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ДЛЯ КОЖ НА ГА АБ' ЕК ТА — 
СВОЙ ВА РЫ ЯНТ

З ім мы гу та ры лі пас ля па ся-
джэн ня Іў еў ска га рай вы кан ка ма, 
дзе раз гля да лі ся пы тан ні за дзей-
ні чан ня ў гас па дар чы аба рот аб'-
ек таў ра ён най ка му наль най улас-
нас ці. Зда ва ла ся б, па каз чы кі ў 
гэ тай сфе ры ня кеп скія: за апош-
нія пяць га доў у не вя лі кім і, му сіць, 
не са мым пры ваб ным для біз не су 
ра ё не, на аў кцы ё нах пра да лі 14 
аб' ек таў. І тым не менш, ува гу на 
па ся джэн ні за ся ро дзі лі не на гэ-
тым, а на сла бых мес цах, дзе трэ-
ба больш апе ра тыў на дзей ні чаць. 

Іш ла дэ таль ная раз мо ва на конт 
перс пек тыў лі та раль на кож на га 
пус ту ю ча га аб' ек та.

— У Іў еў скім ра ё не прак тыч на 
па кож ным аб' ек це вы зна чы лі ся, 
якім спо са бам ён бу дзе ўво дзіц ца ў 
гас па дар чы аба рот. Для гэ та га ка-
рыс та юц ца ўсі мі ме ха ніз ма мі, якія 
сён ня да зво ле ны за ка на даў ствам, 
— за зна чае Аляк сандр Віс куб.

Пры гэ тым ад па вед ная нар-
ма тыў на-пра ва вая ба за ў кра і не, 
на яго дум ку, на леж ным чы нам 
удас ка на ле на і прак тыч на ня ма 
ні чо га, што маг ло б стрым лі-
ваць ра бо ту па на дан ні «дру го га 
жыц ця» па куль не па трэб ным бу-

дын кам. Ад сюль і ста ноў чая тэн-
дэн цыя: за апош нія пяць га доў 
удзель ная до ля пло шчаў, што не 
вы ка рыс тоў ва юц ца па ка му наль-
най ма ё мас ці, на Гро дзен шчы не 
ска ра ці ла ся з 7,5 да 1,5%.

НЕ ЎСІМ ШАНЦУЕ...
Ра зам з тым, іс ну ю чыя рэа ліі не 

заў сё ды спры я юць по шу ку но вых 
гас па да роў для пус ту ю чых аб' ек-
таў на ват на ўмо вах знач на га зні-
жэн ня па чат ко вай ца ны — на 20, 
50, 80%. Най больш праб ле ма тыч-
на пра даць бу дын кі, раз ме шча-
ныя ў глы бін цы. Ня гле дзя чы на 
шы ро кую рэ клам ную кам па нію, 
да лё ка не заў сё ды ўда ец ца за ці-
ка віць па тэн цы яль ных па куп ні коў. 
Зда ва ла ся б, на вош та пус та ваць 
бу дын кам бы лых сель скіх школ, 
мно гія з якіх зна хо дзяц ца ў нар-
маль ным ста не і не па тра бу юць 
ка пі таль на га ра мон ту? Ды і каш-
ту юць ня до ра га, маг чы мы на ват 
ва ры янт про да жу з па чат ко вай 

ца ной ад ад ной ба за вай ве лі чы ні. 
Ад нак та кія спе цы фіч ныя бу дын-
кі праб ле ма тыч на пры ста са ваць 
пад вы твор часць, ды і пад аг ра-
эка ту рызм скла да на — над та вя-
лі кія пло шчы.

Ёсць па доб ныя «ба ля выя кроп-
кі» і ў Іў еў скім ра ё не. На прык лад, 
пра ве дзе ны шэ раг аў кцы ё наў па 
комп лек се бу дын каў бы лой Стар-
ча няц кай ба за вай агуль на аду ка-
цый най шко лы, па бу дын ку бы ло-
га Су раж ска га сель ска га клу ба. 
Пры чым у абод вух вы пад ках па-
чат ко вая ца на на тар гах трой чы 
па ні жа ла ся на 80%. Ад нак без-
вы ні ко ва. І вось — чар го вы крок: 
рых ту ец ца па кет да ку мен таў для 
про да жу гэ тых аб' ек таў на аў кцы-
ё не з па чат ко вай ца ной, роў най 
ад ной ба за вай ве лі чы ні.

