
К
а рэс пан дэнт «Звяз ды» 
па бы ва ла ў ад ной з са-
мых па спя хо вых гас па-

да рак Дзяр жын ска га ра ё на і 
да ве да ла ся, як тут пра цу юць, 
аб пла нах на бу ду чы ню і перс-
пек ты вах раз віц ця.

— Перс пек тыў і жа дан няў за-

шмат — ад на ча со ва не ахо піш. Усё 

за ле жыць не толь кі ад нас, але і ад 

кі раў ніц тва ра ё на, воб лас ці. Нам 

ад на знач на не аб ход на рас шы раць 

сель ска гас па дар чыя ўгод дзі, па-

коль кі на сён няш ні дзень у гас па-

дар цы вя лі кая шчыль насць жы вё лы: 

96 га лоў буй ной ра га тай жы вё лы, у 

тым лі ку 33 дой ныя ка ро вы на гек тар 

сельгасугоддзяў, сві ней — больш як 

545 га лоў на гектар ворыва, — рас-

каз вае ды рэк тар ад кры та га ак цыя -

нер на га та ва рыст ва «Кру та гор'е-

Пет ка ві чы» Юрый КЛІ МАШ. — 

На ле та пла ну ем па чаць бу даў ніц тва 

но ва га ма лоч на та вар на га комп лек-

су, ужо пры сту пі лі да ўзвя дзен ня і 

рэ кан струк цыі двух па мяш кан няў 

для ўтры ман ня су ха стой ных ка роў. 

Ця пер уво дзім у экс плу а та цыю цэх 

ха лас тых і па рос ных сві на ма так на 

сві на га доў чым комп лек се. На днях 

пач нём за паў няць па мяш кан не. 

Акра мя та го, за кан чва ем доб ра ўпа-

рад ка ван не но ва га ма лоч на та вар на-

га комп лек су ў Ма лых На ва сёл ках, 

каб здаць яго пад ключ. Па бу да ва лі 

яго гас па дар чым спо са бам у рэ корд-

на сціс лыя тэр мі ны — роў на за два 

га ды. На сён няш ні дзень комп лекс 

за поў не ны цал кам сва ёй жы вё лай.

Вар та ска заць, што ў ААТ «Кру та-

гор'е-Пет ка ві чы» пра ліч ва юць свае 

кро кі і дзе ян ні на перс пек ты ву, як 

са праўд ныя гас па да ры вы ка рыс тоў-

ва юць не толь кі кож ны гек тар зям лі, 

кі ла грам ма ла ка, але і не ру хо масць. 

На прык лад, у ад ным з па мяш кан-

няў, якое пры дат нае для хар чо вых 

мэт, пас ля рэ кан струк цыі ад кры юць 

цэх ма лоч най пе ра пра цоў кі, дзе 

пла ну юць у су ткі пе ра пра цоў ваць да 

20 тон ма ла ка ўлас най вы твор час ці. 

У гас па дар цы пла ну юць па вя лі чыць 

вы твор часць мяс ной пра дук цыі мі ні-

мум у паў та ра-два ра зы, вя дзец ца 

рэ кан струк цыя мя са-каў бас на га і 

за бой на га цэ хаў.

— Гэ та да зво ліць вы пус каць 

у сут кі 6—7 тон пра дук цыі і пе-

ра пра цоў ваць сы ра ві ну на 90 %. 

Сён ня гэ ты па каз чык на ўзроў ні 

65—70 %, — кан ста туе Юрый Пят-

ро віч. — Уся го ж у ме сяц вы пус ка ем 

ка ля 75 тон каў бас ных і мяс ных вы-

ра баў, што дзень пра да ём дзяр жа ве 

43,5 то ны ма ла ка. Да рэ чы, у лет ні 

се зон рэа лі зоў ва лі 48—49 тон «бе-

ла га зо ла та» ў су ткі.

На кан чат ко вы вы нік за вя за ны 

ўсе сфе ры дзей нас ці, у тым лі ку і бу-

даў ніц тва. Вя до ма, гэ та не асноў ная 

вы твор часць, але без яе, як ка жуць, 

не бу дзе ру ху на пе рад.

