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І во пыт ужо па спеў на пра ца ваць, 
доб ра ве дае свой ста так. Але за 
год ар мей скай служ бы мно гае 
мож на за быць, ка жа Сяр гей. І на-
ват раз гля дае аль тэр на тыў ную сі-
ту а цыю — на огул пай сці ў ар мію 
кант ракт ні кам. Та ды і ад пра цоў ка 
не па трэб на. А прэ фе рэн цый так-
са ма ня ма ла...

Шка да, што лёс ма ла дых спе-
цы я ліс таў пад па дае пад між ве да-
мас ныя «жор ны» і да во лі моц на б'е 
па кад ра вым па тэн цы я ле сель скай 
гас па дар кі.

Алё! Шу ка ем кад ры!
Зда ец ца, што вы раз «кад ра вы 

го лад» устой лі ва за ма ца ваў ся за 
сель скай гас па дар кай. І тэн дэн цыі 
да па ляп шэн ня не на зі ра ец ца. Ку-
ды зні ка юць ма ла дыя кад ры і як іх 
за тры маць? На гэ ту тэ му гу та рым 
са стар шы нёй СВК «Ні ва-2003» 
Гро дзен ска га ра ё на Рус ла нам 
ГА МАН ЧУ КОМ. На яго дум ку, 
ад ток сту дэн таў пад час ву чо бы — 
гэ та не стра та, бо спе цы я ліс таў 
з іх усё роў на не атры ма ла ся б. 
І доб ра, што яны гэ та зра зу ме лі 
ў пра цэ се ву чо бы. Знач на горш, 
ка лі та кое ра шэн не пры ма юць 
спе цы я ліс ты з дып ло мам. У гас-
па дар цы «Ні ва-2003» за раз тры 

«мэ та ві кі» — ве тэ ры нар ны ўрач, 
аг ра ном, ін жы нер па сель гас ма-
шы нах. Але двое з іх слу жаць у 
ар міі, а зна чыць, іх трэ ба не ка му 
за мя няць. Ці ўсе яны вер нуц ца 
на зад — так са ма вя лі кае пы тан-
не. Бы лі ма ла дыя спе цы я ліс ты ў 
бух гал тэ рыі, ад пра ца ва лі два га-
ды — і пай шлі. Пры тым што ад на з 
іх мяс цо вая дзяў чы на, якая ця пер 
ез дзіць на ра бо ту ў Грод на за 30 
кі ла мет раў.

Як вы ра шыць праб ле му кад раў? 
Кі раў нік, зда ец ца, і сам у рос па чы. 
Ка лі ра ней гэ ту праб ле му вы ра ша-
лі з да па мо гай жыл ля, ця пер і гэ ты 
сты мул не асаб лі ва тры мае. У гас-
па дар цы, на прык лад, ёсць і трох-
па ка ё вая ква тэ ра, і дом ся дзіб на га 
ты пу, але ня ма ка го ту ды па ся ляць. 
Рус лан Яў ге на віч на ват спра ба ваў 
пе ра цяг нуць да ся бе спе цы я ліс та 
з су сед ня га ра ё на. «І ве да е це, што 
ён мне ад ка заў? Ка жа, ты бу дзеш 
шмат па тра ба ваць ад мя не. У вас 
там трэ ба на пру жа на пра ца ваць, 
а тут у мя не менш кло па таў. І гэ та 
пры тым што я пра па ную ў два ра зы 
па вя лі чыць зар пла ту!», — ад зна чае 
кі раў нік гас па дар кі. Та кім чы нам, 
ма тэ ры яль ны сты мул пе ра стае 
быць ма ты ва цы яй для ма ла до га 
спе цы я ліс та ў аг ра пра мыс ло вым 
комп лек се. Іх больш уся го па ло хае 

і не за да валь няе ра бо та «на знос», 
цяж кія ўмо вы пра цы. Асаб лі ва, 
ка лі нех та зваль ня ец ца. Та ды яго 
аба вяз кі кла дуц ца на ін шых спе цы-
я ліс таў, у тым лі ку і ма ла дых.

