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жы вё лы, ін шыя фак та ры і скла дае 

ап ты маль ны для яе ра цы ён. І гэ та 

толь кі адзін ка вы прык лад эфек-

тыў на га су пра цоў ніц тва аграр най 

на ву кі і вы твор час ці.

Што да Ма гі лёў ска га дзяр жаў-

на га ўні вер сі тэ та імя Ку ля шо ва, то 

сён ня гэ тая ВНУ — га лоў ны аду-

ка цый ны на ву ко ва-ме та дыч ны 

цэнтр сіс тэ мы аду ка цыі Ма гі лёў-

скай воб лас ці. Фун да мен таль ныя 

і пры клад ныя да сле да ван ні на пя-

рэд нім краі су час ных на ву ко вых 

ве даў: элект ро ні ка і фа то ні ка, ла-

зер на-ап тыч ная ды яг нос ты ка, эка-

ло гія і пры ро да ка ры стан не, аг ра-

эка ту рызм, шэ раг да сле да ван няў 

у га лі не ма тэ ма ты кі, фі зі кі, хі міі, 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій. Так-

са ма на ву коў цы ўдзель ні ча юць 

у дзей нас ці па ўдас ка наль ван ні 

аду ка цый ных пра грам і стан дар-

таў. А з улі кам уз ні ка ю чых па трэб 

ва ўні вер сі тэ це ка рэкту юць на бор 

абі ту ры ен таў і ад кры ва юць пад-

рых тоў ку па но вых спе цы яль нас-

цях. Так, на прык лад, на ле та тут 

пач нуць рых та ваць пра гра міс таў і 

бі ё ла гаў-ана лі ты каў.

Тое ж да ты чыц ца і ін шых на шых 

вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў.

У Бе ла рус ка-ра сій скім уні вер сі тэ це 

і Ма гі лёў скім уні вер сі тэ це хар ча-

ван ня так са ма гіб ка рэ агу юць на 

па трэ бы рын ку пра цы.

— Сё ле та знач ная до ля аб лас-

но га бюд жэ ту вы дзя ля ец ца на 

ўма ца ван не ме ды цын скай ба зы 

воб лас ці. На коль кі ад чу валь на 

атрым лі ва ец ца ма дэр ні за ваць 
гэ тую га лі ну? У збо ры срод каў 
для рэ кан струк цыі Баб руй скай 
дзі ця чай баль ні цы ўдзель ні ча-
лі і на сель ніц тва, і дэ пу та ты, і 
дзяр жа ва. Якія дзе ян ні бу дуць 
ад бы вац ца сё ле та на гэ тым аб'-
ек це?

— Спа дзя ю ся, нам мно гае ўдас-

ца зра біць у гэ тым кі рун ку. Зда-

роўе лю дзей заў сё ды па він на быць 

у пры яры тэ це дзяр жа вы. Срод кі 

на ўма ца ван не ме ды цын скай ба-

зы са праў ды вы дзя ля юц ца вель-

мі іс тот ныя — амаль 20 міль ё наў 

руб лёў. Гро шы пой дуць на бя гу чы 

і ка пі таль ны ра монт уста ноў ахо-

вы зда роўя, а так са ма на на быц цё 

ме дабс та ля ван ня. На гэ ты год у 

нас за пла на ва ны шэ раг важ ных 

аб' ек таў. У Асі по ві чах бу дзе за вер-

ша на бу даў ніц тва тэ ра пеў тыч на га 

кор пу са ра ён най баль ні цы. Упэў-

не ны, дзя ку ю чы гэ та му ме ды цын-

ская да па мо га ў ра ё не вый дзе на 

но вы якас ны ўзро вень. Так са ма 

сё ле та за вер ша цца ра бо ты па 

рэ кан струк цыі ра дзіль на га до ма 

ў Ма гі лёў скай га рад ской баль ні-

цы хут кай ме ды цын скай да па мо гі. 

Рэ кан струк цыя доў га ча ка ная. Ра-

ней шыя ўмо вы для ма ла дых ма ці і 

аку шэ раў бы лі, мяк ка ка жу чы, кеп-

скі мі. Ця пер там бу дуць пра стор-

ныя і ўтуль ныя па ла ты і су час нае 

ме ды цын скае аб ста ля ван не — усё, 

каб ро ды і зна хо джан не ма ці і не-

маў лят у ра дзіль ні бы лі мак сі маль-

на спа кой ныя і кам форт ныя.

