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Га лоў ная iдэя тэх на пар ка — ства рэн не ўмоў для ар га нi-

за цыi, раз вiц ця i дзей нас цi iна ва цый ных прад пры ем стваў, 

вы твор час цi за па тра ба ва ных на су час ным рын ку та ва раў 

i па слуг, ума ца ван не парт нёр скiх ад но сiн па мiж ор га на мi 

ўла ды, на ву кi, бiз не су i аду ка цыi.

Пра ект пра ду гледж вае рэ кан струк цыю вы твор чых па-

мяш кан няў i ад мi нiст ра цый на-бы та вых кар пу соў, якiя ўва-

хо дзi лi ў склад бы ло га за во да «Ка рал». Ця пер па сту по ва 

змя ня ец ца ар хi тэк тур на-пла нi ро вач нае ра шэн не за вад скiх 

бу дын каў i iх функ цы я наль нае вы ка ры стан не.

Пер шая чар га пер ша га пус ка во га мо ду ля, так зва на га 

«Мо ду ля В», — гэ та ад ноў ле ныя па мяш кан нi агуль най пло-

шчай больш як 2,3 ты ся чы «квад ра таў». Тут пра ду гле джа ны 

зо ны з роз ным функ цы я на лам: офiс ныя, вы твор ча-ла ба-

ра тор ныя i да па мож ныя па мяш кан нi. Ство ра ны цэнтр пра-

та ты па ван ня i 3D-ма дэ ля ван ня, якi да па мо жа вы ка рыс-

тоў ваць лiч ба выя тэх на ло гii не толь кi ў вы твор час цi, але 

i ў ме ды цы не. Цэнт раль ны вы лi чаль ны комп лекс на ба зе 

двух вы со ка пра дук цый ных сер ве раў здоль ны за бяс пе чыць 

па трэ бы не толь кi са мо га тэх на пар ка, але i iн шых ар га нi-

за цый Го ме ля.

Пад час ура чыс та га ад крыц ця аб' ек та стар шы ня Го-

мель ска га абл вы кан ка ма Ге надзь СА ЛА ВЕЙ ад зна чыў, 

што тэх на парк ста не важ ным пунк там апо ры для раз вiц ця 

эка но мi кi не толь кi гэта га рэ гi ё на, але i кра i ны ў цэ лым:

— Тут бу дуць аку му ля вац ца рас пра цоў кi перс пек тыў ных 

ма ла дых на ву коў цаў i iна ва цый ных стар та паў. У тэх на пар ка 

ўжо ёсць па гад нен нi аб су пра цоў нiц тве з ВНУ i ўста но ва мi 

ахо вы зда роўя, рас па чы на юць дзей насць пер шыя рэ зi дэн-

ты, — за явiў кi раў нiк воб лас цi. — Пры цяг ва ю чы фi нан са выя 

i iн тэ ле кту аль ныя рэ сур сы, тэх на пар кi з'яў ля юц ца драй ве-

рам эка на мiч на га i са цы яль на га раз вiц ця рэ гi ё наў.

Пра ект i асноў ны аб' ём бу даў нi ча-ман таж ных ра бот вы-

ка на лi го мель скiя ар хi тэк та ры i бу даў нi кi. З улi кам ка рэк цi-

ро вак пер ша па чат ко ва га пра ек та бы ло сэ ка ном ле на больш 

за 300 ты сяч руб лёў.

Ся род тых, хто ўжо вы ка заў жа дан не стаць рэ зi дэн там 

го мель ска га тэх на пар ка, — кам па нiя «Iн тэкс i К». Пад час 

ад крыц ця пер ша га пус ка во га мо ду ля яны прэ зен та ва лi рас-

пра цоў кi па па вы шэн нi бяс пе кi экс плу а та цыi цяг нi коў.

Го мель ская аб лас ная клi нiч ная баль нi ца да га вор аб су-

пра цоў нiц тве з тэх на пар кам за клю чы ла яшчэ ў са ка вi ку 

сё ле та. Ва ўста но ве ство ра на су час ная ля чэб ная ба за, 

вя дуц ца рас пра цоў кi но вых ма тэ ры я лаў, якiя вы ка рыс тоў-

ва юц ца пры вы ка нан нi вы со ка тэх на ла гiч ных апе ра цый.

