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У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

ІНВЕСТЫЦЫІ
Ў ЗДАРОЎЕ

ІНАВАЦЫЙНАЯ
КАДРЫ
І ДЫВЕРСІФІКАЦЫЯ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
Напачатку пастаўкі на знешні рынак складуць 20 працэнтаў, а праз
два гады суадносіны будуць пяцьдзясят на пяцьдзясят. Гэта значыць,
што на экспарт пойдзе палова лекавых прэпаратаў.

Аб'ёмы — на 2 мільёны
На беларуска-індыйскім прадпрыемстве будуць выпускаць антырэтравірусныя, антыгіпертэнзіўныя, проціязвавыя, процітуберкулёзныя, уралагічныя сродкі. Кажучы прасцей, яны прызначаны для
лячэння такіх хвароб, як дыябет, ВІЧ-інфекцыя, гепатыт, туберкулёз
ды іншыя.

Рэзервы росту эканомікі рэгіёна
абмеркавалі на Брэстчыне

Фота Мікалая ЛАПІНА.
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У год тут будзе вырабляцца каля 260 мільёнаў таблетак і капсул,
15 мільёнаў блістараў і слоікаў. У грашовым эквіваленце гэта складзе
2 мільёны долараў, і аб'ёмы будуць расці.
— Прадпрыемства арыентавана на вытворчасць процівірусных,
антыбактэрыяльных прэпаратаў, якія зараз шырока выкарыстоўваюцца ў сістэме аховы здароўя. І, што вельмі важна, усе яны новага
пакалення, — падкрэсліў падчас адкрыцця міністр аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь Валерый МАЛАШКА.

Ад таблетак да субстанцый
Супрацоўніцтва з індыйскай кампаніяй у фармацыі будзе працягвацца. Зараз ідзе гаворка аб наступным праекце, які накіраваны на
вытворчасць субстанцыі для лекаў. Як адзначыў Валерый Малашка,
гэта першы падобны праект у рэспубліцы. Яго галоўная асаблівасць
у тым, што сыравіна будзе выкарыстоўвацца на беларускіх прадпрыемствах фармацэўтычнай галіны. Яго размесцяць у другой палове
будынка, побач з існуючым заводам у Скідзелі.
У краіне плануецца пабудаваць яшчэ два заводы па вытворчасці
лекаў з удзелам індыйскага капіталу. Абодва прадпрыемствы з'явяцца ў сталіцы. На месцы аднаго з іх летась быў урачыста закладзены
камень. Індыйскі фармацэўтычны гігант, кіраўнік якога мае беларускія
карані, інвестуе ў праект мільён долараў. На заводзе наладзяць вытворчасць як лекаў, так і субстанцый. Прэпараты будуць мець экспартны кірунак.
— Гэта вялікі інавацыйны праект, і мы да яго сур'ёзна рыхтуемся, — паведаміў Міхаіл Мясніковіч. — Падключана Акадэмія навук.
Індыйскі бок, у сваю чаргу, рыхтуе дасье да рэгістрацыі, каб выйсці
на рынак.
Хутка будзе наладжана яшчэ адно сумеснае прадпрыемства, якое
таксама знаходзіцца ў Мінску. Беларуска-індыйскія намаганні павінны даць добры эфект у выпуску ўнікальных лекаў, што паспрыяе
развіццю айчыннай фармакалогіі, лічыць Міхаіл Мясніковіч. Да таго ж
прадукцыя ўласнай вытворчасці таннейшая за прывазную.