Мо жа, ця пер ім па шан цуе на 
кла пат лі ва га гас па да ра? Як, на-
прык лад, бу дын ку ў рай цэнт ры, дзе 
пас ля ра мон ту ад чы не ны ганд лё вы 

дом «Элект ро нік» па про да жы бы-
та вой тэх ні кі (на здым ку). Аль бо 
бу дын ку бы ло га клу ба-біб лі я тэ кі ў 
вёс цы Ля пеш кі, дзе ця пер пра дук-
то вая кра ма «Гас ці нец».

Усміх ну ла ся ўда ча і аб' ек там 
бы ло га кан сер ва ва га за во да, 
пра да дзе ным на аў кцы ё не (пры 
па чат ко вай ца не, роў най ад ной 
ба за вай ве лі чы ні) лід ска му та ва-
рыст ву з аб ме жа ва най ад каз нас-
цю «Тэх маш» для вы твор час ці 
сель ска гас па дар чай тэх ні кі. Тое, 
што бы ло ў пе ры яд лік ві да цыі за-
во да, і што ця пер — гэ та, як той 
ка заў, зям ля і не ба. Но вы ўлас нік 
цал кам ад ра ман та ваў бу ды нак 
бы ло га кан сер ва ва га цэ ха і част-
ко ва — пад' яз ную да ро гу, увёў у 
ра бо ту пад стан цыю, ка цель ню, 
ка на лі за цый ную і ва да пра вод-
ную сет кі... І што най больш важ-
на для ра ё на, які не з'яў ля ец ца 
пра мыс ло вым, — ство ра на 70 
ра бо чых мес цаў.

НА «ЎСЯ КІ ВЫ ПА ДАК» 
НЕ АТРЫ МА ЕЦ ЦА

Ня даў на Ка мі тэт дзяр жаў на га 
кант ро лю Гро дзен скай воб лас ці 
пра вёў ма ні то рынг да лей ша га лё-
су аб' ек таў, пра да дзе ных но вым 
улас ні кам на ўмо вах ад ад ной ба-
за вай ве лі чы ні. Як пра ві ла, гэ тыя 
аб' ек ты (ка ля 90%) уклю ча юц ца 
ў гас па дар чы аба рот і пра цу юць. 
Ад нак ёсць і фак ты, ка лі да га во ры 
куп лі-про да жу не вы кон ва юц ца.

Аб' ек ты дзяр жа вай не прос та 
так раз да юц ца, а на пэў ных умо-
вах, га во рыць Аляк сандр Віс куб. 
Пры чым у кож ным кан крэт ным вы-
пад ку па ды ход да ўмоў про да жу 
ін ды ві ду аль ны — у за леж нас ці ад 
спе цы фі кі аб' ек таў. І ка лі да га во-
ры не вы кон ва юц ца, то ма ё масць, 
якая бы ла пра да дзе на за ба за вую 
ве лі чы ню, вяр та ец ца ў дзяр жаў ную 
ўлас насць. Пры гэ тым за тра ты на 
ад наў лен не, ра монт гэ та га аб' ек та 

па куп ні ку не кам пен су юц ца.
Гэ тыя за тра ты, да рэ чы, мо-

гуць у дзя сят кі, а то і ў сот ні ра-
зоў пе ра вы шаць ад ну ба за вую 
ве лі чы ню. На Гро дзен шчы не ўжо 
зда ра ла ся, ка лі па чат ко вая ца на 
про да жу аб' ек та ў па ме ры ад ной 
ба за вай ве лі чы ні на аў кцы ён ных 
тар гах па вя ліч ва ла ся да двац ца ці 
і на ват са ра ка міль ё наў руб лёў.

