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— Ле а нід Кан стан ці на-

віч, ця гам пры нам сі апош-

няй чвэр ці ста год дзя да 

Ма гі лёў шчы ны асаб лі вая 

ўва га, па коль кі ўра джэ нец 

воб лас ці стаў Прэ зі дэн там 

су ве рэн най Бе ла ру сі. Якія 

зме ны ад бы лі ся ў рэ гі ё не 

за гэ ты час, ці ўда ец ца ад-

па вя даць та ко му ста ту су?

— Што да пер шай част-

кі пы тан ня, то тут я не ма гу 

цал кам па га дзіц ца. Без у-

моў на, ува га іс нуе — з бо ку 

кі раў ні ка дзяр жа вы, з бо ку

ўра да. Ува га вя лі кая, але

на ўрад ці яе больш, чым 

да ін шых рэ гі ё наў на шай 

кра і ны. Жы ха ры воб лас ці 

га на рац ца, што іх зям ляк — 

пер шы Прэ зі дэнт Бе ла ру сі, і 

гэ та на кла дае пэў ную ад каз-

насць. Трэ ба ад па вя даць. 

Нель га, каб ма лая ра дзі ма 

бе ла рус ка га лі да ра бы ла ў 

аў тсай да рах. Але праб лем 

на са мрэч ха пае, у пры ват нас ці, у 

эка но мі цы. Праб ле мы вы ра шаль-

ныя, і над на леж ным вы ра шэн нем 

мы пра цу ем.

Ка лі ка заць пра зме ны за апош-

нія 25 га доў, то, па га дзі це ся, цал-

кам ві да воч на — на ша кра і на, і 

Ма гі лёў ская воб ласць не вы клю-

чэн не, зра бі лі вя лі кі крок, а то і не-

каль кі кро каў на пе рад. Ад бы лі ся 

ка ла саль ныя зме ны аб са лют на ва 

ўсіх сфе рах жыц ця. Упэў не ны, па-

лі тыч ныя па дзеі 1994 го да ста лі 

ад лі кам но вай гіс то рыі на ша га на-

ро да. Бе ла ру сы аб ра лі свой улас-

ны шлях раз віц ця — жыць сва ім 

ро зу мам і сва ёй пра цай. На га даю, 

што мы адзі ныя з бы лых рэс пуб лік 

СССР не пай шлі на вар' яц кую пры-

ва ты за цыю, ства ры лі ста біль ную 

эка но мі ку, за ха ва лі са цы яль на 

ары ен та ва ную ма дэль дзяр жа вы. 

Мы пай шлі шля хам эва лю цыі. Са-

мае га лоў нае — змя ні лі ся лю дзі. 

Бе ла ру сы ста лі больш прад пры-

маль ны мі, дыс цып лі на ва ны мі, мы 

па ча лі больш пя шчот на ста віц ца 

да сва ёй зям лі, з па ша най ста вім-

ся да гіс то рыі і бу ду ем улас ную бу-

ду чы ню. Мож на шмат ка заць пра 

зме ны ў эка но мі цы, гра мад стве. 

Па да ец ца, што не хо піць мес ца ў 

ва шай га зе це, якую, да рэ чы, я рэ-

гу ляр на чы таю.

— Но вы ім пульс у раз віц ці ся-

мі паўд нё ва-ўсход ніх ра ё наў Ма-

гі лёў шчы ны па ві нен быў на даць 

Указ № 235. На коль кі па спя хо ва 

ідзе яго рэа лі за цыя?

— Гэ та вель мі важ ны да ку мент, 

які па ві нен быў даць штур шок у раз-

віц ці ся мі ра ё наў — Клі ма віц ка га, 

Кас цю ко віц ка га, Крас на поль ска га, 

Кры чаў ска га, Слаў га рад ска га, Чэ-

ры каў ска га і Хо цім ска га. На га даю, 

указ пра ду гледж вае знач ныя льго-

ты для ін вес та раў, пе рад умо вы для 

раз віц ця біз не су, ства рэн ня но вых 

ра бо чых мес цаў і рос ту даб ра бы ту 

лю дзей. За ча ты ры га ды ў гэ тых 

ра ё нах бы лі ство ра ны 189 но вых 

ка мер цый ных ар га ні за цый. На но-

вых прад пры ем ствах і вы твор час-

цях пра ца ўлад ка ва на амаль дзве 

ты ся чы ча ла век. Ся род най больш 

буй ных пра ек таў трэ ба ад зна чыць 

за вод па вы твор час ці цэ мен та ва-

струж ка вых пліт у Кры чаў скім ра-

ё не, фо та элект рыч ныя стан цыі па 

вы пра цоў цы элект рыч най энер гіі ў 

Чэ ры каў скім ра ё не. Бе ла рус кі цэ-

мент ны за вод і «Кры чаў цэ мент на-

шы фер» ажыц ця ві лі буй ны пра ект 

па ма дэр ні за цыі вы твор чых лі ній. 

