
Па год ныя ўмо вы ле тась ад моў-

 на паў плы ва лі на кан чат ко выя вы-

ні кі сель ска гас па дар ча га го да. 

У ААТ «Юбі лей ны-Аг ра» ва ла вы збор 

збож жа вых і зер не ба бо вых куль тур 

склаў 7776 тон пры ся рэд няй ура-

джай нас ці 20,9 ц/га. Пры гэ тым гас-

па дар ка вый шла ў ра ён ныя лі да ры 

па на рых тоў цы кар моў. Ме на ві та 

«Юбі лей ны-Аг ра» ле тась стаў пе ра-

мож цам ра ён на га спа бор ніц тва за 

да сяг нен не вы со кіх па каз чы каў на 

ўбор цы ўра джаю збож жа вых і зер не-

ба бо вых куль тур, на рых тоў цы тра вя-

ных кар моў. Гэ та бы ло ад зна ча на на 

ра ён ных «Да жын ках».

У гас па дар цы на ўмоў ную га ла-
ву жы вё лы на зі моў ку на за па ша на 
па 37 цэнт не раў кар ма вых адзі нак. 

Ума цоў ваць кар ма вую ба зу тут па-
ча лі ад на ча со ва з па ве лі чэн нем па-
га лоўя жы вёл. За апош нія тры га ды 
яго коль касць па вя лі чы ла ся на дзве 
ты ся чы га лоў і сён ня скла дае звыш 
пяці ты сяч.

— Для за бес пя чэн ня жы вё лы якас-
ны мі кар ма мі мы сва і мі сі ла мі па бу-
да ва лі сі лас на-ся наж ную тран шэю на 
10 ты сяч тон, — рас каз вае ды рэк-
тар ААТ «Юбі лей ны-Аг ра» Ва сіль 
РУ ДЗЕН КА. — Так са ма па бу да ва лі 
са рай для вы рошч ван ня ма лад ня ка, 
па коль кі мы бу дзем і на да-
лей па вя ліч ваць па га лоўе 
стат ка. Ва ла вы на дой за 
2018 год склаў 6678 тон пры 
ўдоі на ка ро ву 5071 кі ла грам. 
План па вы твор час ці ма ла-
ка мы вы ка на лі на 104,7 %. 
Рэн та бель насць вы твор час-
ці ма ла ка скла ла 9,7 %.

Сён ня на тэ ры то рыі гас-

па дар кі — дзве ма лоч на-

та вар ныя фер мы і да іль на-

ма лоч ны блок. Пла на вая 

ма дэр ні за цыя жы вё ла га-

доў чых аб' ек таў і аб наў-

лен не аб ста ля ван ня да зва-

ля юць па вя ліч ваць аб' ёмы 

вы твор час ці пра дук цыі жы вё ла га доў лі 

і па ляп шаць яе якасць. Ле тась тут рэ-

кан стру я ва лі па мяш кан не для ўтры-

ман ня ма лад ня ку на МТФ «Не гаў ка» 

і арач нік для ўтры ман ня ма лад ня ку на 

ДМБ «Не гаў ка».

На прад пры ем стве мно га ро біц ца 
для па ляп шэн ня ўмоў пра цы і ад па-
чын ку ў струк тур ных пад раз дзя лен-
нях. На МТФ «Не гаў ка», МТФ «Лі пі-
ні чы», ДМБ «Не гаў ка» аб ста ля ва ны 
ду ша выя, гар дэ роб ныя, ту а ле ты, 

па коі ад па чын ку, пры ёму ежы з мік-
ра хва лё вы мі пе ча мі і элект ра чай ні-
ка мі. На МТП «Не гаў ка» ёсць лаз ня 
і ду ша вы па кой, па кой пры ёму ежы. 
Ва ўсіх струк тур ных пад раз дзя лен нях 
гас па дар кі ўста ля ва ны апа ра ты для 
на гра ван ня ва ды. Ра бот ні кі за бяс пе-
ча ны спец адзен нем.

На сён няш ні дзень у гас па дар-
цы па раз мер ка ван ні пра цу юць 
шэсць ма ла дых спе цы я ліс таў, 
тры пас ля ад пра цоў кі пра цяг ва-
юць пра ца ваць на прад пры ем стве. 