— Та му, на бы ва ю чы аб' ект 

на ват на «ка зыр ных» умо вах ад-
ной ба за вай ве лі чы ні, трэ ба мець 
дак лад ны ін вес ты цый ны пра ект і 
маг чы мас ці для яго рэа лі за цыі. 
Ку піць аб' ект «на ўся кі вы па дак» 
не атры ма ец ца — ён па ві нен пра-
ца ваць, быць ка рыс ным і для яго 
гас па да ра, і для эка но мі кі рэ гі ё на, 
— за зна чае Аляк сандр Віс куб.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Каб лю біць Бе ла русь на шу 
мі лую, я ўпэў не ны, не аба вяз-
ко ва бы ваць у роз ных кра ях. 
А каб па-но ва му па гля дзець 
на ся бе, на на шу куль ту ру і 
на пра дук цыю на шых вы-
твор цаў, на стаў лен не да нас 
з бо ку ін шых, да стат ко ва 
на ве даць мес цы, дзе час та 
бы ва юць ту рыс ты. За меж ны 
ту рыст, маг чы ма, і не над та 
дак лад ны ін ды ка тар на ша га 
по бы ту і куль ту ры, але 
ўба ча ная чу жы мі ва чы-
ма на ша рэ ча іс насць дае 
пад ста ву і для го на ру, і 
для роз ду му.

Ня свіж — ад на з куль-
тур ных ста ліц кра і ны — 
ні ко лі не скар дзіў ся на 
не да хоп ува гі ай чын ных і 
за меж ных гас цей. Га ра док 
да гле джа ны, зайз дрос-
най пры га жос ці за мак, 
кас цёл і цэрк вы, азё ры і 
пар кі, мност ва гіс та рыч-
ных пом ні каў — гэ та ва біць. 
Апош нім ча сам за ва ру шыў ся 
на рэш це гас ці ніч ны біз нес — у 
го ра дзе пад рас тае па вер ха мі 
гас ці ні ца, іс тот на па боль ша ла 
пры ват ных пан сі я на таў-ся дзіб 
для гас цей. Най боль шы на плыў 
ту рыс таў — з пят ні цы да ня дзе-
лі. На аў та ста ян цы не па да лёк 
ад сла ву та га зам ка па ну ма рах 
аў то вы ву ча ем геа гра фію: Ра-
сія, Поль шча, Літ ва, Укра і на, 
Гер ма нія... Хто да свед ча ны ў 
мо вах, па чуе і італь ян скую, анг-
лій скую, ру мын скую ды яшчэ 
шмат ін шых. Пры ем на, што нас 
на вед вае так ба га та гас цей. Ка-
лі едуць — зна чыць, ёсць дзе ля 
ча го, але па на зі раць за ту рыс-
та мі ў іх воль ны ад эк скур сій час 
так са ма ці ка ва, асаб лі ва ка лі 
пры гле дзец ца, што яны вя зуць 
з Бе ла ру сі «на па мяць».

«ЗАЙЗ ДРОС ЦІМ ЯКАС ЦІ 
ВА ШЫХ ТА ВА РАЎ...»

Най прас цей вы зна чыць ту-
рыс та ў гаст ра но ме: свае, дзя-
куй Бо гу, па столь кі не куп ля юць. 
Ма ла дая па ра са Сма лен ска, 
якая на вед вае Ня свіж на сва ім 
аў то, ві да воч на, вя лі кія ама та ры 
на шых мяс ных да лі ка тэ саў:

— Ка лі мы пер шы раз пры-
вез лі з Бе ла ру сі і па час та ва лі 
сяб роў бе ла рус кі мі каў ба са мі, 
ад ра зу атры ма лі за каз дру гім 
ра зам пры вез ці і ім. Ца на, зра-
зу ме ла, вель мі да ступ ная, але 
га лоў нае — якасць пра дук таў. 
Вось па гля дзі це, сён ня мы ку пі лі 
10 кі ла гра маў сы ра вэн джа най 
каў ба сы, 4 кі ла гра мы сы ру, 30 
бля ша нак ту шон кі з яла ві чы ны 
і сві ні ны, 10 па чак сме тан ко ва га 
мас ла... Вось яшчэ скры нач ка 
ёгур таў... Усё гэ та мож на доў га 
за хоў ваць, та му так ба га та «за-
та вар ва ем ся» для ся бе і баць-
коў. Зайз дрос цім якас ці ва шых 
та ва раў, іх пры го жай упа коў цы. 
Ве да ем мы бе ла рус кія ма га зі ны 
і ў нас у Сма лен ску: ёсць пра-
дук то вы, абут ко вы, бя ліз на вы.

Дзве маск віч кі, якія на ве да лі 
мяс цо вую пры вак заль ную кра-

му, на па ка ва лі паў нют кі ва зок 
цу кер ка мі і шам пу ня мі.

