
— Вік тар Паў ла віч, па 

вы ні ках са цы яль на-эка-

на міч на га раз віц ця рэ гіё-

наў Ві цеб скай воб лас ці 

за 2018 год го рад Ві цебск 

за не се ны на аб лас ную 

Дош ку го на ру. Вы со ка 

ацэ не ная пра ца і шэ ра гу 

пра цоў ных ка лек ты ваў 

го ра да на рэс пуб лі кан-

скім уз роў ні. Пе ра лі чы це 

іх, ка лі лас ка.

— На аб лас ным уз роў ні 

ад зна ча ны ўклад у эка но-

мі ку та кіх прад пры ем стваў, 

як: ААТ «Ві цеб скі за вод 

трак тар ных за па сных час-

так», РУП «Ві цеб скабл-

газ», за меж нае вы твор чае 

ўні тар нае прад пры ем ства 

«Вік-зда роўе жы вёл», та-

ва рыст ва з аб ме жа ва най 

ад каз нас цю «Плі са буд», 

фі лі ял РУП элект ра су вя зі 

«Бел тэ ле кам».

Ся род пе ра мож цаў і Ві-

цеб скі дзяр жаў ны ор дэ на 

Друж бы на ро даў ме ды цын-

скі ўні вер сі тэт.

Ёсць у Ві цеб ску і за не-

се ныя на Рэс пуб лі кан скую 

Дош ку го на ру: вы твор чае 

ўні тар нае прад пры ем ства 

«Ві цеб ская ле са піл ка», 

ААТ «Аб' яд нан не «Ло тас», 

та ва рыст ва з да дат ко вай 

ад каз нас цю «Ту рыс тыч ная 

фір ма «Іл ва» .

Ад імя кі раў ніц тва гар вы-

кан ка ма шчы ра дзя кую за 

са ма ад да ную пра цу.

— Ці шмат ле тась і сё-

ле та ста ла ў Ві цеб ску но-

вых вы твор час цяў?

— За вяр шы ла ся рэ кан-

струк цыя Ві цеб ска га фут-

ра ва га кам бі на та. Кі раў нік 

дзяр жа вы, які на ве даў яго, 

даў вы со кую ацэн ку ўба-

ча на му. Кі раў нік хол дын га 

«Мар ка», у скла дзе яко га 

гэ та прад пры ем ства, се-

на тар Мі ка лай Мар ты наў 

уз на га ро джа ны ор дэ нам 

Па ша ны.

У пер шым квар та ле па-

ча лі ажыц цяў ляць дзей-

насць шэсць но вых ар га ні-

за цый у сфе ры вы твор час ці 

(ТАА «Уніт рэй дзінг Плюс», 

ТАА «Ра зам пі лу ем» — 

рас пі лоў ка, стру ган не і 

пра моч ван не драў ні ны; 

ЧУП «Фаб ры ка лес віц» — 

вы твор часць драў ля ных 

бу даў ні чых кан струк цый і 

ста ляр ных вы ра баў, акра-

мя збор ных бу дын каў; 

ТАА «Аль па Чы на» — бу даў-

ні чыя ра бо ты, якія па тра бу-

юць спе цы яль ных пра фе сій; 

ТАА «Бел Тэхна Па кет» — 

вы твор часць пласт ма са-

вых вы ра баў; ТАА «Дэ кор 

За вод» — вы твор часць 

драў ля ных вы ра баў).

У пры ват нас ці, у якас ці 

рэ зі дэн та СЭЗ «Ві цебск» 

за рэ гіст ра ва на фір ма «Акі-

та ма» з ін вес ты цый ным 

пра ек там па бу даў ніц тве 

за во да па пе ра пра цоў цы 

ніз ка та вар най драў ні ны, 

вы пус ку драў ня на-па ліў ных 

гра нул і дроб ных драў ня ных 

кам па не нтаў. Аб' ём за яў ле-

ных ін вес ты цый 15,9 міль ё-

на до ла раў. Бу дзе ство ра на 

там ка ля са ра ка ра бо чых 

мес цаў.

