Зямлі надзейная апора
Спецвыпуск да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі
і перапрацоўчай прамысловасці

Жывёлаводы з Міхайлаўкі

Для малых і для дарослых
У столінскай вёсцы Рэмель штогод
нараджаецца не менш за 20 дзяцей.
А вось дзіцячага садка да апошняга
часу не было, дашкольнікаў трэба было падвозіць у іншыя садкі альбо наогул пакідаць дома. Будаўніцтва тут
дзіцячай дашкольнай установы было
прадугледжана яшчэ пры зацвярджэнні праграмы развіцця Прыпяцкага Палесся. І вось напрыканцы мінулага года ў вёску прыйшлі будаўнікі. Дзіцячы
садок, узведзены па тыпавым праекце, разлічаны на 75 месцаў.
Загадчыца новай установы Таццяна Мароз кажа, што вясковы садок цяпер не проста месца, дзе дзеці бавяць час, атрымліваюць стандартныя выхаванне і адукацыю.
Рэмельскі яслі-сад мае ўсе ўмовы для якаснай дашкольнай адукацыі і развіцця дзяцей. Тут абсталяваны камп'ютарны клас,
ёсць спартыўная і музычная залы, пакой

для дзіцячай творчасці. Вялікае значэнне,
безумоўна, мае харчовы блок з сучасным
абсталяваннем і такая ж пральня.
Абласному бюджэту будоўля абышлася
ў 26,3 мільярда рублёў. Падчас урачыстага
адкрыцця новага аб'екта адукацыі старшыня аблвыканкама Канстанцін СУМАР падкрэсліў, што праграма адраджэння і развіцця вёскі, якая ажыццяўляецца ў рэспубліцы,
дазваляе стварыць годныя ўмовы жыцця
ў глыбінцы. Сёння на Століншчыне востра
стаіць пытанне з месцамі для дашкольнікаў у вёсцы Кароцічы і Давыд-Гарадку. Тут
у бліжэйшыя два-тры гады таксама будуць
узведзены новыя дзіцячыя дашкольныя
ўстановы.
А ў суседніх Альшанах днямі адкрылі
фізкультурна-аздараўленчы комплекс. Гэты аб'ект узведзены па даручэнні Прэзідэнта РБ. Леташняй вясной кіраўнік дзяржавы
быў у Альшанах, тады і паабяцаў месцічам,
што ў іх вёсцы пабудуюць добрую залу, дзе

можна будзе падтрымліваць форму дарослым і дзе змогуць трэніравацца дзеці.
Трэнер Аляксей Дзямко не ўтойвае свайго задавальнення, кажа, што каўчукавае
нямецкае пакрыццё гульнявых залаў якраз
спрыяе па-сапраўднаму прафесійным трэніроўкам. Як расказаў начальнік аддзела
адукацыі, спорту і турызму Столінскага
райвыканкама Аляксандр ВЯЧОРКА, мясцовая дзіцячая футбольная каманда дастойна прадстаўляе Брэстчыну на рэспубліканскіх спаборніцтвах. Але раней альшанскія
спартсмены трэніраваліся ў Давыд-Гарадку,
а цяпер яны змогуць рабіць гэта дома. Новы
фізкультурны комплекс уключае ў сябе валейбольна-баскетбольную залу 18х30 метраў, залу для гульні ў міні-футбол 18х30 метраў, а таксама трэнажорную залу. Абсталяваны цудоўныя раздзявальні і душавыя.
Побач з комплексам размешчаны тэнісны
корт і летняя футбольная пляцоўка.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