— Та кія цу кер кі ў нас пра да-
ва лі ся вель мі даў но, а ў вас яны 
за ха ва лі на ту раль ны смак ша-
ка ла ду. І сам ша ка лад доб ры 
— і го мель скі, і мін скі... Шам-
пу ні бе ла рус кія так са ма якас-
ныя. Мы яшчэ ха це лі б на быць 
неш та льня ное — воп рат ку, 
ста ло выя на бо ры і па сцель ную 
бя ліз ну.

ВЫ СО КІЯ БАР ДЗЮ РЫ 
І МА ЛЕНЬ КІЯ КА ВЯР НІ

Кі роў ца ту рыс тыч на га аў то-
бу са з Пад мас коў 'я па чу ва ец ца 
ў Ня сві жы як свой:

— Пры клад на з год бы ваю ў 
Ня сві жы кож ныя два-тры тыд-
ні. Бы ва ем так са ма ў Ві цеб ску, 
Мін ску, Ду дут ках, у Мір скім за-
мку. Пры го жыя да ро гі, кі роў цы 
на тра се вет лі выя. Адзі нае, што 
ча сам раз драж няе — ма лень кія 
пры да рож ныя ка вяр ні і не вя лі кі 
асар ты мент страў у іх. Я вя зу 
ча ла век 30-40, так што ча сам 
на ка рот кі «пе ра кус» вы па дае 
ка ля га дзі ны. А тут, у Ня сві жы, 
на ву лі цах вель мі мно га «спя-
чых па лі цэй скіх», але гэ та не 
кры тыч на, бо мно га пе ша хо даў 
і ве ла сі пе дыс таў. І яшчэ як кі-
роў ца, ад зна чу над та вы со кія 
бар дзюр ныя ка мя ні ў бе ла рус кіх 
га ра дах і тут, у Ня сві жы — гэ та 
ня зруч на. У вас жа з гор па то кі 
ва ды не льюц ца?

ДЗЕ ДЗЯР ЖАЎ НЫ ГАН ДАЛЬ?
Слу ха ю чы ўра жан ні ту рыс-

таў пра Ня свіж, трэ ба па мя таць 
і пра тое, што кож ны з іх — па-
тры ёт і сва іх мяс цін, та му па-
ві нен ба чыць і ў нас не толь кі 
ад но доб рае. Як вя до ма, у чу-
жым во ку вя лі кае ба чым, якім 
бы ма лым яно не бы ло. Ха ця 
кры тыч ных за ўваг ад тых, хто 
гас цюе ў нас, да біц ца ня прос-
та. Вось тры ка бе ты, на зва лі ся 
ле нін град ка мі:

— Не, кры тыч на пра Бе ла-
русь мы ні ко лі ні чо га не ска жам. 
Як жан чын нас яшчэ ці ка вяць ва-
шы бе ла рус кія тка ні ны льня ныя, 
бя ліз на. Шка да, што на ва шых 
рын ках амаль не пра да юць, а 
толь кі ім парт нае ўсё. Нам кры ху 
смеш на, што ў су ве нір ных кра-
мах мно га ра сій скіх мат ро шак 
і тан най за меж най бі жу тэ рыі. 
Мат ро шак мы і до ма ку пім, ды і 
гэ тай бі жу тэ ры яй у нас так са ма 
ўсё за ва ле на... Вось і ў Ня сві-
жы мы абы шлі не каль кі крам, 
на бра лі мно га ча го, але руч ной 

ра бо ты ке ра мі ку, вы шы ван кі, 
ка рун кі, са лом ку толь кі вось тут 
на бы лі, у на род ных май стрых... 
І вель мі нам бы ло пры ем на ўба-
чыць, што на Бе ла ру сі ў вас усё 
ў зе ля ні не, усе па лі апра ца ва-
ная. Та кія пом ні кі да гле джа ныя, 
на ват у рай цэнт ры мы ба чы лі, 
што на брац кай ма гі ле га рыць 
Веч ны агонь.

На конт мат ро шак у дзяр-
жаў ных кра мах — слуш на. І 

на са мрэч, смеш на-
ва та — ня ўжо бра куе 
бе ла рус кіх су ве ні раў? 
Пра да юць мат ро шак, 
вя до ма, і пры ват ні кі. 
Але, акра мя пры ват-
ні каў, ні ка ля Ня свіж-
ска га, ні ка ля Мір ска-
га зам ка не ві даць 
дзяр жаў на га ганд лю 
— ці ка вяц ца ж гос ці 
льня ны мі тка ні на мі і 
вы ра ба мі з іх, кан-
ды тар скі мі вы ра ба мі. 

