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Уз ні кае пы тан не: а якая 
та ды сён ня ма ты ва цыя ў 
дзяр жа вы пад трым лі ваць 
вяс ко выя пад вор кі, за ах-
воч ваць іх гас па да роў тры-
маць ка роў, га да ваць быч-
коў і ін шую жы вё лу, пту шак 
і г. д.? Зда ва ла ся б, адзін 
жы вё ла га доў чы комп лекс 
за мя няе сот ні хлеў чу коў, а 
на па лях шчы руе та кая су-
час ная і ма гут ная тэх ні ка. 
На вош та са джаць за ха тай 
буль бу, ін шую ага род ні ну 
пад ка ня ці мо та блок звыш 
па трэб для сям'і? Ад нак не 
ўсё так прос та. Як ка жуць, 
са праўд ны маш таб ба чыц-
ца на ад лег лас ці.

Унё сак па-ра ней ша му 
ўну шаль ны

Да вай це па гля дзім, ці 
вя лі кі ўнё сак пры ват на га 
сек та ра вяс ко вых пад вор-
каў у на шым кла січ ным ра-
зу мен ні ў агуль ныя за се кі 
кра і ны. Спа чат ку тро хі ак ту-
аль най ін фар ма цыі — бу дзе 
шмат ліч баў, але без іх не 
абы сці ся. Па звест ках Мі ніс-
тэр ства сель скай гас па дар кі 
і хар ча ван ня, на 1 сту дзе ня 
2020 го да ў Бе ла ру сі на ліч-
ва ла ся 967,3 ты ся чы аса біс-
тых пад соб ных гас па да рак. 
Больш за ўсё ў Мін скай 
воб лас ці — 271,6 ты ся чы. А 
най менш у Ма гі лёў скай — 
103,7 ты ся чы. Ле тась агуль-
ная па сяў ная пло шча ў аса-
біс тых пад соб ных і ін шых 

гас па дар ках на сель ніц тва 
скла ла 404,9 ты ся чы гек-
та раў. За ўваж це, у тым лі-
ку буль бы — 228,9 ты ся чы, 
ага род ні ны — 45,9 ты ся чы, 
збож жа вых і зер не ба бо-
вых — 70,2 ты ся чы гек та раў. 
На га да ем, ся рэд не ста тыс-
тыч ная бе ла рус кая сель-
гас па да рка мае пры клад-
на тры ты ся чы гек та раў. 
Мож на пад лі чыць, коль кі 
кал га саў, ка жу чы па-са вец-
ку, за мя ня юць пры ват ныя 
вяс ко выя гас па да ры.

Яны, па звест ках на 
1 сту дзе ня бя гу ча га го да, 
утрым лі ва лі буй ной ра га-
тай жы вё лы 74,1 ты ся чы 
га лоў, у тым лі ку ка роў — 
55,9 ты ся чы, сві ней — 
306,8 ты ся чы, птуш ак усіх 
ві даў — 4545,9 ты ся чы, 
аве чак — 55,5 ты ся чы, на-
ват ко ней — 22 ты ся чы. 
Зра зу ме ла, ліч бы не кас-
міч ныя, але ўсё ж...

Як вы нік, пад вор кі зда-
юць дзяр жа ве мно гія ты ся-
чы тон ма ла ка і мя са, са да-
ві ны і ага род ні ны. Хоць у 
апош нія га ды на ме ці ла ся 
ўстой лі вая тэн дэн цыя зні-
жэн ня до лі вяс ко вых гас па-
да рак у аб' ёме вы твор час ці 
сель гас пра дук цыі, ад нак у 
2019 го дзе на сель ніц твам 
кра і ны вы раб ле на пра дук-
цыі сель скай гас па дар кі на 
су му 3,6 міль яр да руб лёў, 
ці 17,3 % ад усёй вы твор-
час ці ў кра і не.