 На свае вочы

СВЯТА СА СМАКАМ… СЫРУ
У Браславе днямі адбылася доўгачаканая падзея:
пасля рэканструкцыі адкрыўся філіял ААТ «Глыбоцкі малочна-кансервавы камбінат» па вырабе сыроў
Дарэчы, у хуткім часе браслаўскае прадпрыемства стане самастойным, і для гэтага
ёсць прычыны, бо створанае прадпрыемства — фактычна новае, з самым сучасным
абсталяваннем.
З'явілася каля 100 працоўных месцаў,
людзі ўжо зарабляюць у сярэднім па 5 мільёнаў рублёў у месяц, і многія хацелі б сюды
працаўладкавацца. Прыбытак ад рэалізацыі
сыроў у выніку рэканструкцыі павялічыцца
ў 33 разы і дасягне 33 мільярдаў рублёў.
Урачыстае адкрыццё філіяла адбылося
з удзелам старшыні Віцебскага аблвыканкама Аляксандра КОСІНЦА. Губернатар,
трэба сказаць, здзівіў людзей, якія прыйшлі
паглядзець, як адкрываецца прадпрыемства:
ён распарадзіўся ўсіх, хто сабраўся на вуліцы,
пачаставаць сырам ды яшчэ і з гарбатай.
— Трэба, каб у людзей было пачуццё гонару
за ўсё, што тут створана. На гэтым месцы стаяў стары будынак філіяла Глыбоцкага малаказавода, на якім у суткі выраблялі каля 2 тон
сыроў, а цяпер — прыкладна ў шэсць разоў
больш, — патлумачыў губернатар. — А хацелі

ж купіць гэты будынак — усяго за адну базавую велічыню. І не факт, што потым правялі б
рэканструкцыю. Але Прэзідэнт падтрымаў ініцыятыву аблвыканкама — пабудаваць новае
прадпрыемства. У рэканструкцыю ўклалі каля
230 мільярдаў рублёў, і гэта павінна значна
палепшыць эканамічны эфект. Сярэдняя зарплата тут будзе каля 7 мільёнаў рублёў у месяц, — паабяцаў Аляксандр Косінец.
Каля 80% сырнай прадукцыі будзе адпраўляецца на экспарт, што сведчыць аб яе
канкурэнтаздольнасці. Акупяцца інвестыцыі
ў прадпрыемства дзесьці за 5 гадоў.
— У 2005 годзе браслаўскія сыры атрымалі сертыфікацыю ў Расіі. Сёння дзякуючы новай тэхналогіі глыбіня перапрацоўкі сыравіны
дасягне тут каля 100 працэнтаў, — адзначыў
Валерый ДУЛІНСКІ, генеральны дырэктар Глыбоцкага малочна-кансервавага
камбіната.
Прадукцыя вырабляецца пад гандлёвай
маркай «Аляксандраўскія сыры». Цяпер прадпрыемства ў райцэнтры нічым не адрозніваецца ад аналагічных — самых лепшых — у Еўра-

саюзе. Блізкасць Браслава да мяжы з Латвіяй
і Літвой у перспектыве дазволіць наладзіць
экспарт сыру ў гэтыя і іншыя краіны.
Безумоўна, каб стабільна працаваць,
неабходна своечасова і ў поўным аб'ёме забяспечваць прадпрыемства малаком: спатрэбіцца штодня 120 тон, а ў цёплы час года
яшчэ больш — да 150 тон у суткі. Таму райвыканкаму прыйдзецца сур'ёзна папрацаваць над мадэрнізацыяй сыравіннай зоны:
мадэрнізаваць фермы, забяспечыць жывёлу
адпаведнымі кармамі і гэтак далей.
На Віцебшчыне завяршаецца мадэрнізацыя і Пастаўскага сырзавода, дзе будуць
вырабляць штодня прыблізна 20 тон сыроў.
Паспяхова дзейнічае Верхнядзвінскі завод.
Спецыялісты ўпэўнены, што канкурэнцыі паміж сырзаводамі не будзе, бо яны выпускаюць розныя віды сыроў, якія карыстаюцца
вялікім попытам.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Браслаў — Віцебск

Жыхары вёсак Каралёва Слабада і Міхайлаўка Мікалай СОДЗЕЛЬ
і яго дачка Наталля МАКСІМАВА (на фотаздымку) шмат гадоў аддана
працуюць ў жывёлагадоўчым сектары прадпрыемства «Міхайлаўскае-Агра» — аднаго з лепшых сельгаспрадпрыемстваў па вытворчасці малака ў Светлагорскім раёне. Штодзень «Міхайлаўскае-Агра»
пастаўляе на Калінкавіцкі малочны завод па 15 тон малака, з якога
90 працэнтаў ідзе гатункам «экстра». Наталля Мікалаеўна ўзначаль-

