе баль насць сель-
гас угод дзяў не да ся гае і 20 адзі-
нак?

Да рэ чы, ра ней, у са вец кія 
ча сы, бы лі вы лу ча ны тры гру-
пы гас па да рак у ад па вед нас ці 
з баль нас цю зям лі, і ад гэ та га 
па каз чы ка на ліч ва лі ся над баў кі. 
Сён ня, каб вы зна чыць не бяс печ-

ны рэ гі ён, пад ліч ва ец ца, коль кі 
за гі ну ла па се ваў. А ў нас гэ та бы-
вае па ста ян на: то за лі ло, то за су-
шы ла. Та му вы лу чэн не рэ гі ё наў 
з дзярж пад трым кай вы гля дае ці 
не адзі ным вый сцем для пэў ных 
тэ ры то рый Па лес ся.

— І Пін ска га ра ё на, ад на го 
з най буй ней шых у Брэсц кай 
воб лас ці?

— Так, наш ра ён, які з'яў ля-
ец ца са ма быт ным кут ком бе ла-
рус ка га Па лес ся, зай мае пло шчу 
3,2 ты ся чы квад рат ных кі ла мет-
раў. Ёсць вёс кі, якія зна хо дзяц ца 
за 70 кі ла мет раў ад рай цэнт ра. 
Па ад ным гэ тым фак це мож на 
ўя віць маш та бы. Мы га ва ры лі з 
ва мі пра ме лі я ра цыю ба лот. Але 
ў нас ёсць цэ лы шэ раг за каз ні-
каў рэс пуб лі кан ска га і мяс цо ва га 
зна чэн ня, дзе за хоў ва ец ца не кра-
ну тасць ба лот як уні каль най эка-
ла гіч най сіс тэ мы. Зна ё міц ца з іх 
фло рай і фаў най едуць на ву коў-
цы і ту рыс ты з уся го све ту.

— У вас ёсць што па ка заць 
ту рыс там і акра мя ба лот…

— Над звы чай ба га тая і гіс то-
ры ка-куль тур ная спад чы на Пін-
шчы ны. Тут вя ка мі ў мі ры і зго дзе 
жы лі прад стаў ні кі роз ных эт ніч-
ных куль тур. На тэ ры то рыі ра ё на 
за ха ва лі ся па лес кія га вор кі, пес-
ні, ле ген ды, на род ныя тра ды цыі, 
ста ра даў нія аб ра ды і на род ныя 
про мыс лы.

У ра ё не на ліч ва ец ца 225 пом-
ні каў гіс то рыі, куль ту ры і ар хі-
тэк ту ры. Тут зна хо дзяц ца пра-
ва слаў ныя, ка та ліц кія, іў дзей скія 
свя ты ні і ма гі лы, па кла ніц ца якім 
пры яз джа юць да нас з роз ных 
кра ін на шчад кі вы хад цаў з Па-
лес ся.

Мы га на рым ся тым, што гіс то-
рыя краю ба га тая на ім ёны і па-
дзеі. Тут на ра дзі лі ся Адам Не ру-
шэ віч, Лу каш Га лам беў скі, Ля вон 
Ба роў скі, Юзаф Твар доў скі, Ра-
ман Скір мунт, Яў ге нія Яні шчыц. 
Якуб Ко лас у ма ла дыя га ды жыў 
і пра ца ваў на Пін шчы не, у яго го-
нар ство ра ны му зей у Пін ка ві чах. 
На шы мяс ці ны на вед ва лі ў роз-
ны час Фё дар Глін ка, На па ле он 
Ор да, Аляк сандр Блок, Аляк сей 
Талс той, Мі ка лай Гу мі лёў.

У нас шмат рэк і азёр. Апош-
нім ча сам ак тыў на раз ві ва ец ца 
ту рыс тыч ная інф ра струк ту ра, на 
Пін шчы не ра ды гас цям, уме юць 
іх су стрэць. Але га лоў най сла-
ву тас цю ра ё на, лі чу, з'яў ля юц-
ца на шы лю дзі — пра цаў ні кі. Бо 
па ля шук спа кон ве ку мно га пра-
ца ваў і сва ім ма за лём ства раў 
улас ны даб ра быт. Гэ тую ры су, на 
шчас це, ад сва іх прод каў узя лі ў 
спад чы ну су час ні кі.