Ды рэк тар ААТ «Юбі лей ны-Аг ра» 
Ва сіль РУ ДЗЕН КА га во рыць, што 
па куль за ста ец ца пэў ны дэ фі цыт вы-
со ка ква лі фі ка ва ных кад раў:

— Не ха пае ін жы не раў і жы вё ла во-

даў. У нас сён ня ёсць ва кан сіі га лоў-

на га ін жы не ра і га лоў на га заа тэх ні ка. 

Мы шу ка ем спе цы я ліс таў, якім га ран-

та ва на абя ца ем за ро бак у 1000 руб-

лёў. Да дат ко ва мож на за ра біць яшчэ 

ка ля 600 — за вы ка нан не асоб ных 

апе ра цый.

Між тым, каб пры цяг нуць і за ма ца-
ваць раз мер ка ва ных на пра цу ма ла-
дых спе цы я ліс таў, на прад пры ем стве 
вы дзя ля юц ца не толь кі пад' ём ныя ў 
па ме ры ад на го служ бо ва га акла ду, 
але і ўста лёў ва ец ца па вы шэн не та-
рыф най стаў кі да 50 %, да ец ца да-
дат ко вы за ах воч валь ны ад па чы нак да 
трох ка лян дар ных дзён, аплач ва юц ца 
ад па чы нак, звя за ны з да лей шым на-
ву чан нем, і вы дат кі, звя за ныя з най-
ман нем жыл ля. Так са ма аказ ва ец ца 
ад на ра зо вая ма тэ ры яль ная да па мо-

га ў па ме ры пяці ба за вых 
ве лі чынь тым юна кам, што 
вяр ну лі ся пас ля ар мей скай 
служ бы на ра ней шае мес ца 
пра цы.

Ва ўсіх струк тур ных пад-
раз дзя лен нях ААТ «Юбі лей-
ны-Аг ра» пра во дзіц ца ра бо-
та па доб ра ўпа рад ка ван ні. 
Пе ры я дыч на — кас ме тыч-
ны ра монт па мяш кан няў і 
свое ча со вае аб кош ван не 
пус та зел ля на ўсёй тэ ры-
то рыі прад пры ем ства. Су-
мес на з праф са юз ным ка-
мі тэ там і чле на мі пер ша с-
най ар га ні за цыі БРСМ ра-

бот ні кі прад пры ем ства ўдзель ні ча-
юць у су бот ні ках на пад ве да мас най 
тэ ры то рыі.

Ад мі ніст ра цыя гас па дар кі ад дае 

вя лі кую ўва гу ар га ні за цыі воль на га 

ча су сва іх су пра цоў ні каў. Для за ня-

ткаў фіз куль ту рай тут аб ста ля ва на 

трэ на жор ная за ла, ёсць ста лы для 

гуль ні ў тэ ніс і біль ярд, якія ка рыс-

та юц ца вя лі кай па пу ляр нас цю ў су-

пра цоў ні коў гас па дар кі і жы ха роў 

най блі жэй шых на се ле ных пунк таў. 

Сфар мі ра ва на ка ман да па фут бо ле, 
а для яе ўдзель ні каў на бы ты фор ма 
і ін вен тар. Да рэ чы, ка ман да за ня ла 
дру гое мес ца ў ра ён ным спа бор ніц-
тве па фут бо ле. Су пра цоў ні кі гас-
па дар кі ў ра ён ных спа бор ніц твах па 

гі ра вым спор це за ня лі трэ цяе мес-
ца. У да ртсе ка ман да ста ла трэ цяй, 
а ў спа бор ніц твах па біль яр дзе за ня-
ла дру гое мес ца.