Яшчэ адзін вель мі важ ны 

аб' ект — ля чэб ны кор пус дзі ця-

чай баль ні цы ў Баб руй ску. Яго 

рэ кан струк цыя ідзе поў ным хо дам, 

пла ну ец ца за вяр шэн не ра бот у 

ліс та па дзе на ступ на га го да. Рэ кан-

струк цыя са праў ды маш таб ная. Гэ-

та і ўста ля ван не но ва га да ху, но вых 

вок наў, і ўцяп лен не сцен. Пра во-

д зяц ца вя лі кія ўнут ра ныя ра бо ты, 

цал кам ідзе за ме на сіс тэм ацяп лен-

ня, элект рыч нас ці, во да за бес пя чэн-

ня, ка на лі за цыі. Па сут нас ці, гэ та 

бу дзе но вы бу ды нак. Фі нан са ван не 

ідзе з роз ных кры ніц. На 2019 год 

дзяр жа ва вы дат ка ва ла 2,5 міль-

ё на руб лёў. Так са ма па сту па юць 

срод кі з даб ра чын на га ра хун ку. На 

сён ня лю дзі са бра лі больш за 300 

ты сяч руб лёў. Да па ма га юць усе — 

пра цоў ныя ка лек ты вы, прад пры-

маль ні кі, дэ пу та ты і звы чай ныя 

лю дзі. Гэ та па цвяр джае кан са лі-

да ва насць на ша га гра мад ства, га-

тоў насць лю дзей ра біць доб рую 

спра ву.

У Ма гі лё ве ёсць па трэ ба ў бу-

даў ніц тве па лі клі ні кі ў буй ным мік-

ра ра ё не Ка зі мі раў цы, а так са ма 

ў бу даў ніц тве кар дыя хі рур гіч на-

га кор пу са ў аб лас ной баль ні цы. 

Там ёсць вы дат ныя пра фе сі я на лы, 

якія га то вы пра во дзіць апе ра цыі 

на сэр цы лю бой скла да нас ці. Але 

не ха пае апе ра цый ных. Пы тан не 

сур' ёз нае, і мы ма ем цвёр ды на-

мер вы ра шыць яго ста ноў ча. Абод-

ва аб' ек ты да дат ко ва ўклю ча ны ў 

ін вес ты цый ную пра гра му на 2019 

год, хут ка пач нём бу даў ніц тва.

Уво гу ле лі чу, што су час ная ай-

чын ная ме ды цы на раз ві ва ец ца 

доб ры мі тэм па мі і зна хо дзіц ца 

на вель мі вы со кім уз роў ні. У на-

шым рэ гі ё не ство ра на цу доў ная 

ля чэб на-ды яг нас тыч ная ба за, 

якая да зва ляе ўка ра няць най ноў-

шыя ме та ды ды яг нос ты кі і ля чэн-

ня. Але, без умоў на, га лоў нае ў 

на шай ме ды цы не — вы со ка пра-

фе сій ныя спе цы я ліс ты: ура чы і іх 

па моч ні кі.

— Ту рыс тыч ны па тэн цы ял 
воб лас ці дае маг чы масць па-
пу ля ры за ваць сваю спад чы ну, 
пры ваб лі ваць вя лі кую коль касць 
лю дзей, за во дзіць ка рыс ныя су-
вя зі. Але не заў сё ды на гэ та зна-
хо дзяц ца срод кі. Як да во дзіц ца 
вы хо дзіць з сі ту а цыі? На што 
ў пер шую чар гу вы дзя ля юц ца 
гро шы?