І гэ та пры тым, што 
вя дзен не аса біс тых гас-
па да рак па вы твор час ці, 
пе ра пра цоў цы і рэа лі за-
цыі вы раб ле най імі сель-
гас пра дук цыі не ад но сіц-
ца да прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці. Яны ў пер шую 
чар гу — сро дак са ма за бес-
пя чэн ня хар ча ван нем, да-
дат ко вая кры ні ца да хо даў 
сель скіх жы ха роў. Ра зам з 
тым іх унё сак ва ўма ца ван-
не хар чо вай бяс пе кі кра-
і ны і за ня тас ці на сель ніц-
тва да во лі знач ны, лі чаць 
у Мі ніс тэр стве сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня.

Роз на ба ко вая 
пад трым ка

Ка лі прай сці па лан-
цуж ку ад па чат ку вя дзен ня 
пры ся дзіб най гас па дар кі і 
да яе фі наль най ста дыі — 
про да жу ліш каў пра дук цыі, 
то ўба чым, што на кож ным 
эта пе ў кра і не вы пра ца ва-
на, ня хай і не без хіб і не да-
хо паў, свая пэў ная сіс тэ ма 
пад трым кі пры ся дзіб ных 
гас па да рак. Іх вя дзен-
не рэ гу лю ец ца За ко нам 
«Аб аса біс тых пад соб ных 
гас па дар ках гра ма дзян», 
Ко дэк сам аб зям лі і ін шы мі 
нар ма тыў ны мі пра ва вы мі 
ак та мі. Пы тан ні раз віц ця і 
пад трым кі аса біс тых пад-
соб ных гас па да рак зна-
хо дзяц ца на па ста ян ным 
кант ро лі, раз гля да юц ца на 
па ся джэн нях ка ле гіі Мін-
сель гас хар ча, мяс цо вых 
ор га наў ула ды, вы ка наў-
чых ка мі тэ таў.

Каб за ах во ціць па ве-
лі чэн не вы твор час ці пра-
дук цыі ў аса біс тых гас па-
дар ках, што год уста наў лі-
ва юц ца па ме ры над ба вак 
да за ку пач ных цэн. Сё ле та, 
на прык лад, на сель ніц тва 

атрым лі вае над баў ку за 
кі ла грам ка ро ві на га ма ла-
ка ба зіс най тлус тас ці ў па-
ме ры сем ка пе ек, а за кі-
ла грам ма лад ня ку буй ной 
ра га тай жы вё лы жы вой 
ва гой да 100 кг — 70 ка-
пе ек. Акра мя гэ та га, у бя-
гу чым го дзе на сель ніц тву 
да плач ва юць 5,4 руб ля за 
кі ла грам воў ны, якая зда-
ец ца ў спа жыў ка а пе ра цыю, 
і 2,9 руб ля за кі ла грам жы-
вой ва гі аве чак.

Спа жы вец кая ка а пе-
ра цыя ле тась рэа лі за ва ла 
ўла даль ні кам пры ся дзіб ных 
гас па да рак на сен ня ага род-
нін ных куль тур на 1,1 міль ё-
на руб лёў. Толь кі на сен най 
буль бы бы ло рэа лі за ва на 
140 тон, цы бу лі-се ян кі — 
142 то ны, са джан цаў пла-
до ва-ягад ных дрэў — ка ля 
1,8 ты ся чы штук.

Сён ня вяс коў цам не-
скла да на аб за вес ці ся 
ма лад ня ком пра дук цый-
ных па род буй ной ра га-
тай жы вё лы, аве чак, коз, 
сві ней і г. д. Сі ту а цыя з 
за бес пя чэн нем кар ма мі 
гас па да роў пры ся дзіб-
ных гас па да рак у цэ лым 
нар маль ная.

Ве тэ ры нар ная да па мо га 
пры ся дзіб ным гас па дар-
кам так са ма на ўзроў ні. 
Ва ўсіх рэ гі ё нах на па ста-
ян най асно ве аказ ва юц-
ца ве тэ ры нар ныя па слу гі 
ды яг нос ты кі, пра фі лак ты-
кі за хвор ван няў і ля чэн ня 
жы вёл.

