
Роў на год та му Лі да 
ўвай шла ў лік 11 га ра доў, 
дзе пры ня та пра гра ма 
па ско ра на га са цыяль на-
эка на міч на га раз віц ця. 
Яна скі ра ва на на вы ра шэн не 
клю ча вых пы тан няў го ра да, 
за бес пя чэн не ўстой лі ва га 
рос ту эка но мі кі, па вы шэн не 
даб ра бы ту га ра джан. 
«Да рож ная кар та» ўклю чае 
ка ля 20 на прам каў. Стаў ка 
ро біц ца на пра мыс ло вы 
па тэн цы ял рэ гі ё на.

БА ЗА 
ДЛЯ «ПУНК ТАЎ РОС ТУ»
Ува га да Лі ды не вы пад ко вая. 

Са праў ды, тут за дзей ні ча ны ма-
гут ны вы твор чы па тэн цы ял. Та му 
і комп лекс ная пра гра ма па ско ра-
на га раз віц ця ў знач най сту пе ні 
скі ра ва ная на пра мыс ло васць. 
Гэ та адзін з ча ты рох на прам каў, 
які пра ду гледж вае па вы шэн не 
эфек тыў нас ці ра бо ты рэ аль на га 
сек та ра эка но мі кі.

У го ра дзе пра цу юць прад-
пры ем ствы, якія ў свой час ме лі 
агуль на са юз нае зна чэн не. Мно-
гія з іх не стра ці лі сваю зна ка мі-
тую мар ку і за ста юц ца за па тра-
ба ва ны мі як на ўнут ра ным, так і 
на знеш нім рын ку. Уся го ў ра ё не 
30 буй ных пра мыс ло вых прад-
пры ем стваў, на якіх пра цуе 13 ты-
 сяч ча ла век. До ля ра ё на ў агуль на -
аб лас ным аб' ёме пра дук цыі 
скла дае 11,4 %.

У ад дзе ле эка но мі кі Лід ска га 
рай вы кан ка ма па ве да мі лі, што 
за паў го да ды на мі ка агуль на га 
аб' ёму пра мыс ло вай вы твор час-
ці скла ла 100 пра цэн таў. За гэ ты 
час пра мыс ло вы мі прад пры ем-
ства мі вы раб ле на пра дук цыі на 
су му 686 міль ё наў руб лёў. Спа-
жыў цу ад гру жа на 98 % агуль най 
вы твор час ці пра дук цыі, з іх 9 % 
скла дае іна ва цый ная пра дук цыя. 
Ся рэд няя зар пла та ў пра мыс ло-
вас ці ў чэр ве ні — 1071 ру бель.

ФАР БА З ЛІ ДЫ — 
НА ПА ТРЭ БЫ КРА І НЫ
У Лі дзе па ско ра нае раз віц цё 

звяз ва юць ме на ві та з на рошч-
ван нем вы твор ча га па тэн цы я лу 
на асно ве іна ва цый ных тэх на-
ло гій. Знач ных пос пе хаў у гэ тым 
да бі ва юц ца на ва лаў тва раль-
ным прад пры ем стве «Ла ка фар-
ба». Да рэ чы, прад пры ем ства 
мае стра тэ гіч нае зна чэн не для 
ўсёй Гро дзен скай воб лас ці, бо 
тут вы раб ля ец ца 76 % ла ка фар-
ба вай пра дук цыі ўся го рэ гі ё на. 
За вод па ста ян на ўдас ка наль вае 
сваю ра бо ту. На ім па ве да мі лі, 
што тут ня даў на за вяр шы лі ма-
дэр ні за цыю вы твор час ці фта лі-
е ва га ан гід ры ду, што да зво лі ла 
па вя лі чыць за груз ку ма гут нас цяў 
і, ад па вед на, аб' ём вы твор час ці 
ў два ра зы. Ра зам з тым ак цэнт 

ро біц ца на ства рэн ні больш даў-
га веч ных по лі ўрэ та на вых ла ка-
фар ба вых ма тэ ры я лаў. Пра дук-
цыя па сту пае ў 30 кра ін све ту.