Патрэбны прэферэнцыі
Індыя лічыцца надзейным партнёрам. І з пастаўкай лекаў, і з дагаворнымі абавязацельствамі амаль не бывае праблем. Але вырашэнне некаторых пытанняў можа зацягвацца надоўга. Напрыклад,
рэгістрацыя лекаў. У такіх умовах вялося і будаўніцтва Скідзельскага прадпрыемства. Каб гандляваць на тэрыторыі Мытнага саюза, таксама трэба было прайсці доўгі працэс узгаднення абодвум
бакам — індыйскай кампаніі і беларускаму прадпрыемству «Белмедпрэпараты».
Паскорыць справу маглі б так званыя спецпраекты. Гэта значыць,
што інвестар, які стварае адпаведную вытворчасць, атрымлівае дзяржаўныя прэферэнцыі, ільготы, каб мець магчымасць на пачатку сваёй
дзейнасці паспяхова выйсці на рынак.
— Савет Рэспублікі выступіў ініцыятарам шэрагу прапаноў па
спецпраектах, каб падтрымаць інвестара, айчыннага ці замежнага —
без розніцы, — паведаміў Міхаіл Мясніковіч. — Гэта ідэя не новая. Падобная практыка ёсць у казахаў, што дало ім магчымасць
значна падтрымаць у тым ліку фармакалагічную галіну. Наколькі
мне вядома, 21 спецпраект дзейнічае ў Расійскай Федэрацыі, з іх
два — у вытворчасці лекаў. Такім чынам дзяржава стварае спрыяльныя ўмовы для інвестараў, дапамагае ім «раскруціцца» і ўвайсці
на канкурэнтны рынак больш камфортна. Пакуль гэта пытанне ў
стадыі абмеркавання.
А між тым менавіта інвестыцыйныя праекты спрыяюць развіццю
тэрыторый. Напрыклад, у Скідзелі, які не так даўно стаў горадам —
спадарожнікам Гродна, дзякуючы новаму заводу створана 30 рабочых месцаў, яшчэ столькі ж з'явіцца ў наступным годзе. Дзякуючы інвестыцыйнаму праекту краіна зможа выйсці на больш якасны
ўзровень як у вытворчасці медыцынскіх прэпаратаў, так і ў лячэнні
пацыентаў.
Маргарыта УШКЕВІЧ.
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ЫНІКІ сацыяльна-эканамічнага развіцця Брэсцкай
вобласці за 2018 год і задачы
на 2019-ы абмеркавалі на
сумесным пасяджэнні абласнога
выканаўчага камітэта і сесіі
абласнога Савета дэпутатаў.
Удзел у ім узяў старшыня Савета
Рэспублікі Нацыянальнага сходу
Міхаіл МЯСНІКОВІЧ.
Са спра ва зда чай вы сту піў
старшыня Брэсцкага аблвыканкама Анатоль ЛІС. Ён адзначыў станоўчую дынаміку ў развіцці эканомікі. З шасці ключавых
паказчыкаў эфектыўнасці чатыры
выкананы ў поўным аб'ёме. Стабільная сітуацыя і з фінансавымі
паказчыкамі.
— Эканомікай вобласці за мінулы год атрымана 725,5 мільёна рублёў чыстага прыбытку, што
складае каля 14 працэнтаў ад рэспубліканскага паказчыка, — паведаміў старшыня аблвыканкама. — Доля стратных прадпрыемстваў скарацілася за апошнія
тры гады прыкладна ўдвая, але
яшчэ застаецца высокай.
Кіраўнік вобласці адзначыў
складаную сітуацыю на прадпрыемствах «Брэстаграсэрвіса»,
у кансервавай галіне, а таксама
на прадпрыемствах канцэрнаў
«Беллегпрам» і «Белдзяржхарчпрам». Няпростым быў год і для
сель скай гас па дар кі рэ гі ё на.
Найбольш па прычыне засухі
гаспадаркі недабралі 235 тысяч
тон збожжа, 50 тысяч тон цукровых буракоў, 19 тысяч тон рапсу.

І ўсё ж назапашаныя кармы дазволілі атрымаць добрыя вынікі
ў жывёлагадоўлі. Павялічылася
вытворчасць малака і мяса. Па
гэтых паказчыках вобласць займае першае месца ў краіне.
Разам з тым жывёлагадоўля
Брэстчыны мае яшчэ вялікія рэзервы. На гэта звярнуў увагу ў
сваім выступленні Міхаіл Мясніковіч. Застаецца праблема напаўняльнасці новых фермаў і тых,
якія нядаўна перажылі рэканструкцыю. Па стане на 1 студзеня
гэтага года са 188 рэканструяваных малочнатаварных фермаў на
32 (17 %) жывёлагадоўчыя памяшканні не запоўнены скацінай
пад запланаваную магутнасць.
У Баранавіцкім, Івацэвіцкім, Ляхавіцкім, Маларыцкім раёнах — па
адной такой ферме, у Бярозаўскім, Кобрынскім, Лунінецкім —
па пяць, у Драгічынскім — дзве, у
Іванаўскім, Пінскім — па чатыры,
у Столінскім — тры. І хоць у цэлым
вобласць выйшла на першую пазіцыю ў краіне, 39 МТФ летась не
дасягнулі ўзроўню вытворчасці
малака 2017 года. Вось дзе рэзервы.
Іншыя галіны народнай гаспадаркі таксама паказалі нядрэнныя вынікі, гаварылася на пасяджэнні. Заданне па будаўніцтве
жылля выканана на 101 працэнт.
Адрамантавана і ўведзена ў эксплуатацыю больш за 330 кіламетраў мясцовых аўтамабільных дарог пры заданні 244. Выконваюцца паказчыкі развіцця
знешняга гандлю. Сёння сярод