Крэ дыт ная гіс то рыя
Для раз віц ця і вя дзен ня 

аса біс тай гас па дар кі на су-
час ным уз роў ні па трэб ны 
гро шы. Не ў кож най вяс ко-
вай сям'і яны ёсць у да стат-
ко вай коль кас ці. Акра мя 
ка рэн ных сель скіх жы ха-
роў усё больш ро біц ца так 
зва ных но вых вяс коў цаў. 
Ця пер ня рэд ка сем'і з Мін-
ска, ін шых буй ных і ся рэд-
ніх га ра доў пе ра яз джа юць 
у вёс ку і ча сам эфек тыў на 
пра цу юць на зям лі, раз ві-
ва юць на ват эк за тыч ныя 
ві ды гас па да ран ня. На 
якую фі нан са вую да па мо-

гу сель скія жы ха ры мо гуць 
раз ліч ваць і ад ка го?

Сён ня яны ма юць пра ва 
атрым лі ваць крэ ды ты, на-
прык лад, у «Бе ла гра прам-
бан ку». У ім ство ра ны Спе-
цы яль ны фонд са цы яль-
ных пра ек таў на вёс цы. Ён 
вы дае льгот ныя крэ ды ты 
пад 5 % га да вых для вя-
дзен ня аса біс тых пад соб-
ных гас па да рак. Мі ні маль-
ная су ма крэ ды ту ад ной 
гас па дар цы — 200 руб лёў, 
мак сі маль ная — 2000 ба-
за вых ве лі чынь.

На га да ем тэр мі ны вы-
да чы крэ ды таў. Да трох 
га доў — на на быц цё сель-
ска гас па дар чай жы вё лы, 
у тым лі ку птуш кі, сем'-
яў пчол, пча лі ных ма так, 
вул ляў, ме да го нак. Да пяці 
га доў — на на быц цё па са-
дач на га ма тэ ры я лу пла-
до вых і ягад ных рас лін, 
аб ста ля ван ня па пе ра пра-
цоў цы сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі, а так са ма пар-
ні коў і цяп ліц, на раз віц цё 
інф ра струк ту ры: га зі фі-
ка цыю, элект ры фі ка цыю, 
во да за бес пя чэн не, доб-
ра ўпа рад ка ван не ка на лі-
за цыі. Да сямі га доў — на 
на быц цё трак та роў, сель-
ска гас па дар чых ма шын і 
аб ста ля ван ня ай чын най 
вы твор час ці.

Та кія вось асаб лі вас ці 
на зі ра юц ца ў сфе ры пры-
ся дзіб на га гас па да ран ня ў 
кра і не. Ліч бы і фак ты, з які-
мі па дзя лі ла ся з рэ дак цы-
яй Мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня, 
свед чаць пра тое, што ро-
ля вяс ко вых пад вор каў 
у за бес пя чэн ні хар чо вай 
раз на стай нас ці жы ха роў 
на шай кра і ны знач ная і 
вар тая ўся ля кай пад трым-
кі мяс цо вы мі ўла да мі.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

Най больш КУ Паў бы ло ў Мін-
скім ра ё не. Гэ та і зра зу ме ла: тут 
пра жы вае больш за 200 ты сяч 
вяс ко ва га на сель ніц тва, ва кол 
ста лі цы шмат дач, са до вых та-
ва рыст ваў. Але ле тась ра шэн-
нем Мінск ага рай вы кан ка ма гэ-
тыя струк ту ры пе ра да дзе ны УП 
«Мін рай гар ра маў та дар». Што ж 
па мя ня ла ся для лю дзей? Па сут-
нас ці, ні чо га, лі чыць на мес нік 
ды рэк та ра прад пры ем ства Ве-
ра КРА СОЎ СКАЯ. Яны аказ ва юць 
для жы ха роў Мін шчы ны тыя ж 
па слу гі, што і ра ней на плат най 
асно ве. У не ка то рых КУ Пах на ліч-
ва ла ся па пяць трак та рыс таў, ды-
рэк тар, бух гал тар, якім не аб ход на 
бы ло пла ціць зар пла ту, а яшчэ — 
аб слу гоў ваць, ра ман та ваць тэх ні-
ку, што цяг ну ла за са бой да дат ко-
вую фі нан са вую на груз ку.