— Мы па ста ві лі пе рад са бой за-

да чу ўсе пло шчы, дзе раз ме шча ны 

вы твор чыя па мяш кан ні, «узяць» 

у бе тон: гно ес хо ві шчы, пад' яз ныя 

шля хі, пля цоў кі, да ро гі. Ка лі ў мі-

ну лым го дзе за ку пі лі 343 то ны цэ-

мен ту, то сё ле та ўжо ка ля 580 тон. 

Толь кі ад ным пе ра соў ным мі ні-за-

во дам укла лі 6,5 ты ся чы тон бе то-

ну на роз ных аб' ек тах, — ад зна чае 

ды рэк тар.

У гас па дар цы доб ра ра зу ме-

юць, што вы твор чыя па каз чы кі 

за ле жаць ад умоў пра жы ван ня, 

бы ту, ад па чын ку лю дзей. Та му і 

ўдзя ля юць знач ную ўва гу жыл лё-

вым пы тан ням. Дзяр жын скі ра ён ны 

вы ка наў чы ка мі тэт пе ра даў та ва-

рыст ву бяс плат на тры бу дын кі, дзе 

ра ней мес ці лі ся сель скія клуб ныя 

ўста но вы. Дзве з іх пас ля ра мон ту 

пры ста са ва лі пад ін тэр на ты, за ся-

лі лі лю дзей. У вёс цы Ня ве лі чы, на-

прык лад, улад ка ва лі дзве двух па-

ка ё выя і тры ад на па ка ё выя ква тэ ры 

з агуль най кух няй, сан вуз лом. Там 

усё зроб ле на па-су час на му: ду ша-

выя, плі ты, цэнт раль нае ацяп лен-

не. Па чы на ец ца рэ кан струк цыя 

трэ ця га клу ба ў вёс цы Дзя гіль на. 

ЗЯМЛІ  НАДЗЕЙНАЯНАДЗЕЙНАЯ АПОРА АПОРА
Спецвыпуск да Дня работнікаў сельскай гаспадаркі 

і перапрацоўчай прамысловасці

ПА СПЯ ХО ВАЕ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВА — 
ГА РАН ТЫЯ ПОС ПЕ ХУ І ДАБ РА БЫ ТУ КОЖ НАЙ СЯМ'І

Так лі чыць ды рэк тар ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Кру та гор'е-Пет ка ві чы» Юрый КЛІ МАШ

(Заканчэнне на 8-й стар. )

«На гэ тым ка ме ні ўвесь ле та піс гас па дар кі», — 
га во рыць ды рэк тар Юрый КЛІ МАШ.

Спе цы я ліс ты гас па дар кі. Зле ва на пра ва: Ганна ІВА НО ВІЧ — э ка на міст, 
Вік то рыя ШАЎ ЦО ВА — бух гал тар, Іры на КРЫ ВА РОТ — на мес нік га лоў на га 

бух гал та ра, Жан на АНД РЭЙ ЧЫ КА ВА — га лоў ны бух гал тар (у цэнт ры за ста лом), 
спе цы я ліс ты па ар га ні за цыі за ку пак Ала КУ ЛА ЖАН КА і Але на ПАЎ ЛЮ ЧЭН КА, 

Ні на ЛО ЖАЧ НІК — спе цы я ліст па ар га ні за цыі пра цы, Але на КРУГ ЛІК — 
та ва ра зна вец, Жан на ПАД ЗЯН КО ВА — бух гал тар,Тац ця на ТА РАН ТУ ХІ НА — 

га лоў ны эка на міст (спра ва на крэс ле).

Так лі чыць стар шы ня Дзяр-
жын ска га рай вы кан ка ма Мі-
ка лай АР ЦЮШ КЕ ВІЧ, і ён мае 
ра цыю. Ра ён зай мае пер шае 
мес ца ў Мін скай воб лас ці па 
вы твор час ці збож жа, і дру-
гое — па вы ра бе ма ла ка. 
У рэс пуб лі кан скім кон кур се 
асе мя на та раў ра ён ныя спе-
цы я ліс ты сё ле та ўзя лі дру гое 
мес ца, а ва кан сій тут больш, 
чым бес пра цоў ных. Умо вы 
пра цы на вёс цы пры ваб лі ва-
юць на пе ра езд на ват га ра-
джан з Дзяр жын ска. Тут вам і зар пла та, 
і жыл лё ледзь ве не ад ра зу, і са док са 
шко лай на мес цы. Мі ка лай Іва на віч рас-
ка заў, як атры моў ва ец ца за бяс печ ваць 
пра цаў ні кам сель гас прад пры ем стваў 
усе гэ тыя вы го ды.