вае вялікі комплекс, на якім утрымліваецца 720 галоў дойнага статка
і 300 галоў маладняку буйной рагатай жывёлы. А Мікалай Георгіевіч ужо дваццаты год, як працуе на пасадзе галоўнага заатэхніка.
Неўзабаве фронт работ Мікалая Содзеля значна павялічыцца, бо
да сямі жывёлагадоўчых фермаў дабавіцца новы даільна-малочны
блок на 400 рагуль.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Паважаныя калегі, шаноўныя сябры!
Ад душы віншуем вас з надыходзячым Днём работніка сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці! Нездарма гэтае
свята адзначаецца восенню, калі сабраны ўраджай і падводзяцца вынікі сельскагаспадарчага года. А добрыя вынікі залежаць ад
працы кожнага работніка і наладжанага механізма супрацоўніцтва каманды кожнага прадпрыемства. Таму зычым усім
плённай, выніковай працы ў калектывах, кожны з якіх уяўляе сабой адзіную каманду.
Усім працаўнікам — аграрыям і перапрацоўшчыкам — зычым здароўя, аптымізму, шчасця і дабрабыту ў сем'ях, а прадпрыемствам — эканамічнай стабільнасці, ажыццяўлення самых смелых задумак і праектаў.
Адміністрацыя і прафсаюзны камітэт адкрытага акцыянернага таварыства «Гарадзейскі цукровы камбінат».
УНП 600031529


— У гэтых полiэтыленавых рукавах захоўваецца плюшчанае зерне
кукурузы, — тлумачыць аграномнасеннявод Галiна ГУДЫНА.

«Нясвiжскiя Астроўкi» —

ДОБРАСУМЛЕННЫЯ I НАДЗЕЙНЫЯ
З

якiм прадпрыемствам аддаюць перавагу працаваць партнёры, дзе застаюцца маладыя спецыялiсты? Сакрэта тут няма нiякага: прадпрыемства
павiнна быць добрасумленным i надзейным, своечасова рабiць усе выплаты i
плацяжы i прапаноўваць добрую зарплату сваiм работнiкам. Менавiта такiм
з'яўляецца ААТ «Нясвiжскiя Астроўкi», размешчанае ў Нясвiжскiм раёне.

Работнiкi на зарплаты
не скардзяцца

Гаспадарка запрашае
да супрацоўнiцтва

Сёння тэрыторыя
прадпрыемства складае 3733 га,
сельскагаспадарчыя ўгоддзi — 3387 га,
у тым лiку ворыва — 2731 га.

У 2012 годзе
гаспадаркай было
прададзена 7794 тон
малака, 400 тон мяса,
17554 тоны
цукровых буракоў,
3316 тон збожжа.
Атрымана выручкi
45,7 млрд рублёў.
Рэнтабельнасць
продажаў склала 34,7 %.
Прыбытак —
18,8 млрд рублёў.

