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Усё по бач
Трэ ба ад зна чыць, што аг-

ра га ра док аб ме жа ва ны аў-

та да ро га мі і чы гун кай. Тэ-

ры та ры яль на рас ці яму ня ма 

ку ды, але гэ ты факт тут лі-

чаць вы клі кам, які дае но выя 

маг чы мас ці. У ата чэн ні жы лых 

гма хаў Чы гу нач на га ра ё на Го-

ме ля — асаб лі вая вяс ко вая 

ат мас фе ра. На мес нік ды рэк-

та ра гас па дар кі Лю боў КАЗ-

ЛО ВА па ста ян на пад крэс лі вае 

ўза е ма ра зу мен не па між усі мі 

служ ба мі і пад раз дзя лен ня мі, 

у тым лі ку і ўла да мі:

— У нас адзін ства мэт, пад-

трым ка, уза е ма да па мо га. Ка лі 

мы неш та па чы на ем ра біць, 

ёсць ад чу ван не, што ра зам 

змо жам усё. Та му коль касць 

жы ха роў у нас па ста ян на рас-

це. Ка лі дзе сяць га доў та му 

бы ло 2400, ця пер ста ла — 

2800. І жыл лё для лю дзей бу-

ду ец ца. Жы лы фонд на ліч вае 

39 шмат ква тэр ных да моў і 

216 пры ват ных, ёсць ін тэр нат 

для мо ла дзі. Вы дзя ля юц ца 

ўчаст кі пад ін ды ві ду аль нае 

бу даў ніц тва.

За бу до ва тут да стат ко ва 

шчыль ная, але ж зу сім вы со кіх 

да моў ня ма. Аку рат ныя двух- 

і пяці па вяр хо ві кі по бач з інф-

ра струк ту рай, да якой — ру кой 

па даць. Тут на ват ве ла сі пед не 

трэ ба, каб хут ка да брац ца да 

шко лы, дзі ця ча га сад ка, пош-

ты ці кра мы. Для лю дзей гэ та, 

без умоў на, вель мі зруч на.

Трэ на жо ры 
для алім пій цаў

— Усё за хоў ва ла ся, рэ-

кан стру я ва ла ся, ад наў ля ла-

ся, бу да ва ла ся, — пра цяг вае 

эк скур сію Лю боў Фё да раў-

на. — Та му вы гляд аг ра га-

рад ка су час ны, а лю дзям тут 

жыць кам форт на. Ка лі ў 2006 

го дзе бы ло пры ня та ра шэн не 

аб утва рэн ні аг ра га рад коў, то 

наш па коль кас ці аб' ек таў быў 

амаль сфар мі ра ва ны. У 2009 

го дзе з ну ля па бу да ва лі но вы 

спар тыў ны комп лекс.

У яго і за хо дзім. Аляк-

сандр БАГ ДА НАЎ, за гад чык 

фі лі яла ДЮСШ Го мель ска га 

ра ё на ў аг ра га рад ку Мі чу-

рын ская, па каз вае бу ды нак 

і тое, як ён вы гля дае знут ры: 

пра стор ная гуль ня вая за ла, 

трэ на жо ры, раз дзя валь ныя 

па коі, ду ша выя:

— По бач зна хо дзіц ца пля-

цоў ка са штуч ным па крыц цём 

для мі ні-фут бо ла. Яе па бу да-

ва лі ле тась. Ёсць і ву ліч ныя 

трэ на жо ры. Стаў ку ро бім на 

вы ха ван не ва лей ба ліс таў і 

дзю да іс таў. Та му для іх ство-

ра ны ўсе ўмо вы і з імі пра цу-

юць пра фе сій ныя трэ не ры. 

Між тым і да сяг нен ня мі юныя 

спарт сме ны ра ду юць: на між-

на род ных тур ні рах увесь час 

зай ма юць пры за выя мес цы, 

ёсць чэм пі ё ны кра і ны па дзю-

до. Ча ты рох вы ха ван цаў ле-

тась пе рад алі ў цэнтр алім пій-

ска га рэ зер ву.

Кра ма 
для ста сун каў
Пра стор ную кра му па бу да-

ва лі так са ма ад нос на ня даў на ў 

спаль най част цы аг ра га рад ка.

— Каб, ка лі за быў неш та 

ад ра зу ку піць, не ле на вац ца 

вый сці яшчэ раз, — усмі ха ец ца 

за гад чы ца пра дук то вай кра-

мы Юлія ГРА БЕН НІ КА ВА. — 

У на шу кра му не ка то рыя 

па тры ра зы за дзень пры-

хо дзяць. Тут, як у вёс цы: не 

толь кі куп ля юць та ва ры, але 

і збі ра юц ца, каб прос та па гу-

та рыць. Ба чы це, як у нас пра-

стор на, — з ка ляс кай мож на 

за ехаць. Да рэ чы, са ма аб слу-

гоў ван не — як у го ра дзе. Мы 

ўсіх сва іх па куп ні коў ве да ем. 