У пра цэ се рэа лі за цыі 

ства рэн не вер ты каль на ін-

тэ гра ва на га дрэ ва ап ра цоў-

ча га комп лек су ТАА «ВМГ 

Ву дАрт». Фір ма так са ма 

за рэ гіст ра ва на ў сва бод-

най эка на міч най зо не ў 

кан цы мі ну ла га го да. Агуль-

ны аб' ём за яў ле ных ін вес-

ты цый толь кі па пер шым 

эта пе скла дзе больш за 

62 міль ё ны до ла раў. Пла-

ну ец ца ства рэн не не менш 

як 200 но вых ра бо чых мес-

цаў.

Пла ну ец ца рэа лі за цыя 

яшчэ ад на го най буй ней-

ша га ін вес ты цый на га пра-

ек та «Хол дын га ВМГ» па 

вы твор час ці бе ле най хі мі-

ка-тэр ма ме ха ніч най ма сы. 

Па мер ін вес ты цый — больш 

за 300 млн до ла раў ЗША. 

Ра бо ту атры ма юць не менш 

як 85 га ра джан.

Да рэ чы, ка рыс та ю чы ся 

вы пад кам, ха чу па дзя ка ваць 

кі раў ніц тву ад мі ніст ра цыі 

СЭЗ «Ві цебск» за плён ную 

дзей насць па пры цяг нен ні 

ін вес та раў. Сё ле та — 20-га-

до вы юбі лей дзей нас ці сва-

бод най эка на міч най зо ны. 

У па чат ку жніў ня 1999 го да 

кі раў нік дзяр жа вы пад пі саў 

ад па вед ны ўказ.

— А як спра вы на ўжо 

вя до мых прад пры ем-

ствах? На прык лад, на ад-

ным з вы твор чых «брэн-

даў» го ра да, зна ка мі тым 

на ўсёй пост са вец кай 

пра сто ры прад пры ем стве 

«Ві цязь», дзе вы раб ля юць 

тэ ле ві за ры і не толь кі?

— На ААТ «Ві цязь» пра-

цяг ва ец ца рэа лі за цыя пра-

ек та па вы пус ку срод каў 

за рад най інф ра струк ту ры 

для элект ра ма бі ляў. На він-

кай ста нуць і аў та ма ты за-

ва ныя скла ды вер ты каль-

на га за хоў ван ня ліф та ва га 

ты пу...

На ААТ «Ві цеб скія ды ва-

ны» асвой ва ец ца тэх на ло гія 

вы твор час ці по лі пра пі ле на-

вых ні так. Ужо па стаў ле на 

не аб ход нае аб ста ля ван не, 

вя дзец ца яго ман таж. Увод 

у экс плу а та цыю — да кан ца 

2019 го да. А вы хад на пра-

ект ную ма гут насць за пла-

на ва ны на лі пень на ступ на-

га го да.

На вель мі вя до мым прад-

пры ем стве «Энэр га камп-

лект», якое ства ры лі ўжо ў 

пост са вец кі час, за вер ша на 

рэа лі за цыя пра ек та па ар-

га ні за цыі вы твор час ці но-

вых ві даў ка бе ляў.

Вы хад на пра ект ную 

ма гут насць — сне жань 

2021 го да. У вы ні ку яго 

рэа лі за цыі ся рэд ні га да вы 

ўзро вень да баў ле най вар-

тас ці на ад на го за ня та га 

скла дзе 60,2 ты ся чы еў ра. 

І бу дзе за бяс пе ча на пе ра-

вы шэн не экс пар ту над ім-

пар там.

— Да рэ чы, ку ды ажыц-

цяў ля ец ца экс парт з ра-

дзі мы Ша га ла?

— Сён ня на экс парт па-

стаў ля ец ца больш за па ло-

ву вы раб ле най пра мыс ло-

вас цю го ра да пра дук цыі. 

Яна па стаў ля ец ца на рын кі 

60 дзяр жаў све ту. Асноў ны-

мі ганд лё вы мі парт нё ра мі 

го ра да з'яў ля юц ца Ра сій-

ская Фе дэ ра цыя, Укра і на, 

Поль шча, Кі тай, Лат вія, Гер-

ма нія, Літ ва і Ка зах стан.