Ня даў на на прад пры ем стве 
па бы ва лі прад стаў ні кі Мі ніс-
тэр ства пра мыс ло вас ці, каб аб-
мер ка ваць па стаў кі ла ка фар-
ба вай пра дук цыі на буй ныя 
прад прыем ствы кра і ны, та кія як 
«МТЗ», «Гом сель маш», «МАЗ», 
«Ат лант», «Бел кард», «Лід сель-
маш» і ін шыя. Як пад крэс лі лі на 
«Ла ка фар бе», ра бо та на ўнут ра-
ным рын ку — у пры яры тэ це прад-
пры ем ства.

У пры ват нас ці, на ме ці ла ся 
тэн дэн цыя да ім парт аза мя шчэн-
ня, ка лі ства рэн не но вых ві даў 
вы ра баў да зва ляе зні зіць іх кошт 
на ганд лё вых кон кур сах буй ных 
пра мыс ло вых прад пры ем стваў.

На прад пры ем стве ўпэў не ны, 
што ка лек тыў і на да лей бу дзе 
тры маць мар ку за во да. Аб гэ тым 
свед чыць і спа кой ная аб ста ноў-
ка на за вод зе: лю дзі пра цу юць 
на сва іх мес цах, атры млі ва юць 
годную зар пла ту.

ВЫ ХАД З КРЫ ЗІ СУ 
З НО ВЫМ КІ РАЎ НІ КОМ
Яшчэ ад ным важ ным пра мыс-

ло вым «кі том» мож на на зваць 
хол дынг «Лід сель маш», які не-
ка лі меў са юз ны ста тус. Але і за-
раз аг ра рыі доб ра ве да юць гэ тую 
тэх ні ку — кам бай ны, су шыль ныя 

комп лек сы, ін шыя ві ды сель гас-
ма шын. Тут па ста ян на асвой-
ва юць но выя ві ды пра дук цыі — 
у тым лі ку плён кі, кан тэй не ры для 
смец ця, та ва ры на род на га спа-
жы ван ня.

Але на прад пры ем стве скла-
ла ся вя лі кая за па зы ча насць па 
крэ ды тах, што ства рае праб ле-
мы з аба рот ны мі срод ка мі. Іх не 
ха пае. У рай вы кан ка ме вы хад 
з кры зіс на га ста ну звяз ва юць з
пры хо дам но ва га кі раў ні ка. 
Ды рэк тар Ры гор ІВАНЬ КОЎ за няў-
 ся ап ты мі за цы яй не эфек тыў-
 най вы твор час ці. Тут пе ра ста лі 
пра ца ваць на скла ды, ста лі іх 
раз гру жаць. Уз на ві ла ся ра бо та 
з ды ле ра мі, вы зна чы лі ся перс-
пек тыў ныя на прам кі. Асноў ным 
па-ра ней ша му за ста ец ца вы пуск 
сель гас тэх ні кі, у тым лі ку зер не-
су шыль ных комп лек саў.

Яшчэ ад ным з кі рун каў з'яў-
ля ец ца вы пуск сталь ных па нэль-
ных ацяп ляль ных ра ды я та раў. На 
прад пры ем стве шу ка юць но выя 
рын кі збы ту, на пра ца ва ны парт-
фель за ка заў, які за бяс печ вае за-
груз ку ма гут нас цяў да кан ца го да. 
Іх бу дзе вы пус кац ца да 1 ты ся чы 
ў су ткі. Гэ та дасць маг чы масць 
па вя лі чыць аб' ём вы твор час ці і 
вый сці на да кры зіс ны аб' ём — 
250 ты сяч ра ды я та раў у год.

А зу сім ня даў на за пу шча на 
вы твор часць спе цы я лі за ва ных 
кан тэй не раў для транс пар ці роў кі 
ру лон най ста лі на чы гун цы. Гэ та 
пра дук цыя но вая не толь кі для 
Лі ды, але і для ўсёй кра і ны. Пад-
пі са ны вы гад ны ва лют ны за каз 
на 10 міль ё наў еў ра. За раз кан-
тэй не ры па сту па юць у Поль шчу, 
ідзе по шук і ін шых парт нё раў, у 
пры ват нас ці ў Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі і кра і нах ЕА ЭС.