Уліч ва ю чы, што паўд нё ва-ўсход ні 

рэ гі ён воб лас ці мае ў асноў ным 

сель ска гас па дар чую спе цы я лі-

за цыю, асаб лі вую ўва гу ад да ём 

пы тан ням раз віц ця аграр на га сек-

та ра. На прык лад, у Слаў га рад скім 

ра ё не за раз за вяр ша ец ца бу даў-

ніц тва сві на га доў ча га комп лек су 

пра ект най ма гут нас цю ў 24 ты ся чы 

га лоў што год. Гэ та бу дзе вы со ка-

тэх на ла гіч нае і кан ку рэн та здоль-

нае прад пры ем ства, дзя ку ю чы 

яко му Ма гі лёў скі мя са кам бі нат 

здо лее вый сці на но вы ўзро вень — 

іс тот на па вя лі чыць аб' ёмы вы твор-

час ці і рэн та бель насць. Акра мя гэ-

та га, у паўд нё ва-ўсход ніх ра ё нах 

воб лас ці ак ты ві за ва ла ся бу даў-

ніц тва жыл ля, уве дзе ны ў строй 

но выя фіз куль тур на-азда раў лен-

чыя комп лек сы ў Кас цю ко ві чах і 

Крас на пол лі.

Але ка заць пра аб са лют ны 

пос пех дзе ян ня ўка за за раз, на 

жаль, не пры хо дзіц ца. Прэ фе рэн-

цыі, якія мы мо жам пра па на ваць 

ін вес та рам у гэ тым рэ гі ё не, не ад-

роз ні ва юц ца і на ват са сту па юць 

тым, што пра па ну юць рэ зі дэн там 

сва бод ных эка на міч ных зон. Та му 

буй ныя ін вес та ры ад да юць пе ра-

ва гу аб лас ным цэнт рам і пры лег-

лым да іх ра ё нам. Для ін вес та ра 

сён ня пры ваб ныя не толь кі льго ты, 

але і ство ра ная інф ра струк ту ра, 

до ступ да рэ сурс ных кры ніц, у тым 

лі ку і пра цоў ных. Ра зам з тым мы 

пра цяг ва ем ра бо ту па ства рэн ні 

пры ваб ных умоў для ін вес та ван ня 

ў паўд нё ва-ўсход ні рэ гі ён і па вы-

шэн ні ўзроў ню і якас ці жыц ця яго 

жы ха роў.

— Ін вес ты цыі і но выя ра бо чыя 
мес цы — пры яры тэт ныя кі рун кі 
ў раз віц ці лю бо га гра мад ства. 
Як з гэ тым на Ма гі лёў шчы не? 

Ці ах вот на ўкла да юц ца гро шы і 

ў якія сфе ры не па срэд на?

— Са праў ды, як для кра і ны, так 

і для Ма гі лёў скай воб лас ці, у пры-

ват нас ці, пры цяг нен не ін вес ты цый —

адзін з га лоў ных пры яры тэ таў. 

І тут у рэ гі ё не на зі ра ец ца ста ноў-

чая ды на мі ка. На прык лад, 

ле тась на раз віц цё эка но мі кі 

і са цы яль най сфе ры Ма гі лёў-

шчы ны з усіх кры ніц фі нан-

са ван ня бы ло вы дат ка ва на 

больш за паў та ра міль яр да 

руб лёў ін вес ты цый у асноў ны 

ка пі тал. Ёсць за ці каў ле насць 

і з бо ку на шых за меж ных 

парт нё раў. Толь кі за пер шы 

квар тал гэ та га го да мы пры-

цяг ну лі 100 міль ё наў до ла-

раў за меж ных ін вес ты цый. 

Ліч бы на са мрэч не бла гія. 

Але заў сё ды ёсць жа дан не, 

каб яны бы лі яшчэ вы шэй-

шыя. І пе рад умо вы іс ну юць. 

Га лоў нае — гэ та доб ры ін-

вест клі мат, які ство ра ны ў 

на шай дзяр жа ве. Доб рай 

рэ кла май Ма гі лёў шчы не слу-

жаць ужо дзе ю чыя пра ек ты, 

якія па спя хо ва рэа лі зу юц ца. 

Яны па каз ва юць прык лад — 

тут мож на ра біць біз нес, сю-

ды трэ ба ўклад ваць гро шы. 

