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(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)

У най блі жэй шы час яшчэ 
пяць гу бер на та раў пры-
едуць для су стрэ чы з кі раў-
ні ком дзяр жа вы, акра мя 
свай го ўдзе лу ў фо ру ме. 
Ці ка васць з бо ку ра сій-
скіх рэ гі ё наў са праў ды вя-
лі кая. Гэ та дае пад ста вы 
для да лей ша га раз віц ця: 
мы па він ны вый сці на ста-
біль нае жыц цё на шых лю-
дзей, ста біль ную ра бо ту 
прад пры ем стваў, уцяг нен-
не мо ла дзі ў гэ тыя пра цэ-
сы. Па тры я тызм, эка но мі-
ка і ста біль насць — па няц ці 
то ес ныя, ка лі іх рас клас ці 
па склад ні ках. Та му ў нас 
бу дзе дзей ні чаць пяць сек-
цый па ўсіх кі рун ках. Я бу-
ду ўзна чаль ваць ра бо ту 
сек цыі, у якой раз гле дзім 
ро лю мо ла дзі ў раз віц ці 
аг ра пра мыс ло ва га комп-
лек су.

Ства ры лі 
1418 аг ра га рад коў — 
за ха ва лі га лі ну

«МС»: Тэ ма тыч ная 
сек цыя, якую вы ўзна ча-
лі це, бу дзе ад ной з клю-
ча вых. Рас ка жы це, ка лі 
лас ка, якія гас па дар кі ў 
якас ці пры кла ду па спя-
хо вай ра бо ты вы пра дэ-
ман стру е це ка ле гам?

— Лі чу, што ўсе сек цыі 
клю ча выя, але я з ва мі 
згод ны, ці ка васць да яе 
вя лі кая... На пры кла дзе 
аг ра кам бі на та «Дзяр жын-
скі» па дзе лім ся па спя хо-
вым во пы там устой лі ва га 
рэ гі я наль на га раз віц ця. 
Да рэ чы, я раз гля даў бы 
яго ў су вя зі з ця пе раш няй 
сі ту а цы яй і дэ струк тыў ны-
мі сі ла мі, якія дэ ман стру-
юць на ту раль ную сле па ту, 
быц цам бы не бы ло 26 га-
доў... Маў ляў, трэ ба браць 
1994 год і ця пе раш ні. Краі-
на быц цам бы з'я ві ла ся з 
ні ад куль... Яна па ды ма-
ла ся з ну ля: па пра гра мах, 
кі рун ках, ра бо це з рэ гі ё-
на мі... Кі раў нік дзяр жа вы 
на па чат ку сва ёй дзей нас ці 
ка заў: толь кі праз рэ гі ё ны 
мы бу дзем вы хо дзіць на 
вы ка нан не па стаў ле ных 
за дач, та му што там пры-
ма юц ца ра шэн ні (так, па-
лі тыч ныя ра шэн ні пры ма-
юц ца на вы со кім уз роў ні, 
а прак тыч ныя — там). Ад на 
з пра грам раз віц ця аг ра-
пра мыс ло ва га комп лек су 
праз ства рэн не шмат про-
філь ных прад пры ем стваў 
з гу ма ні тар ным і са цы яль-
ным кам па не нта мі — гэ та 
ця пе раш нія аг ра га рад кі, 
якіх у нас 1418. Іх з'яў лен не 
да зво лі ла ста бі лі за ваць аг-
ра пра мыс ло вы комп лекс, 
на кар міць, на па іць, апра-
нуць лю дзей і за ра біць ва-
лю ту. Вось уя ві це — сён ня 
ня ма шас ці міль яр даў до-
ла раў ад про да жу на экс-
парт пра дук цыі сель скай 
гас па дар кі. Іх ня ма. На ват 
ка лі ўзяць крэ дыт на шэсць 

міль яр даў, на ват са мы 
льгот ны 4 % — трэ ба пры-
клад на 220 міль ё наў до-
ла раў для вы пла ты толь кі 
пра цэн таў. Коль кі дзі ця чых 
сад коў мож на па бу да ваць 
за гэ тыя гро шы?