Па сло вах па моч ні ка ге не-
раль на га ды рэк та ра хол дын га 
«Лід сель маш» Ана то ля Жаў нер-
чы ка, на прад пры ем стве ўпэў-
не ны ў сва іх кад рах. Ка лек тыў 
зла джа на пра цуе, пла на выя 
па каз чы кі вы кон ва юц ца. Лю дзі 
тры ма юц ца за свае пра цоў ныя 
мес цы, бо ра зу ме юць, што ад 
іх ра бо ты за ле жыць эка на міч ны 

стан прад пры ем ства, а зна чыць, 
і іх улас ны даб ра быт. Ад па вед на, 
гэ та ста ноў ча паў плы вае на зар-
пла ту. Сё ле та тут мяр ку юць вый-
сці на пры бы так ка ля 900 ты сяч 
руб лёў.

НЕ ШПАР КА, 
АЛЕ З ДЫ НА МІ КАЙ

За вод «Оп тык» — ад но з тых 
прад пры ем стваў, якія ства ра лі ся 
для па ста вак аба рон чай пра мыс-
ло вас ці бы ло га Са ю за. За вод у 
свой час па спя хо ва прай шоў ды-
вер сі фі ка цыю і за раз за бяс печ-
вае та кую важ ную га лі ну, як ме-
ды цы на. Не толь кі ў кра і не, але 
і за яе ме жа мі за па тра ба ва ныя 
лін зы, прыз мы, ва ла кон на-ап-
тыч ныя плас ці ны і ін шыя та ва ры. 
У 2022 го дзе тут пла ну юць за вяр-
шыць ін вес ты цый ны пра ект па 
рэ кан струк цыі ап тыч най вы твор-
час ці. Гэ та да зво ліць за ха ваць 
іс ну ю чыя па зі цыі і па вя лі чыць 
экс парт да 70 % ад аб' ёму вы-
твор час ці. Уво гу ле вы твор часць 
вы мя раль най і ап тыч най тэх ні кі 
скла дае 10 % ад уся го аб' ёму вы-
твор час ці ра ё на.

Ра зам з тым на скла дах не-
ка то рых прад пры ем стваў за-
хоў ва юц ца знач ныя аб' ёмы 
пра дук цыі. Не ўсе пра цу юць на 
поў ную ма гут насць і цал кам вы-
ка рыс тоў ва юць свае вы твор чыя 
пло шчы. Да та го ж ёсць праб ле-
ма ква лі фі ка ва ных кад раў. Але 
най больш вост ра ста іць пы тан-
не ма раль на га і фі зіч на га зно су 
аб ста ля ван ня. Та му прад пры ем-
ства мі вя дзец ца ра бо та па зні-
жэн ні не вы твор чых рас хо даў і 
по шу ку стра тэ гіч на га ін вес та ра, 
у тым лі ку пры ват на га. Да рэ чы, 
гэ ты сек тар эка но мі кі мае ўсе 
маг чы мас ці для раз віц ця.

Вы ка нан не Комп лекс на га пла-
на па ско ра на га раз віц ця Лід ска га 
ра ё на зна хо дзіц ца на па ста ян-
ным кант ро лі ў мяс цо вых улад, 
па ве да мі лі ў рай вы кан ка ме. За 
пер шае паў год дзе ёсць ста ноў-
чая ды на мі ка па пя ці мэ та вых ін-
ды ка та рах раз віц ця ра ё на, у лі ку 
якіх — ся рэд ня ме сяч ная зар пла-
та, рост коль кас ці за ня тых у эко-
но мі цы, вы руч ка ад рэа лі за цыі 
пра дук цыі, ін вес ты цыі ў асноў ны 
ка пі тал, да хо ды ў бюд жэт. Пра-
мыс ло вым комп лек сам асвое на 
больш за па ло ву пла на ва га фі-
нан са ван ня, срод кі ідуць у асноў-
ным на ма дэр ні за цыю вы твор-
час ці.