На пры кан цы чэр ве ня ў Ма-

гі лё ве прай шоў Між на род ны 

ін вес ты цый ны фо рум «Млын пос-

пе ху». Да нас пры еха лі прад стаў-

ні кі біз нес-ко лаў з 20 кра ін све ту. 

На фо ру ме мы пад пі са лі па кет па-

гад нен няў больш чым на 170 міль-

ё наў до ла раў. А за іх рэа лі за цы яй 

ста іць ства рэн не 650 но вых ра бо-

чых мес цаў. Ця пер у воб лас ці ідзе 

рэа лі за цыя не каль кіх сур' ёз ных ін-

вест пра ек таў. Маш таб ная ма дэр-

ні за цыя пра цяг ва ец ца на «Ма га-

тэк се» і шкло за вод зе ў Ялі за ве, 

уз буй ня ец ца цяп ліч ная гас па дар ка 

ў Баб руй ску, у Бя лы ніц кім ра ё не 

ідзе ства рэн не да во лі буй но га аг-

ра прад пры ем ства па вы твор час ці 

збож жа і дац кай бе кон най сві ні ны. 

Да рэ чы, гэ тая ж кам па нія пла нуе 

па бу да ваць ана ла гіч нае прад пры-

ем ства і ў Кры чаў скім ра ё не.

— Сель ская гас па дар ка Ма-

гі лёў шчы ны грун ту ец ца на раз-

віц ці буй на та вар най вы твор час-

ці, ства рэн ні аг ра хол дын гаў. 

З ін ша га бо ку — у рэ гі ё не яшчэ 

з 1990-х ства ра юц ца фер мер скія 

гас па дар кі, шэ раг з якіх знай шлі 

сваю ні шу і ста лі вы со ка рэн та-

бель ны мі прад пры ем ства мі. 

У чым, на ваш по гляд, эфек тыў-

ная фор му ла раз віц ця АПК для 

воб лас ці?

— У пер шую чар гу эфек тыў-

насць за ле жыць ад вы ка нан ня 

тэх на ло гіі і гас па дар ска га па ды-

хо ду да спра вы. А за леж насць рэн-

та бель нас ці ад та го, якая фор ма 

ўлас нас ці гас па дар кі — дзяр жаў-

ная ці пры ват ная, — на са мрэч 

пры ду ма ная. Мы ма ем шмат пры-

кла даў, ка лі кал гас пра цуе вель мі 

па спя хо ва і ка лі фер мер ледзь ве 

зво дзіць кан цы з кан ца мі. І на ад-

ва рот. Як га во рыц ца, кад ры вы ра-

ша юць усё.

У пя ці га до вай пра гра ме раз віц-

ця кра і ны вы зна ча ны най больш 

важ ныя кі рун кі раз віц ця АПК. 

У тым лі ку праз ства рэн не хол дын-

гаў — аб' яд нан ні гас па дар чых суб'-

ек таў. Та кі курс па ві нен вы ра шыць 

асноў ныя за да чы: па вы шэн не эфек-

тыў нас ці аграр най вы твор час ці і 

даб ра бы ту ра бот ні каў. Гэ та га мож-

на да сяг нуць за кошт пры мя нен ня 

кар па ра тыў най сіс тэ мы кі ра ван ня, 

рас пра цоў кі ўзгод не най фі нан са-

вай і вы твор чай па лі ты кі, пе ра хо-

ду да прын цы по ва но вай сіс тэ мы 

ма ты ва цыі кі раў ні коў і ра бот ні каў 

прад пры ем стваў па вы ні ках пра-

цы. Буй на та вар ныя гас па дар кі — 

гэ та, у пер шую чар гу, за мкнёны 

цыкл вы твор час ці — ад по ля да 

кра мы. Гэ та вы твор часць не сы ра-

ві ны, а га то вай пра дук цыі з вы со-

кай да баў ле най вар тас цю.