«МС»: Шэсць міль-
яр даў — гэ та боль шая 
част ка зо ла та ва лют на-
га рэ зер ву кра і ны...

— Мож на і так ска заць. 
На схо ві шчы лю бо га сыр-
за во да, дзе га лоў кі сы-
ра, — гэ та ля жаць еў ра ці 
за ла тыя зліт кі, як хо ча це, 
так і на зы вай це. Тое са мае 
і ў аг ра кам бі на це «Дзяр-
жын скі». Тут мы мо жам 
па ка заць, як ар га ні за ва на 
яго ра бо та.

Аг ра га ра док па чы на ец-
ца з сад ка, шко лы, баль-
ні цы, ФА Па, До ма куль-
ту ры, му зыч най шко лы, 
спар тыў най за лы... Усё 
для мо ла дзі! Да лей — год-
ны за ро бак і нар маль ныя 
ра бо чыя мес цы. Та му што, 
з ад на го бо ку, ка лі ёсць 
доб рая зар пла та і ня ма ку-
ды па дзець дзя цей — ні хто 
не па е дзе ў вёс ку. З дру го-
га — ка лі па кла па ціў ся аб 
«са цы ял цы», але ня ма ра-
бо чых мес цаў і вы твор час-
ці, так са ма яе страч ва ем. 
Ча му ме на ві та аг ра кам бі-
на ты трэ ба раз гля даць у 
якас ці па спя хо вай ма дэ лі 
пры цяг нен ня мо ла дзі? Ка-
лі яны за раб ля юць, та ды 
ідуць да лей — на паў няць 
«са цы яль ны па кет» і на-
ват раз ві ва юць эка ла гіч-
ны кі ру нак. На пры кла дзе 
аг ра кам бі на та «Дзяр жын-
скі» ві даць — эка ла гі за цыя 
паў сюль. Акра мя гэ та га, 
куль тур ная, па тры я тыч-
ная, гіс та рыч ная спад чы-
на. Усе пом ні кі, па ха ван ні 
да гля дае мяс цо вая ўла да, 
і льві ная до ля кла дзец ца 

на прад пры ем ствы, якія іх 
да гля да юць. Мы па ка жам 
по быт пар ты зан ска га атра-
да, які ўзна ві лі на ко ліш-
нім мес цы. Ад на спра ва — 
рас каз ваць дзе цям, як гэ та 
бы ло, зу сім ін шая — пай сці, 
па гля дзець, да кра нуц ца да 
гіс то рыі і зга даць, дзе бы лі 
дзя ду ля, пра дзя ду ля, ба-
бу ля і што яны зра бі лі для 
Пе ра мо гі.

Акра мя та го, пра дэ ман-
стру ем і су пер су час ныя тэх-
на ло гіі на базе аб са лют на 
эка ла гі за ва най ма лоч на-
та вар най фер мы. На пры-
кла дзе дзей нас ці дзяр жаў-
ных пра грам мы па ка жам, 
ча го да сяг ну лі. Да рэ чы, аб 
эка но мі цы: у гэ тым аг ра га-
рад ку вы раб ля ец ца 20 % 
мя са птуш кі ўсёй кра і ны. 
Ні я кіх праб лем і з на до-
ямі — дзе сяць ты сяч літ раў 
ма ла ка на ка ро ву. Та му 
тут атрым лі ва юць сур' ёз-
ны пры бы так. Але гэтыя 
аг ра га ра док і аг ра кам бі-
нат важ ныя яшчэ і тым, 
што яны не за мы ка юц ца 
на са бе. За раз у вы твор цы 
больш за 40 ты сяч гек та раў 
зям лі не толь кі ў Дзяр жын-
скім ра ё не: ён «пад цяг нуў» 
па ла ві ну Кру пак, бу дуе 
фаб ры ку па вы твор час ці 
мя са ін дыч кі ў Ка пы лі, ёсць 
прад пры ем ства ва Уз дзе. 
Та му свая між рэ гі я наль ная 
па лі ты ка аха пі ла ча ты ры 
ра ё ны ўнут ры кра і ны. Гэ-
тым во пы там мы так са ма 
па дзе лім ся на тэ ма тыч най 
сек цыі.