Упэў не ны, што бра лі б гос ці і 
згу шчон ку, і якас ныя ал ка голь-
ныя на поі — «Бе ла веж скую», 
сла ву тыя на шы баль за мы. Але 
ней кі, ві даць, іс нуе стэ рэа тып, 
што ка ля мес цаў, дзе бы вае 
ба га та за меж ных ту рыс таў, 
аба вяз ко ва пра да юц ца толь кі 
су ве нір ныя вы ра бы і ра бо ты 
май строў на род най твор час-
ці. А мо жа, час і «афі цый на му 
ганд лю» зра біць кро кі на су-
страч ту рыс ту?

МЫ АД РОЗ НІ ВА Е МСЯ
Ус пом ні ла ся, як ад ной чы 

пе рад Вя лі ка днем па бы ваў на 
ня свіж скіх мо гіл ках ра зам з гос-
цем з Крас на дар ска га краю, які 
пры ехаў у Бе ла русь упер шы ню. 
Ру ха ем ся па сця жын цы, чы та ем 
проз ві шчы і эпі та фіі: Зянь ко віч, 
Гінз бург, Шы ман скі, Гет нер, 
неш та па-поль ску, зноў па-на-
ша му, зноў ла цін кай. Я тлу ма-
чу, што ў нас ха ва юць на ад ных 
мо гіл ках усіх. Госць спы ня ец ца 
і ка жа:

— Мо гіл кі ў вас не па на цы-
я наль ным прын цы пе, гэ та пра-
віль на... Не ве даў, што вы так ад 
мно гіх ад роз ні ва е це ся...

...Вось і ду ма ец ца, як і з ча го 
скла да ец ца імідж кра і ны. Аказ-
ва ец ца, і з на яў нас ці ме на ві та бе-
ла рус кіх су ве ні раў і та ва раў пры 
на шых гіс та рыч ных і куль тур ных 
аб' ек тах, з якас ці на шых каў бас і 
са ста ну мо гі лак, з вы шы ні бар-
дзю раў на ву лі цах і якас ці са міх 
ву ліц... І гэ та не вя лі кая па лі ты ка, 
якую вя дуць тыя, ка му гэ та на ле-
жыць і ў ка го гэ та атрым лі ва ец-
ца. Вось тут, у Ня сві жы і Мі ры, 
ды і ў ін шых па доб ных мяс ці нах, 
у кож най кра ме ад рай цэнт ра да 
ста лі цы і на кож най ву лі цы мы 
па він ны ве даць, што на нас гля-
дзяць лю дзі з уся го све ту. Дык 
да вай ма бу дзем ад па вя даць та-
му, што мы, бе ла ру сы, ма ем так 
ба га та ад мет на га і свай го ўлас-
на га. І да вай це ву чыц ца год на 
яго па каз ваць.

Пят ро РА МАН ЧУК

�

БОЛЬШ за 40 тыс. ка то лі каў і прад стаў ні коў ін шых кан фе сій пры ня лі 
ўдзел ва ўра чыс тас ці з на го ды 400-год дзя зна хо джан ня цу да твор-
най іко ны Бо жай Ма ці ў Будс ла ве. Свя та ры і вер ні кі з Бе ла ру сі, Іта-

ліі, Укра і ны, Поль шчы, Ра сіі змаг лі пры сут ні чаць на ўра чыс тай пра цэ сіі. 
Так са ма ў го нар свя та ад бы ло ся га шэн не паш то вай мар кі, вы пу шча най 
з на го ды будс лаў ска га юбі лею Мі ніс тэр ствам су вя зі і ін фар ма ты за цыі. 
Да мес ца ўра чыс тас цяў па лом ні кі да бі ра лі ся па-роз на му. Так, на прык-
лад, пеш шу прый шлі ка ля 4 тыс. вер ні каў. Так са ма бы лі ве ла сі пед ныя 
і спе цы яль на ар га ні за ва ныя аў то бус ныя пі ліг рым кі. Вар та ад зна чыць, 
што сё ле та з па стар скім сло вам да вер ні каў звяр нуў ся і па пскі ле гат 
кар ды нал Жан-Луі Та ран, які пе ра даў бла слаў лен не бе ла ру сам ад Па пы 
Рым ска га Фран ціш ка.

