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— Дзміт рый Ула дзі мі ра віч, 

вы ўжо ад чу лі асаб лі васць гэ-

тых мяс цін?

— Ду маю, яе ад чу вае кож ны, 

хто сю ды трап ляе...

— Згод ная, я, на прык лад, 

за ўва жы ла, што лю дзі тут адзін 

ад на му ўсмі ха юц ца.

— Я на ра дзіў ся не да лё ка — у 

Го рац кім ра ё не, але не ду маў, што 

за 20 кі ла мет раў ад туль ёсць гэ та кі 

не звы чай ны рэ гі ён. Мне ім па нуе 

яго спе цы фі ка: амаль 70 пра цэн-

таў лю дзей пра жы вае ў сель скай 

мяс цо вас ці, уся ство ра ная інф ра-

струк ту ра на кі ра ва на не на ра ён-

ны цэнтр, а на па сёл кі, у якія пры-

еха лі лю дзі пас ля чар но быль скай 

тра ге дыі. У гэ тых шас ці па сёл-

ках ад бы ло ся «змя шэн не кры ві» 

з роз ных рэ гі ё наў, і гэ та ад люст-

ра ва ла ся на мяс цо вым жыц ці. Вы-

нік пе ра ся лен ня, якое ад бы ло ся 

30 га доў та му, — па зі тыў нае стаў-

лен не лю дзей да жыц ця, якое вы 

за ўва жы лі.

Ад чу ваю гэ та і па вы кан ка ме. 

Ба чу, як пра цуе апа рат са зва ро та-

мі гра ма дзян, як ад бы ва ец ца спра-

ва вод ства, на коль кі ад то ча на вы-

ка наў чая дыс цып лі на. Тут пра цуе 

згур та ва ная ка ман да, ство ра ны 

эфек тыў ны ме ха нізм кі ра ван ня.

Ад на з ма іх за дач — рэа лі за-

цыя дзяр жаў най кад ра вай па лі ты-

кі, та му ў пер шую чар гу звяр нуў 

ува гу на кі раў ні коў ар га ні за цый, 

прад пры ем стваў. На сён ня ра ён 

укам плек та ва ны кі раў ні ка мі сель-

гас прад пры ем стваў. Мы свое ча-

со ва ад се я лі ся, іш лі ў лі ку пер шых 

шас ці рэ гі ё наў па тэм пах па сяў ной 

кам па ніі, хоць і не зна хо дзім ся на 

поўд ні. Перс пек ты вы і маг чы мас ці 

ў ра ё на ёсць.

— А іні цы я ты ва?

— З гэ тым больш скла да на, 

і не толь кі на Дры бін шчы не. Энер-

гіч ная мо ладзь міг ры руе ў цэнт ры, 

якія да юць най боль шыя маг чы мас-

ці для рас крыц ця па тэн цы я лу. Але 

мы так са ма імк нём ся ства рыць 

маг чы мас ці. Па іні цы я ты ве стар-

шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 

Рэс пуб лі кі па рэ гі я наль най па лі-

ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 

Аляк санд ра Па пко ва ў трох ра ё-

нах (Го рац кім, Мсці слаў скім і Дры-

бін скім) ство ра ны ра бо чыя гру пы, 

якія ўзна ча лі лі пра рэк та ры сель-

гас ака дэ міі. На шу гру пу ку ры руе 

Юрый Ці бец, які з ка ман дай эка-

на міс таў і тэх но ла гаў да па ма гае 

рэа лі зоў ваць но выя ідэі.

Ра зам з ву чо ны мі пра цу ем па 

двух на прам ках. Пер шы — аба пі-

ра ю чы ся на ба зу, якую ма ем, імк-

нём ся атры маць і най больш вы-

гад на пра даць та вар ную пра дук-

цыю, дру гі — шу ка ем но выя шля хі 

раз віц ця ра ё на, но выя рас лін ныя 

куль ту ры для вы рошч ван ня, но выя 

тэх на ло гіі ў карм лен ні жы вёл, но-

выя па ды хо ды ў про фі лі гас па да-

рак, каб атры маць больш ад да чы. 