— Так, згод ны з ва мі. Жы ха ры 

Ма гі лёў шчы ны атры ма лі доб рую 

спад чы ну. Вы ве да е це, боль шую 

част ку жыц ця я пра вёў у ста ліч ным 

рэ гі ё не, але ў Ма гі лё ве ад чу ваю ся бе 

ні бы до ма. Я люб лю гэ ты пры го жы 

го рад. Ён мае асаб лі вы шарм. І ха-

це ла ся б, каб сю ды пры яз джа ла як 

ма га больш ту рыс таў. Па ка заць ёсць 

што. Ці ка вых і сла ву тых мес цаў ба-

га та. У тым лі ку і но вых. На прык лад, 

у го ра дзе з'я ві ла ся пар ка вая зо на ў 

Пад мі кол лі. Мно гія ма гі ляў ча не ўжо 

на зы ваюць яе сва ім лю бі мым мес-

цам ад па чын ку. Там зра бі лі вя лі кую 

кас кад ную лес ві цу з фан та на мі. Коль-

касць пры сту пак на ват боль шая, чым 

у зна ка мі тай Па цём кін скай лес ві цы 

ў Адэ се. Я на лі чыў 250 пры сту пак. 

За езд у Ма гі лёў з бо ку Мін ска ця пер 

упры гож вае ар ка, на кшталт тых, што 

ёсць у Бер лі не, Па ры жы і Маск ве. Гэ-

тыя ра бо ты пра ве дзе ны пераважна 

за бюд жэт ныя срод кі.

Акра мя эс тэ ты кі ад да ец ца ўва-

га і кам фор ту. 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. Ма гіст раль 
вы ра шыць транс парт ную праб ле-
му вя лі кай част кі го ра да.

Без умоў на, ад да ём ува гу гіс то-
ры ка-куль тур ным каш тоў нас цям. 
Паў міль ё на руб лёў сё ле та бу дзе 
на кі ра ва на на рэ стаў ра цыю Жы-
ліц ка га па ла ца ва-пар ка ва га ан-
самб ля ў Кі раў скім ра ё не. Больш 
за тры міль ё ны руб лёў бу дзе вы-
дат ка ва на на рэ стаў ра цыю Свя-
та-Пус тын ска га ма нас ты ра ў Мсці-

слаў скім ра ё не. Гэ та толь кі ка лі ка-

заць пра буй ныя пра ек ты. Мы ра-

зу ме ем, што трэ ба больш ак тыў на 

пра во дзіць ра бо ту па пры цяг нен ні 

ін вес ты цый у ту рыс тыч ную сфе-

ру, укла даць гро шы ў ту рыс тыч ны 

мар ке тынг. У гэ тай га лі не мы ма-

ем вя лі кія рэ зер вы, і іх не аб ход-

на за дзей ні чаць. На жаль, сён ня 
Бе ла русь ве да юць за мя жой не-
да стат ко ва доб ра. У ад но сі нах да 
нас там яшчэ шмат стэ рэа ты паў. І 
пра вя дзен не буй ных між на род ных 
фо ру маў, якія нам да вя ра юць, гэ та 
вы дат ны шанц змя ніць сі ту а цыю. 
На Еў ра пей скія гуль ні да нас за-
ві та лі ты ся чы гас цей з са мых роз-
ных кут коў кан ты нен та. Мно гія з іх 
бы лі ў Бе ла ру сі ўпер шы ню і ака за-
лі ся вель мі ўра жа ныя тым, што тут 
па ба чы лі, ура жа ныя людзь мі, з які-

мі па зна ё мі лі ся. Яны пры едуць да 

ся бе і бу дуць рас каз ваць пра на шу 

кра і ну. І ін шыя па жа да юць так са-

ма пры ехаць да нас. Та му спры яе 

і бяз ві за вы рэ жым. А на ша за да ча 

су стрэць іх па-бе ла рус ку гас цін на, 

з ад кры тай шчы рай ду шой, па ка-

заць ся бе, сваю гіс то рыю і свае 

су час ныя да сяг нен ні. На род ная 

дып ла ма тыя — са мая эфек тыў ная. 

А ту рыс тыч ная пры ваб насць — 

гэ та імідж кра і ны і ін вес ты цыі. Та-

му, яшчэ раз пад крэс лі ваю, раз-

віц цё ту рыс тыч най сфе ры — адзін 

з га лоў ных кі рун каў ра бо ты дзяр-

жа вы.

— Тэ ме ма лой ра дзі мы сён ня 

ад да ец ца шмат ува гі. Што ме-

на ві та вы ўкла да е це ў гэ та па-

няц це?

