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ВЫ НІ КІ са цы яль на-эка на-
міч на га раз віц ця Брэсц кай 

воб лас ці за 2018 год і за да чы 
на 2019-ы аб мер ка ва лі на 
су мес ным па ся джэн ні аб лас но га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та і се сіі 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў. 
Удзел у ім узяў стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ.

Са спра ва зда чай вы сту піў 
стар шы ня Брэсц ка га абл вы-
кан ка ма Ана толь ЛІС. Ён ад зна-
чыў ста ноў чую ды на мі ку ў раз-
віц ці эка но мі кі. З шас ці клю ча вых 
па каз чы каў эфек тыў нас ці ча ты ры 
вы ка на ны ў поў ным аб' ёме. Ста-
біль ная сі ту а цыя і з фі нан са вы мі 
па каз чы ка мі.

— Эка но мі кай воб лас ці за мі-
ну лы год атры ма на 725,5 міль ё-
на руб лёў чыс та га пры быт ку, што 
скла дае ка ля 14 пра цэн таў ад рэс-
пуб лі кан ска га па каз чы ка, — па-
ве да міў стар шы ня абл вы кан ка-
ма. — До ля страт ных прад пры-
ем стваў ска ра ці ла ся за апош нія 
тры га ды пры клад на ўдвая, але 
яшчэ за ста ец ца вы со кай.

Кі раў нік воб лас ці ад зна чыў 
скла да ную сі ту а цыю на прад-
пры ем ствах «Брэс таг ра сэр ві са», 
у кан сер ва вай га лі не, а так са ма 
на прад пры ем ствах кан цэр наў 
«Бел легп рам» і «Бел дзярж харч-
прам». Ня прос тым быў год і для 
сель скай гас па дар кі рэ гі ё на. 
Най больш па пры чы не за су хі 
гас па дар кі не даб ра лі 235 ты сяч 
тон збож жа, 50 ты сяч тон цук ро-
вых бу ра коў, 19 ты сяч тон рап су. 

І ўсё ж на за па ша ныя кар мы да-
зво лі лі атры маць доб рыя вы ні кі 
ў жы вё ла га доў лі. Па вя лі чы ла ся 
вы твор часць ма ла ка і мя са. Па 
гэ тых па каз чы ках воб ласць зай-
мае пер шае мес ца ў кра і не.

Ра зам з тым жы вё ла га доў ля 
Брэст чы ны мае яшчэ вя лі кія рэ-
зер вы. На гэ та звяр нуў ува гу ў 
сва ім вы ступ лен ні Мі ха іл Мяс ні-
ко віч. За ста ец ца праб ле ма на паў-
няль нас ці но вых фер маў і тых, 
якія ня даў на пе ра жы лі рэ кан-
струк цыю. Па ста не на 1 сту дзе ня 
гэ та га го да са 188 рэ кан стру я ва-
ных ма лоч на та вар ных фер маў на 
32 (17 %) жы вё ла га доў чыя па-
мяш кан ні не за поў не ны ска ці най 
пад за пла на ва ную ма гут насць. 
У Ба ра на віц кім, Іва цэ віц кім, Ля ха-
віц кім, Ма ла рыц кім ра ё нах — па 
ад ной та кой фер ме, у Бя ро заў-
скім, Коб рын скім, Лу ні нец кім — 
па пяць, у Дра гі чын скім — дзве, у 
Іва наў скім, Пін скім — па ча ты ры, 
у Сто лін скім — тры. І хоць у цэ лым 
воб ласць вый шла на пер шую па-
зі цыю ў кра і не, 39 МТФ ле тась не 
да сяг ну лі ўзроў ню вы твор час ці 
ма ла ка 2017 го да. Вось дзе рэ-
зер вы.

Ін шыя га лі ны на род най гас па-
дар кі так са ма па ка за лі ня дрэн-
ныя вы ні кі, га ва ры ла ся на па ся-
джэн ні. За дан не па бу даў ніц тве 
жыл ля вы ка на на на 101 пра цэнт. 
Ад ра ман та ва на і ўве дзе на ў экс п-
лу а та цыю больш за 330 кі ла-
 мет раў мяс цо вых аў та ма біль-
ных да рог пры за дан ні 244. Вы-
кон ва юц ца па каз чы кі раз віц ця 
знеш ня га ганд лю. Сён ня ся род 

парт нё раў рэ гі ё на — 101 кра і на, 
ад кры та дзе сяць но вых рын каў 
збы ту. На прык лад, экс парт у Кі-
тай па вя лі чыў ся ўдвая, ган даль 
з кра і на мі Еў ра са ю за вы рас на 
15 пра цэн таў. Свед чан нем раз-
віц ця ма ло га і ся рэд ня га біз не су 
мо жа слу жыць ства рэн не 722 но-
вых прад пры ем стваў. Ста біль на 
раз ві ва ла ся і са цы яль ная сфе ра.

