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Дзве асноў ныя праб ле мы
Сель ская гас па-

дар ка для на шай 
кра і ны заў сё ды 
бы ла ад ным з най-
больш пры яры-
тэт ных на прам каў 
эка на міч на га раз-
віц ця. Мы прак тыч-
на поў нас цю за бяс-

печ ва ем ся бе пра дук та мі хар ча ван ня і 
ім парт уем менш за 10% ад уся го аб' ёму 
пра дук цыі. У Бе ла ру сі скан цэнт ра ва на 
23,4% су свет ных па се ваў лё ну — ся-
род 23 вя ду чых вы твор цаў іль но ва лак-
на кра і на ўва хо дзіць у пер шую пя цёр-
ку. Вы рошч ван не сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі на ду шу на сель ніц тва ад па-
вя дае ўзроў ню раз ві тых кра ін і па та кіх 
па зі цы ях, як вы твор часць буль бы, цук-
ро вых бу ра коў, мя са, а па ма ла ку пе ра-
вы шае па каз чы кі, да сяг ну тыя ў кра і нах 
СНД. У су свет най вы твор час ці ма ла ка 
Бе ла русь зай мае сё мую па зі цыю, са сту-
па ю чы кра і нам ЕС, ЗША, Ін дыі, Но вай 
Зе лан дыі, Ар ген ты не, Аў стра ліі. Дзя-
ку ю чы гэ та му мы ўва хо дзім у пя цёр ку 
най буй ней шых су свет ных экс пар цё раў 
ма лоч най пра дук цыі. Так са ма ўва хо-
дзім у 20 кра ін-лі да раў па экс пар це 
мя са. Але вар та за ўва жыць, што ўся го 
пе ра лі ча на га да сяг нуць за год-два не-
маг чы ма. Да гэ та га ў кра і не рых та ва лі ся 
не ад ну пя ці год ку. Бы лі на пі са ныя дзя-
сят кі да ку мен таў, пра ве дзе на вя лі кая 
ра бо та па ства рэн ні дзярж пра грам, якія 
лі та раль на рэ ані ма ва лі сель скую гас па-
дар ку ў па чат ку 90-х. 

«Але ня гле дзя чы на тэх ніч-
ныя маг чы мас ці дзяр жа вы ў 
сфе ры АПК, спры яль ны клі-
мат, гле бу, на ву ко выя рас пра-
цоў кі, не вар та за бы ваць, што 
ў пер шую чар гу ў по лі ўсё яшчэ 
пра цу юць ква лі фі ка ва ныя спе-
цы я ліс ты», — лі чыць Дзміт рый 
Го ба раў. 

З'яў ля ю чы ся прак ты кам, які пра-
ца ваў у сель скай гас па дар цы ў ча сы 
СССР і пас ля яго рас па ду, ён прай шоў 
усе ста дыі фар мі ра ван ня АПК кра і ны і 
ве дае мно гія яго бо ле выя кроп кі. «Ка лі 
я вы сту паў са спра ва зда ча мі па пра-
ве дзе най ра бо це пе рад кі раў ніц твам, 
заў сё ды ад зна чаў, што пе рад спе цы я-
ліс та мі ёсць дзве праб ле мы: да стой ная 
апла та пра цы і ар га ні за цыя жыц ця. Да-
лё ка не ўсе мо гуць пра ца ваць у гэ тай 

сфе ры. Да лё ка не ўсе хо чуць «біт вы за 
ўра джай». Ве да ю чы і ра зу ме ю чы гэ та, 
дзяр жа ва ста віць пе рад са бой важ ную 
за да чу — сты му ля ваць ства рэн не ўмоў 
для спе цы я ліс таў сель скай гас па дар кі, 
каб яны ад чу ва лі сваю за па тра ба ва-
насць», — ка жа Дзміт рый Го ба раў.

Бараць ба 
за су пра цоў ні каў

З гэ тай мэ тай і бы лі ство ра ны дзярж-
пра гра мы па ад ра джэн ні і раз віц ці 
вёс кі на 2005—2010 га ды, а так са ма 
па ўстой лі вым яе раз віц ці на 2011—2015 
га ды. Яны доб ра паў плы ва лі на ра шэн-
не хар чо вай праб ле мы і да зво лі лі іс-
тот на па вы сіць уз ро вень са ма за бес пя-
чэн ня на шай кра і ны асноў ны мі ві да мі 
сель ска гас па дар чых і хар чо вых та ва-
раў, а так са ма сфар мі ра ва лі экс парт-
ны па тэн цы ял. Акра мя та го, згод на з 
дзярж пра гра май па ад ра джэн ні ся ла 
буй ным на се ле ным пунк там пры сво-
і лі ста тус аг ра га рад коў і ін вес та ва лі ў 
ства рэн не на іх тэ ры то рыі ўсёй не аб-
ход най для жыц ця лю дзей інф ра струк-
ту ры, якая не са сту па ла б га рад скім 
умо вам. За пяць га доў пад па няц цем 
«аг ра га ра док» па ча лі ра зу мець доб-
ра ўпа рад ка ва ны на се ле ны пункт, у 
якім ство ра ны вы твор чая і са цы яль ная 
інф ра струк ту ры для за бес пя чэн ня са-
цы яль ных стан дар таў па аб слу гоў ван-
ні на сель ніц тва і жы ха роў пры лег лых 
тэ ры то рый. Сён ня ў кра і не больш за 
1500 та кіх па се лі шчаў.