Улас ны мі сі ла мі — тан ней і якас ней
Пры пы няць ра бо ту ў сель скай гас па дар цы 

нель га ў лю бы се зон. І са мы га лоў ны кі ру нак 
тут, як ні дзіў на, — бу даў ніц тва, ад зна чае стар-
шы ня:

— Тэх на ло гіі ра бо ты на зям лі і атры ман ня 
ўра джаю збож жа вых на мі ўжо ад пра ца ва ны. 
У ма лоч най га лі не так са ма пра цу ем па са мых 
су час ных тэх на ло гі ях. А яшчэ ва ўсіх гас па-
дар ках ра ё на ўжо асво і лі схе му бу даў ніц тва 
гас па дар чым спо са бам (улас ны мі сі ла мі) — 
так вы хо дзіць утрая тан ней, чым на пад ра дзе. 
Пры гэ тым якасць знач на вы шэй шая, бо лю дзі 
бу ду юць са мі для ся бе. І па спя ва юць больш, 
і ўнут ра насць ро бяць, як трэ ба, пад пэў ныя 
за да чы.

Уз вод зяць не толь кі бу дын кі пад фер мы, але 
і жыл лё. У ра ё не га то ва не каль кі пра ек таў на 
бу даў ніц тва 12-ква тэр на га жыл ля га рад ско га 
ты пу ў аг ра га рад ках, ча ка юць толь кі крэ ды таў, 
каб па чаць. Та ко га кштал ту жыл лё ў кал га сах 

ця пер больш за па тра ба ва на, чым 
асоб ныя до мі кі, ка жа стар шы ня, 
ды і эка на міч на больш вы гад на. 
Метр у та кім шмат ква тэр ным до ме 
каш туе 90—100 руб лёў, а ў ін ды-
ві ду аль ным — 150.

Тым не менш асоб ныя до мі кі 
на ся ле з'яў ля юц ца. У гас па дар-
цы «Ма як-78», на прык лад, што-
год дзве-тры та кія но ва бу доў лі 
ўзды ма юц ца. А яшчэ ў ра ё не пе-
ра раб ля юць пад ква тэ ры бу дын кі 
бы лых дзі ця чых сад коў. Так на-
ва сел ле мо гуць спра віць ад ра зу 

пяць-шэсць сем' яў.
— На ват га ра джа не сён ня ідуць у гас па-

дар ку трак та рыс та мі ды ме ха ні за та ра мі, бо 
і зар пла та тут на ўзроў ні, і доб ры сац па кет. 
Ад но цяж ка: ле там пра ца без вы хад ных, та му 
мно гія не вы трым лі ва юць, сы хо дзяць, — уз ды-
хае Мі ка лай Ар цюш ке віч. — Ста ра ем ся ўзім ку 
гэ та кам пен са ваць ска ро ча ны мі дня мі і да дат-
ко вы мі вы хад ны мі.

З ра бо тай у ра ё не праб лем ня ма. «За дан не 
бы ло ства рыць сё ле та ў ра ё не 500 ра бо чых 
мес цаў, а іх у нас з'я ві ла ся ўжо 632», сцвяр-

джае стар шы ня.

Што год Дзяр жын скі ра ён ста біль на па вя ліч-

вае па каз чы кі на до яў, сё ле та з па чат ку го да 

пры ба ві лі 46 кі ла гра маў на ка ро ву, і гэ та яшчэ 

до сыць сціп ла, лі чыць кі раў нік ра ё на:

— Пры рост кры ху мен шы, чым ле тась. Сказ-

ва ец ца ак тыў нае бу даў ніц тва ма лоч на та вар ных 

комп лек саў (МТК) і пе ра вод жы вёл з пры вяз-

но га на бяс пры вяз нае ўтры ман не. Гэ та кры ху 

стрым лі вае ліч бы, але ў да лей шым мы на комп-

лек сах атрым лі ва ем доб рыя пры баў кі.