— Ня гле дзя чы на тое што даў но 

жы ву ў го ра дзе, у ду шы я заў сё ды 

быў вяс ко вы ча ла век. Мае ка ра ні 

ў вёс цы Га цук. Гэ та на Случ чы не. 

Там ра біў пер шыя кро кі і пра мо-

віў пер шыя сло вы. Там атры маў

баць коў скае вы ха ван не. Якое б ні 

бы ло скла да нае жыц цё, ма ці з та-

там заў сё ды да ры лі сваю лю боў 

і пя шчо ту, ву чы лі пра ца ві тас ці і 

год нас ці, ад роз ні ваць доб рае ад 

дрэн на га. Доб ра па мя таю дух мя ны 

во дар хат ня га хле ба, сма жа на га 

са ла і ні з чым не па раў на ную ка-

ло дзеж ную ва ду. Гэ та не на сталь-

гія па ма лен стве, а звы чай ная 

па мяць сэр ца. Лі чу, што па няц це 

«ма лая ра дзі ма» для ўсіх ад ноль-

ка вае. І тое, што сён ня мы ўдзя-

ля ем ёй шмат ува гі, гэ та цал кам 

на ту раль на і пра віль на. Пра свае 

ка ра ні трэ ба па мя таць.

— Што для вас апош няя 

чвэрць ста год дзя?

— Гэ та быў вы зна чаль ны час. 

25 га доў та му мы аб ра лі свой курс 

раз віц ця. І гэ тую чвэрць ста год дзя 

бе ла рус кі на род бу да ваў не за леж-

ную дзяр жа ву, дзяр жа ву для на-

ро да. Мы за кла лі пад му рак, зра-

бі лі сце ны, уста ля ва лі дах, за ня лі-

ся ўнут ра ным аздаб лен нем. Наш 

агуль ны бе ла рус кі дом атры маў ся 

моц ны, ён ста іць тры ва ла, і за яго 

не со рам на пе рад су се дзя мі. Зра-

зу ме ла, не ўсё бы ло глад ка, але 

скла да нас ці, як вя до ма, толь кі 

за гар тоў ва юць. Я га на ру ся, што 

так са ма браў удзел у гэ тым бу-

даў ніц тве — у гас па дар чай дзей-

нас ці, на дзяр жаў най служ бе. На 

кож ным участ ку, які мне да вя ра лі, 

я на ма гаў ся пра ца ваць так, каб 

не бы ло со рам на пе рад людзь мі 

і ў пер шую чар гу — пе рад са мім 

са бой. Інакш нель га. 75 га доў та-

му на шы баць кі, дзя ды і пра дзе ды 

ад ста я лі для Бе ла ру сі сва бо ду, і 

мы — іх на шчад кі, — кож ны на сва-

ім участ ку, па він ны зра біць усё, 

каб на ша кра і на квіт не ла і на да-

лей. Упэў не ны, наш на род мо жа 

га на рыц ца су час най Бе ла рус сю.

ДОМ АТРЫ МАЎ СЯ МОЦ НЫ,
ПЕ РАД СУ СЕ ДЗЯ МІ»

«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».

«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».

«Што да Ма гі лёў ска га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

імя Ку ля шо ва, то сён ня гэ тая 

ВНУ — га лоў ны аду ка цый ны 

на ву ко ва-ме та дыч ны 

цэнтр сіс тэ мы аду ка цыі 

Ма гі лёў скай воб лас ці. 

Фун да мен таль ныя 

і пры клад ныя да сле да ван ні 

на пя рэд нім краі су час ных 

на ву ко вых ве даў: 

элект ро ні ка і фа то ні ка, 

ла зер на-ап тыч ная 

ды яг нос ты ка, эка ло гія 

і пры ро да ка ры стан не, 

аг ра эка ту рызм, шэ раг 

да сле да ван няў у га лі не 

ма тэ ма ты кі, фі зі кі, хі міі, 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій». 
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Свята «Купалле» ў Александрыі.

На рэспубліканскім свяце «Купалле» Леанід ЗАЯЦ узнагародзіў лепшых 
аграрыяў Магілёўскай вобласці па выніках працы ў 2018 годзе.
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