Ка лі да нас нех та чу жы за хо-

дзіць, ад ра зу за ўва жа ем. Тут 

вель мі ці ха, спа кой на. Ня ма 

мі тус ні і на пру жан ня, як у го-

ра дзе. Больш да ве ру па між 

людзь мі.

Пра да вец пра мыс ло вай 

гру пы та ва раў На стас ся Рын-

гоў ская ня даў на ста ла най-

леп шай ся род ка лег у аб лас-

ным пра фе сій ным кон кур се 

спа жыў ка а пе ра цыі — ця пер 

рых ту ец ца пры маць удзел у 

рэс пуб лі кан скім. Уво гу ле, у 

га рад ку га на рац ца людзь мі, 

якія тут вы рас лі, вы ву чы лі ся, 

а по тым вяр ну лі ся жыць і пра-

ца ваць. Як, на прык лад, 12 з 

50 на стаў ні каў Бры лёў скай ся-

рэд няй шко лы. Яе ды рэк тар 

Ігар СЯ ЛЮК ве дае не каль кі 

па ка лен няў вуч няў. Ён сам за 

30 га доў мае адзі ны за піс у 

пра цоў най кніж цы.

Спе цы я ліст 
па чы на ец ца 

са шко лы
— Тут ста сун кі па між 

людзь мі ін шыя, чым у го ра дзе. 

Больш цёп лыя, ча ла веч ныя, 

сяб роў скія, ся мей ныя, мож на 

ска заць. Усе ве да юць ад но 

ад на го і пе ра жы ва юць, ка лі 

што здараецца. Мы зна ё мыя з 

баць ка мі кож на га дзі ця ці, і гэ-

та нам да па ма гае зна хо дзіць 

па ра зу мен не. На шы вуч ні — 

вы со ка ма ты ва ва ныя. Мно гія 

з іх вяр та юц ца сю ды пас ля 

ву чо бы ў ВНУ. Ся род ква лі фі-

ка ва ных спе цы я ліс таў КСУП 

«Бры лё ва» мно га на шых вы-

пуск ні коў, у дзі ця чым сад ку і 

ам бу ла то рыі — так са ма.

ВЯС КО ВЫ ДУХ
Ка лі га во раць Мі чу рын ская, 

Ка лі га во раць Бры лё ва,
Спра ва ў тым, што афі цый ная 

наз ва аг ра га рад ка, які ад но сіц ца да 

Крас нен ска га сель са ве та Го мель ска га 

ра ё на, — Мі чу рын ская. Але ж ме на ві та 

гэ ты аг ра га ра док з'яў ля ец ца цэнт рам 

сла ву тай на ўсю Бе ла русь гас па дар кі — 

КСУП «Бры лё ва». Та му ў га вор цы 

жы ха ры час цей ка рыс та юц ца гэ тай 

наз вай, каб аба зна чыць тэ ры то рыю, 

дзе яны жы вуць. Маг чы ма, яшчэ і та му, 

што Бры лё ва — гэ та вя до мы брэнд 

ага род ні ны, якую тут вы рошч ва юць 

і пе ра пра цоў ва юць. А яшчэ ўсе 

ве да юць, што ма гут ную гас па дар ку 

апош нія 40 га доў уз на чаль вае сла ву ты 

Ге рой Са цы я ліс тыч най пра цы Ар кадзь 

Коб ру сеў. Ён з па плеч ні ка мі тут 

зай маў ся і ства рэн нем інф ра струк ту ры, 

якую да ста ту су аг ра га рад ка не скла да на 

бы ло ўдас ка на ліць дзесяць га доў та му.З ЧА ГО ЎСЁ ПА ЧЫ НА ЛА СЯ
У ар ты ку ле «Эта пы вя лі ка га шля ху», 

раз ме шча ным на сай це Мін сель гас хар-

ча, мі ністр сель скай гас па дар кі і хар ча-

ван ня Бе ла ру сі Ле а нід За яц на гад вае, 

што да па чат ку 1990-х га доў Бе ла русь 

па вы твор час ці пра дук цыі сель скай гас-

па дар кі зай ма ла ад но з пер шых мес цаў 

не толь кі ў бы лым Са вец кім Са ю зе, але і 

ся род мно гіх раз ві тых кра ін Еў ро пы.