Асно ву экс пар ту скла-

да юць: ка бель на-пра вад ні-

ко вая пра дук цыя, абу так, 

мя са, ма лоч ныя і мяс ныя 

пра дук ты, паў фаб ры ка ты, 

ганд лё вае аб ста ля ван не, 

алей, ды ва ны і ды ва но вае 

па крыц цё, цэг ла, швей ныя 

вы ра бы, пласт ма са выя і 

ўпа ко вач ныя вы ра бы, вап-

няк, да ла міт і ін шыя вап на-

выя ка мя ні.

У пер шым квар та ле ар-

га ні за цы я мі го ра да ад праў-

ле на на экс парт та ва раў і 

па слуг на 180,4 міль ё на до-

ла раў.

За бяс пе ча на ста ноў чае 

саль да ў знеш нім ганд лі та-

ва ра мі і па слу га мі.

— Прэ зі дэнт не раз па-

тра ба ваў зна хо дзіць но-

выя рын кі збы ту пра дук-

цыі. Каб не за ле жаць ад 

па трэб ра сій ска га рын ку, 

які, мяк ка ка жу чы, пе-

рыя дыч на зу сім не прад-

ка заль ны. Ці ёсць пос пех 

у гэ тым кі рун ку?

— Упер шы ню ажыц цёў-

ле ны экс парт плас ты ка вай 

та ры ў Аў стрыю, Азер бай-

джан, Іс лан дыю і Поль шчу, 

мяс ных суб пра дук таў — 

у Сі рыю і В'ет нам, су хо га ма-

ла ка — у Лі ван, ап тыч на га 

ва лак на — у Азер бай джан 

і Уз бе кі стан, дзвя рэй — 

у Чар на го рыю і Уз бе кі стан, 

ап тыч ных пры бо раў — на 

Маль ту, ды зай нер ска га 

адзен ня з лё ну — на Кіпр.

На конт ін шай пра дук цыі, 

мож на ад зна чыць, што экс-

парт аў та гід ра пад' ём ні каў 

ця пер ажыц цяў ля ец ца і ў 

Кыр гыз стан, кас цю маў — 

у Поль шчу, су хіх сня дан каў 

і кан ды тар скіх вы ра баў — 

у Азер бай джан і Поль шчу, 

срод каў па жа ра ту шэн-

ня — у Ка рэю, пеп то наў — 

у Не пал, алею рап са ва га і 

пра вад ні ко вай пра дук цыі — 

у Нар ве гію.

Ці ка ва, што экс парт хле-

ба бу лач ных вы ра баў на ла-

джа ны ця пер і ў Гру зію.

Суб' ек та мі гас па да ран ня 

пры ма юц ца ме ры, на кі ра ва-

ныя на па вы шэн не кан ку-

рэн та здоль нас ці пра дук цыі, 

аказ ва е мых ра бот і па слуг, 

ма дэр ні за цыю і тэх ніч нае 

пе ра асна шчэн не дзе ю чых 

вы твор час цяў.

— Ка лі зга даць ліч бы 

фі нан са вай дзей нас ці, 

сё ле та яны ап ты міс тыч-

ныя?

— За бяс пе ча ны пры рост 

да ана ла гіч на га ле таш ня га 

пе ры я ду па вы твор час ці 

пра мыс ло вай пра дук цыі 

ў фак тыч ных ад пуск ных 

цэ нах на 6,4 %. Плюс па 

роз ніч ным та ва ра аба ро це 

ганд лю — на 6,3 % і гра мад-

ска га хар ча ван ня — 11 %, 

бу даў ні ча-ман таж ных ра-

бот — 14,4 %, ін вес ты цый у 

асноў ны ка пі тал — 8,8 %.

У эка но мі ку го ра да сё ле-

та пры цяг ну та 15,2 мільё-

на до ла раў ЗША пра мых 

за меж ных ін вес ты цый на 

чыс тай асно ве.

