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Між тым на ступ нае мес ца, 

ку ды мы за зір ну лі, — гэ та Бры-

лёў ская ўра чэб ная ам бу ла то-

рыя агуль най прак ты кі. За-

гад чы цу Свят ла ну ВЯР ШУК 

ад па цы ен таў ада рва лі на хві-

лін ку.

— У нас ты по вая ам бу-

ла то рыя, — ка жа Свят ла на 

Ва сі леў на, — па бу да ва ная 

ў 1991 го дзе. Тут пра цу юць 

два ўра чы агуль най прак ты кі. 

Кад ра мі мы ўкам плек та ва ныя 

цал кам, у тым лі ку ся рэд нім 

пер са на лам. Усё не аб ход нае 

ёсць. Вось ця пер, як і ў го ра-

дзе, ука ра ня ем элект рон ныя 

рэ цэп ты. Важ на, што мы ве-

да ем сем'і і спад чын ныя хва-

ро бы ста рэй шых па ка лен няў. 

Жыц цё выя сі ту а цыі так са ма 

на зда роўе ўплы ва юць — і нам 

пра іх вя до ма. Тут вый грыш на 

жыць з пунк ту гле джан ня эка-

ло гіі: ку ды менш транс пар ту, 

чым у ме га по лі сах.

З пес няй 
па жыц ці

Амаль на са май мя жы аг-

ра га рад ка з Го ме лем — Дом 

куль ту ры. Ён па бу да ва ны 

ў 1965 го дзе і да гэ туль зна-

хо дзіц ца на ба лан се сель-

гас прад пры ем ства. КСУП і 

пад трым лі вае яго ў на леж-

ным ста не, ад зна чае ды-

рэк тар уста но вы Ула дзі мір 

СЫ БА ТАЎ:

— Та ко га стаў ле ння да 

куль ту ры, як тут, я ні дзе не 

су стра каў. Не ка лі, 39 га доў 

та му, па за га дзе кі раў ні ка 

гас па дар кі Ар ка дзя Коб ру-

се ва тут ства ры лі хор «Вя-

зан ка». У 1982 го дзе ён стаў 

на род ным. І ця пер лю дзі 

зай ма юц ца ў ім з за да валь-

нен нем. Да рэ чы, у нас ёсць 

і ва каль на-ін стру мен таль ны 

ан самбль, апа ра ту ру для 

яко га за ку пі ла гас па дар-

ка, і тан ца валь ны ка лек тыў 

«Крос ны», і клас ха рэа гра фіі 

дзі ця чай му зыч най шко лы, 

і гур ток дэ ка ра тыў на-пры-

клад ной твор час ці «Фан та-

зія», і гля дзель ная за ла, і 

біб лі я тэ ка...

У Бры лёў скай сель скай 

біб лі я тэ цы гас па да рыць Але-

на Ка ра тай. Яна га во рыць, 

што ўста но ва кам п'ю та ры-

за ва ная і цал кам ад па вя дае 

ста ту су аг ра га рад ка. Ся род 

чы та чоў шмат тых, хто ад дае 

пе ра ва гу бе ла рус кай лі та ра-

ту ры.

— Тут вель мі ўтуль на, — 

ад зна чае Але на Ка ра тай. — 

Мы жы вём сва ёй не вя лі кай 

су поль нас цю, ад но ад на го 

ве да ем. У нас лю дзі вель мі 

доб рыя. Мы пра цу ем з усі мі 

пад раз дзя лен ня мі і да па ма га-

ем ад но ад на му.

А вось 22-га до вы сіс тэм ны 

ад мі ніст ра тар Па вел Гар бен ка 

ў аг ра га ра док пры хо дзіць на 

ра бо ту з Го ме ля — жы ве праз 

чы гу нач ныя пу ці, але ў го ра-

дзе. Ён тут па раз мер ка ван ні 

і, зда ец ца, кры ху зайз дрос ціць 

мяс цо вым жы ха рам:

— У вя лі кім го ра дзе ўсё 

ві руе, а тут жыць вель мі спа-

кой на і пры ем на. Для тых, хто 

сю ды пры яз джае, ёсць ін тэр-

нат, не ка то рыя ста яць у чар зе 

на жыл лё. Ка лі б у мя не бы ла 

маг чы масць, я б тут з за да-

валь нен нем жыў, а не толь кі 

пра ца ваў.

Ін тэр нэт са мы 
су час ны

Ва сіль БУД НІ КАЎ, стар-

шы ня Крас нен ска га сель вы-

кан ка ма, на тэ ры то рыі яко га 

зна хо дзіц ца аг ра га ра док, 

га во рыць, што да ро гі гэ та га 

на се ле на га пунк та на 80 % за-

ас фаль та ва ны:

— Ка неш не, усе жы ха ры 

хо чуць, каб бы ло не горш, 

чым у го ра дзе. У нас што год 

неш та ўво дзіц ца і бу ду ец ца. 

Тут уво гу ле ня ма за кі ну тых бу-

дын каў ці жыл ля, якое пус туе. 