На дзея БУ ЖАН, фо та аў та ра. Будс лаў

400 гадоў пад аховай Божай 400 гадоў пад аховай Божай ММаціаці

Ка ля 40 тыс. ка то лі каў пры еха лі сё ле та ў Будс лаў.

Ура чыс тая пра цэ сія з ко пі яй цу да твор на га аб ра за 
Ма ці Бо жай Будс лаў скай і рэ лік ві яй свя той Тэ рэ зы.

Га шэн не паш то вай мар кі, вы пу шча най спе цы яль на да свя та.

Тэ ма дняТэ ма дня  ��ПУС ТУ Ю ЧЫЯ БУ ДЫН КІ: «ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ»
Ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны ство ра ны і ўжо рас па ча лі пра цу ра бо-
чыя гру пы з мэ тай да дат ко ва га аб сле да ван ня аб' ек таў не ру хо-
мас ці і вы зна чэн ня ва ры ян таў іх эфек тыў на га вы ка ры стан ня. 
Шмат аб' ек таў знай шлі но вых ула даль ні каў пас ля про да жу 
на аў кцы ё нах, ёсць і ў ка го па ву чыц ца гас па дар ска му па ды-
хо ду да та кіх бу дын каў. Але ёсць і пра лі кі. Сва і мі дум ка мі на 
гэ ты конт па дзя ліў ся ды рэк тар фон ду «Грод на абл ма ё масць» 
Аляк сандр ВІС КУБ.

1 лi пе ня ад бы ло ся афi цый нае 
ад крыц цё аб ноў ле най 
Рэс пуб лi кан скай дош кi 
го на ру. Ця пер на ёй ака за лi ся 
пе ра мож цы спа бор нiц тва 2012 
го да. Ужо трэ цi раз на дош ку 
тра пiў сель ска гас па дар чы 
вы твор чы ка а пе ра тыў 
«Аст ра ме ча ва» Брэсц ка га 
ра ё на. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 
па гу та рыў са стар шы нёй 
па спя хо ва га СВК Аляк се ем 
СКА КУ НОМ.

— Вам у пэў ны час да вя ло-
ся вы бi раць па мiж кар' е рай чы-
ноў нi ка i скла да най пра цай на 
па са дзе стар шы нi кал га са. I вы вы бра лi апош няе. 
Ча му?

— Я не лю бiў гэ тай ка ман ды вы шэй шых ар га нi за-
цый. Спа чат ку пра ца ваў у доб рай, моц най гас па дар цы. 
А по тым мя не па сла лi ў са мую сла бень кую гас па дар ку 
Iва наў ска га ра ё на стар шы нёй кал га са. Па пра ца ваў стар-
шы нёй, пад няў гас па дар ку — мя не прызначаюць на чаль-
нi кам упраў лен ня сель скай гас па дар кi. I на да мною бы ло 
та ды два вя лi кiя кi раў нi кi — пер шы сак ра тар i стар шы ня 
рай вы кан ка ма. I ўсе ка ман да ва лi: да вай тое, да вай гэ-
тае. А я ад каз ваў за ўсю сель скую гас па дар ку. Два з 
па ло вай га ды пра пра ца ваў на чаль нi кам i на пi саў за яву: 
«Пра шу ад пра вiць у гас па дар ку, якая ад стае». Аб' яд на лi 
дзве гас па дар кi Брэсц ка га ра ё на, дзве Ка мя нец ка га — i 
я пай шоў ту ды стар шы нёй. I не шка дую.

Ве да е це, за раз ус пом нiў, як не ка лi ся дзеў до ма ра зам 
з пiсь мен нi кам Ула дзi мi рам Сi ту хам. I ён усё «га лоў ней-
шы ара ты» ды «га лоў не шы ара ты». А ма цi мая слу ха ла-
слу ха ла, пас ля вы ма вi ла: «Нас у сям'i бы ло вась мё ра. 
Вас у нас чац вё ра. У ця бе з Ва лю шай двое. У дзя цей 
тва iх — па ад ным. Ка лi да лей так пой дзе, ка му та ды 
зям лю араць?»