«Дзярж пра гра ма да зво лі ла ства-
рыць або ад рэ стаў ра ваць у буй ных 
на се ле ных пунк тах усёй кра і ны шко лы, 
баль ні цы, спар тыў ныя аб' ек ты, ар га-
ні за ваць куль тур ны воль ны час, пра-
вес ці во да за бес пя чэн не, па бу да ваць 
да ро гі. Зра біць гэ та ста ра лі ся раў на-
мер на па ўсіх рэ гі ё нах», — тлу ма чыць 
дэ пу тат. Ка лі зір нуць на пра гра му па 
ўстой лі вым раз віц ці вёс кі, то ў ёй ужо 
ста я ла за да ча па ляп шэн ня ство ра ных 
аг ра га рад коў. У прыяры тэ це бы ла ра-
бо та па на паў нен ні іх не аб ход ны мі аб'-
ек тамі ін жы нер най інф ра струк ту ры і 
раз віц цём іс ну ю чых. Вя до ма, аб' ёмы 
фі нан са ван ня бы лі аб ме жа ва ныя. Не 
ўсю ды зра бі лі тое, што ха це ла ся б. Ра-
зам з тым мы сён ня ма ем да стат ко ва 
раз ві тую інф ра струк ту ру ў больш чым 
1,5 ты ся чы аг ра га рад коў. Вы ні кі та кіх 
пра грам аца ніць заў сё ды цяж ка — 
коль кі лю дзей, столь кі і мер ка ван няў. 
Ад нак усё гэ та зроб ле на не да рэм на. 
Мож на ска заць, што атры маў ся та кі 
стрым лі ва ю чы фак тар для мо ла дзі, 
каб яна не з'яз джа ла ў го рад, а маг-
ла асес ці ў вёс цы і зай мац ца сель скай 
гас па дар кай. 

«Коль касць і якасць спе цы я-
ліс таў у сфе ры АПК сён ня зні-
жа ец ца. Гэ та га нель га не ўба-
чыць. Да стат ко ва па гля дзець 
на не вы со кі кон курс у аг ра пра-
мыс ло выя ВНУ кра і ны. Але каб 
за ці ка віць і за ха ваць ра бот ні-
каў у сфе ры, трэ ба ства раць 
для іх не аб ход ныя ўмо вы пра-
жы ван ня і пра цы», — упэў не ны 
Дзміт рый Го ба раў.

Кад ра вая бяс пе ка
На дум ку на ша га су раз моў ні ка, ка лі 

дэ фі цыт ра бо чых рук яшчэ маг чы ма 
ні ве лі ра ваць за кошт аў та ма ты за цыі 
сфе ры, то якасць ве даў спе цы я ліс таў — 
не. «Пры гэ тым сель скую гас па дар ку 
для кра і ны за ха ваць вель мі важ на. 
Мы не зда бы ва ем не аб ход ны аб' ём 
вуг ле ва да ро даў і не з'яў ля ем ся ту рыс-
тыч най ме кай, не ма ем у пра мыс ло-
вых маш та бах зо ла та. На шы пе ра ва гі 
сён ня — гэ та АПК і ма шы на бу да ван-
не. Ім трэ ба ад да ваць асаб лі вую ўва гу. 
Стра ціць па зі цыі на су свет ным рын ку 
лёг ка, вяр нуць іх на зад — вель мі скла-
да на», — вы ка заў сваё мер ка ван не дэ-
пу тат. Раз ва жа ю чы аб кад ра вай бяс пе-
цы АПК, ён заўва жыў, што Брэсц кая 
і Гро дзен ская воб лас ці сён ня доб ра 
за бяс пе ча ны спе цы я ліс та мі. На Ві цеб-
шчы не і Ма гі лёў шчы не, на яго дум ку, 
сі ту а цыя ад ва рот ная. Пры чым ка лі ўлі-
чыць умо вы для пра жы ван ня і пра цы, 
то нель га ска заць, што ў Ві цеб скай 
воб лас ці яны гор шыя, чым, ска жам, 
у Гро дзен скай. Усё цал кам за ле жыць 
ад гас па да рак. Ва ўсіх аб лас цях ёсць 
і моц ныя, і сла быя ар га ні за цыі. Але 
пад трым лі ваць іх вель мі важ на. 