Па каз чы кі раз віц ця эка но мі кі 
бы лі пры ня тыя дэ пу та та мі да ве-
да ма як пункт ад лі ку. Але пад час 
аб мер ка ван ня ўдзель ні кі за ся ро-
дзі лі ся на праб ле мах і шля хах іх 
вы ра шэн ня. Ня ма ла ўва гі ўдзя-
ля ла ся кад рам. Бо гэ та адзін з га-
лоў ных склад ні каў па спя хо ва га 
вы ра шэн ня пы тан няў мяс цо ва га 
зна чэн ня і за дач са цы яль на-эка-
на міч на га раз віц ця ў цэ лым.

— Ву чо бе кад раў, іх пад рых-
тоў цы трэ ба ўдзя ляць знач на 
больш ува гі, — пе ра ка на ны Мі ха-
іл Мяс ні ко віч. — Мож на ар га ні за-
ваць па ста ян ную пад рых тоў ку на 
ба зе ад на го з уні вер сі тэ таў аль бо 
знай сці ін шыя фор мы, але кад ры 
трэ ба рых та ваць грун тоў на. Кі-
раў ні коў не аб ход на рас ціць, пад-
трым лі ваць, а по тым вы лу чаць 
на ад па вед ныя па са ды.

Гэ тая раз мо ва ўзнік ла пас ля 
аб мер ка ван ня сі ту а цыі з кад ра-
 мі ў сель скай гас па дар цы. На 
1 сту дзе ня ў воб лас ці зна чы ла ся 
15 ва кан сій кі раў ні коў сель ска-
гас па дар чых ар га ні за цый. Пры 
гэ тым ёсць гас па дар кі, дзе стар-
шы ню не мо гуць пры зна чыць па 
два — два з па ло вай го да. «Ча го 
мож на да біц ца ад та кой гас па-

ІНА ВА ЦЫЙ НАЯ ІНА ВА ЦЫЙ НАЯ 
КАД РЫ КАД РЫ 

І ДЫ ВЕР СІ ФІ КА ЦЫЯІ ДЫ ВЕР СІ ФІ КА ЦЫЯ
Рэ зер вы рос ту эка но мі кі рэ гі ё на 

аб мер ка ва лі на Брэст чы не

Мін ская воб ласць 
у мі ну лым го дзе ды на міч на 

раз ві ва ла ся і за ха ва ла лі дар ства 
ў кра і не: рас це экс парт, 
пра віль ны мар ке тынг да зво ліў 
знач на рас шы рыць рын кі збы ту, 
ле тась пры цяг ну ты 330 міль ё наў 
до ла раў за меж ных ін вес ты цый.

— Але мая мэ та — удзя ліць 
асноў ную ўва гу на дзён ным 
праб ле мам лю дзей: чым яны 
жы вуць, што іх хва люе. Ба дай, 
са мае га лоў нае — за ня тасць 
і апла та пра цы. На Мін шчы не 
ле тась ство ра на амаль 12 ты сяч 
но вых ра бо чых мес цаў. У той 
жа час коль касць зволь не ных 
пе ра вы сі ла коль касць пры ня-
тых на ра бо ту, — кан ста та ваў 
гу бер на тар. — Ма дэр ні за цыя і 
ад крыц цё су час ных прад пры-
ем стваў да лі маг чы масць на-
поў ніць бюд жэт. У вы ні ку мы 
змаг лі па вы сіць зар пла ту не 
толь кі ў рэ аль ным сек та ры эка-
но мі кі, але і ў са цы яль най сфе-
ры. Ся рэд ні за ро бак на Мін ш-
чы не ў снеж ні мі ну ла га го да 
склаў амаль 1135 руб лёў.

Сё ле та ў цэнт раль ным рэ гі ё-
не пла ну юць ства рыць як ма га 
больш вы со ка пра дук цый ных ра-
бо чых мес цаў. І гэ та цал кам маг-
чы ма. У ста дыі рэа лі за цыі звыш 
110 ін вес ты цый ных пра ек таў. 
Толь кі ўвод у дзе ян не на поў ную 
ма гут насць Не жын ска га гор на-
ўзба га чаль на га кам бі на та да зво-
ліць сфар мі ра ваць больш за дзве 
ты ся чы но вых ра бо чых мес цаў. 
Вя лі кія над зеі ўскла да юц ца на 
раз віц цё Кі тай ска-бе ла рус ка га 
ін дуст ры яль на га пар ка «Вя лі кі 

ка мень», бу даў ніц тва комп лек-
су па вы твор час ці амі на кіс лот у 
Пу ха віц кім ра ё не.