— Мы га то вы даць мэ та вае на кі-
ра ван не і пла ціць сты пен дыю, але 
ах вот ных ма ла, — рэ зю муе Рус лан 
Га ман чук. — Та кую пра па но ву, да-
рэ чы, я агу чыў вы пуск ні кам на шай 
мяс цо вай шко лы. Але на ват вяс-
ко выя дзе ці не хо чуць іс ці ў сель-
скую гас па дар ку. З 11 вы пуск ні коў 
толь кі адзін узяў та кое на кі ра ван не 
і па сту піў сё ле та ў аграр ны ўні вер-
сі тэт.

Між тым нель га ска заць, што ў 
аграр ны ўні вер сі тэт ня ма кон кур-
су. Быў ён і сё ле та пад час ус туп-
най кам па ніі. Праў да, не вы со кі — 
1,4 ча ла ве ка на мес ца. Най больш 
па пу ляр ныя спе цы яль нас ці ін жы-
нер на-тэх на ла гіч на га фа куль тэ-
та — «тэх на ло гія хле ба пя кар най, 
ма ка рон най, кан ды тар скай вы-
твор час ці», «тэх на ло гія мя са і 
мяс ных пра дук таў», эка на міч ны 
про філь. Але гэ та спе цы яль нас ці, 
як ба чым, у асноў ным для пе ра-
пра цоў чай га лі ны.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ПРА БУК СОЎ КА Дзе «губ ля юц ца» 
работнікі 
для АПК?

Аляк сандр ШЫШ КО, 
стар шы ня СВК «Азё ры» 
Гро дзен ска га ра ё на, 
дэ пу тат аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў, член Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Бе ла ру сі:

— Мо ладзь не імк нец ца 
іс ці ў сель скую гас па дар ку, 
бо гэ та вель мі цяж кая пра-
ца. Здаў на так бы ло. Дэ фі цыт 
кад раў звя за ны і з па мян шэн-
нем сель ска га на сель ніц тва. 
Ра ней шко лы ў вёс цы бы лі за-
поў не ныя, а ця пер мно гія ўжо 
за кры тыя.

Са свай го бо ку, кі раў ні кі 
гас па да рак ства ра юць усе 
ўмо вы для сва іх ра бот ні-
каў, у пер шую чар гу, для 
ма ла дых спе цы я ліс таў. Але 
і гэ та ўжо не пра цуе. Адзі-
нае вый сце — па ве лі чэн не 
пра дук цый нас ці пра цы, вы-
со ка тэх на ла гіч ная тэх ні ка, 
аў та ма ты за цыя вы твор чых 
пра цэ саў. І гэ та су свет ная 
тэн дэн цыя. Важ ны крок у 
гэ тым кі рун ку зроб ле ны. 
Па бу да ва ны но выя фер мы, 
раз ві ва ец ца жы вё ла га доў-
ля. Але ёсць знач ны рэ зерв 
для ма дэр ні за цыі, і яго трэ ба 
ак тыў на пры мя няць. Больш 
на кі роў ваць срод каў на 
сель скую гас па дар ку, якая 
бы ла і за ста нец ца га лоў най 
стра тэ гіч най га лі ной кра і ны.

— Ужо сё ле та да нас пры-
бы ло не каль кі вы пуск ні коў 
Клі ма віц ка га аграр на га ка-
ле джа, яшчэ не каль кі сту-
дэн таў Бе ла рус кай дзяр-
жаў най сель ска гас па дар чай 
ака дэ міі (БДСГА) пра хо-
дзяць у нас прак ты ку, — 
рас каз вае пра аб ста ноў ку 
з ма ла ды мі спе цы я ліс та мі 
на мес нік стар шы ні СВК 
Мі ха іл СКУ САЎ. — Вост ра-
га кад ра ва га дэ фі цы ту ня ма, 
хоць мо жам раз гля дзець 
кан ды да ту ры ве ту ра чоў і 
заа тэх ні каў, як раз у лі пе ні 
ўвя лі ў строй но вую фер му. 
Да нас пры хо дзяць у асноў-
ным сяль ча не, якія не ба-
яц ца пра ца ваць і ве да юць, 
што тут ство ра ны ўсе ўмо вы 
для гэ та га. У на шай гас па-
дар цы ўво гу ле шмат ды нас-
тый пра цуе, пры чым на ват у 
чац вёр тым па ка лен ні! 