Ста біль ная вы твор часць —
за лог раз віц ця сель скіх 
тэ ры то рый 

У вяс ко вай ха це Ган ны Ан то наў ны 
і Мі ка лая Ус ці на ві ча Аст роў скіх ві сіць 
вя лі кая кар ці на з вы явай царк вы. Аў тар 
гэ тай ра бо ты — мін скі мас так, унук 
Аст роў скіх. Дзе ці, уну кі, праў ну кі — 
іх адзі нае і га лоў нае ба гац це.

А са мі яны, 90-га до вы гас па дар і
крыху ма ла дзей шая гас па ды ня, жы вуць са-
ма стой на. Праў да, дзе ці час та пры яз джа-
юць, ва ўсім да па ма га юць. Але пе ра ехаць 
на зу сім у го рад баць кі па куль не га то вы. Тут 
прай шло іх жыц цё, тут род ныя сце ны, якія 
да па ма га юць. Са сва ёй ня хіт рай хат няй гас-
па дар кай яны спраў ля юц ца, ага ро дам зай-
ма ец ца дач ка на вы хад ных. Ган на і Мі ка лай 
Аст роў скія вы га да ва лі шас ця рых дзя цей, 
усім да лі доб рую аду ка цыю. Кні га, на ву ка 
заў сё ды ша на ва лі ся ў гэ тай сям'і.

Мі ка лай Ус ці на віч рас каз вае, што дзед яго 
баць кі ўва хо дзіў у Мін скі гу берн скі сход — па-
ця пе раш ня му, быў дэ пу та там. А баць ка дэ пу-
та та за пос пе хі ў ва ен най служ бе быў ад зна-
ча ны ў свой час ім пе ра тры цай Ка ця ры най ІІ. 
Сам Мі ка лай Ус ці на віч скон чыў толь кі ча ты ры 
кла сы поль скай шко лы, але па ўзроў ні сва іх 
ве даў по тым атры маў да ку мент аб за кан чэн ні 
са вец кай ся мі год кі. Заў сё ды лю біў чы таць. 
Ка лі дзе ці ха дзі лі ў шко лу, ні ко лі не клаў ся 
спаць, па куль яны не пад рых ту юць уро кі, ся-
дзеў по бач і чы таў. Дзе ці вы рас лі, раз ля це лі ся 
па ўсёй бы лой вя лі кай кра і не. Ста рэй шы сын 
быў ва ен ным ура чом, ды так і за стаў ся на 
апош нім мес цы служ бы ў Кам са моль ску-на-
Аму ры. Дру гі сын стаў ве тэ ры на рам. Звя за лі 
свой лёс з ме ды цы най і дзве дач кі. А ўжо ўну кі 
вы бра лі са мыя роз ныя жыц цё выя да ро гі. Га-
лоў нае, што ўсе вы рас лі доб ры мі людзь мі, 
па трэб ны мі сва ім сем' ям і гра мад ству.

Ган на Ан то наў на не на ра ду ец ца, што па-
між са бой дзе ці, уну кі вель мі друж ныя, ад но 
ад на му да па ма га юць. Не як яна гас ця ва ла ў 
Пін ску ў дач кі. За бег ла да гас па ды ні до ма 

пля мен ні ца і з цёт кай ра і ла ся, ні бы з род най 
ма ці: па пы та ла па ра ды па прос тым жыц цё-
вым пы тан ні і зра бі ла так, як пад ка за ла ста-
рэй шая. Пра гэ ты факт ба бу ля рас каз ва ла 
са шчы рым за мі ла ван нем. Ме на ві та так яна 
ха це ла вы ха ваць сва іх дзя цей, каб яны бы лі 
апо рай ад но для ад на го.

Сён ня ў вя лі кай сям'і Аст роў скіх дзе вяць 
праў ну каў, ста рэй ша му з якіх споў ні ла ся 18 
га доў. Так што пра дзе ду і пра ба бу лі на шчад кі 
ста вяць за да чу да ча кац ца пра праў ну ка.