Пля чо ад дзяр жа вы
«МС»: Вы за кра ну лі 

ці ка вую тэ му: вы твор-
часць мя са ін дыч кі, да 
ня даў ня га ча су гэ та бы ла 
прэ ра га ты ва фер мер скіх 
гас па да рак і ін вес та ра з 
Літ вы. Да яе па ча лі да лу-
чац ца і буй ныя ай чын-
ныя вы твор цы?

— У кра і не па трэ ба скла-
дае 15—20 ты сяч тон у год 
плюс экс парт ны склад нік. 
Та му, лі чу, ад но ад на му 
не пе ра шка джае і кі ру нак 
мы аб ра лі пра віль ны. Пер-
шую пар тыю мя са ін дыч кі 
аг ра кам бі нат «Дзяр жын-
скі» вы пус ціць ужо ў на-
ступ ным го дзе. Па лі ты ка 
дзяр жа вы ці ка вая ў чым? 

У нас ня ма гра да цыі, маў-
ляў, мы да па ма га ем вы-
ключ на буй ным та вар ным 
комп лек сам. Фер мер у нас 
пра цуе па та кіх жа пра ві-
лах і атрым лі вае крэ ды ты. 
Акра мя та го што яны пла-
цяць па да так у па ме ры 
1 % з вы руч кі, як усе, але 
фер мер яшчэ і пад хоп лі-
вае тую ні шу, якую буй-
ныя вы твор цы і не бу дуць 
зай маць. Аса біс тыя да па-
мож ныя гас па дар кі так-
са ма пад трым лі ва ем: усе 
ліш кі пра дук цыі Бел спа-
жыў са юз куп ляе ў на сель-
ніц тва па доб рай ца не. Гэ та 
яшчэ да дат ко вая кры ні ца 
пры быт ку. То-бок па лі ты-
ка дзяр жа вы вы бу да ва на 
та кім чы нам, што кож ная 
ні ша за кры ва ец ца. І на ад-
ва рот, — да ём маг чы масць 
кож на му ся бе рэа лі за ваць: 
ад ІП і аса біс тай да па мож-
най гас па дар кі да буй но га 
сель гас прад пры ем ства. 
Ма гут ных хол дын гаў, якія 
мы па чы на лі ства раць на 
пер шых эта пах, ужо не-
каль кі дзя сят каў. Ця пер 
яны вы раб ля юць 35—40 % 
пра дук цыі ў кра і не і пры-
клад на столь кі ж экс пар-
ту юць.

Коль кі ў свой час бы-
ло на ра кан няў ад нос на 
па бу до вы буй ных МТФ?! 
Так, па бу да ва лі, але фер-
мы экс плу а ту юц ца 35 га-
доў — мы па бу да ва лі іх на 
два па ка лен ні на пе рад. 
Да вай це ўя вім: іх за раз 
ня ма. Ста я лі б ма лоч ныя 
за во ды, мя са кам бі на ты, 
не бы ло б ганд лю. Да лей. 
Зра бі лі су час ныя схо ві шчы 
для ага род ні ны — атры ма лі 
на гэ тым да дат ко вы пры-
бы так. Буль ба схо ві шчы — 
гэ та міль ён тон буль бы з 
пе ра пра цоў кай на са мых 
су час ных ма гут нас цях.

«МС»: Пе ра хо дзя чы 
ад эка на міч най дзей-
нас ці да са цы яль най 
на кі ра ва нас ці, якія ме-
ры і су час ныя стан дар ты 
па трэб ныя для эфек тыў-
на га за ма ца ван ня ма-
ла дых кад раў на вёс цы, 
па вы шэн ня са цы яль най 
і эка на міч най ак тыў нас-
ці вяс ко вай мо ла дзі?