На мехд ва ры зна ём лю-
ся яшчэ з ад ным ма ла дым 
спе цы я ліс там. Дзміт рый 
Жу ры каў ужо ад пра ца ваў у 
кал га се не аб ход ныя два га-
ды пас ля за кан чэн ня БДСГА, 
але зваль няц ца не збі ра ец-
ца. Ён за гад чык ра монт най 
май стэр ні, і на яго ад каз нас-
ці ўся кал гас ная тэх ні ка.

— Сам я ро дам з Бя лы-
ніч, гас па дар ку вы бі раў мэ-
та на кі ра ва на, — пры зна ец ца 
хло пец. — Кал гас за мож ны, 
усё ёсць. Ра бо та па да ба ец-
ца, і зар пла та год ная. А яшчэ 
вель мі доб ры ка лек тыў і 
шмат мо ла дзі.

Гас па дар ка, у сваю чар-
гу, мае ўсе пад ста вы га на-

рыц ца сва ім ра бот ні кам. 
Не ве даю як у ін шы час, але 
ў гэ ты па ня дзе лак ні вод-
най ня спраў най ма шы ны ў 
кал га се не бы ло. І гэ та, што 
зна мя наль на, у са мы раз гар 
жні ва.

— Наш кі раў нік Аляк-
сандр Ла па цен таў ужо 
38 га доў уз на чаль вае гас-
па дар ку, — ка жа Мі ха іл Ску-
саў. — І ка лек тыў пад бі рае 
з та кіх жа нераўнадушных, 
як і сам. У ма ла до га спе цы-
я ліс та перш за ўсё ці ка віц-
ца, ці ад да ны ён пра фе сіі? 

Сяр гею Ван цэ ві чу, які за-
гад вае ма шын ным два ром, 
уся го 27 га доў. Пяць з іх ён 
пра цуе ў гас па дар цы. На яго 
ад каз нас ці ка ля 500 адзі нак 
тэх ні кі, і ні чо га — спраў ля-
ец ца.

— Прый шоў у кал гас пас-
ля раз мер ка ван ня з Бе ла рус-
ка га аг ра тэх ніч на га ўні вер-
сі тэ та (БА ТУ), — рас каз вае 
ён. — Сам ро дам з Ві цеб скай 
воб лас ці і пра кал гас «Ра-
дзі ма» ні ко лі ра ней не чуў. 
Пры раз мер ка ван ні ва ўні-
вер сі тэ це ішоў 62-м. Гля нуў 
на спіс з наз ва мі кал га саў, 
што ля жаў пе ра да мной, і 
тык нуў паль цам на ўгад, — 
на ват і не зда гад ваў ся, што 
так па шчас ціць. Мя не тут 
усё за да валь няе. Ажа ніў ся з 
ту тэй шай дзяў чы най, кал гас 
дом даў, жы вём, вы хоў ва-
ем сы на. Ма ло му хут ка ўжо 
два га ды споў ніц ца. На вя-
сел ле гас па дар ка па да ры ла 
праль ную ма шы ну. Акра мя 
зар пла ты, іс нуе шэ раг да-

плат. За тое, што, на прык-
лад, не ку ру, да да юць 10 %. 
Да гэ туль сма ліў, а, ка лі стаў 
тут пра ца ваць, за быў ся пра 
цы га рэ ту. За ўдзел у куль-
тур ным жыц ці да плач ва юць 
яшчэ 10 %. На ват за тое, 
што ма ла ды, іс нуе да пла та. 
Плюс да свят вы да юць пра-
дук то выя па ке ты. А яшчэ за-
пра ша юць на эк скур сіі. Ня-
даў на, на прык лад, ез дзі лі ў 
Грод на. А не каль кі га доў та-
му па вы ні ках пра цы за год 
быў прэ мі ра ва ны па езд кай 
за мя жу. Ез дзіў з ка ле га мі 
па гас па дар цы ад па чы ваць 
у Фе а до сію. Жы лі там на 
поў ным за бес пя чэн ні.