Ад нак на па чат ко вым эта пе ства рэн-

ня су ве рэн най дзяр жа вы і ста наў лен ня 

но вай сіс тэ мы гас па да ран ня ад бы ло ся 

рэз кае па дзен не сель гас вы твор час ці. 

Раз бу рэн не адзі най эка на міч най пра сто-

ры СССР па зба ві ла Бе ла русь сы ра він-

ных рэ сур саў для вы твор час ці азот ных 

і фос фар ных угна ен няў, мэ та вых па ста-

вак 3—4 млн тон у год збож жа, уся го 

асар ты мен ту срод каў аба ро ны рас лін і 

жы вёл, боль шас ці ві даў сель ска гас па-

дар чай тэх ні кі і па лі ва для яе.

Да цяж кіх на ступ стваў для сель ска-

гас па дар ча га комп лек су пры вёў дэ ман-

таж кал гас на-саў гас най вы твор час ці. 

Бы лі праб ле мы з кад ра мі, упа лі па каз-

чы кі, на хар чо выя та ва ры ўвя лі карт кі... 

Сі ту а цыя са праў ды бы ла скла да най.

З пер шых дзён на па са дзе кі раў ні ка 

дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка па ста-

віў за да чу: ры нак хар ча ван ня па ві нен 

быць за поў не ны, а на род — на корм ле-

ны. Пас ля яе вы ка нан ня на ша кра і на 

ста ла пра да ваць ліш кі сель ска гас па дар-

чай пра дук цыі за мя жу.

ЗА КЛАС ЦІ АСНО ВУ
Для та го каб са браць усе на пра цоў-

кі і за да чы ў сель ска гас па дар чай сфе-

ры, быў па трэ бен струк ту ра ва ны да ку-

мент.

У ве рас ні 2003 го да Аляк сандр Лу ка-

шэн ка даў на ступ нае да ру чэн не: трэ ба 

рас пра ца ваць пра гра му, якая да зво ліць 

уз няць аг ра пра мыс ло вы комп лекс на-

шай кра і ны на якас на но вы ўзро вень і 

зро біць жыц цё за ме жа мі го ра да больш 

пры ваб ным. Не каль кі га доў спат рэ бі-

ла ся, каб пад рых та ваць паў на вар тас-

ны да ку мент, у якім дэ та лё ва бы ло 

рас кла дзе на — што ра біць, як і ў якія 

тэр мі ны. Та му вя лі кай экс перт най гру-

пай па ча ла ся рас пра цоў ка Дзяр жаў най 

пра гра мы ад ра джэн ня і раз віц ця вёскі, 

а дак лад ней, яе пер ша га эта пу рэа лі за-

цыі — з 2005 да 2010. Яе най важ ней шая 

асаб лі васць — маш таб насць.

У са ка ві ку 2005 го да кі раў нік дзяр-

жа вы пра вёў на ра ду, на якой быў прад-

стаў ле ны вы ні ко вы пра ект поў на маш-

таб най пра гра мы (да рэ чы, да ку мент 

быў рас пра ца ва ны на асно ве вы ні каў 

вы ка нан ня Пра гра мы ўдас ка на лен ня аг-

ра пра мыс ло ва га комп лек су Бе ла ру сі на 

2001—2005 га ды), а яшчэ да гэ та га пра-

ект па ўка зан ні Аляк санд ра Лу ка шэн кі 

быў апуб лі ка ва ны ў СМІ для ўсе на род на-

га аб мер ка ван ня. Лю дзі ад рэ ага ва лі на 

да ку мент — пра па но вы і за ўва гі вы каз-

ва лі не толь кі гра ма дзя не ста рэй ша га 

ўзрос ту, але і мо ладзь. У цэ лым мож-

на ска заць ад на знач на — гра мад ства 

ўспры ня ло ідэю кан струк тыў на.

На са мой на ра дзе бе ла рус кі лі дар 

зая віў на ступ нае:

«Ка лі мы пач нём ін тэн сіў на ажыц цяў-

ляць Пра гра му ад ра джэн ня і раз віц ця 

вёс кі і да б'ём ся яе рэа лі за цыі, мы за кла-

дзём асно ву раз віц ця на шай дзяр жа вы 

на мно гія дзе ся ці год дзі, а мо жа быць, 

і на ста год дзі. На ша дзяр жа ва заў сё ды 

бы ла моц ная вёс кай. І яе мы па він ны 

ад ра дзіць».

Кі раў нік дзяр жа вы так са ма ад зна чыў 

не ка то рыя тон ка сці рэа лі за цыі пра гра-

мы. Па вод ле яго слоў, ужо та ды ў на шай 

кра і не жы лі ў яе ўмо вах. «Мы за цяг ну лі 

яе за цвяр джэн не, але да мо ві лі ся, што 

пад гэ тую кан цэп цыю і асноў ныя яе на-

прам кі мы па він ны бу да ваць усю па лі ты-

ку на вёс цы, у тым лі ку і фі нан са вую», — 

ска заў ён.