— А я і не су праць, — смя ец ца гас па-
дар до ма. — Та кую па дзею мож на бу дзе 
ад зна чыць і зво нам.

Мі ка лай Ус ці на віч — вя до мы на ўсю 
акру гу зва нар. Рас каз вае, што ха та яго 
баць кі ста я ла ка ля царк вы. Та ды ўсе ма ла-
дыя хлоп цы за хап ля лі ся зво нам, ён так са-
ма на ву чыў ся. І так ста ла ся, што ўсё да лей-
шае жыц цё быў зва на ром у сва ёй царк ве. 

А ця пер, ка лі ста ры ча ла век па ды ма ец ца 
на зва ні цу ў род най вёс цы Вост раў, яго 
да лё ка чу ваць па ўсёй акру зе.

Ні ко лі не ду маў вяс ко вы зва нар, што 
гэ тае яго ўмен не пры цяг не та кую ўва гу 
твор чых лю дзей: гіс то ры каў, кі не ма та гра-
фіс таў. Але не каль кі ме ся цаў та му да яго 
ў гос ці за ві та ла зды мач ная гру па ін фар м-
а генц тва Бе ла рус кай пра ва слаў най царк-
вы, якая пра ца ва ла над філь мам «Звон і 
зва на ры» — аб тра ды цы ях зва ноў у За-
ход няй Бе ла ру сі. І Мі ка лай Аст роў скі стаў 
ад ным з ге ро яў гэ та га філь ма. Прэ зен та-
цыя да ку мен таль най стуж кі ад бы ла ся ў 
адзін з апош ніх дзён жніў ня ў Пін ску пад час 
пра ва слаў най вы ста вы. Сам жа вост раў скі 
зва нар ся бе сла ву тас цю не лі чыць, але з 
го на рам па ка заў нам ад ну з ня даў ніх сва іх 
уз на га род — гра ма ту ад епіс ка па Пін ска га і 
Лу ні нец ка га Стэ фа на на сваё 90-год дзе.

З кож ным го дам 
аг ра ся дзіб на 

Пін шчы не ста но віц ца 
больш. Мно гія 

гас па да ры сён ня 
не аб мя жоў ва юц ца 

тра ды цый ным 
на бо рам па слуг: 

яны ста ра юц ца 
зра біць сваю ся дзі бу 
ад мет най, на даць ёй 

ней кую ра зы на чку.

Гас па дар «Ду бае 
над Пі най» Ула дзі мір 
Фа бі шэў скі «фіш кай» 
ад па чын ку ў сва ёй ся-
дзі бе зра біў гіс то рыю 
вёс кі. Ён во дзіць гас цей 
у ста ра даў ні ду бай скі 
парк. Ула дзі мір ве дае 
без ліч ле ген даў, пад ан няў пра вёс ку Ду-
бае, па-май стэр ску пра во дзіць эк скур сіі. 
Так што ў яго ўтуль ны да мок за зі ра юць 
ама та ры даў ні ны.

Тац ця на Шу ман з вёс кі Ку ра да ва аб ста-
ля ва ла на ўлас най ся дзі бе не вя лі кі эт на гра-
фіч ны му зей. Экс па на ты знай шлі ся ў ба бу-
лі ных ку фэр ках ды на га ры шчах, су се дзі 
па дзя лі лі ся ста ры мі рэ ча мі. І на вед валь ні кі 
з за да валь нен нем слу ха юць апо вед пра 
гас па дар ку і по быт на шых прод каў. Для 
ах вот ных пра па ну ец ца па слу га — нач лег 
на се на ва ле.

А Мі ка лай Ка ча ноў скі, наз ва ся дзі бы яко-
га «Па лес кі борт нік» га во рыць аб за хап лен ні 
гас па да ра, пра во дзіць май стар-кла сы па пча-
ляр стве. У Ка ча но ві чах гос ці не толь кі мо гуць 
па час та вац ца све жым мяд ком, але і да ве дац-

ца пра асаб лі вас ці ўтры ман ня пчол, па на зі-
раць пра цэс збо ру мё ду і мно гае ін шае.