Ак тыў на су пра цоў нi чаць з тэх на пар кам пла ну юць так са-

ма вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста но вы рэ гi ё на.

Мiж тым у перс пек ты ве пер шы мо дуль злу чаць га ле рэ яй 

з су сед нiм «Мо ду лем А». Яго пло шча больш за сем ты сяч 

квад рат ных мет раў. Увод у экс плу а та цыю за пла на ва ны на 

на ступ ны год.

«Мо дуль А» — гэ та шас цi па вяр хо вы бу ды нак, якi ця пер 

у ста дыi рэ кан струк цыi. У iм раз мес цяц ца ка вор кiнг-цэнтр, 

кан фе рэнц-за ла, пе ра га вор ныя па коi, офi сы i фуд-кор ты, 

тэ ры то рыi для ад па чын ку i пар коў ка. У перс пек ты ве так са-

ма пла ну ец ца ства рыць дзi ця чы тэх на парк.

Кi раў нiк ад мi нiст ра цыi СЭЗ «Го мель-Ра тон» Ан та нi на 

Яжо ва спа дзя ец ца, што тэх на парк ста не свое асаб лi вым 

маг нi там для пры цяг нен ня iн вес ты цый у iна ва цый ныя пра-

ек ты, якiя рэа лi зу юц ца ў тым лi ку ў рам ках СЭЗ, па спры яе 

ства рэн ню но вых бiз нес-ра шэн няў, а га лоў нае — да па мо жа 

та ле на вi тым i ам бi цый ным лю дзям рэа лi за ваць свае iдэi.

Iн вест пра ект па бу даў нiц тве тэх на пар ка ўклю ча ны ў 

Дзяр жаў ную пра гра му iна ва цый на га раз вiц ця Бе ла ру сi на 

2016—2020 га ды. Фi нан са ван не ажыц цяў ля ец ца пе ра важ на 

з iна ва цый на га фон ду Го мель скай воб лас цi, а так са ма з рэс-

пуб лi кан ска га цэнт ра лi за ва на га iна ва цый на га фон ду i фон-

ду раз вiц ця СЭЗ «Го мель-Ра тон». Ст ва раль нi кi тэх на пар ка 

ўпэў не ны, што маш таб ны бiз нес-комп лекс па вы сiць пры ваб-

насць Го ме ля для прад пры маль нiц тва, а са мо му аб лас но му 

цэнт ру ў перс пек ты ве да зво лiць раз гру зiць цэнт раль ную 

част ку го ра да ад мност ва офi саў i аў та транс пар ту.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

Пра ек ты i ра шэн нiПра ек ты i ра шэн нi

НА ЎЗО Р «СКОЛ КА ВА»
Пер шая чар га тэх на пар ка «Ка рал» ад кры ла ся ў Го ме лi

Гэ та ўнi каль ны во пыт для Бе ла ру сi па ства рэн нi 

суб' ек та iна ва цый най дзей нас цi пры ўдзе ле 

сва бод най эка на мiч най зо ны. Поў ная наз ва 

маш таб на га го мель ска га iн вест пра ек та — 

«Рэ кан струк цыя комп лек су ка пi таль ных па бу доў 

для ства рэн ня i раз вiц ця на ву ко ва-тэх на ла гiч на га 

пар ка РУСП «Агенц тва раз вiц ця i са дзей нi чан ня 

iн вес ты цы ям». Ён рэа лi зу ец ца на тэ ры то рыi 

СЭЗ «Го мель-Ра тон», а iнi цы я та рам ства рэн ня 

тэх на пар ка вы сту пiў Го мель скi абл вы кан кам. 

За асно ву ўзя тая кан цэп цыя ра сiй ска га 

iна ва цый на га цэнт ра «Скол ка ва».