партнёраў рэгіёна — 101 краіна,
адкрыта дзесяць новых рынкаў
збыту. Напрыклад, экспарт у Кітай павялічыўся ўдвая, гандаль
з краінамі Еўрасаюза вырас на
15 працэнтаў. Сведчаннем развіцця малога і сярэдняга бізнесу
можа служыць стварэнне 722 новых прадпрыемстваў. Стабільна
развівалася і сацыяльная сфера.
Паказчыкі развіцця эканомікі
былі прынятыя дэпутатамі да ведама як пункт адліку. Але падчас
абмеркавання ўдзельнікі засяродзіліся на праблемах і шляхах іх
вырашэння. Нямала ўвагі ўдзялялася кадрам. Бо гэта адзін з галоўных складнікаў паспяховага
вырашэння пытанняў мясцовага
значэння і задач сацыяльна-эканамічнага развіцця ў цэлым.
— Вучобе кадраў, іх падрыхтоўцы трэба ўдзяляць значна
больш увагі, — перакананы Міхаіл Мясніковіч. — Можна арганізаваць пастаянную падрыхтоўку на
базе аднаго з універсітэтаў альбо
знайсці іншыя формы, але кадры
трэба рыхтаваць грунтоўна. Кіраўнікоў неабходна расціць, падтрымліваць, а потым вылучаць
на адпаведныя пасады.
Гэтая размова ўзнікла пасля
абмеркавання сітуацыі з кадрамі ў сельскай гаспадарцы. На
1 студзеня ў вобласці значылася
15 вакансій кіраўнікоў сельскагаспадарчых арганізацый. Пры
гэтым ёсць гаспадаркі, дзе старшыню не могуць прызначыць па
два — два з паловай года. «Чаго
можна дабіцца ад такой гаспа-
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інская вобласць
у мінулым годзе дынамічна
развівалася і захавала лідарства
ў краіне: расце экспарт,
правільны маркетынг дазволіў
значна расшырыць рынкі збыту,
летась прыцягнуты 330 мільёнаў
долараў замежных інвестыцый.
— Але мая мэ та — удзя ліць
асноў ную ўва гу на дзён ным
праб ле мам лю дзей: чым яны
жывуць, што іх хвалюе. Бадай,
са мае га лоў нае — за ня тасць
і апла та пра цы. На Мін шчы не
летась створана амаль 12 тысяч
но вых ра бо чых мес цаў. У той
жа час коль касць зволь не ных
пе ра вы сі ла коль касць пры нятых на ра бо ту, — кан ста та ваў
губернатар. — Мадэрнізацыя і
ад крыц цё су час ных прад прыем стваў да лі маг чы масць напоў ніць бюд жэт. У вы ні ку мы
змаг лі па вы сіць зар пла ту не
толькі ў рэальным сектары эканомікі, але і ў сацыяльнай сферы. Сярэдні заробак на Міншчы не ў снеж ні мі ну ла га го да
склаў амаль 1135 рублёў.

Сёлета ў цэнтральным рэгіёне плануюць стварыць як мага
больш высокапрадукцыйных рабочых месцаў. І гэта цалкам магчыма. У стадыі рэалізацыі звыш
110 ін вес ты цый ных пра ек таў.
Толькі ўвод у дзеянне на поўную
магутнасць Нежынскага горнаўзбагачальнага камбіната дазволіць сфарміраваць больш за дзве
тысячы новых рабочых месцаў.
Вялікія надзеі ўскладаюцца на
развіццё Кітайска-беларускага
індустрыяльнага парка «Вялікі

Усё, што мы
робім, робім для
людзей, каб яны
дыхалі чыстым паветрам,
ездзілі па добрых
дарогах, каб іх лячылі
і вучылі кваліфікаваныя
ўрачы і педагогі. Галоўнае
для нас, каб чалавеку
жылося камфортна.

камень», будаўніцтва комплексу па вытворчасці амінакіслот у
Пухавіцкім раёне.
Не абышоў увагай Анатоль
Ісачанка і такія значныя пытанні, як жыллёвыя; транспартнага,
медыцынскага абслугоўвання;
забеспячэння дзяцей дашкольнымі і школьнымі навучальнымі
ўстановамі.
— На першага студзеня 2019
года ў Мінскай вобласці на ўліку
тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, стаяла больш
за 85 тысяч сем'яў. З іх больш за
6 тысяч шматдзетныя, 32 тысячы маладыя сям'і. А таксама —
больш як 6 тысяч дзяцей-сірот, —
адзначыў губернатар. — У гэтым
годзе плануем увесці ў эксплуатацыю 488 сацыяльных кватэр
за кошт розных крыніц фінансавання. У планах забяспечыць
таксама жыллём каля 3 тысяч
шматдзетных сем'яў. Усе нашы
абавязацельствы пацверджаны
фінансава.
Толькі фізічна здаровае грамад ства здоль нае пра ца ваць