Як за ўва жыў ды рэк тар фіз куль тур-
на-спар тыў най уста но вы «Эла да-Спорт» 
Алег КАН ДРАШ КІН, ту рыс ты, у тым лі ку 
з да лё ка га за меж жа, ах вот на на вед ва юць 
так са ма ся дзі бы «Шля хец кі кут», «Азёр ная 
жам чу жы на». У апош няй вель мі пры цяг ва-
юць края ві ды. Дом ста іць на са мым бе ра зе 
во зе ра. Як ска заў адзін з гас цей: «З акна 
дру го га па вер ха бе раг во зе ра вы гля дае, 
ні бы бе раг акі я на». Гас па дар Ана толь Мі ніч 
сваё, так бы мо віць, геа гра фіч нае ста но ві-
шча ўме ла вы ка рыс тоў вае: гос ці ка та юц ца 
на лод цы, ло вяць ры бу, ку па юц ца, гу ля юць 
ка ля ва ды. А для не ка то рых леп шым ад па-
чын кам бы вае прос та ся дзець у два ры з 
как тэй лем ці шаш лы ка мі, лю бу ю чы ся пры 
гэ тым вя лі кім во зе рам.

АСНЕ ЖЫ ЦЫ — 
ЗДА РО ВЫ 
АГ РА ГА РА ДОК

З па чат ку гэ та га го да ў Асне жы цах 
рэа лі зу ец ца пра ект, на кі ра ва ны на 
па ляп шэн не гра мад ска га зда роўя і 
пра па ган ду зда ро ва га ла ду жыц ця. 
Ён рас пра ца ва ны рай вы кан ка мам, 
за наль ным цэнт рам гі гі е ны і эпі дэ мі-
я ло гіі, РА УС, рай ка мам БРСМ і та ва-
рыст вам Чыр во на га кры жа. 

Асне жы цы для вы шэй на зва най кам па-
ніі вы бра ны не здар ма. Тут ёсць усё, што 
па трэб на для су час на га ча ла ве ка: доб рая 
транс парт ная су вязь з го ра дам, цэнт раль нае 
во да за бес пя чэн не, пра ве дзе на га зі фі ка цыя. 
Умо вы пра жы ван ня мак сі маль на на блі жа-
ны да га рад скіх. Вёс ка мае раз ві тую са цы-
яль ную інф ра струк ту ру, ак тыў на вя дзец ца 
бу даў ніц тва жыл ля. Мяс цо вае сель гас прад-
пры ем ства «Асне жыц кае» ўпэў не на ўтрым-
лі вае ад ну з пер шых па зі цый у ра ё не.

Пра ект «Асне жы цы — зда ро вы аг ра га ра-
док» най перш на кі ра ва ны на зні жэн не ры зы кі 
за хвор ван няў, звя за ных з па во дзі на мі і ла дам 
жыц ця лю дзей. За пла на ва ны ме ра пры ем ствы 
па за ах воч ван ні за ня тка мі спор там, удзе лу ў 
шмат лі кіх гурт ках і твор чых аб' яд нан нях пры 
До ме куль ту ры. Кі раў ніц твам і пра фка мам 
ААТ «Асне жыц кае» рас пра ца ва на цэ лая сіс-
тэ ма мер су праць тых, хто зло ўжы вае ал ка-
го лем. На ват адзін ка вае з'яў лен не пра цаў ні-
ка на ра бо чым мес цы на пад піт ку па гра жае 
штраф ны мі санк цы я мі на пра ця гу цэ ла га 
го да. Па ру шаць дыс цып лі ну на гэ тым прад-
пры ем стве край не ня вы гад на.

Вя лі кая част ка пра гра мы на кі ра ва на на 
сцвяр джэн не зда ро ва га ла ду жыц ця ў ма ла-
дзёж ным ася род ку, па чы на ю чы з дзі ця ча га 
сад ка. Пра ект раз лі ча ны да 2019 го да.

ЗВА НАР З ВОСТ РА ВА

АД ШЛЯ ХЕЦ КА ГА КУ ТА 
ДА ПА ЛЕС КА ГА ПЧА ЛЯ РА

Фо
 та

 Л
ю б

о в
і Б

Я Л
Я Е

 ВА
Й.