Фес ты валь «ТэкС тыль-

ны бу кет», якi зла дзi лi ў Бе-

ла ру сi ўжо дру гi раз, му сiў 

аб' яд наць усе кi рун кi тэкс-

тыль най дэ ка ра тыў най твор-

час цi i са браць удзель нi каў, 

пра фе сi я на лаў i ама та раў 

з шас цi кра iн, ад Ка зах ста-

на да Ка на ды, рас каз вае на-

мес нiк ды рэк та ра НЦСМ па 

твор чай ра бо це, мас тацт ва -

зна вец, ку ра тар пра ек та 

Але ся IНА ЗЕМ ЦА ВА. Але 

праз пан дэ мiю ка ра на вi ру са 

i iмк лi вае за крыц цё ме жаў 

па спе лi да слаць свае ра-

бо ты на фес ты валь толь кi 

прад стаў нi кi Бе ла ру сi, Ра сii 

i Ка зах ста на. Дый са му экс-

па зi цыю най леп шых узо раў 

тэкс тыль на га мас тац тва, ад 

тра ды цый ных тэх нiк да на-

ва тар скiх экс пе ры мен таў, ва 

ўмо вах са ма iза ля цыi i аб ме-

жа ван ня ма са вых куль тур-

ных ме ра пры ем стваў да вя-

ло ся ад кры ваць i пра во дзiць 

праз ан лайн-транс ля цыю i 

вiр ту аль ны агляд у па на рам-

ным фар ма це 3600. «Але, 

на пэў на, гэ та той вы па дак, 

ка лi не бы ло б шчас ця, ды 

ня шчас це да па маг ло, — 

пры зна юц ца су пра цоў нi кi 

цэнт ра су час ных мас тац-

тваў. — Дзя ку ю чы вы ха-

ду на iн тэр нэт-плат фор-

мы наш пра ект уба чы лi i 

да ве да лi ся пра Бе ла русь 

лю дзi з роз ных кра iн све-

ту — за цi каў ле ныя ка мен-

та рыi мы атрым лi ва лi, на-

прык лад, з Тур цыi i Кiп ра. 

Та му, спа дзя ём ся, на ле-

та геа гра фiя фес ты ва лю 

яшчэ па шы рыц ца».

Упер шы ню пас ля рас-

па ду СССР прад ста вi лi ў 

Бе ла ру сi свае га бе ле ны 

май стры з Ка зах стан-

скай ака дэ мii мас тац-

тваў, а прад стаў нi кi Ра сii 

па ка за лi вя лiз ную ка лек цыю 

шыт ва са шмат коў. Бе ла ру-

сы ж най больш па ра да ва лi 

на ва тар ствам i экс пе ры мен-

та мi з тэкс ту рай, фор май i 

ма тэ ры я ла мi (з улi кам та го, 

што пад тэкс ты лем апош-

нiм ча сам ра зу ме юць лю-

бое пе ра пля цен не, на ват 

ка лi га вор ка пра ста лё выя 

нi цi, пра сто ра для твор час цi 

амаль не аб сяж ная). Упры го-

жан нем экс па зi цыi ста лi тво-

ры бе ла рус ка га квiлт-клу ба 

«Ва лош кi» — гэ та твор-

чая су пол ка ка ля 10 га доў 

аб' яд ноў вае жан чын роз ных 

уз рос таў i пра фе сiй, для якiх 

тэкс тыль нае мас тац тва з'яў-

ля ец ца ўлю бё най справай. 

Ме на вi та «Ва лош кi», да рэ-

чы, вы сту пi лi iнi цы я та ра мi 

i ар га нi за та ра мi тэкс тыль-

на га фес ты ва лю ў Мiн ску i 

на ват пры ду ма лi яго наз ву. 

Сё ле та ж яны прад ста вi лi як 

асоб ныя ра бо ты, так i ка лек-

тыў ны пра ект па ма ты вах 

слуц кiх па ясоў, для яко га 

май стры хi вы ву ча лi гiс та-

рыч ныя хро нi кi i парт рэ ты 

бе ла рус кай шлях ты.

Але на за ключ ным 

Fashion Show дэ ман стра ва-

лi ся ўсё ж не тэкс тыль ныя 

на ва цыi i не фан та зii на гiс-

та рыч ную тэ му, а цал кам 

ад па вед ныя ча су i мес цу 

ра бо ты ай чын ных ды зай не-

раў. А па каз ва лi, як усё гэ та 

мож на на сiць, ма дэ лi ста-

лiч най шко лы пры га жос цi 

Rozarium, кi раў нiк якой Iры-

на Са доў ская ро бiць ак цэнт 

на ма дэ лях за ла то га ўзрос ту 

i plus-size. Зрэш ты, гле дзя чы 

на шэ ра гi аба яль ных жан-

чын, ха це ла ся цi ка вiц ца не iх 

уз рос там цi па ме рам адзен-

ня, а тым, дзе вы да юць та кiя 

пры го жыя ўсмеш кi, — на ват 

не ска жаш, што для не ка то-

рых удзель нiц дэ фi ле ста ла 

пер шым у жыц цi.