Сельскагаспадарчае прадпрыемства мае даўнiя традыцыi вырошчвання цукровых буракоў, збожжавых,
зернебабовых культур i вытворчасцi
кармоў.
Шэсць гадоў тут працуе галоўным
аграномам Аляксей ГРОХ. Прыехаў
гэтага года сярэднi заробак па прадпрыемстве склаў
па размеркаваннi ў якасцi маладога
4 519 000 рублёў. Спецыялiсты атрымлiваюць больш,
спецыялiс та пасля заканчэння Грода 900 долараў у эквiваленце за месяц.
дзенскага аграрнага ўнiверсiтэта, ды
Да Дня работнiкаў сельскай гаспаНа палетках гаспадаркi
так i застаўся. «Я сам родам з вёскi,
даркi выдаюцца прадуктовыя набопрацуе сучасная энерганасычаная тэхнiка.
Камбайнер Генадзь ДЭКОЛА, галоўны аграном Аляксей ГРОХ,
з гэтага ж Нясвiжскага раёна, — кажа
ры работнiкам гаспадаркi i пенсiяГэты здымак быў зроблены ў апошнiя днi
вадзiцель Вiталь ПАШКЕВIЧ.
ён. — Застаўся тут, таму што добрая
нерам, да Новага года — салодўборкi кукурузы.
гаспадарка, добры зарокiя падарункi. Кожны ахвотны
бак. А пасля таго, як я
можа адпачыць у беларускiм
ажанiўся, прадпрыемства
санаторыi за палову кошту
У ААТ «Ня свiжскiя Аст роў кi» не ба яц ца
выдзелiла дом сядзiбнага
пуцёўкi — астатняе даплачэкс пе ры мен та ваць. Ме на вi та тут ад ны мi з
тыпу з усiмi выгодамi...».
вае прадпрыемства. Аказпер шых у рэс пуб лi цы i пер шы мi ў Мiн скай
Аляксей Грох задаволены добрым ураджаем буракоў.
вае яно дапамогу i школе,
«У параўнаннi з мiнулым годам палепшылася яе цукрысвобласцi асвоiлi высокатэхналагiчнае i навуi дзiцячаму садку. «Там жа
тасць. Гэта адбылося дзякуючы ўмовам надвор'я i таму,
каёмiстае абсталяванне — пабудавалi рабатынашы дзецi вучацца», — кашто мы кожны год мяняем гiбрыды, — тлумачыць ён. —
заваную ферму. «Цяпер штомесяц выплачваем
жуць у «Нясвiжскiх
Пакiдаем два-тры з тых, што лепш сябе зарэкамендавалi,
300 млн рублёў крэдыту банку, i з плацяжамi не
Астроўках».
i кожны год высейваюцца дадаткова яшчэ два-тры новыя
зацягваем. Даўгоў у прадпрыемства няма. СвоеААТ «Нясвiжскiя Астроўкi» —
гiбрыды. У гэтым годзе ўраджайнасць цукровых буракоў
часова плацяцца падаткi, робяцца адлiчэннi ў Фонд
сучаснае сельскагаспадарчае прадпрыемства,
У адпаведнасцi з Дзяржаўнай праграмай
склала 538 ц/га».
са цы яль най аба ро ны на сель нiц тва. 1,5 млрд руб лёў
адраджэння вёскi ў 2010 годзе тут было заПарадавала галоўнага агранома сёлета i кукуруза. Яе
штомесяц iдзе на зарплату работнiкам. Адтэрмiновак або
якое спецыялiзуецца ў жывёлагадоўлi
сабралi на зерне 119,2 ц/га, усяго ж у гэтым годзе намалавершана будаўнiцтва аграгарадка Астроўкi.
запазычанасцяў па заробку не было нi разу за час маёй працы», —
на вытворчасцi малака i мяса буйной
цiлi кукурузы 1,5 тысячы тон. 17 тон заплюшчылi для корму
У iм пабудавана 78 дамоў сядзiбнага тыпу,
кажа дырэк тар гаспадаркi.
Ветэрынарны ўрач
жывёлы, астатняе высушылi i гатовыя прадаць. «Дарэчы,
дом культуры, бiблiятэка, школа на 320 вучПрычына, па якой у «Нясвiжскiх Астроўках» адважылiся на навацыi, простая. «Вёска
рагатай жывёлы, у раслiнаводстве —
Дзмiтрый ВАСIЛЕЎСКI.
кукуруза ў нас французскай селекцыi, мы можам сабе
няў, дзiцячы сад-яслi, урачэбная амбулаторыя
старэе, знайсцi даярку на ферму становiцца ўсё больш складана, i выхад з сiтуацыi толькi
на вырошчваннi цукровых буракоў,