— Ча ты ры склад ні кі, 
я мяр кую, для та го, каб 
за ма ца вац ца: пер шы — 

да стой ны за ро бак, дру-
гі — жыл лё, трэ ці — воль-
ны час, чац вёр ты — пад-
рых тоў ка кад раў. То-бок 
лю дзі па він ны пры хо дзіць 
у пра фе сію з ра зу мен нем. 
Сіс тэ ма мэ та ва га на кі ра-
ван ня, я лі чу, вель мі доб-
рая: дзяр жа ве па трэб ны 
аг ра ном, ёсць бюд жэт ны 
на бор і вы пуск нік ка ле джа, 
які хо ча пра ца ваць. Та му 
на кі роў ва ем яго ад ра зу на 
трэ ці курс аграр най ВНУ і 
да лей на ра бо ту ў рэ гі ён. 
Ка лі ты атры маў сты пен-
дыю ад дзяр жа вы, ты па-
ві нен яе ад пра ца ваць. Так 
усю ды ў све це. На ву чы лі 
бяс плат на, але на мес цы 
па він ны ства рыць ад па-
вед ныя ўмо вы. Вось асноў-
ныя склад ні кі.

Па трэб на 
ка а пе ра цыя

«МС»: Мі ха іл Іва на віч, 
на мі ну лым Фо ру ме рэ-
гі ё наў Бе ла ру сі і Ра сіі ў 
по лі зро ку тэ ма тыч най 
ка мі сіі бы ла рэа лі за цыя 
су мес ных пра грам па 
се лек цыі і пле мян ной 
спра ве. Ці ёсць вы ні кі і 
якія яны?

— Гэ та бы ла мая іні цыя-
ты ва. Я рас ка жу, як гэ та 
бы ло і што нам трэ ба вы-
клю чыць. Ка лі Ула дзі мір 
Ула дзі мі ра віч (Пу цін. — 
Аўт.) і Аляк сандр Ры го-
ра віч (Лу ка шэн ка. — Аўт.) 
на вед ва лі вы стаў ку «Бел -
агра», гэ та быў пе ры яд, 
ка лі на шы кра і ны тра пі лі 
пад эм бар га Еў ро пы. Пле-
мян ныя яй кі, пту ша нят, 
су пер пле мян ных сві нак 
мы на бы ва ем за мя жой — 
у Да ніі, Гер ма ніі, Ні дэр лан-
дах. У нас ёсць свае на пра-
цоўкі, мо жа, не та кія вы со-
ка эфек тыў ныя, але яны за-
бяс печ ва юць нар маль ную 
ста біль ную ра бо ту. У Ра сіі 
яшчэ з ча соў Са вец ка га Са-
ю за па птуш цы — вель мі 
доб рая шко ла, у нас — па 
буй ной ра га тай жы вё ле і 
свін нях. Са зго ды кі раў ні-
ка дзяр жа вы я звяр нуў ся 
да Ула дзі мі ра Ула дзі мі-
ра ві ча з пра па но вай, каб 
у ме жах Са юз най дзяр жа-
вы ства рыць пле мян ныя 
цэнт ры ў нас і ў Ра сіі і за-
бяс печ ваць ся бе і краі ны 
ЕА ЭС. Прэ зі дэнт Ра сіі па-
га дзіў ся і звяр нуў ува гу, 
каб да ку мен ты рых та ва лі 
на яго імя, каб тры маць на 
кант ро лі, інакш, маў ляў, 

за ва ла кі цяць. І вось ідзе 
ва ла кі та... Усё пры ня лі і 
гэ тае пы тан не на фо ру ме 
мы бу дзем уз ні маць, Іван 
Круп ко (мі ністр сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня Бе-
ла ру сі. — Аўт.) вы сту піць 
на на шай сек цыі, на якой 
бу дзе Дзміт рый Па тру шаў 
(ра сій скі мі ністр сель скай 
гас па дар кі. — Аўт.), яны 
да свед ча ныя ма ла дыя 
лю дзі. За раз вы ра шэн не 
гэ та га пы тан ня зна хо дзіц-
ца ў най вы шэй шай сту пе-
ні га тоў нас ці: на ка ле гі ях 
мі ніс тэр стваў прай шлі 
экс перт ныя за клю чэн ні, 
за ста ло ся толь кі вы зна-
чыць і рэа лі за ваць. У нас у 
аг ра кам бі на це «Дзяр жын-
скі» ёсць фаб ры ка — пра-
цэн таў на 60 % мы ся бе 
за бяс печ ва ем, — яе мож на 
на зваць пле мян ным цэнт-
рам і раз ві ваць тэ му да лей. 
А каб рэа лі за цыя ру шы ла 
ад слоў да спра вы, трэ ба 
ста віць кан крэт ны тэр мін 
вы ка нан ня і нес ці за гэ та 
ад каз насць.