Ле тась МТК скон чы лі ў вёс цы Ба ра ві кі. Сё-
ле та два комп лек сы ўвя лі ў гас па дар ках «Кру-
та гор'е-Пет ка ві чы» і «Ма як-78», яшчэ два — 
за вяр ша юць, а да кан ца 2019-га ў ра ё не пла-

ну юць збу да ваць як мі ні мум да іль ную за лу і 
ад но па мяш кан не чар го ва га МТК.

На двор'е + во пыт = вы дат ны вы нік
— Скон чыць усе па ля выя ра бо ты ў ра ё не да 

пра фе сій на га свя та бы ло спра вай го на ру, — 
ка жа Мі ка лай Ар цюш ке віч. — Ле тась гэ та не 
ўда ло ся, бо ве рас нёў скія даж джы іш лі да са май 
зі мы, пра ца ваць у по лі бы ло не маг чы ма. Сё лет-
няя ж во сень бы ла для пра цаў ні коў за ла тая.

Убор ку за вяр шы лі свое ча со ва дзя ку ю чы 
доб ра му на двор'ю і згур та ва най пра цы спе-
цы я ліс таў, лі чыць і Анд рэй АТРУШ КЕ ВІЧ, 
пер шы на мес нік стар шы ні Дзяр жын ска га 
рай вы кан ка ма.

Ця пер за ста ец ца рэа лі зоў ваць пра дук цыю 
і атрым лі ваць пры бы так. Што дня 1,5—2 ты ся-
чы тон бу ра коў, на прык лад, ад праў ля юц ца на 
Га ра дзей скі цук ро вы кам бі нат. Збі ра лі бу ра кі, 
да рэ чы, круг ла су тач на, у дзве зме ны, бо тэх-
ні ка да зва ляе пра ца ваць і ў цем ры. А яшчэ 
ў ёй кам форт на. Не кож ная ін ша мар ка мае 
та кі клі мат-кант роль, як ім парт ныя кам бай ны 
гас па дар кі.

— Чым больш бу рак за ста ец ца ў зям лі, тым 
больш ён рас це. І трэ ба зла віць мо мант, ка лі 
ён на бя рэ да стат ко ва цук ру і мак сі маль на вы-
рас це, што да зво ліць атры маць мак сі мум пры 
яго рэа лі за цыі, — тлу ма чыць на мес нік стар-
шы ні. — Сё ле та ўра джай насць скла ла больш 
за 500 цэнт не раў з гек та ра, а зна чыць, за спе лі 
най леп шы час для ўбор кі.

Вы ні кі ўбо рач най кі раў нік ра ё на рас цэнь вае 
як ся рэд нія. Збож жа вых і ка ла са вых сё ле та 
амаль удвая ме ней, чым ле тась, — 89 ты сяч 
тон су праць ле таш ніх 116. Ад нак гэ ты не да-
бор за мяс ці лі 40 ты ся ча мі тон зер ня ку ку ру зы, 
якой ле тась бы ло ад но 24 ты ся чы. Тым не менш 
буй ная ра га тая і пту шы ная гас па дар ка ра ё на 
па вя ліч ва ец ца з та кой хут ка сцю, што, каб пра-

кар міць яе, пры хо дзіц ца да куп ляць зер не.

— Пра цяг нем ра бо ту па пе ра гля дзе і ўдас-
ка на лен ні струк ту ры па сяў ных пло шчаў, каб 

па вя лі чыць вы твор часць збож жа вых. Асаб лі ва 

гэ та да ты чыц ца ніз ка ўрад лі вых пяс ча ных зя-

мель, дзе ка ла са выя рас туць не вель мі доб ра, 

за тое ку ку ру за дае 100 цэнт не раў з гек та ра, — 

сцвяр джае кі раў нік ра ё на. — Гэ та ра цы я наль-

нае вы ка ры стан не зя мель. Сё ле та, на прык лад, 

мы па мен шы лі на 300 гек та раў пло шчы пад 

бу ра кі, ад нак ва ла вы збор іх не мен шы, чым 

ле тась, — ка ля 103 ты сяч тон. На 100 гек та раў 

ска ра ці лі і пло шчы пад буль бу, ад нак са бра лі 

яе столь кі ж, як і ў 2017-м. Та кім чы нам за тра-

ты на вы рошч ван не мы зні зі лі, а ў пра дук цыі 

не згу бі лі.