Не ся дзім на мес цы, чы та ем прэ-

су, звяр та ем ува гу на ста ноў чы 

во пыт, пра які ёсць ін фар ма цыя 

ў ін тэр нэ це, і ўсё са мае леп шае 

га то вы вы ка рыс таць тут.

Сё ле та па він ны за вяр шыць жы-

вё ла га доў чыя комп лек сы ў «Тры-

ле сі на-аг ра» і «Дры бін-аг ра». У 

вы ні ку па вя лі чац ца па га лоўе буй-

ной ра га тай жы вё лы, на доі ма ла-

ка. Шэсць ся наж на-сі лас ных тран-

шэй па дзве ты ся чы то ны кож ная 

па спры я юць па вы шэн ню якас ці 

кар моў, а зна чыць, па ляп шэн ню 

зда роўя жы вёл. Ба за на сель гас-

прад пры ем ствах ра ё на не бла гая, 

ёсць і лю дзі. Пос пех за ле жыць ад 

ска ар ды на ва нас ці іх пра цы.

— Ра ён га лоў ным чы нам за-

бяс печ вае сы ра ві най ма гі лёў скую 

кам па нію «Ба бу лі на крын ка»?

— Так, наш рэ гі ён — сы ра він-

ная зо на «Ба бу лі най крын кі». Рэа-

лі за цыя на 100 % ідзе ту ды.

— Ці ёсць сэнс ства раць улас-

ную вы твор часць тых жа ма лоч-

ных пра дук таў?

— Маг чы мас ці ма юц ца, але мэ-

та згод насць не аб ход на дас ка на ла 

пра ліч ваць.

— Добра развітае фер мер-

ства — гэ та так са ма асаб лі васць 

Дры бін ска га ра ё на.

— Тут сфар мі ра ва ла ся свое-

асаб лі вая экс пе ры мен таль ная 

пля цоў ка. У кан цы 90-х га доў 

не каль кі дры бін скіх сель ска гас-

па дар чых ка а пе ра ты ваў змя ні лі 

фор му ўлас нас ці і на бы лі ста-

тус фер мер скіх гас па да рак. У 

струк ту ры мяс цо вых па дат каў на 

сён няш ні дзень на 100 гек та раў 

сель гас угод дзяў па ступ лен ні ад 

фер ме раў удвая боль шыя, чым ад 

дзяр жаў ных сель ска гас па дар чых 

прад пры ем стваў.

— Якія ў мяс цо вай ула ды ўза-

е ма ад но сі ны з фер ме ра мі?

— Мы доб ра кан так ту ем. Аб-

мень ва ем ся во пы там, у не ка то-

рых вы пад ках ву чым ся ў фер-

ме раў рэа лі зоў ваць пра дук цыю, 

на рых тоў ваць ся наж. На ба зе па-

спя хо вай фер мер скай гас па дар кі 

зі мой пра вя лі се мі нар з удзе лам 

кі раў ні коў сель гас ка а пе ра ты ваў. 

У вы ні ку ўнес лі ка рэк ці роў кі ў 

струк ту ру па се ваў, да дат ко ва па-

се я лі ка ню шы ну. Боль шасць на-

шых фер ме раў спе цы я лі зу ец ца ў 

рас лі на вод стве, але ёсць і тыя, 

хто па спя хо ва зай ма ец ца жы вё-

ла га доў ляй: бра ты Аляк сандр і 

Ула дзі мір Рын гі, Ула дзі мір Цму-

гу ноў.

Уво гу ле, дры бін скі фер мер 

сён ня са ма стой ны. Яму ці ка вы і 

важ ны гэ ты ра ён, не абы яка ва тое, 

што тут ад бы ва ец ца. Мы пра цу ем 

ра зам. Ён ства рае пра цоў ныя мес-

цы, пла ціць па да ткі, мае по пыт на 

сваю пра дук цыю.