Не каль кі дэ пу та таў сель ска га 

Са ве та пра цу юць у Бры лё ве. 

Яны так са ма спры я юць ра-

бо це з на сель ніц твам. Лю дзі 

імк нуц ца да па ма гаць ула дам 

у на вя дзен ні па рад ку. Праб-

ле мы так са ма ўзні ка юць. Бы лі 

скар гі на дрэн ную тэ ле фа нію і 

ін тэр нэт. Ця пер паў сюль пра-

кла лі оп та ва лак но. Ак ту аль-

нае пы тан не — якасць ва ды. 

У Крас нен скім сель са ве це 

част ка на се ле ных пунк таў, 

якія пры ля га юць да го ра да, 

ужо пе ра пад клю ча ны да сет кі 

во да ка на ла Го ме ля, у ас тат-

ніх, у тым лі ку ў аг ра га рад ку 

Мі чу рын ская, шу ка ем маг чы-

мас ці для вы ра шэн ня гэ тай 

праб ле мы.

Кар цін ка не бу дзе поў най, 

ка лі не ска заць пра ня даў на 

па бу да ва ную пра ва слаў ную 

царк ву ў го нар Ка зан скай іко-

ны Бо жай Ма ці. Між ін шым, 

кож ны су пра цоў нік гас па дар-

кі пе ра ліч ваў ме сяч ны за ро-

бак на яе бу даў ніц тва. Ця пер 

у хра ме мо ляц ца не толь кі 

мяс цо выя. Вер ні кі сю ды пры-

хо дзяць у тым лі ку з Го ме ля — 

не толь кі на служ бы, але і на 

за ня ткі для дзя цей і да рос лых 

у ня дзель ную шко лу.

На ба лан се гас па дар кі 

КСУП «Бры лё ва» ў аг ра га-

рад ку іс ну юць яшчэ і ка вяр-

ня-ста ло вая, лаз не ва-праль-

ны кам бі нат, а хут ка з'я віц ца 

і свой му зей. Так, у бу дын ку 

бы лой кра мы раз мес ціц ца 

экс па зі цыя, якая бу дзе рас-

каз ваць пра сла ву тыя да сяг-

нен ні жы ха роў аг ра га рад ка 

Мі чу рын ская.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

У АТА ЧЭН НІ ГМА ХАЎ
ма юць на ўва зе Бры лё ва.
ма юць на ўва зе Мі чу рын ская

Стар шы ня Го мель ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 

Аляк сандр ТКА ЧОЎ:

— У 2009—2011 га дах у Го мель скім ра ё не бы ло 

ўлад ка ва на 14 аг ра га рад коў. Мі чу рын ская — гэ та 

ўзор ны прык лад. Для нас важ на, што на сель ніц тва 

ад сюль не ад' яз джае, а, на ад ва рот, імк нец ца тут жыць. 

Даб ра быт лю дзей рас це. Мяс цо вае прад пры ем ства 

КСУП «Бры лё ва» аказ вае са цы яль ную да па мо гу. Лю дзі 

ад чу ва юць, што пра іх кла по цяц ца. Тут ёсць су вязь па між 

кі раў ніц твам прад пры ем ства і мяс цо вы мі ўла да мі. Мы 

ця пер імк нём ся па ды маць і дроб ныя на се ле ныя пунк ты, 

каб утры маць лю дзей на сва ёй зям лі. Са мае га лоў нае — 

за бяс пе чыць ча ла ве ка пра цай з да стой ным за роб кам.

Ка мен та рый у тэ муКа мен та рый у тэ му

Стар шы ня 
Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

па аграр най па лі ты цы 
Яў ген АДА МЕН КА:

— Дзяр жаў ная 

пра гра ма ад ра джэн-

ня і раз віц ця вёс кі 

да ла моц ны штур-

шок раз віц цю сель-

скай гас па дар кі на-

шай кра і ны. Толь кі 

на пра ця гу пер ша га 

эта пу — з 2005-га 

да 2010 го да агуль-

ны аб' ём пра дук цыі 

сель скай гас па дар кі ў гра шо вым вы мя рэн ні па-

вя лі чыў ся больш чым у ча ты ры ра зы, гэ та кі ж 

рост пра дук цыі ад быў ся і ў раз лі ку на ду шу на-

сель ніц тва. Вы рас лі ва ла вы збор і ўра джай насць 

асноў ных сель ска гас па дар чых куль тур, коль касць 

жы вёл, вы твор часць ма ла ка, ся рэд ні ўдой, пры-

баў лен не жы вё лы ў ва зе, пры бы так і рэн та бель-

насць, экс парт, а так са ма спа жы ван не ай чын ных 

пра дук таў хар ча ван ня і іх рэ сур сы. Вы рас лі і за-

роб кі ра бот ні каў сель скай гас па дар кі.