Не абы шоў ува гай Ана толь 
Іса чан ка і та кія знач ныя пы тан-
ні, як жыл лё выя; транс парт на га, 
ме ды цын ска га аб слу гоў ван ня; 
за бес пя чэн ня дзя цей да школь-
ны мі і школь ны мі на ву чаль ны мі 
ўста но ва мі.

— На пер ша га сту дзе ня 2019 
го да ў Мін скай воб лас ці на ўлі ку 
тых, хто мае па трэ бу ў па ляп шэн-
ні жыл лё вых умоў, ста я ла больш 
за 85 ты сяч сем' яў. З іх больш за 
6 ты сяч шмат дзет ныя, 32 ты ся-
чы ма ла дыя сям'і. А так са ма —
больш як 6 ты сяч дзя цей-сі рот, — 
ад зна чыў гу бер на тар. — У гэ тым
го дзе пла ну ем увес ці ў экс плу а -
та цыю 488 са цы яль ных ква тэр
за кошт роз ных кры ніц фі нан-
са ван ня. У пла нах за бяс пе чыць 
так са ма жыл лём ка ля 3 ты сяч 
шмат дзет ных сем' яў. Усе на шы 
аба вя за цель ствы па цвер джа ны 
фі нан са ва.

Толь кі фі зіч на зда ро вае гра-
мад ства здоль нае пра ца ваць 

УСЁ ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙУСЁ ДЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ

ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ 
Ў ЗДА РОЎЕЎ ЗДА РОЎЕ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)
На па чат ку па стаў кі на знеш ні ры нак скла дуць 20 пра цэн таў, а праз 

два га ды су ад но сі ны бу дуць пяць дзя сят на пяць дзя сят. Гэ та зна чыць, 
што на экс парт пой дзе па ло ва ле ка вых прэ па ра таў.

Аб' ёмы — на 2 міль ё ны
На бе ла рус ка-ін дый скім прад пры ем стве бу дуць вы пус каць ан-

ты рэ тра ві рус ныя, ан ты гі пер тэн зіў ныя, про ці яз ва выя, про ці ту бер ку-
лёз ныя, ура ла гіч ныя срод кі. Ка жу чы пра сцей, яны пры зна ча ны для 
ля чэн ня та кіх хва роб, як дыя бет, ВІЧ-ін фек цыя, ге па тыт, ту бер ку лёз 
ды ін шыя.

У год тут бу дзе вы раб ляц ца ка ля 260 міль ё наў таб ле так і капсул, 
15 міль ё наў бліс та раў і сло і каў. У гра шо вым эк ві ва лен це гэ та скла дзе 
2 міль ё ны до ла раў, і аб' ёмы бу дуць рас ці.

— Прад пры ем ства ары ен та ва на на вы твор часць про ці ві рус ных, 
ан ты бак тэ ры яль ных прэ па ра таў, якія за раз шы ро ка вы ка рыс тоў ва-
юц ца ў сіс тэ ме ахо вы зда роўя. І, што вель мі важ на, усе яны но ва га 
па ка лен ня, — пад крэс ліў пад час ад крыц ця мі ністр ахо вы зда роўя 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ва ле рый МА ЛА ШКА.

Ад таб ле так да суб стан цый
Су пра цоў ніц тва з ін дый скай кам па ні яй у фар ма цыі бу дзе пра цяг-

вац ца. За раз ідзе га вор ка аб на ступ ным пра ек це, які на кі ра ва ны на 
вы твор часць суб стан цыі для ле каў. Як ад зна чыў Ва ле рый Ма ла шка, 
гэ та пер шы па доб ны пра ект у рэс пуб лі цы. Яго га лоў ная асаб лі васць 
у тым, што сы ра ві на бу дзе вы ка рыс тоў вац ца на бе ла рус кіх прад пры-
ем ствах фар ма цэў тыч най га лі ны. Яго раз мес цяць у дру гой па ло ве 
бу дын ка, по бач з іс ну ю чым за во дам у Скі дзе лі.