Адзін з на шых фер ме раў — 

Ула дзі мір Цму гу ноў — сё ле та з 

рук кі раў ні ка дзяр жа вы атры маў 

ме даль «За пра цоў ныя за слу гі». 

Гэ ты ча ла век у сель скай гас па дар-

цы ўсё жыц цё. А тыя, хто пра цуе 

на зям лі, за слу жы лі за лі чэн не ў 

пра цоў ны стаж год за тры: што дня 

скла да ная ра бо та і вя лі кія кло па ты 

з до світ ку да поў на чы. Мы та кіх 

лю дзей цэ нім і ша ну ем.

— З прад пры маль ні ка мі як 

пра цу е це?

— Сум лен на. На да вя раль ных 

ад но сі нах. Мы па куль адзі ны ра-

ён у воб лас ці, які не пра ца ваў з 

кам па ні яй «Еў ра ган даль», але га-

то выя да су пра цоў ніц тва. Ра зам 

з тым у нас моц нае спа жы вец кае 

та ва рыст ва, сет ка яко га шы ро ка 

прад стаў ле на і ў рай цэнт ры, і ў 

сель скай мяс цо вас ці. Пла ну ец-

ца праз два-тры ме ся цы за пус-

ціць цэх па вы твор час ці мяс ных 

паў фаб ры ка таў на экс парт. Гэ-

та за бяс пе чыць пры ход ва лю ты. 

Сы ра він ная ба за ў нас да стат-

ко вая.

— Што вы са мі са свай го па-

пя рэд ня га во пы ту лі чы це са мым 

каш тоў ным для па са ды стар шы-

ні рай вы кан ка ма?

— На пэў на, усё. Маё пер шае 

пра цоў нае мес ца — стар шы ня 

пра фка ма Бе ла рус кай дзяр жаў-

най сель ска гас па дар чай ака дэ-

міі. Гэ та ра бо та з пяц цю ты ся ча мі 

іні цы я тыў ных і твор чых ча ла век, 

якія жы вуць на дзён ны мі праб ле-

ма мі. Яны не пі шуць пра гра мы на 

пяць га доў на пе рад, але крэ а тыў-

на мыс ляць, умо мант пры ма юць 

ра шэн ні і ру ха юц ца на пе рад. Гэ ты 

во пыт мне да па ма гае жыць і пра-

ца ваць. На пла нёр ках, у зно сі нах 

з пра цоў ны мі ка лек ты ва мі я заў сё-

ды па мя таю, што жыц цё — ад но, 

і ра шэн не — апе ра тыў нае і пра-

віль нае — па він на быць пры ня тае 

за раз. Ад каз насць пры гэ тым вя-

ліз ная, і трэ ба ўлі чыць усе маг чы-

мыя на ступ ствы. Та му для мя не 

важ на ўсё.

Вель мі знач ным, хоць і ня доў гім, 

быў во пыт ра бо ты ў ву чэб най гас-

па дар цы БДСГА пад кі раў ніц твам 

Мі ка лая Бла хі на. Заў сё ды бу ду 

ўдзяч ны гэ та му ча ла ве ку, кі раў ні-

ку ад Бо га, та ле на ві та му стра тэ гу, 

які вы ха ваў мно гіх пра фе сі я на лаў 

сва ёй спра вы.

Мне па шчас ці ла пра ца ваць на 

па са дзе пер ша га на мес ні ка стар-

шы ні Круг лян ска га рай вы кан ка ма 

Ана то ля Шчуп лян ко ва, які стаў на-

стаў ні кам у ра бо це з кад ра мі. Са ма 

ка ман да, з якой да вя ло ся пра ца-

ваць, мно га му на ву чы ла. Мы ства-

ры лі дзейс ную ма шы ну кі ра ван ня 

сель скай гас па дар кай. Мне не со-

рам на за зроб ле нае там. Ця пер вы-

ка рыс тоў ваю гэ ты во пыт тут.