У ААТ «Юбі лей ны-Аг ра» кла по цяц-

ца пра тое, каб кож ны ра бот нік ад-

чу ваў ся бе не ад' ем най паў на праў най 

час цін кай ка лек ты ву, свя до ма імк-

нуў ся вы кон ваць свае гра ма дзян скія 

і пра фе сій ныя аба вяз кі. Прад пры ем-

ства за ці каў ле на ва ўза е ма вы гад ных 

парт нёр скіх ад но сі нах ва ўсіх кі рун ках 

сва ёй дзей нас ці.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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Ле тась 
у сель ска гас па дар чым 
Бу да-Ка ша лёў скім ра ё не 
бы ло на ма ло ча на 
43,5 ты ся чы тон збож жа 
ку ку ру зы, што ў два ра зы 
больш за ўзро вень 
2017 го да. Ура джай 
ка ла са вых збож жа вых 
склаў амаль 74 ты ся чы тон, 
рап су — на блі зіў ся 
да 3,8 ты ся чы тон. Кар моў 
бы ло на рых та ва на амаль 
250 ты сяч тон. Стар шы ня 
Бу да-Ка ша лёў ска га 
рай вы кан ка ма Анд рэй 
ГАР БА ЧОЎ ад зна чае, што 
за гэ ты мі ліч ба мі ста іць 
што дзён ная, кар пат лі вая 
пра ца кі раў ні коў 
гас па да рак, ме ха ні за та раў, 
жы вё ла во даў:

— Вы ні кі свед чаць, што лю-
дзі на ву чы лі ся эфек тыў на пра-
ца ваць на зям лі на ват без на яў-
нас ці спры яль ных па год ных умоў. 
Па вы ні ках ра бо ты за мі ну лы год 
сель ска гас па дар чы мі ар га ні за цы я- 
мі Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на вы-
ка на ны па каз чык па тэм пе рос ту 
вы твор час ці ва ла вой пра дук цыі. 
Ця пер у пя ці гас па дар ках Бу да-Ка-
ша лёў шчы ны пра ве дзе на знач ная 
ра бо та па аб наў лен ні тэх ніч най 
ба зы і рэ кан струк цыі жы вё ла га-

доў чых аб' ек таў. На прык лад, ААТ 
«Го мель скі хі міч ны за вод» па бу-
да ваў тран шэі для за хоў ван ня сі-
ла су агуль най ёміс тас цю 10 ты сяч 
тон у МТФ «Па па рат нае» фі лі яла 
«Ма ро за ві чы-Аг ра».

— Анд рэй Аляк се е віч, апош-
нім ча сам рай цэнтр на быў су-
час ны вы гляд. Ра бо ты ў гэ тым 
кі рун ку пра цяг ва юц ца?

— Па ста ян на ажыц цяў ля ец-
ца ка пі таль ны ра монт жыл лё-
ва га фон ду, пра во дзіц ца доб ра-
ўпа рад ка ван не да рог і га рад скіх 

ву ліц. Так, ле тась Бу да-Ка ша лёў-
скім ДРБУ-184 вы ка на ны ра монт-
ныя ра бо ты на мно гіх аў та да ро гах 
мяс цо ва га зна чэн ня. За вер ша на 
ра бо та па рэ кан струк цыі мос та це-
раз ра ку Ха чэм ля.

Ёсць пэў ныя пос пе хі ў бу даў ні-
чай га лі не. У рай цэнт ры ў ве рас-
ні быў уве дзе ны ў экс плу а та цыю 
40-ква тэр ны жы лы дом агуль най 
пло шчай 2086 квад рат ных мет раў. 
У са ка ві ку пла ну ец ца па чаць бу-
даў ніц тва 60-ква тэр на га жы ло га 
до ма. За кошт дзяр жаў най пад-
трым кі крэ ды ты атры ма лі 11 шмат-
дзет ных сем' яў. Да мы для іх па бу-
ду юць у роз ных на се ле ных пунк-
тах ра ё на, а так са ма ў мік ра ра ё не 
«Ма ла дзёж ны» Бу да-Ка ша лё ва.

— Ві даць, на 2019 год вы-
зна ча ны на пру жа ныя за дан ні 
ва ўсіх сфе рах са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця...

— Асноў ная за да ча кі раў ніц тва 
ра ё на — гэ та па ляп шэн не жыц ця 

яго на сель ніц тва, за бес пя чэн не 

ся рэд няй за ра бот най пла ты ў па-

ме ры, ад па вед ным 500 до ла рам 

ЗША. Для гэ та га трэ ба скан цэнт-

ра ваць сваю ўва гу на па ве лі чэн ні 

аб' ёмаў вы твор час ці, ра цы я наль-

ным вы ка ры стан ні аба рот ных 

срод каў, рэа лі за цыі пра дук цыі, 

у тым лі ку на экс парт. Нам трэ ба 

па вы шаць эфек тыў насць ра бо ты 

прад пры ем стваў, ства раць но выя 

ра бо чыя мес цы. Су мес ны мі на ма-

ган ня мі мы зро бім наш ра ён яшчэ 

пры га жэй шым і ўпі шам у яго гіс-

то рыю шмат но вых вы дат ных ста-

ро нак. Нас усіх аб' яд ноў вае тое, 

што сваю плён ную пра цу, ве ды 

і энер гію мы на кі роў ва ем на ўма-

ца ван не прэ сты жу Бу да-Ка ша лёў-

ска га ра ё на.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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Гіс то рыя:
Пер шая згад ка пра вёс ку Бу да-Ка ша лёў скай во лас ці ў да ку мен-