— Мы ўсе КУ Пы на тэ ры то рыі 
ра ё на аб' яд на лі ў шэсць участ-
каў, якія аказ ва юць на сель ніц-
тву ра ней шыя па слу гі. Ап ты мі-
за ва лі ад мі ніст ра цый ны апа рат, 
а штат ра бот ні каў, на ад ва рот, 
па вя лі чы лі, — ка жа Ве ра Аляк-
санд раў на.

На мес нік стар шы ні Мі ха на-
віц ка га сель вы кан ка ма Тац-
ця на ВІ ТУШ КА лі чыць, што КУП, 
які ў іх дзей ні чаў, доў га да па ма-
гаў аказ ваць па слу гі жы ха рам. І 
тэ ры то рыі агуль на га ка ры стан ня 
яго ра бот ні кі аб кош ва лі, і пры-
ват ныя зем лі, ара лі пры ся дзіб-
ныя ўчаст кі, са джа лі і ка па лі 
буль бу. Ця пер сель вы кан ка мы 
за клю ча юць да га во ры са спе-
цы я лі за ва ны мі ар га ні за цы я мі на 
доб ра ўпа рад ка ван не. А як быць 
жы ха рам? Ня дрэн на бы ло б за-

клю чаць да га вор з імі і на аб слу-
гоў ван не пры ват ных пад вор каў.

На сель ніц тва ста рэе, і той жа 
ба буль цы цяж ка ця пер прый-
дзец ца без да па мо гі КУ Па, кан-
ста ту юць у Кру піц кім сель вы-
кан ка ме. Сель гас ар га ні за цыі 
аказ ва юць па слу гі пры ват ным 
гас па дар кам пас ля за кан чэн-
ня вяс но вых па ля вых ра бот або 
толь кі сва ім ра бот ні кам і пен сія-
не рам, якія тут пра ца ва лі. Ас тат-
нія ка тэ го рыі на сель ніц тва за ста-
юц ца ні бы та ўба ку і вы му ша ны 
звяр тац ца да пры ват ні ка, у яко га 
і рас цэн кі вы шэй шыя, чым у КУ-
Паў, і раз ліч вац ца трэ ба ад ра зу 
пас ля вы ка нан ня за ка заў. У вёс-
цы жы вуць не са мыя ба га тыя 
лю дзі, і сель вы кан ка мы да ва лі ім 
ад тэр мі ноў ку пла ця жоў да атры-
ман ня пен сіі або зар пла ты.

Больш за дзе сяць га доў дзей-
ні чаў КУП пры Цім ка віц кім сель-
вы кан ка ме Ка пыль ска га ра ё на. 
З'я віў ся ён дзя ку ю чы на ма ган ням 
стар шы ні сель ска га Са ве та дэ пу-
та таў Але ны Ост ры ка вай. А на-
ла дзіць яго ра бо ту бы ло вой як 
ня прос та! Але на Ме чы сла ваў на 
ах вя ра ва ла аса біс тым ча сам, ёй 

да во дзі ла ся быць і ме не джа рам, 
і па стаў шчы ком зап час так, і бух-
гал та рам. Не ста ла менш кло па-
таў і та ды, ка лі ра бо та на рэш це 
бы ла на ла джа на. Ра зу мею сва іх 
ка лег, якія не хо чуць ства раць 
та кія ўні тар ныя прад пры ем ствы, 
браць на ся бе да дат ко вую на-
груз ку — як фі зіч ную, так і фі-
нан са вую, ка за ла ка лісь ці пры 
су стрэ чы Але на Ме чы сла ваў на.

Сён ня ў яе на гэ тае пы тан не 
не ад на знач ны пункт гле джан ня. 
Сель скія жы ха ры ста рэ юць, менш 
тры ма юць хат няй жы вё лы, змян-
ша юць пры ся дзіб ныя ўчаст кі, а 
зна чыць, і ў КУ Паў менш ра бо ты. 

З дру го га бо ку, каб КУП эфек-
тыў на пра ца ваў, не аб ход на, каб 
бы ла тэх ні ка. Утрым лі ваць яе ў 
спраў ным ста не ня лёг ка. На па-
лі ва, зап част кі па трэб ныя не ма-
лыя вы дат кі, а срод каў не ха па-
ла. Акра мя та го, з 2015 го да для 
КУ Паў ад мя ні лі спро шча ную сіс-
тэ му па дат ка аб кла дан ня, і яны 
пла ці лі па та кой жа схе ме, як і ўсе 
ін шыя суб' ек ты гас па да ран ня.