У бя гу чым го дзе го рад 

пра цуе са ста ноў чай рэн-

та бель нас цю про да жаў, 

рас туць вы руч ка ад рэа лі-

за цыі пра дук цыі, та ва раў, 

ра бот, па слуг (тэмп рос ту — 

105,4 %), чыс ты пры бы так 

(тэмп рос ту — 115,8 %). 

Ска ра ча ец ца коль касць 

страт ных ар га ні за цый.

Уз ро вень бес пра цоўя на 

па ча так мая — 0,4 % і зні-

зіў ся ў па раў на нні з ана ла-

гіч ным пе ры я дам мі ну ла га 

го да на 0,2 пра цэнт на га 

пунк та (на 01.05.2018 бы ло 

0,6 %). Коль касць ва кан сій 

пе ра вы сі ла коль касць бес-

пра цоў ных, якія ста яць на 

ўлі ку, у 3,7 ра за.

За хоў ва ец ца ста ноў чая 

ды на мі ка па ўзроў ні ся рэд-

ня ме сяч най за ра бот най 

пла ты...

— У кан цы мі ну ла га 

го да з удзе лам кі раў ні ка 

бе ла рус ка га пар ла мен та 

Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі 

ў спаль ным мік ра ра ё не 

«Бі ле ва» ад крыў ся но вы 

дзі ця чы сад-яс лі № 113 

«Ва сі лёк». Вік тар Паў ла-

віч, ка лі лас ка, на га дай це 

якія яшчэ аб' ек ты бы лі 

зда дзе ны пад ключ ле-

тась.

— Быў за вер ша ны ка пі-

таль ны ра монт аб лас но га 

Па ла ца дзя цей і мо ла дзі.

Пас ля рэ кан струк цыі 

гіс та рыч на га бу дын ка па 

ву лі цы Мар ка Ша га ла, 5а 

за пра ца ваў но вы му зей гіс-

то рыі Ві цеб ска га на род на га 

мас тац ка га ву чы лі шча.

А ў яшчэ ад ным бу дын ку, 

па бу да ва ным да рэ ва лю цыі, 

па ву лі цы Ся рэд не на бя рэж-

най — загс ад мі ніст ра цыі 

Чы гу нач на га ра ё на.

Так са ма ле тась бы ло 

зда дзе на ў экс плу а та цыю 

не каль кі аб' ек таў для за-

ня ткаў фіз куль ту рай і спор-

там. На прык лад, за па сное 

по ле з на ту раль ным па-

крыц цём фут боль на га клу-

ба «Ві цебск», тры спар тыў-

ныя пля цоў кі са штуч ным 

па крыц цём, у тым лі ку на 

тэ ры то рыі дзі ця ча га до ма. 

Ад кры ты пас ля рэ кан струк-

цыі аб ноў ле ны фіз куль тур-

на-азда раў лен чы цэнтр 

РУП «Ві цеб скэ нер га». На 

ба зе ААТ «Чыр во ны Каст-

рыч нік» па чаў функ цыя -

на ваць су час ны спар тыў ны 

комп лекс. На ААТ «Ві цеб скі 

за вод ра дыё дэ та ляў» «Ма-

на літ» — цэнтр ганд бо ла.

— А што сё ле та ўжо 

па ча лі экс плу а та ваць з 

аб'ек таў са цы яль на га 

пры зна чэн ня? Якія пла-

ны на бя гу чы год?

— У са ка ві ку пер шых 

на вед валь ні каў пры ня ла 

шмат про філь ная па лі клі ні ка 

ў мік ра ра ё не Поў дзень-7А. 

Яна функ цы я нуе як па лі клі-

ніч ны цэнтр і ўклю чае ў ся-

бе мед цэнтр не толь кі для 

да рос лых, але і для дзя цей. 

Там ёсць ста ма та ла гіч нае 

ад дзя лен не і жа но чая кан-

суль та цыя. Па лі клі ні ка так-

са ма з'яў ля ец ца клі ніч най 

ба зай для ка фед ры агуль-

най прак ты кі Ві цеб ска га 

дзяр жаў на га ме ды цын ска га 

ўні вер сі тэ та.