У кра і не пла ну ец ца па бу да ваць яшчэ два за во ды па вы твор час ці 
ле каў з удзе лам ін дый ска га ка пі та лу. Абод ва прад пры ем ствы з'я вяц-
ца ў ста лі цы. На мес цы ад на го з іх ле тась быў ура чыс та за кла дзе ны 
ка мень. Ін дый скі фар ма цэў тыч ны гі гант, кі раў нік яко га мае бе ла рус кія
ка ра ні, ін вес туе ў пра ект міль ён до ла раў. На за вод зе наладзяць вы-
твор часць як ле каў, так і суб стан цый. Прэ па ра ты бу дуць мець экс-
парт ны кі ру нак.

— Гэ та вя лі кі іна ва цый ны пра ект, і мы да яго сур' ёз на рых ту ем-
ся, — па ве да міў Мі ха іл Мяс ні ко віч. — Пад клю ча на Ака дэ мія на вук. 
Ін дый скі бок, у сваю чар гу, рых туе дасье да рэ гіст ра цыі, каб вый сці 
на ры нак.

Хут ка бу дзе на ла джа на яшчэ ад но су мес нае прад пры ем ства, якое 
так са ма зна хо дзіц ца ў Мін ску. Бе ла рус ка-ін дый скія на ма ган ні па-
він ны даць доб ры эфект у вы пус ку ўні каль ных ле каў, што па спры яе 
раз віц цю ай чын най фар ма ка ло гіі, лі чыць Мі ха іл Мяс ні ко віч. Да та го ж 
прадукцыя ўлас най вы твор часці тан ней шая за пры ваз ную.

Па трэб ны прэ фе рэн цыі
Ін дыя лі чыц ца на дзей ным парт нё рам. І з па стаў кай ле каў, і з да-

га вор ны мі аба вя за цель ства мі амаль не бы вае праб лем. Але вы ра-
шэн не не ка то рых пы тан няў мо жа за цяг вац ца на доў га. На прык лад, 
рэ гіст ра цыя ле каў. У та кіх умо вах вя ло ся і бу даў ніц тва Скі дзель-
ска га прад пры ем ства. Каб ганд ля ваць на тэ ры то рыі Мыт на га са-
ю за, так са ма трэ ба бы ло прай сці доў гі пра цэс уз гад нен ня абод ву м 
ба ка м — ін дый скай кам па ніі і бе ла рус каму прад пры ем ству «Бел-
мед прэ па ра ты».

Па ско рыць спра ву маг лі б так зва ныя спец пра ек ты. Гэ та зна чыць, 
што ін вес тар, які ства рае ад па вед ную вы твор часць, атрым лі вае дзяр-
жаў ныя прэ фе рэн цыі, іль го ты, каб мець маг чы масць на па чат ку сва ёй 
дзей нас ці па спя хо ва вый сці на ры нак.

— Са вет Рэс пуб лі кі вы сту піў іні цы я та рам шэ ра гу пра па ноў па 
спец пра ек тах, каб пад тры маць ін вес та ра, ай чын на га ці за меж на га — 
без роз ні цы, — па ве да міў Мі ха іл Мяс ні ко віч. — Гэ та ідэя не но-
 вая. Па доб ная прак ты ка ёсць у ка за хаў, што да ло ім маг чы масць 
знач на пад тры маць у тым лі ку фар ма ка ла гіч ную га лі ну. На коль кі 
мне вя до ма, 21 спец пра ект дзей ні чае ў Ра сій скай Фе дэ ра цыі, з іх 
два — у вы твор час ці ле каў. Та кім чы нам дзяр жа ва ства рае спры-
яль ныя ўмо вы для ін вес та раў, да па ма гае ім «рас кру ціц ца» і ўвай сці 
на кан ку рэнт ны ры нак больш кам форт на. Па куль гэ та пы тан не ў 
ста дыі аб мер ка ван ня.

А між тым ме на ві та ін вес ты цый ныя пра ек ты спры я юць раз віц цю 
тэ ры то рый. На прык лад, у Скі дзе лі, які не так даў но стаў го ра дам — 
спа да рож ні кам Грод на, дзя ку ю чы но ва му за во ду ство ра на 30 ра-
бо чых мес цаў, яшчэ столь кі ж з'я віц ца ў на ступ ным го дзе. Дзя ку ю-
чы ін вес ты цый на му пра ек ту кра і на змо жа вый сці на больш якас ны 
ўзро вень як у вы твор час ці ме ды цын скіх прэ па ра таў, так і ў ля чэн ні 
па цы ен таў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
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Усё, што мы 
ро бім, ро бім для 
лю дзей, каб яны 

ды ха лі чыс тым па вет рам, 
ез дзі лі па доб рых 
да ро гах, каб іх ля чы лі 
і ву чы лі ква лі фі ка ва ныя 
ўра чы і пе да го гі. Га лоў нае 
для нас, каб ча ла ве ку 
жы ло ся кам форт на.