— Вы ўзна чаль ва е це Бе ла рус кi аг ра пра мыс ло вы 
са юз. У межах Мыт на га са ю за ва ша ар га нi за цыя пад-
трым лi вае су вязь з ка ле га мi з Ра сii i Ка зах ста на?

— Без умоў на. Я вам ска жу, што нам за раз усе зайз-
дрос цяць. Бо мно гiя пай шлi па шля ху фер мер ства. Да 
нас ця пер ез дзяць, каб па ву чыц ца. Ка лi я прый шоў у 
гас па дар ку, удой быў 2000 лiт раў на ка ро ву. А за раз — 
8200. Гэ та вель мi вы дат ны вы нiк.

— Зна чыць, вы лi чы це буй ныя гас па дар кi больш 
эфек тыў ны мi?

— Так, са праў ды. I ду маю, што гас па дар кi па вiн ны 
быць гра мад скай фор мы ўлас нас цi. Гэ та, вя до ма, аса бiс-
та маё мер ка ван не. Але за раз ка жуць — фер мер зра бiў 
тое, зра бiў сёе. Ад нак шмат фер мер не зро бiць. Па гля дзi-
це, якая ма гут ная су час ная тэх нi ка: ра ней у гас па дар цы 
бы ло 50 кам бай наў, а ця пер пра цуе i збi рае ў два ра зы 
бо лей уся го толь кi 19. Гэ та i ма шы ны «Гом сель ма ша», i 
John Deere. Але сён ня i па лi iн шыя, бо ра ней i ў нас бы лi 
па лi, дзе ля жаў ка мень на ка ме нi. Кам байн iшоў i вель мi 
час та ла маў ся. Ра ней ка за лi: «Кам нi рас туць на па лях». 
Сён ня ў нас па лi чыс цень кiя. Ра ней кам нi нi хто не збi-

раў, а мы са бра лi. Мы шмат так са ма зра бi лi па зно се 
ху та роў. Пры чым не пры му со ва. Пен сi я не ры са мi жа-
да лi пе рай сцi ў вёс ку, бо на ху та ры нi па зва нiць нель га, 
нi «хут кую да па мо гу» вы клi каць. Па пе ра но сi лi iх дам кi 
ў вёс ку — жы вi це, ка лi лас ка. I лю дзям у вёс цы ле пей, i 
нам ле пей, каб лю дзi бы лi ў вёс цы, бо гэ тыя ху та ры не 
да юць маг чы мас цi нар маль на пра ца ваць на шым кам-
бай нам — iх аб' ехаць скла да ней, чым пе ра араць. I ма ем 
ця пер рэн та бель насць — 70 пра цэн таў. Вось трэ цi раз 
ўжо на дош цы го на ру (ра ней па вы нi ках 2001 i 2009 га-
доў. — Аўт.). На шай пра цай быў здзiў ле ны i Пётр Клi мук. 
Яго ўра зi лi су час ныя да iль ныя за лы, дзе кам п'ю та ры за 
ўсiм со чаць. Ён ка заў пас ля, што ўпер шы ню ба чыў, каб 
ка ро вы iш лi на дой ку шэ ра га мi i пад му зы ку.

— Цi пра вiль на я зра зу меў, што ўзбуй нен не рын ку 
з да па мо гай Мыт на га са ю за бу дзе толь кi на ба ку на-
шых вы твор цаў сель ска гас па дар чай пра дук цыi?

— Так, на ту раль на. На шы буй ныя гас па дар кi больш 
кан ку рэн та здоль ныя. Кан цэнт ра цыя пра цоў ных рэ зер ваў 
вы клi кае больш знач ную ад да чу. Фер мер жа не мо жа да-
зво лiць са бе доб рую тэх нi ку, аб' ёмы ў яго мен шыя.

— У сва ёй кнi зе «Адзi нае вый сце» вы пi ша це пра 
свое асаб лi выя «НЭ Пы Аст ра ме ча ва». У чым iх сут-
насць?