Але на АЎ РА МЁ НАК, 
га лоў ны эка на міст СВК 
«Кал гас «Ра дзі ма», прад-
стаў ляе ўжо трэ цяе па ка лен-
не па лі ніі баць кі. Дзяў чы-
на ве да ла, што гас па дар ка 
доб рая, і пас ля шко лы ўпэў-
не на па да ла да ку мен ты ў 
БДСГА. Пра цуе ў гас па дар-
цы 16 га доў.

— Ды та кіх, як я, у нас 
больш чым ха пае, — усмі-
ха ец ца ма ла дая жан чы на. — 
Ды нас тый шмат. Аляк сандр 
і Ган на Ка за ко вы, на прык-
лад. Іх баць кі тут пра ца ва лі, 
і яны ўслед за імі прый шлі. 
Або Мі ха іл Кан ца вы, наш 
кі роў ца — у яго тут баць ка 
і дзед ад зна чы лі ся.

Гнут кая сіс тэ ма апла ты 
да зва ляе не толь кі за бяс-
печ ваць ра бот ні ку год нае 
іс на ван не, але і сты му ля ваць 
ак тыў насць. Па 10 % да плач-
ва юць за ўдзел у мас тац кай 
дзей нас ці, спор це, на ват за 
па спя хо вую ву чо бу дзя цей у 
шко ле. Ка лі ў дзён ні ку толь-
кі доб ра і вы дат на, тры май-
це, ма ці і баць ка, па 10 % да 
за роб ку. Ка лі дзі ця на огул 
вы дат нік, тры май це яшчэ 
10 % да пер шых 10. Дзе ці 
так са ма не па крыў джа ны. За 
доб рыя і вы дат ныя ад зна кі 
гас па дар ка ім раз у чвэрць 
вы плач вае сты пен дыю 
ад 35 да 107 руб лёў.

Не крыў дзяць тут і ма-
ла дых спе цы я ліс таў. Тым, 
хто пры быў па раз мер-
ка ван ні, вы плач ва юць 
пад' ём ныя і на два га ды 
вы зва ля юць ад апла ты 
за ка му наль ныя па слу гі. 
Тых, у ка го ня ма жыл ля, 
се ляць у ін тэр нат. Ка лі 
два га ды ад пра ца ваў без 
па ру шэн няў і за стаў ся 
пра ца ваць, атрым лі ва еш 
пра ва на па зы ку ў па ме-
ры 2,5 ты ся чы руб лёў.

Яшчэ больш вы гад на 
пра ца ваць у гас па дар цы ра-
зам з жон кай або му жам. Па 
2,5 ты ся чы атры мае і адзін, і 
дру гі. Плюс да да ец ца пра ва 

яшчэ пяць га доў 
не пла ціць за ка-
му нал ку. А ка лі за 
гэ ты час не бу дзе 
па ру шэн няў, то і 
па зы ку не прый-
дзец ца вяр таць. 
На ад ва рот, мож-
на браць яшчэ 
ад ну. На огул, 
чым больш чле-
наў сям'і пра цуе 
ў гас па дар цы, 
тым больш іль-
гот. На прык лад, 
не каль кі ра зоў 
у год бяс плат на 
вы да ец ца зер не, 
ёсць маг чы масць — так са-
ма бяс плат на — ка рыс тац ца 
кал гас ным транс пар там. Ся-
мей ным вы дзя ля юць дом, і 
ка лі 10 га доў ад пра ца ваў у 
гас па дар цы, атрым лі ва еш 
пра ва яго вы ку піць.