У той жа час дзяр жа ва пад трым-

лі вае і фер мер скія гас па дар кі. Да-
па мо га аказ ва ец ца юры дыч ная і 
фі нан са вая. Ле тась са срод каў 
бюд жэ ту фер ме рам бы ло вы пла-
ча на 400 ты сяч руб лёў суб сі дый. 
Тых, хто жа дае пра ца ваць на зям лі, 
ста но віц ца больш. Ця пер у рэ гі ё не 
за рэ гіст ра ва на амаль паў ты ся чы 
фер мер скіх гас па да рак. Але ад да-
ча па куль не ўраж вае. До ля фер ме-
раў у агуль ным аб' ёме вы твор час ці 
сель ска гас па дар чай пра дук цыі ўся-
го 2,3 пра цэн та. Ліч ба ня знач ная. 
Але і ў гэ тым сек та ры ёсць свае 
лі да ры, якія ста лі ары ен ці ра мі для 
ін шых. Узяць, на прык лад, фер мер-
скую гас па дар ку «Дыя на» ў Шкло-
ўскім ра ё не, якая спе цы я лі зу ец ца 
на вы рошч ван ні буль бы. Рэ корд ная 
ўра джай насць, су час ныя схо ві шчы і 
тэх ні ка, год ны за ро бак ра бот ні каў... 
Боль шасць пра дук цыі ідзе на экс-
парт. Гас па дар ка за раб ляе ва лю-
ту. Там пра цуе вель мі пісь мен ны 
і во пыт ны кі раў нік Ула дзі мір Ма лі-
ноў скі. Гэ та зноў па цвяр джае мер-
 ка ван не, што гас па дар скі па ды-
 ход — клю ча вы фак тар пос пе ху.

— Адзін з флаг ма наў сель ска-
гас па дар чай аду ка цыі ў кра і не — 
Бе ла рус кая сель ска гас па дар чая 

ака дэ мія, гэ та на са мрэч і буй ны 
на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр. На-
коль кі дзейс на яна да па ма гае 
АПК у пла не кад раў і ўка ра нен-
ня най ноў шых на пра цо вак? Як 
раз ві ва ец ца аль ма-ма тар Прэ зі-
дэн та — Ма гі лёў скі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт? І ўво гу ле, на коль кі 
апе ра тыў на і якас на рэ агу юць 
аду ка цый ныя ўста но вы воб лас ці 
на па трэ бу дзяр жа вы ў не аб ход-
ных спе цы я ліс тах?

— Маш таб нае пы тан не, але па-
спра бую ад ка заць ко рат ка і ёміс-
та. Ка лі га во рым пра Го рац кую 
сель ска гас па дар чую ака дэ мію, то 
без умоў на, гэ та флаг ман у пад-
рых тоў цы кад раў для АПК. Што год 
ака дэ мія вы пус кае больш за 2000 

вы со ка ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс-

таў. Вы пуск ні кі БДСГА скла да юць 

асно ву кад ра ва га за бес пя чэн ня 

сель скай гас па дар кі кра і ны. Сён ня 

ака дэ мія — гэ та на ву ко вы цэнтр з 

шы ро ка раз ві той інф ра струк ту рай 

і су час най ма тэ ры яль на-тэх ніч най 

ба зай. Го рац кія ву чо ныя рэ гу ляр-

на пра вод зяць на ву чаль ныя се мі-

на ры, да сле да ван ні і ма ні то рын гі 

ў гас па дар ках, да юць аг ра ры ям 

каш тоў ныя рэ ка мен да цыі, рас пра-

цоў ва юць іна ва цый ныя тэх на ло гіі 

для зем ля роб ства і жы вё ла га доў-

лі. На прык лад, рас пра ца ва ная ў 

ака дэ міі пра гра ма «Кан струк тар 

ра цы ё наў карм лен ня» ўжо ўста-

ноў ле на больш чым у 100 гас па-

дар ках кра і ны. Яна пры зна ча на 

для вы ба ру ап ты маль най кам бі-

на цыі кар моў і да ба вак для буй ной 

ра га тай жы вё лы. У асно ве пра гра-

мы — ін тэ ле кту аль ная ма тэ ма тыч-

ная пра цэ ду ра ап ты мі за цыі, якая 

ўліч вае ва гу, уз рост, стан зда роўя 

«НАШ АГУЛЬ НЫ БЕ ЛА РУС КІ 
І ЗА ЯГО НЕ СО РАМ НА

«Ка лі ка заць пра зме ны 

за апош нія 25 га доў, 

то, па га дзі це ся, цал кам 

ві да воч на — на ша 

кра і на, і Ма гі лёў ская 

воб ласць не вы клю чэн не, 

зра бі ла вя лі кі крок, а то 

і не каль кі кро каў на пе рад. 

Ад бы лі ся ка ла саль ныя 

зме ны аб са лют на ва ўсіх 

сфе рах жыц ця. Упэў не ны, 

па лі тыч ныя па дзеі 1994 го да 

ста лі ад лі кам но вай гіс то рыі 

на ша га на ро да. Бе ла ру сы 

аб ра лі свой улас ны шлях 

раз віц ця — жыць сва ім 

ро зу мам і сва ёй пра цай». 

«Сё ле та па чы на ем 

бу даў ніц тва дубль-тра сы, 

якая звя жа буй ны ра ён 

Ка зі мі раў ку з пра спек там 

Кас ма на ўтаў. Гэ тая 

ма гіст раль вы ра шыць 

транс парт ную праб ле му 

вя лі кай част кі го ра да».