Ад ду шы дзя кую ўсім пра цаў ні кам Дзяр жын ска га 
ра ё на, якія ня стом на па вы ша юць даб ра быт на ша га 
краю, і він шую іх з пра фе сій ным свя там. Асаб лі вая 
ўдзяч насць кі раў ні кам гас па да рак, якія сё ле та зра бі-
лі шмат і да сяг ну лі доб рых вы ні каў у жы вё ла га доў-
лі і рас лі на вод стве.

Гэ та Юрый КЛІ МАШ, кі раў нік гас па дар кі «Кру-
та гор'е-Пет ка ві чы», Ры гор НІ КА ЛА Е ВІЧ, ды рэк тар 
«Ба ра вое-2003», Ула дзі мір ЛЯЎ ША, га ла ва аг ра прад-
пры ем ства «Каст рыч ніц кая рэ ва лю цыя», Іван ГАР-
ГУН, які ўзна чаль вае «Ма як-78», Ар цём КО ЧА ТАЎ, 
га ла ва ўні тар на га прад пры ем ства «Ло га ві шча-Аг ра». 
Кі раў нік «Аг ра кам бі на та «Дзяр жын скі» Ула дзі мір 
ЛУК' Я НАЎ і ды рэк та ры фі лі ялаў прад пры ем ства: 
«Пя ці гор'я» — Пётр ЯРЫ ЖА НЕЦ, «Фаль ко-Аг ра» — 
Ва дзім КУНЦ, «Праў да-Аг ра» — Ві таль ХАЦЬ КО. 
Асоб ная па дзя ка кі раў ні ку аг ра кам бі на та «Жда но-
ві чы» Ры го ру ЧУЙ КО. Яго гас па дар ка па ста ян на і 
плён на ўза е ма дзей ні чае з Дзяр жын скім ра ё нам і 
з'яў ля ец ца ары ен ці рам для па ляп шэн ня па каз чы каў 
на шы мі прад пры ем ства мі.

Гэ ты год быў доб ры, і ня хай на ступ ныя пры но-
сяць яшчэ боль шую пры баў ку і абы хо дзяц ца без 
пры род ных ка та кліз маў. А лю дзям на шым жа даю 
зда роўя, ім пэ ту і ся мей на га шчас ця, якое і ба дзё-
расць дае, і на пра цу на тхняе.

УСЁ, ЧА ГО ЖА ДАЕ ДУ ША, У РА Ё НЕ ЁСЦЬ

— Вя лі кі дзя куй ка лек ты ву за пра цу, пра цоў ныя да сяг нен ні. Прак тыч на 
ўсе за да чы, якія бы лі па стаў ле ны пе рад спе цы я ліс та мі, ра бот ні ка мі, вы ка-
на ны. Пос пе хаў і даб ра бы ту на ша му прад пры ем ству! Ка лі бу дзе пос пех 
у прад пры ем ства, то пос пех га ран та ва ны для кож най сям'і, па коль кі да-
ста так за ле жыць ад та го, якая сі ту а цыя ў гас па дар цы. Та му — цяр пен ня, 
муд рас ці, лю бо ві адзін да ад на го, да агуль най спра вы. Пра ца ў сель скай 
гас па дар цы — гэ та не прос та пра цэс, а лад, стыль жыц ця. Для та го каб 
плён на пра ца ваць на вёс цы, трэ ба гэ тым жыць, а не прос та ха дзіць на 
ра бо ту. Зда роўя ўсім ра бот ні кам, іх сем' ям, усім пра цаў ні кам ся ла! Не 
толь кі на шай гас па дар кі, але і ра ё на, воб лас ці, кра і ны. Зда роўе — гэ та 
га лоў нае, ас тат няе пры кла дзец ца. Усё мож на за ра біць, вы рас ціць, толь кі, 
каб бы ла мэ та. А для вы ка нан ня па стаў ле ных за дач на сён няш ні дзень 
у нас усё ёсць.