СВК «Кал гас «Ра дзі ма» — 
гас па дар ка вя лі кая, ёсць дзе 
пры клас ці свае ве ды і па ву-
чыц ца ча мусь ці пе ра да во-
му. У яе скла дзе функ цы я нуе 
8 фер маў. На аб слу гоў ван-
ні — ка ля 10 ты сяч гек та раў 
зям лі, у тым лі ку 7,8 ты ся чы 
вор най. Ся лян ская пра ца 
цяж кая, та му кал гас па кла-
па ціў ся, каб у яго ра бот ні-
каў (а гэ та на 90 % мяс цо вае 
на сель ніц тва) бы лі і амаль 
га рад скія ўмо вы пра жы-
ван ня. За срод кі гас па дар кі 
ў аг ра га рад ку Ві шоў па бу да-
ва ны царк ва ў го нар Свя тых 
апост алаў Пят ра і Паў ла, ам-
фі тэ атр, му зей, за кла дзе ны 
сад мі ру. Ле тась на Дзень 
Не за леж нас ці ў на се ле ным 
пунк це ад кры ла ся алея Сла-
вы.

— Праб ле ма не ў тым, 
што нех та жа дае ад нас «ад-
ка сіць», — да дае Мі ха іл Ску-
саў. — Крыўд на за ін шае — 
ка лі заа тэх нік з вы шэй шай 
аду ка цы яй не мо жа склас ці 
для жы вё лы ра цы ён карм-
лен ня. Ка лі б аграр ныя ВНУ 

ад да ва лі пе ра ва гу дзе цям з 
вёс кі, хай на ват тро еч ні кам, 
бы ло б больш ка рыс ці. Ад 
кал га са звы чай на спра бу-
юць «ад ка сіць» у асноў ным 
га ра джа не, якія ідуць ву-
чыц ца ва ўста но вы на ша га 
про фі лю толь кі дзе ля та го, 
каб атры маць дып лом.

Р.S. Ка лі ўжо бег ла на 
рэй са вы аў то бус, па знаё -
мі ла ся з жан чы най, якая 
гу ля ла па ву лі цы з дзі ця-
чай ка ляс кай.

— Мы з му жам сю-
ды з Ма гі лё ва пе ра еха-
лі, — пры зна ла ся На тал-
ля Радзь ко ва. — І ра бо та 
бы ла доб рая, і жыць бы-
ло дзе. Але вель мі за ха-
це ла ся ў вёс ку. Пра да лі 
ма гі лёў скую ква тэ ру і ку-
пі лі тут, у до ме ка ля хра-
ма. Ве да е це, мы 10 га доў 
ча ка лі дзі ця, але ні чо га 
не атрым лі ва ла ся. А тут 
за ця жа ра ла. Ве ра ніч-
ка ў нас ужо ві шоў ская. 
А пра ца ўлад ка вац ца ў 
кал гас «Ра дзі ма» не так 
прос та. Гас па дар ка пе-
ра да вая. Муж спра ба-
ваў, але з пер ша га ра зу 
не атры ма ла ся.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ,
Бя лы ніц кі ра ён.

Фо та аў та ра.

Д
у ма е це, так не бы вае? Ну і дар ма. У СВК «Кал гас 
«Ра дзі ма», што ў Бя лы ніц кім ра ё не, 30 % ра бот ні каў 
ма ла дыя лю дзі да 35 га доў. На ват пас ля ар міі не 

за трым лі ва юц ца до ма. На прык лад, з Іва нам Ра гаў цо вым, 
які ме сяц та му зволь ніў ся са служ бы ў па гран вой сках, 
я па зна ё мі ла ся не па срэд на на кал гас ным по лі. Ма ла ды 
хло пец на зі рае за су праць па жар най аб ста ноў кай на 
ЗІ Ле-130, які спе цы яль на аб ста ля ва ны пад гэ тыя мэ ты. 
«А што до ма без спра вы ся дзець, — па ціс кае ён пля чы ма. — 
Сум на ды і ня вы гад на. А тут гро шы не бла гія пла цяць».

ХА ЧУ Ў КАЛ ГАС! І КРОП КА

Аг ра га ра док Ві шоў — 
цэнт раль ная ся дзі ба гас па дар кі.

Сяр гей ВАН ЦЭ ВІЧ (зле ва) 
і Дзміт рый ЖУ РЫ КАЎ 
пра цу юць у кал га се 
з за да валь нен нем.

У чаканні заатэхнікаў 
і ветэрынараў...