Асноў ныя ме ра пры ем ствы пра гра мы бы лі згру-

па ва ны па двух асноў ных кі рун ках: са цы яль ная і 

вы твор чая сфе ры. Пер шая ме ла на ўва зе па вы-

шэн не жыц цё ва га ўзроў ню аг ра ры яў, удас ка на-

лен не інф ра струк ту ры вё сак, раз віц цё жыл лё ва га 

бу даў ніц тва, ка му наль на га аб слу гоў ван ня, ма дэр-

ні за цыю да рог, раз віц цё аду ка цыі, ахо вы зда роўя, 

куль ту ры, спор ту, сфе ры па слуг. Дру гая — удас-

ка на лен не спе цы я лі за цыі сель ска гас па дар чай 

вы твор час ці, па вы шэн не эфек тыў нас ці вы ка ры-

стан ня зя мель, раз віц цё буй ных вы твор час цяў, 

фер мер ства, аса біс тых гас па да рак, пе ра пра цоў ку, 

за ма ца ван не кад раў, за бяс пе ча насць тэх ні кай.

Толь кі ў сель скай гас па дар цы ма ла дыя сем'і 

атры ма лі маг чы масць ад ра зу пас ля ВНУ мець 

жыл лё. У мно гіх на се ле ных пунк тах, якія на бы лі 

ста тус аг ра га рад коў, упер шы ню з'я ві лі ся пош та і 

банк, бы лі рэ кан стру я ва ны дзі ця чыя сад кі, ма га-

зі ны, шко лы, ад ра дзі лі ся комп лекс на-пры ём ныя 

пунк ты, ад кры лі ся за кры тыя ра ней кам бі на ты бы-

та во га аб слу гоў ван ня. У паш пар це аг ра га рад коў 

дак лад на бы ло пра пі са на, коль кі да рог па він на 

быць з цвёр дым па крыц цём, коль кі — з па леп ша-

ным, коль кі ліх та роў па він ны асвят ляць ву лі цы... 

І гэ та ўсё бы ло вы ка на на.

Вяс ной мі ну ла га го да Прэ зі дэнт на на ра дзе па 

раз віц ці сель скай гас па дар кі па ста віў чар го вую 

за да чу — ства рэн не вёс кі бу ду чы ні, жыц цё ў якой 

ні ў чым не па він на са сту паць га рад ско му. Бы лі 

вы зна ча ны шэсць аг ра га рад коў, якія па слу жаць 

узо рам: Аст ра ме ча ва ў Брэсц кай воб лас ці, Ко-

пысь — у Ві цеб скай, Ляс ка ві чы — у Го мель скай, 

Абу ха ва — у Гро дзен скай, Ма лыя Сла ве ні — у 

Ма гі лёў скай, Сноў — у Мін скай. Вёс ка бу ду чы ні — 

гэ та ўжо не прос та на яў насць уся го не аб ход на га 

для жыц ця і ра бо ты, але і за бяс пе ча насць но ва га 

ўзроў ню са цы яль ных стан дар таў — ра бо та з вы-

со кім за роб кам, ба сейн, кі на тэ атр, му зей...

Міг ра цыя на сель ніц тва з вёс кі ў го рад — пра-

цэс на ту раль ны, урба ні за цыя ад бы ва ец ца ва ўсім 

све це, але і са ма вёс ка ста но віц ца ін шай, і ра бо та 

се ля ні на кар ды наль на змя ня ец ца. Пры хо дзяць но-

выя, больш эфек тыў ныя тэх на ло гіі, якія не па тра-

бу юць ужо ра ней шай коль кас ці ча ла ве чых рэ сур-

саў. Ра зам з тым уз ні кае па трэ ба ў раз віц ці сфе ры 

па слуг на вёс цы, і пра цоў ная сі ла пе ра ця кае сю ды: 

утры ман не інф ра струк ту ры, трэ нер ства, да дат ко-

вая аду ка цыя, да па мо га ста рэй ша му па ка лен ню, 

раз віц цё куль тур най спад чы ны, пры ём ту рыс таў.

Да нас за раз пры яз джа юць за меж ныя дэ ле-

га цыі і вы каз ва юць за хап лен не да сяг ну тым уз-

роў нем раз віц ця сель скай гас па дар кі і ўзроў нем 

кам фор ту сель скіх жы ха роў. Мно гія жа да юць пе-

ра няць бе ла рус кі во пыт, ска рыс тац ца на шы мі тэх-

на ло гі я мі, за пра ша юць на шых спе цы я ліс таў.

Вель мі каш тоў нае ў пра гра ме тое, што дзяр жа-

ва, ка лі ро біць стаў ку на буй ныя вы твор час ці поў-

на га цык ла, не за бы вае і пра вё сач кі, у якіх за ста-

ло ся па не каль кі жы лых да моў. У та кіх на се ле ных 

пунк тах ство ра ны ўмо вы для раз віц ця фер мер скіх 

гас па да рак, ту рыз му, пры ват на га біз не су.

Мож на ска заць, што Дзяр жаў ная пра гра ма ад-

ра джэн ня і раз віц ця вёс кі ўдых ну ла ў сель скую 

гас па дар ку кра і ны но вае жыц цё, яна цал кам 

апраў да ла сваю наз ву.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Аг ра га ра док Мі чу рын ская.

У кра ме аг ра га рад ка.