— Пер шы НЭП — гэ та на вя дзен не эле мен тар на га 
па рад ку: на два ры, на по лi — паў сюль. Дру гi — но вая 
эка на мiч ная па лi ты ка: ра бiць так, каб бы лi най мен шыя 
вы дат кi i най боль шы пры бы так. Трэ цi — на ву ко ва-эка-
на мiч ны пра грэс. I за раз ёсць яшчэ два НЭ Пы. Я пра iх 
яшчэ не пi саў. Чац вёр ты — но вая эка ла гiч ная пра дук-
цыя: мы са мi пе ра пра цоў ва ем свае ма ла ко. У Брэс це 
па яго ста яць чэр гi. У нас яно за хоў ва ец ца ўся го трое 
су так, а зна чыць — са праўд нае. Ро бiм так са ма i ма ро-
жа нае, i сыр кi, i сы ры. У нас вель мi вя лi кiя са ды, та му 
яшчэ ад на на ша пра дук цыя — яб лыч ныя чып сы. А пя ты 
НЭП — на ву ка, эка но мi ка, вы твор часць: нам па трэб ны 
лю дзi, звя за ныя з на ву кай, бо за раз «на дур ня» нi чо га 
не атры ма ец ца. Мой дзед не ка лi мя не ву чыў араць, се-
яць i ка заў: «Хо чаш доб ра жыць на гас па дар цы? Та ды 
бя ры на ла па ту па бо лей, а кi дай па да лей». А сён ня гэ ты 
прын цып не дзей нi чае. Ця пер па трэб на на ву ка, трэ ба не 
ла па та мi, а маз га мi ва ру шыць. З 850 ча ла век у на шай 
гас па дар цы 100 з вы шэй шай аду ка цы яй. Ёсць кан ды да-
ты на вук. Зай ма юц ца во пы та мi.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.

РЭН ТА БЕЛЬ НАСЦЬ — 70 ПРА ЦЭН ТАЎ

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Вы нi кi спа бор нiц тваў па да сяг нен нi 
най леп шых па каз чы каў са цы яль-
на-эка на мiч на га раз вiц ця ў Бе ла ру сi 
пад вод зяць з 1999 го да, афi цый нае 
ад крыц цё Рэс пуб лi кан скай дош кi 
го на ру ад бы ло ся ў 2000 го дзе.

Аляк сей Ска кун на ра дзiў ся 1 са ка вi ка 
1946 го да ў вёс цы Да сто е ва Iва наў ска га 
ра ё на Брэсц кай воб лас цi. Док тар эка на мiч-
ных на вук, член-ка рэс пан дэнт На цы я наль-
най ака дэ мii на вук Бе ла ру сi, член-ка рэс-
пан дэнт Ака дэ мii аграр ных на вук, ака дэ мiк 
Мiж на род най ака дэ мii ар га нi за цый ных i 
кi раў нi чых на вук, ака дэ мiк Бе ла рус кай i 
Мiж на род най iн жы нер ных ака дэ мiй. Аў тар 
многіх на ву ко вых прац і 5 кнiг. За слу жа ны 
ра бот нiк сель скай гас па дар кi Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь. Стар шы ня сель ска гас па дар ча га 
вы твор ча га ка а пе ра ты ва «Аст ра ме ча ва» 
Брэсц ка га ра ё на. Стар шы ня гра мад скiх 
аб' яд нан няў «Бе ла рус кi аг ра пра мыс ло вы 
са юз» i «Бе ла рус кая ся лян ская ра да».

Welcome to Бе ла русьWelcome to Бе ла русь  ��

З ЧА ГО ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 
ІМІДЖ КРА І НЫ?

На тэ ры то рыi гiс то ры ка-На тэ ры то рыi гiс то ры ка-
куль тур на га комп лек су куль тур на га комп лек су 
«Лi нiя Ста лi на» 7 лi пе ня «Лi нiя Ста лi на» 7 лi пе ня 
прай шоў VI Мiж на род ны прай шоў VI Мiж на род ны 
ва ен на-гiс та рыч ны ва ен на-гiс та рыч ны 
фес ты валь «Ле та 44-га. фес ты валь «Ле та 44-га. 
Апе ра цыя «Баг ра цi ён». Апе ра цыя «Баг ра цi ён». 
Фес ты валь пры све ча ны Фес ты валь пры све ча ны 
ба ям па вы зва лен нi ба ям па вы зва лен нi 
тэ ры то рыi Бе ла ру сi.тэ ры то рыi Бе ла ру сi.

ЭПI ЗО ДЫ БА ЁЎ ЗА ВЫ ЗВА ЛЕН НЕ БЕ ЛА РУ СI 
ЎЗНА ВI ЛI НА «ЛI НII СТА ЛI НА»

Фота БЕЛТА.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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