Фо
 та

 Л
ю б

о в
і Б

Я Л
Я Е

 ВА
Й.

Матэрыялы падрыхтавала Святлана ЯСКЕВІЧ.

УСЁ РАЗ ЛІ ЧА НА ДА МІ ЛІ ГРА МАУСЁ РАЗ ЛІ ЧА НА ДА МІ ЛІ ГРА МА
ААТ «Пін скі кам бі нат 
хле ба пра дук таў» — 
адзін з най буй ней шых 
вы твор цаў му кі, 
круп і кам бі кар моў 
не толь кі ў Брэсц кай 
воб лас ці, 
але і ў Бе ла ру сі. 
Якасць пра дук цыі, 
што вы пус кае 
кам бі нат, ад па вя дае 
ўсім су час ным 
па тра ба ван ням. 
За бяс печ ва ец ца 
гэ та як за кошт 
па ста ян на га 
ўдас ка на лен ня 
і раз віц ця тэх на ло гіі 
вы твор час ці, 
так і дзя ку ю чы 
шмат га до ва му 
до све ду. 
А зу сім ня даў на 
на прад пры ем стве 
за пус ці лі су час ную 
лі нію па пя рэд ня га 
змеш ван ня 
для вы твор час ці 
кам бі кар моў.

На Пін скім кам бі на це хле ба пра дук таў ука ра нё на 
і функ цы я нуе сіс тэ ма ме недж мен ту якас ці вы твор час ці 
і за хоў ван ня му ка моль на-кру пя ной пра дук цыі, 
вы твор час ці кам бі кар моў і бял ко ва-ві та мін на-
мі не раль ных да ба вак у ад па вед нас ці з па тра ба ван ня мі 
СТБ ІСО 9001-2001 і сіс тэ ма кі ра ван ня якас цю пра дук цыі 
на асно ве ана лі зу ры зык і кры тыч ных кант роль ных кро пак 
(сіс тэ ма НАССР). Акра мя та го, на ўсю пра дук цыю 
кам бі нат мае сер ты фі ка ты і дэк ла ра цыі ад па вед нас ці.

«За да ча кам бі кор ма вай вы твор-
час ці — гэ та якас ная да зі роў ка і 
змеш ван не кам па не нтаў, якія па-
зна ча ны ў рэ цэп ту ры згод на з ква-

Ма дэр ні за ва ная лі нія па пя рэд ня га змеш ван ня да зва ляе ства раць Ма дэр ні за ва ная лі нія па пя рэд ня га змеш ван ня да зва ляе ства раць 
пра дукт най вы шэй ша га га тун купра дукт най вы шэй ша га га тун ку

лі фі ка цый ным да вед ні кам, — рас-
па вя дае га лоў ны ін жы нер Ігар 
ЛУН ЦЭ ВІЧ. — Но вая лі нія да зва-
ляе ад на ча со ва змеш ваць да 30 
кам па не нтаў. Яна скла да ец ца з 30 
бун ке раў, 5 да за та раў, і ўсё гэ та 
кі ру ец ца праз кам п'ю тар. Адзін да-
за тар шчык кант ра люе ўвесь пра-
цэс. У кож ны бун кер за сы па юць 
сваю сы ра ві ну, і яна трап ляе ў кан-
чат ко вы пра дукт у за да дзе ным пра-
цэнт ным са ста ве. На вы ха дзе 
атрым лі ва ец ца вель мі якас ны пра-
дукт, які доб ра за свой ва ец ца жы-
вё ла мі».

Да рэ чы, спе цы яль ныя дат чы кі 
да юць га ран тыю та го, што той ці 
ін шы кам па нент дак лад на па тра-
піць у не аб ход най пра пор цыі ў 
корм. Та му ў вы твор час ці кам бі кар-
моў на Пін скім кам бі на це хле ба пра-
дук таў усё раз лі ча на да мі лі гра ма. 
Ця пер вы твор ца ча кае вод гу каў ад 
спа жыў цоў і праг на зуе, што по пыт 
па вя лі чыц ца. На прад пры ем стве 
мяр ку юць па вы шэн не про да жаў 
кам бі кар моў, якія пас ля ма дэр ні за-
цыі вы твор час ці ад па вя да юць най-
вы шэй шым стан дар там.