тах ад но сіц ца да 1824 го да. У той час тут пра жы ва лі дзяр жаў ныя ся-

ля не. Імк лі вы рост па се лі шча па чаў ся ў апош няй чвэр ці XІX ста год-

дзя, ка лі тут бы ла па бу да ва на стан цыя Лі ба ва-Ро мен скай чы гун кі. 

Бу даў ніц тва ма гіст ра лі спры я ла раз віц цю пра мыс ло вас ці і ра мёст ваў, 

асаб лі ва ў га лі не ле са пе ра пра цоў кі. Узо ры бу да-ка ша лёў ска га ду бу вы-

стаў ля лі ся на ват на су свет ных вы стаў ках у Па ры жы.

Бу да-Ка ша лёў скі ра ён за сна ва ны ў 1924 го дзе ў скла дзе Баб руй скай 

акру гі. У 1938 го дзе Бу да-Ка ша лё ва атры ма ла афі цый ны ста тус га рад-

ско га па сёл ка, а ў 1971-м — го ра да.

На сель ніц тва ра ё на ця пер скла дае больш за 29 ты сяч ча ла век. 

У рай цэнт ры пра жы вае 8,5 ты ся чы жыхароў.

БУ ДА-КА ША ЛЁ ВА БУ ДЗЕ ПРЫ ГА ЖЭЦЬ

* Га лоў ныя да сяг нен ні Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на ў га лі не 
ка му наль най гас па дар кі — свое ча со вае вы ка нан не двух 
да ру чэн няў Прэ зі дэн та. У ве рас ні 2018 го да ад на ві лі 
і ўлад ка ва лі пе ша ход ны пе ра ход це раз чы гун ку 
ў рай цэнт ры. А су час ны лаз не вы комп лекс пло шчай 
300 квад рат ных мет раў стаў па да рун кам да Но ва га го да.

ДОБ РЫМ СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТАМ — 
ДОБ РЫ ЗА РО БАК

ААТ «Юбі лей ны-Аг ра» — адзін з лі да раў 
аг ра пра мыс ло ва га комп лек су Бу да-Ка ша лёў ска га 
ра ё на. Спе цы я лі за цыя прад пры ем ства — 
вы рошч ван не збож жа вых, зер не ба бо вых 
і кар ма вых куль тур, а так са ма вы твор часць 
ма ла ка і мя са. Тут ро бяць стаў ку на ўка ра нен не 
пра грэ сіў ных тэх на ло гій і па вы шэн не эфек тыў нас ці 
зем ляў. Да рэ чы, агуль ная зя мель ная пло шча 
скла дае больш як 8,5 ты ся чы га сель гас угод дзяў.

Сямейны экіпаж 
Алег и Іван ПРУС.

Да сяг нен ні:
За мі ну лы год на ву чэн ца мі школ Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на за ва я ва на 

8 дып ло маў у ін тэ ле кту аль ных, больш за 50 — у твор чых кон кур сах. На 
пра вах пе ра мож цы 2018 го да ра ён у но вым 2018/2019 на ву чаль ным го дзе 
пры мае аб лас ны дзі ця чы кон курс ін тэ ле кту а лаў «ДЗЕТ КІ».

Ле тась на ба зе ся рэд няй шко лы № 1 Бу да-Ка ша лё ва ад кры ты спе-
цы я лі за ва ны спар тыў ны клас. Школь ні кі зай ма юц ца воль най ба раць бой 
і лёг кай ат ле ты кай.

У мі ну лым го дзе пад рых та ва на пяць кан ды да таў у май стры спор ту.

Малады спецыяліст — 
ветурач Марына КАСЦЮЧЭНКА.