Ко рат ка аб га лоў ных па ла жэн нях і 

ўмо вах, сфар му ля ва ных у да ку мен це. 

Па-пер шае, на пра ця гу 2005—2010 га-

доў бы ло пра ду гле джа на ства рэн не 

1481 аг ра га рад ка, якія на зы ва лі ся пра-

вад ні ка мі са цы яль ных стан дар таў. Па-

дру гое, у вы твор чай сфе ры да сяг нен-

не да 2010 го да за пла на ва ных аб' ёмаў 

сель ска гас па дар чай вы твор час ці і яе 

рэн та бель нас ці ў 18—20 % грун та ва ла-

ся на тры нац ца ці пры яры тэт ных кі рун ках 

(тэх ніч нае пе ра асна шчэн не, ме лі я ра цыя 

зя мель і ін шыя). Па-трэ цяе, пра гра ма 

вы лу ча ла ся знач ны мі аб' ёма мі фі нан-

са ван ня.

ШТО АТРЫ МА ЛА СЯ, 
І ШТО МА ЕМ ЦЯ ПЕР

Пра вы нік пра гра мы кра са моў на пі ша 

Ле а нід За яц:

«У вы ні ку рэа лі за цыі ар га ні за цый ных 

ме ра пры ем стваў пра гра мы і ак ты ві за цыі 

іна ва цый ных пра цэ саў да кан ца 2010 го-

да ў аграр ным комп лек се бы ла сфар мі-

ра ва на су час ная інф ра струк ту ра га лі ны 

[...]. Рэа лі за ва ныя ме ры да лі маг чы масць 

да сяг нуць усіх на ме ча ных пра грам ных 

па зі цый. Аб' ём ва ла вой пра дук цыі ў сель-

ска гас па дар чых ар га ні за цы ях і ся лян скіх 

(фер мер скіх) гас па дар ках па вя лі ча ны на 

52,7 %. Аг ра пра мыс ло вы комп лекс кра-

і ны ў поў най ме ры за бяс пе чыў год ны 

ўнут ра ны хар чо вы ры нак, па шы рыў экс-

парт амаль усіх ві даў сель гас пра дук цыі. 

Аграр ны экс парт у 2010 го дзе пе ра вы сіў 

2 млрд до ла раў».

За кла дзе ныя ў да ку мен це на прам кі 

раз віц ця АПК знай шлі пра цяг у на ступ-

ных пра гра мах на 2011—2015 і 2016—

2020 га ды.

На пе ра дзе ра шэн не вель мі сур' ёз-

ных за дач: вы твор часць ма ла ка па він на 

ўзрас ці да 9,2 млн тон, мя са буй ной ра-

га тай жы вё лы — да 720 млн тон, сві ней 

і птуш кі ад па вед на да 540 і 615 тысяч 

тон.

У рас лі на вод стве да кан ца 2020 го да 

пла ну ец ца па вы сіць да ўзроў ню 2015-

га ўра джай насць збож жа вых куль тур на 

9 %, буль бы — на 25 %, ага род ні ны — на 

9 %, пла доў і ягад — у 2,5 ра за, рап су — 

на 31 %, цук ро вых бу ра коў — на 51 %, 

вы твор часць пра дук цыі рас лі на вод ства ў 

гас па дар ках усіх ка тэ го рый — на 9,3 %.

...Свет змя ня ец ца — і дзяр жа ве не-

аб ход на хут ка і якас на рэ ага ваць на су-

час ныя вы клі кі. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ад зна чыў, што ра зам з па ве лі чэн нем 

сель ска гас па дар чых па каз чы каў яшчэ 

ад ной за да чай з'яў ля ец ца ства рэн не 

вёс кі бу ду ча га — а гэ та вы хад на но-

вы ўзро вень са цы яль ных стан дар таў у 

сель скай мяс цо вас ці.

Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

З гіс то рыі пы тан няЗ гіс то рыі пы тан ня

АД РАЗВАЛЕНЫХ 
КАЛГАСАЎ 

ДА СТАБІЛЬНЫХ 
ГАСПАДАРАК

Як Дзяр жаў ная пра гра ма ад ра джэн ня і раз віц ця вёс кі 
змя ні ла сі ту а цыю ў сель скай гас па дар цы Бе ла ру сі — 

і як бу дзе мя няць яе ў да лей шым

Урок гіс то рыі ў мяс цо вай шко ле.