Рэ кан струк цыя лі ніі абы шла ся 
ў 18 міль яр даў руб лёў, але кі раў-

ніц тва ўпэў не на 
ў акуп ляль нас ці 
гэ тых укла дан-
няў дзя ку ю чы но-
ва му ўзроў ню 
якас ці. Гэ ты крок 
да ма дэр ні за цыі 
быў свя до мым. 
«Кам б і  кар  мы, 
якія вы раб ля юц-
ца на Пін скім КХП, ка рыс та юц ца 
по пы там па ўсёй Бе ла ру сі», — 
сцвяр джае га лоў ны ін жы нер прад-
пры ем ства.

Важ ную част ку пра цэ су вы твор-
час ці кам бі кар моў зай мае так са ма 
лі нія гра ну ля ван ня, якая бы ла ма-
дэр ні за ва на тры га ды та му. Шэ раг 
кар моў вы раб ля ец ца толь кі ў гра-
ну ля ва ным вы гля дзе або ў вы гля-
дзе крош кі з гра нул для леп ша га 
за сва ен ня. Пры гэ тым, з да па мо-
гай па ры кам бі корм абез за раж ва-
ец ца, што дае га ран тыю зда ро ва га 
па га лоўя.

Якасць сы ра ві ны, якая па сту пае 
на прад пры ем ства, і вы раб ле най 
пра дук цыі ў поў ным аб' ёме кант ра-
лю ец ца вы твор ча-тэх на ла гіч най 
ла ба ра то ры яй. «На ша ла ба ра то-
рыя мае ўсе не аб ход ныя пры бо ры 
і аб ста ля ван не для кант ро лю якас-
ці ў стро гай ад па вед нас ці са стан-
дар та мі, тэх ніч ны мі ўмо ва мі і рэ цэп-
ту рай, — пад крэс лі вае на чаль нік 
ла ба ра то рыі Ін эса ТУ МІ ЛО ВІЧ. 
— Акра мя та го, ла ба ра то рыя кам-
бі на та пра цуе ў цес ным кан так це 
са спа жыў ца мі: хле ба за во да мі, жы-
вё ла га доў чы мі комп лек са мі, птуш-

ка фаб ры ка мі. На шы спе цы я ліс ты 
доб ра ўсве дам ля юць, што бяс пе ка 
пра дук таў хар ча ван ня — гэ та зда-
роўе на цыі, та му на мі рас пра ца ва-
на но вая ма дэль кі ра ван ня якас цю 
пра дук цыі. Яна ўяў ляе са бой сіс тэ-
му якас ці, ары ен та ва ную на ана ліз 
ры зык, і дае нам пра ва ка заць аб 
бяс пе цы на шай пра дук цыі, а па куп-
нік, у сваю чар гу, мо жа быць аб са-
лют на ўпэў не ны ў гэ тым».

Матэрыял падрыхтавалі 
Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ, 

Алена ДАЎЖАНОК. 
Фо та Над зеі БУ ЖАН.

Пад рых тоў ку 
рас тво раў 

для пра вер кі якас ці 
кам бі кар моў 
ажыц цяў ляе 

ін жы нер-хі мік 
Ла ры са 

СЦЕЛЬ МА ШУК.

Гра ну ля тар шчык Па вел ШАР КО 
кі руе пра цэ сам гра ну ля ван ня 

кам бі кар моў. УНП 200278860

Га лоў ны ін жы нер Ігар ЛУН ЦЭ ВІЧ 
і на чаль нік кам бі кор ма ва га цэ ха
Жан на МА ЗОЛЬ аб мяр коў ва юць 

вы пра цоў ку кам бі кор му на но вай лі ніі 
па пя рэд ня га змеш ван ня.

Гаспадары аграсядзіб імкнуцца здзівіць турыстаў

ў свае 90 зняўся ў фільме

«Азёрная жамчужына» і яе гаспадар Анатоль МІНІЧ.