«Без да та цый у АПК мы б 
сён ня не ме лі вы ні каў па жні ве 
больш чым у 7,5 млн тон збож-
жа. Але ка лі вы пус ціць з-пад 
ува гі бу ду чы ню га лі ны, не ства-
раць умо вы для ма ла дых спе-
цы я ліс таў, то мож на шмат што 
стра ціць», — рэ зю ма ваў Дзміт-
рый Го ба раў.

З не ка то рай упэў не нас цю мож на 
ска заць, што праб ле ма з жыл лём на 
вёс цы сён ня вы ра ша на. У мно гіх аг-
ра га рад ках бу да ва лі яго на ват з за-
па сам — для бу ду чых спе цы я ліс таў. 
А вось на пы тан не за ці каў ле нас ці пра-
цай у гэ тай сфе ры яшчэ трэ ба бу дзе 
ад ка заць. Бо ад яго за ле жыць на ша 
хар чо вая бяс пе ка.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. 
krуzhеvісh@zvіаzdа.bу

МЕР КА ВАН НІ

Якія над зеі ўскла да лі ся Якія над зеі ўскла да лі ся 
на аг ра га рад кі на аг ра га рад кі 

і што атры ма ла ся і што атры ма ла ся 
ў вы ні ку?ў вы ні ку?

Та кое пы тан не мы за да лі кі раў ні кам сель са ве таў.

Стар шы ня Кра мя ніц ка га сель ска га Са ве та дэ пу-
та таў Зэ львен ска га ра ё на Аляк сандр ДЗЕ РА ЧЭ НІК:

— Най перш ад на віў ся знеш ні вы гляд ад па вед на га 
на се ле на га пунк та: гра шо выя срод кі пай шлі на ра монт 
шко лы, ам бу ла то рыі, До ма бы ту, пош ты. Трэ ба ска заць, 
што рэа лі за цыя пра ек та па аг ра га рад ку су па ла з бу даў-
ніц твам жыл ля, якое рас па ча ла мяс цо вая гас па дар ка. 
З'я віў ся цэ лы «мік ра ра ён» но ва бу доў ляў, пры чым па 
не ка то рых па ра мет рах яны ака за лі ся больш вы гад ны мі, 
чым га рад скія ква тэ ры. Усё гэ та да па маг ло аг ра га рад ку 
Кня зе ва стаць цэнт рам ак тыў нас ці сель са ве та. Тут пра-
жы вае пя тая част ка на ша га на сель ніц тва, пры чым трэць 
скла да юць мо ладзь і дзе ці.

Па ма іх на зі ран нях, бу даў ніц тва і га зі фі ка цыя зра бі лі 
на шы мяс ці ны пры ця галь ны мі. У той час як ін шыя вёс кі 
ста рэ юць, тут лю дзі за ста юц ца з сем' я мі. Адзі нае, што 
ха це ла ся б дадаць сю ды, — гэ та но выя пе ра пра цоў чыя 
прад пры ем ствы. Па куль што ў мо ла дзі аб ме жа ва ны 
вы бар мес цаў пра цы. Не кож ны хо ча ста на віц ца жы вё-
ла во дам ці ме ха ні за та рам, на ват з пры стой ным за роб-
кам. Ка лі б у гэ тым пла не быў вы бар, ма ла дыя час цей 
вяр та лі ся б на ра дзі му пас ля ву чо бы.

Стар шы ня Пяр шай ска га сель ска га Са ве та дэ пу-
та таў Ва ло жын ска га ра ё на Ва лян ці на КУ ШАЛЬ:

— Бу даў ніц тва аг ра га рад ка да ло нам маг чы масць пра-
вес ці ка пі таль ны ра монт клю ча вых бу дын каў, зра біць 
да рож кі для пе ша хо даў, па бу да ваць ка фе тэ рый...