«МС»: На пры кан цы 
раз мо вы ха це ла ся б да-
ве дац ца аб да лей шых 
пла нах бе ла рус ка-ра-
сій ска га су пра цоў ніц тва 
ў аграр ным сек та ры, 
акра мя раз віц ця пле-
мян ных цэнт раў.

— Трэ ба па ды маць пы-
тан не аб адзі най пра мыс-
ло вай па лі ты цы, яе па між 
кра і на мі ня ма, а з гэ та га 
вы ні кае стра шэн ная шко-
да. Да рэ чы, што да ты-
чыц ца адзі най аграр най 
па лі ты кі — тут пра су ну лі ся 
да во лі ня дрэн на. А пра-
мыс ло вую нам не аб ход-
на аба вяз ко ва раз ві ваць. 
Возь мем, на прык лад, 
трак та ра бу да ван не: Кі-
раў скі за вод ро біць трак-
та ры, і ў Мін ску іх ро бяць. 
Не аб ход на вы зна чыц ца, 
які аб' ём трак та роў па-
трэб ны Бе ла ру сі, Ра сіі і 
плюс на адзі ную мыт ную 
пра сто ру. Дак лад ней: хто 
і коль кі бу дзе вы раб ляць? 
Вя лі кі трак тар у нас доб ра 
атрым лі ва ец ца — мы яго 
зро бім на ўсіх, ма лень кі ў 
вас — ра бі це вы. Тое са мае 
з кам бай на бу да ван нем — 
мы блы та ем ся па між са-
бой. Што пе ра шка джае 
аб' яд наць на ма ган ні? Мы 
кан ку ры ру ем ад но з ад-
ным, страч ва ем гро шы, 
а вый грае хтось ці трэ ці. 
Та му перс пек ты вы та кія: 
раз ві ваць аг ра пра мыс ло-
вую па лі ты ку да лей. Ме-
на ві та за раз трэ ба за няц-
ца пле мян ным кі рун кам, 
іль ном (і за бяс пе чыць ім 
за во ды), пе ра пра цоў кай 
і су мес на вы бу доў ваць 
адзі ны ўнут ра ны ры нак, 
за бяс пе чыць ра бо тай спа-
чат ку сва іх лю дзей і толь кі 
по тым да пус каць ка гось ці 
ін ша га. Трэ ба даць маг чы-
масць за ра біць, раз віць, 
пад няць га лі ну і не за ле-
жаць ад ка гось ці.

Гу та ры ла 
Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

«ШТО ПЕ РА ШКА ДЖАЕ НАМ 
АБ' ЯД НАЦЬ НА МА ГАН НІ?»

Ма гут ных 
хол дын гаў, 

якія мы па чы на лі 
ства раць на пер шых 
эта пах, ужо не каль кі 
дзя сят каў. Ця пер 
яны вы раб ля юць 
35—40 % пра дук цыі 
ў кра і не і пры клад на 
столь кі ж 
экс пар ту юць.

Што 
пе ра шка джае 

аб' яд наць на ма ган ні? 
Мы кан ку ры ру ем 
ад но з ад ным, 
страч ва ем гро шы, 
а вый грае хтось ці 
трэ ці. 

Фо
та

 Я
ўг
ен
а П

ЯС
ЕЦ

КА
ГА

.

На выязным пасяджэнні Савета 
па ўзаемадзеянні органаў мясцовага 

самакіравання  ў Клічаўскім раёне.
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