У кра са ві ку на пра спек-

це Пе ра мо гі ад бы ло ся ад-

крыц цё Цэнт ра па скач ках 

на ба ту це. Гэ та ства ры ла 

но выя маг чы мас ці для за-

ня ткаў спор там як спарт-

сме нам-алім пій цам, так і 

ўсім ві цеб скім ба ту тыс там. 

А го ра ду та кі па лац ба ту та 

да зво ліць пра во дзіць прэ-

стыж ныя спа бор ніц твы між-

на род на га ўзроў ню...

На конт най блі жэй шых 

перс пек тыў, пла ну ец ца па-

ча так бу даў ніц тва дзі ця ча га 

сад ка з па чат ко вай шко лай 

у мік ра ра ё не Бі ле ва-3 на 

850 мес цаў. Пры гэ тым пра-

цяг ва ец ца ўзвя дзен не шко-

лы на больш як 1000 вуч няў 

у мік ра ра ё не Бі ле ва-2.

Важ нае зна чэн не для 

раз віц ця транс парт най інф-

ра струк ту ры го ра да мае рэ-

кан струк цыя пу цеп ра во да 

«По лац кі». Ён зна хо дзіц ца 

не да лё ка ад аў та вак за ла, 

до ма-му зея Мар ка Ша га ла.

Вя лі кая ўва га ад да ец ца ў 

го ра дзе доб ра ўпа рад ка ван-

ню і азе ля нен ню тэ ры то рый, 

ства рэн ню пар ка вых зон.

На конт эка ла гіч най бяс-

пе кі, кло па ту пра зда роўе 

га ра джан — за кошт за меж-

ных кры ніц ажыц цяў ля ец ца 

рэ кан струк цыя ачы шчаль-

ных збу да ван няў Ві цеб-

ска...

Ста ра жыт ны го рад ды на-

міч на раз ві ва ец ца, не страч-

ва ю чы сва ёй уні каль най 

пры га жос ці. Не здар ма га во-

раць, што ў Ві цеб ску таям-

ні чая, не паў тор ная, натх-

няль ная аў ра. Тыя, хто тут 

па бы вае ўпер шы ню, упэў-

не ны, аба вяз ко ва за хо чуць 

пры ехаць яшчэ не раз.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фо та да дзе на 

га зе тай «Віць бі чы», 

за сна валь ні кам якой 

з'яў ля ец ца Ві цеб скі 

гар вы кан кам.

Краіна моцная рэгіёнамі: ВіцебскКраіна моцная рэгіёнамі: Віцебск

Ві цебск пры ваб ны для ін вес та раў
Ра дзі ма Ша га ла, мес ца пра вя дзен ня 
са ма га маш таб на га ў СНД між на род на га 
фес ты ва лю мас тац тваў «Сла вян скі 
ба зар», паў ноч ная куль тур ная ста лі ца 
Бе ла ру сі, го рад мас та коў... — усё гэ та 
пра Ві цебск. У го ра дзе на бе ра гах За ход няй 
Дзві ны жы ве ка ля 380 ты сяч ча ла век. 
Ві цебск, да рэ чы, пас ля По лац ка — дру гі 
най ста рэй шы ў Бе ла ру сі. За сна ва ны 
ў 974 го дзе. На пя рэ дад ні свят ка ван ня 
1045-год дзя наш ка рэс пан дэнт па гу та рыў 
са стар шы нёй Ві цеб ска га гар вы кан ка ма 
Вік та рам НІ КА ЛАЙ КІ НЫМ.
У цэнт ры ўва гі пад час раз мо вы бы ла 
эка но мі ка. Яна, як вя до ма, — 
ас но ва ста біль нас ці і маг чы мас ці раз віц ця 
га рад ской ка му наль най інф ра струк ту ры, 
упры гож ван ня пар каў і скве раў, 
га ран тыя ў рэа лі за цыі за пла на ва ных 
ці ка вых ідэй.