Ма ла дая ды зай нер Ан-

жа лi ка Плес ка чэў ская зра-

бi ла над звы чай ак ту аль ную 

ка лек цыю... ма сак. З на да-

куч лi вай не аб ход нас цi яны 

пе ра тва ры лi ся ў стыль ны 

ак се су ар: не ка то рыя ўраж-

ва лi руч ной вы шыў кай, а не-

ка то рыя лёг кiм ру хам ру кi 

транс фар ма ва лi ся ў сiм па-

тыч ныя каш нэ. «Вель мi пры-

го жа! Дай це дзве!» — не вы-

тры маў нех та з пуб лi кi. Так-

са ма знай шлi ся ах вот ныя 

пры ме раць i лет нi гар дэ роб 

па вод ле гiс та рыч ных ма ты-

ваў Ся рэд няй Азii ад Рэ на-

ты Сця па на вай, i пя шчот ныя 

квет ка выя су кен кi ад Ак сiн нi 

Смiр но вай... I хоць не вя лi кi 

ў сi лу коль кас цi пры сут ных, 

але са мы са праўд ны фу рор 

вы клi ка ла ка лек цыя з воў ны 

ад Га лi ны Знак. «Гэ та мая 

лю боў, якую я ня су ў ма сы 

паў сюд на, дзе толь кi мож на, 

у тым лi ку праз ад кры тыя 

май стар-кла сы на YouTube, 

бо воў на — унi вер саль ны ма-

тэ ры ял, з яко га мож на зра-

бiць усё што па жа да е це. 

Воў на — не толь кi ва лён кi 

i шап кi, але i лет нiя па лi-

то, i кар ды га ны, i вя чэр нiя 

су кен кi», — пры зна ла ся 

ды зай нер, дэ ман стру ю чы 

ўлас на руч ную ва ле ную 

аб ноў ку — эфект ную на-

кiд ную спад нi цу-сет ку з 

рос пi сам.

— Ня гле дзя чы нi на 

што, «ТэкС тыль ны бу-

кет» атры маў ся са праўд-

ным свя там дэ ка ра тыў на-

пры клад но га мас тац тва, 

свое асаб лi вым арт-рэ-

лак сам, яко га мно гiм з 

нас у ця пе раш нiх умо вах 

асаб лi ва не ха пае, — 

пад во дзiць вы нi кi пра-

ек та арт-ку ра тар Але ся 

Iна зем ца ва. I з ёй цяж ка не 

па га дзiц ца, ка лi на свае во-

чы ба чыш, што куль тур нае 

жыц цё ў ста лi цы i не толь кi 

пра цяг ва ец ца, бо крэ а тыў, 

фан та зiю, твор часць не маг-

чы ма па ста вiць на паў зу.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

На сты лiНа сты лi

НА СIЦЬ, ГЛЯ ДЗЕЦЬ, ЗА ХАП ЛЯЦ ЦА
У Мiн ску за вяр шыў ся мiж на род ны пра ект 

«ТэкС тыль ны бу кет — 2020»

Кар цi ны з ба ваў ня ных ла пi каў i сум кi з iль ну, вы-

шыў ка ў сты лi на род на га ар на мен ту i вы кштал цо най 

шля хет нас цi, рос пiс па тка нi не i пле це ныя да рож кi, 

нi бы толь кi што з ба бу лi най вяс ко вай ха ты, га бе ле ны 

з ус ход нi мi ма ты ва мi i арт-аб' ек ты з воў ны, шмат-

лi кiя вы шы ва ныя i тка ныя па но, дзiў ныя аў тар скiя 

скульп ту ры i на ват крэ сел ка з тка нi ны i дрэ ва — усё 

гэ та част кi мiж на род на га фес ты ва лю «ТэкС тыль ны 

бу кет — 2020». У пра ек це, якi доў жыў ся два ме ся цы, 

дня мi бы ла па стаў ле на пры го жая кроп ка ў вы гля дзе 

мод на га па ка зу ў На цы я наль ным цэнт ры су час ных 

мас тац тваў.
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