Ін вес ты цыі на рас пра цоў ку 
но вых вы ра баў на кі ра ваў шкло-
за вод «Нё ман», пра дук цыя яко-
га вя до мая і па пу ляр ная ў мно гіх 
кра і нах све ту. Не каль кі га доў та-
му тут па ча лі вы пуск мі не раль-
на га ўцяп ляль ні ка на асно ве 
шкло ва лак на. Ле тась на шкло-
за вод зе асво і лі 210 ві даў но вай 
пра дук цыі, у тым лі ку з зя лё на га 
крыш та лю з ла зер най гра ві роў-
кай. У той жа час тут пра цу юць 
над тым, каб даць но вае жыц цё 
«ста рым» фор мам.

Но вае жыц цё атры млі ва юць і 
ста рыя бу дын кі. Вя лі кі кор пус бы-
ло га за во да «Іза трон» доў га ста яў 
за кі ну ты, хоць улас ні кам лі чыў ся 
лі тоў скі ін вес тар. Па коль кі нія ка га 
ін та рэ су да па бу до вы з яго бо ку 
доў гі час не бы ло, яна пе рай шла 
да но ва га ўлас ні ка з Са лі гор ска. 
Як па ве дам ляе прэс-служ ба Лід-
ска га рай вы кан ка ма, да вяс ны 
бу ду ча га го да ін вес тар па ві нен 
пра вес ці экс пер ты зы, уз гад нен ні 
і па чаць пра ект ныя ра бо ты.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
Фо та з ад кры тых кры ніц.

У Бе ла ру сі пад рых ту юць пра па но вы па па шы рэн ні паў на моц тваў 
ура да і мяс цо вых ор га наў ула ды.

У Бе ла ру сі ство ра на між ве да мас ная ра бо чая гру па для пад рых-
тоў кі пра па ноў па па шы рэн ні паў на моц тваў ура да і мяс цо вых ор га-
наў ула ды. Гэ та пра ду гле джа на рас па ра джэн нем прэм' ер-мі ніст ра 
ад 4 ве рас ня 2020 го да № 176р, па ве дам ля ец ца на сай це ўра да.

Ра бо чай гру пе да ру ча на да 20 ве рас ня пра вес ці комп лекс ны ана-
ліз за ка на даў ства па пы тан нях ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль на га 
ўлад ка ван ня, за цвяр джэн ня ге не раль ных пла наў, ар хі тэк тур най і 
го ра да бу даў ні чай дзей нас ці, най мен няў ад мі ніст ра цый на-тэ ры та-
ры яль ных адзі нак, уста наў лен ня мяс цо вай ге раль ды кі, уз гад нен ня 
кад ра вых пры зна чэн няў, уста наў лен ня коль кас ці і струк ту ры мяс-
цо вых вы ка наў чых і рас па рад чых ор га наў. Чле ны гру пы так са ма 
пра ана лі зу юць за ка на даў ства па ада бран ні і вы дзя лен ні зя мель ных 
участ каў, ра бо це з дзяр жаў най ма ё мас цю, ін шых пы тан нях, якія 
пра ду гледж ва юць уклю чэн не ў іх ра шэн не кі раў ні ка дзяр жа вы.

Так са ма між ве да мас най ра бо чай гру пе не аб ход на вы пра ца ваць 
на асно ве пра ве дзе на га ана лі зу сіс тэм ныя пра па но вы па па шы рэн ні 
паў на моц тваў ура да і мяс цо вых ор га наў ула ды.

Кі раў ні ком гру пы бу дзе пер шы на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Мі ка-
лай Снап коў.
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ЭКА НО МІ КА

МА ДЭЛЬ З ПРА МЫС ЛО ВЫМ АК ЦЭН ТАМ
Як Лі да раз ві вае эка но мі ку і па ляп шае якасць жыц ця

НА СЛЫ ХУ

Ува га рэ гі ё нам