дазволiць купляць добрыя сарты», —
на 25 наведванняў у змену, аддзяленне сувяадзiн — выкарыстанне сучасных тэхналогiй», — кажа Людмiла Гутнiк.
усмiхаецца Аляксей Грох.
зi, комплексна-прыёмны пункт, грамадская
Не дзiва, што найбольшы прыбытак гаспадарцы цяпер прыносiць
збожжавых i зернебабовых культур. Астатнiя
Ураджайнасць збожжавых культур
лазня на 20 месцаў, 5 крам.
вытворчасць малака. За 9 месяцаў гэтага года надой малака ад
склала 59 ц/га.
плошчы падпарадкаваны кормавытворчасцi.
Маецца тут i пастаянна дзейная праваслаўадной каровы складае 5951 кг, а на рабатызаванай ферме ў вёсцы
«Сёння наша гаспадарка мае магная царква ў гонар Вялiкапакутнiка Георгiя
Макашы ўдой на адну карову склаў 7440 кг.
чы
масць
рэалiзаваць 500 тон зерня
Пераможцы, пабудаваная ў 1844 годзе. Яна
Па iмгненна выдадзеных параметрах якасцi малака ветурач
кукурузы i 2000 тон збожжа — трыцiз'яўляецца помнiкам барочнай архiтэктуры.
Дзмiтрый Васiлеўскi, якi скончыў Вiцебскую ветэрынарную акадэмiю
У такiх прасторных, светлых памяшканнях
кале i ячменю. Запрашаем да супраi застаўся працаваць у гаспадарцы пасля абавязковай адпрацоўкi,
утрымлiваецца статак буйнарагатай жывёлы.
цоўнiцтва, — кажа дырэктар ААТ «Няробiць заключэнне аб здароўi жысвiжскiя Астроўкi» Людмiла Гутнiк.
вёлы, выяўляе скрытыя мастыты,
У гаспадарцы маецца
iншыя хваробы i своечасова прызначае лячэнне. Дарэчы, прак7 жывёлагадоўчых фермаў,
Сёння гаспадарка
тычна ўсё малако, якое атрымлiадна з якiх рабатызавана,
мае магчымасць
ваецца тут ад рагуль, адпавядае
ёсць рамонтная майстэрня,
гатунку «экстра». А дакладней,
рэалiзаваць 500 тон
класам «экстра» i вышэйшым гагаражы, пiларама,
зерня кукурузы i 2000 тон
тункам прададзена 99,8% малаветэрынарная аптэка,
ка. Таварнасць яго склала 92%.
збожжа — трыцiкале
8 складскiх памяшканняў.
Рэнтабельнасць малака — 89,3%
i ячменю. Запрашаем
i
пры
бы
так
ад
яго
—
больш
за
На жывёлагадоўчых фермах
8 млрд рублёў.
Апе
ра
тар
Аляк
сей
ЯС
КЕ
ВIЧ
пра
вя
рае
га
тоў
насць
да супрацоўнiцтва.
утрымлiваецца 3100 галоў
Па вынiках работы за 2011 год
абсталявання для рабатызаванай дойкi кароў.
буйной рагатай жывёлы,
ААТ «Нясвiжскiя Астроўкi» прызнана лепшым у жывёлагадоўлi
з iх 1025 кароў.
Святлана БУСЬКО, Алена ДАЎЖАНОК. Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.
УНП 600032196
Нясвiжскага раёна.

Дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства Людмiла ГУТНIК ужо больш за 30 гадоў працуе
ў сельскай гаспадарцы — фактычна ўсё сваё свядомае жыццё. Прайшла шлях ад простага палявода i
вось ужо 11-ы год выступае ў ролi кiраўнiка.
«Першы год кiраваць было вельмi складана,
становiшча ў гаспадарцы было цяжкае, зарплата —
нiзкая, — успамiнае Людмiла Георгiеўна. — Даводзiлася прападаць на працы суткамi, наладжваць
дысцыплiну, асабiстым прыкладам паказваць, як
трэба працаваць. Калi сам не будзеш працаваць,
то i нiхто не будзе. У вёсцы кожны навiдавоку, а
да кiраўнiка патрабаваннi асаблiвыя. Але прайшло
зусiм мала часу, i людзi паверылi новаму кiраўнiку, а праз 2-3 гады справы прадпрыемства ўжо
пайшлi ўгару».
Сёння работнiкi ААТ «Нясвiжскiя Астроўкi» (дарэчы, усяго ў гаспадарцы працуюць 210 чалавек)
на свае заробкi не скардзяцца. Так, за 9 месяцаў

Малако — экстра-класа!