Па бу да ва на 44 адзін кі жыл ля. Яшчэ пяць аб' ек таў 
«за ма ро жа на», бо фі нан са ван не спы ні ла ся, а скон чыць 
ра бо ты ўлас ны мі сі ла мі мяс цо вая гас па дар ка не мае 
маг чы мас ці. Уво гу ле, мно гія ха це лі б жыць у аг ра га рад-
ку толь кі з-за інф ра струк ту ры. Ад нак ёсць і цяж кас ці. 
На прык лад, пла на ва ла ся, што ад дзя лен не бан ка бу дзе 
пра ца ваць тут што дзён на. На са мрэч уста но ва ад чы не на 
толь кі два ра зы на ты дзень. Ра бот ні кі бан ка за пэў ні ва-
юць, што так лю дзі ста нуць ах вот ней ка рыс тац ца карт-
ка мі. Але ж для поў на га пе ра хо ду на без на яў ны раз лік 
аг ра га ра док не мае па трэб най інф ра струк ту ры. Ня ма 
бан ка ма та, тэр мі на лаў, так што ўсе вы пла ты трэ ба па 
ста рым звы чаі ра біць на по шце. Акра мя та го, на се ле-
ны пункт зна хо дзіц ца не па да лёк ад буй ной аў та тра сы. 
На ту раль на, што лю дзі спы ня юц ца, каб аб мя няць «за-
меж ныя» гро шы на бе ла рус кія руб лі. Толь кі зра біць гэ та 
не маг чы ма. Атрым лі ва ец ца, тэ ры то рыя губ ляе па тэн-
цый ны пры бы так. Што да ты чыц ца раз віц ця, то тут кі ру-
нак пад каз ва юць са мі жы ха ры. Так, сель са вет раз гля дае 
маг чы мас ці для бу даў ніц тва не вя лі ка га кір ма шу, дзе б 
мож на бы ло на быць гас па дар чыя дро бя зі.

Стар шы ня Два ры шчан ска га сель ска га Са ве та 
дэпу та таў Лід ска га ра ё на Іван ГА НЕ ВІЧ:

— Наш аг ра га ра док зна хо дзіц ца ў да во лі зна ка вай 
гіс та рыч най мяс ці не. Гэ та доб ры ту рыс тыч ны па тэн цы ял. 
Каб раз ві ваць яго, па трэ бны ра монт ад дзя лен ня кон на-
га спор ту. Та кім чы нам мяс цо васць зай ме ла б ма неж і 
гас ці ні цу. Яшчэ ад на па трэ ба — пункт гра мад ска га хар-
ча ван ня. У аг ра га рад ку дзей ні чае «саў гас ная» ста ло вая, 
але там абе да юць толь кі ра бот ні кі мяс цо вай гас па дар кі. 
У нас жа па сель са ве це ка ля 600 ча ла век мо ла дзі, і ім 
хо чац ца са брац ца ве ча рам ва ўтуль ным ка фэ, па слу-
хаць му зы ку, вы піць ка вы. Ну а са мая вя лі кая ма ра на 
на ступ ныя га ды — ад на віць бу даў ніц тва да моў, якое 
спы ні ла ся ка ля 8 га доў та му. У сель са ве це доб рая дэ-
ма гра фіч ная сі ту а цыя, а пус тых ква тэр ня ма. Іль гот нае 
жыл лё прый шло ся б да рэ чы — у чар зе на па ляп шэн не 
ўмоў зна хо дзяц ца 18 сем'яў. Два дам кі за год — ужо бы-
ла б вя лі кая па лёг ка, але гас па дар ка не па цяг не та кую 
на груз ку фі нан са ва. Шка да, што дзяр жаў ная пад трым ка 
пра ек таў пры пы ні ла ся.

Стар шы ня Ма ла нем каў ска га сель ска га Са ве та 
дэ пу та таў Вет каў ска га ра ё на Алі на ПРЫ ВА ЛА ВА:

— Аг ра га ра док пры нёс жы ха рам вы го ды ў вы гля дзе 
за ас фаль та ва ных ву ліц, но вых ага ро джаў і пад ноў ле-
ных і но вых бу дын каў... Праў да, дзесь ці «згу бі ла ся» га-
зі фі ка цыя, тру бу ра бо чыя да цяг ну лі толь кі да баль ні цы, 
але не да жы лых да моў...

Але для лю дзей не столь кі важ на, што бу дзе па бу-
да ва на за дзяр жаў ныя срод кі, коль кі маг чы масць рэа-
лі за ваць ся бе і ад чуць вы нік сва ёй пра цы. Аб ста ля ваць 
ма га зін, на ла дзіць транс парт нае за бес пя чэн не, тэ ле-
фон ную су вязь — усе гэ тыя ме ры па трэб ныя, і яны да лі 
свой плён. На вош та вяс коў цу ехаць у го рад, ка лі ён ужо 
мае вы го ды для жыц ця? Адзі нае, што ад штур хоў вае ча-
ла ве ка — гэ та зні жа ная ацэн ка яго пра цы. Ка лі гас па дар 
ру піц ца для сям'і, якас на вы кон вае да ру чэн ні, яму трэ ба 
даць маг чы масць да стой най апла ты, а не пра па ноў ваць 
мі ні маль ны за ро бак.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ. yurgel@zvіazda.by

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
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ГО РАД У СЕЛЬ СКАЙ ГО РАД У СЕЛЬ СКАЙ 
МЯС ЦО ВАС ЦІМЯС ЦО ВАС ЦІ