— У вас ёсць ма ра, звя за ная 

з но вай па са дай?

— Мож на бы ло б ад ка заць, што 

мая ма ра — каб усе жы ха ры Дры-

бін шчы ны бы лі шчас лі выя, атрым-

лі ва лі доб рыя за роб кі... Але гэ та 

ні як не звя за на з паў на моц тва мі, 

якія мае кі раў нік ра ё на. Шчас-

це лю дзей за ле жыць ад іх са міх. 

У жыц ці кож на га ча ла ве ка бы вае 

ня прос ты пе ры яд, і кож ны з нас 

увесь час ро біць вы бар: ву чыц ца 

або не, пра ца ваць або не, вы ра-

шаць праб ле му або не, у які бок ру-

хац ца, зра біць сваю спра ву най леп-

шым чы нам ці абы-як. Мы са мі пры-

ма ем ра шэн ні, бя ром ад каз насць 

за сваё жыц цё. І я ка жу лю дзям 

за раз: не вар та на не ка га скар дзіц-

ца, ча каць ча раў ні ка, да вай це са мі 

зро бім сваё жыц цё леп шым.

Ула да не мо жа быць доб рай 
для ўсіх, яна па він на быць спра-

вяд лі вай. Сён ня мы пад трым лі-

ва ем шмат дзет ныя сем'і, сі рот... 

Пла ну ем па чаць бу даў ніц тва 

32-ква тэр на га до ма для тых, хто 

мае па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл-

лё вых умоў. На гэ тым шля ху мы 

не па він ны спы няц ца. Бу даў ніц тва 

до ма пад штурх не ра бо ту на шых 

пры ват ні каў: вы твор цаў мэб лі, 

пра даў цоў бы та вой тэх ні кі, бу даў-

ні чых ма тэ ры я лаў. Мы на цэ ле ны 

на зда ро вую кан ку рэн цыю і рын-

ка вую эка но мі ку.

Акра мя ін ша га, ра ё ну па трэб на 

су час ная кі на за ла. На на ступ ны 

год пры па дае не каль кі юбі лей ных 

дат: 30 га доў пас ля трэ ця га ўтва-

рэн ня ра ё на і 450 га доў Дры бі ну. 

Мы ха це лі б да гэ та га год на пад-

рых та вац ца. Пла наў шмат: і раз-

біў ка но ва га скве ра, і знос ста рых 

пус тых бу дын каў...

Дры бін скі ра ён не вя лі кі, і на нас 

гля дзяць: ці здоль ныя мы быць 

са ма стой ны мі? Я ўпэў не ны, што 

здоль ныя.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА,

г. п. Дры бін.

НЕ ТОЛЬ КІ ВА ЛЁН КІ

Фес ты валь «Дры бін скія тарж кі», які пра хо дзіць у рай цэнт ры ў жніў ні, за сем га доў сва ёй гіс то рыі стаў ві зі тоў кай 
не толь кі ра ё на, але і ўсёй Ма гі лёў скай воб лас ці. 
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Ды нас тыя хле ба ро баў ГУР КО ВЫХ з ТАА «Тры ле сі на-аг ра»: 
Баць ка Аляк сандр і сы ны Ан тон і Анд рэй. 
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«Амаль 70 пра цэн таў 
лю дзей пра жы вае ў сель скай 
мяс цо вас ці, уся ство ра ная 
інф ра струк ту ра на кі ра ва на 
не на ра ён ны цэнтр, а на 
па сёл кі, у якія пры еха лі 
лю дзі пас ля чар но быль скай 
тра ге дыі».

Адна з самых маляўнічых і любімых мясцін жыхароў раёна — 
помнік прыроды «Грымячая крыніца» каля вёскі Расна. 