Праб ле ма яшчэ і ў тым, што 
ра бо та ў КУ Паў се зон ная — най-
боль шая на груз ка пры па да ла на 
вяс ну і ле та. Зі мой яны прак тыч на 
пра стой ва лі. А тым ча сам трэ ба 
бы ло пла ціць зар пла ту ра бот ні-
кам, хоць і не вя лі кую.

Так што ка му наль ныя ўні тар-
ныя прад пры ем ствы па трэб ны, 
але, маг чы ма, не пры сель вы кан-
ка мах. У свой час не ка то рыя кі-
раў ні кі вы каз ва лі пра па но вы ар-
га ні за ваць та кія пад раз дзя лен ні 
пры мяс цо вых сель гас ар га ні за-
цы ях або на ба зе жыл лё ва-ка му-
наль ных гас па да рак, якія да ту-
юц ца дзяр жа вай. Та му ра шэн не 
пе ра даць іх у «Мін рай гар ра маў-
та дар» — ад но з вый сцяў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

СМАК ЕЖЫ З ВЯС КО ВЫХ ПАД ВОР КАЎ
Да па мо га аса біс тым пад соб ным гас па дар кам — у дзяр жаў ным пры яры тэ це

У 2019 го дзе 
на сель ніц твам кра і ны 
вы раб ле на пра дук цыі 
сель скай гас па дар кі 
на су му 3,6 міль яр да 
руб лёў, ці 17,3 % 
ад усёй вы твор час ці 
ў кра і не.

«ЗА» І «СУ ПРАЦЬ»

Пры быт кі ма лыя, вы дат кі вя лі кія
Мы ўсе КУ Пы 
на тэ ры то рыі 

ра ё на аб' яд на лі ў шэсць 
участ каў, якія аказ ва юць 
на сель ніц тву ра ней шыя 
па слу гі. Ап ты мі за ва лі 
ад мі ніст ра цый ны апа рат, 
а штат ра бот ні каў, 
на ад ва рот, па вя лі чы лі.

Мер ка ван ні на гэ ты конт бы лі роз ныя. Ад ны сцвяр джа лі 
ад на знач на — без іх не абы сці ся, бо гэ тыя струк ту ры вы кон ва лі 
роз на стай ныя ра бо ты для вяс ко вых жы ха роў. Вяс ной і ўво гу ле 
не бы ло ад бою ад клі ен таў: за араць учас так, па са дзіць буль бу, 
аб ка сіць тэ ры то рыю. Во сен ню — да па маг чы са браць ура джай, 
зі мой — па чыс ціць ад сне гу да ро гі, ад пам па ваць ка на лі за цыю. Ін шыя 
кі раў ні кі вы каз ва лі су мнен не ў іх эфек тыў нас ці, маў ляў, вы дат кі на 
ўтры ман не знач ныя, а пры быт кі ма лыя.

Ці па трэб ныя ка му наль ныя ўні тар ныя 
прад пры ем ствы пры сель вы кан ка мах?
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Ма ты вы вя дзен ня вяс коў ца мі аса біс тай пры ся дзіб най 
гас па дар кі агуль на вя до мыя. Ра ней ад пра цы на зям лі 
не ад но ста год дзе на ўпрост за ле жа ла жыц цё ся лян скай 
сям'і. Ця пер не тыя ўжо ча сы, і не тыя ўжо вяс коў цы, 
і не тыя ў іх ад но сі ны да вя дзен ня пры ся дзіб най 
спра вы. Сён ня кі раў ні кі не ка то рых вя до мых і за мож ных 
гас па да рак на ват га на рац ца тым, што іх пра цаў ні кі 
і ма ла ко, і мя са, і мя са ма лоч ныя пра дук ты мяс цо вай 
вы твор час ці куп ля юць у ма га зі нах цэнт раль най ся дзі бы 
па пры маль ных цэ нах, а ве ча рам хо дзяць у ба сейн, клуб. 
Доб рая зар пла та да зва ляе так жыць. Ня хай і так.


