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— Ана толь Мі хай ла віч, 

ста ліч ны рэ гі ён заў сё ды 

быў свое асаб лі вым ін ды-

ка та рам та го, што ад бы-

ва ец ца ў кра і не. Ме на ві-

та та му се рыю ін тэр в'ю з 

кі раў ні ка мі аб лас цей для 

руб ры кі «Чвэрць ста год-

дзя» мы вы ра шы лі па чаць 

ме на ві та з Мін шчы ны. Ка лі б 

да вя ло ся ана лі за ваць па 

прын цы пе «Бы ло — ста-

ла», якія зме ны ў са цы-

яль на-эка на міч ным ста-

но ві шчы воб лас ці ця гам

апош ніх 25 га доў вы ад-

зна чы лі б най перш?

— Каб як след ад ка заць 

на гэ тае пы тан не, спат рэ-

біц ца на пі саць кні гу. Але 

мы аб ме жа ва ныя рам ка мі 

ін тэр в'ю, та му мно гія зна ка-

выя мо ман ты да вя дзец ца 

апус ціць. Спы ню ся толь кі 

на не ка то рых. На пэў на, са-

мае га лоў нае, пра што трэ ба 

ска заць, — уз ро вень жыц ця 

на ро да. У Мін скай воб лас-

ці за апош нія 25 га доў рэ-

аль ная зар пла та ў ся рэд нім 

вы рас ла ў дзе вяць ра зоў. 

Пры гэ тым за бяс печ ваў ся 

і пра цяг вае іс на ваць цэ лы 

шэ раг са цы яль ных га ран-

тый. Бяс плат ны мі за ста юц-

ца ме ды цы на і аду ка цыя, 

якія ад на ча со ва пра па ну юць 

і плат ныя па слу гі. Да гэ та-

га ча су дзяр жа ва ў знач най 

сту пе ні да туе ка му наль ныя 

пла ця жы, пра езд у гра мад-

скім транс пар це, хар ча ван не 

школь ні каў і мес цы ў дзі ця-

чых сад ках. Іс нуе да ступ ная 

для ка шаль ка баць коў сіс тэ-

ма дзі ця чых ла ге раў. Ка ла-

саль ныя срод кі ўкла дзе ныя 

дзяр жа вай у бу даў ніц тва 

льгот на га жыл ля для роз ных 

ка тэ го рый гра ма дзян. Гэ тыя 

фак ты, якія ад люст роў ва юць 

са цы яль ную на кі ра ва насць 

на шай унут ра най па лі ты кі, 

мож на на зы ваць доў га.

Сён ня час та па раў ноў ва-

юць уз ро вень да хо даў лю-

дзей у Бе ла ру сі і за яе ме жа-

мі. Але пры гэ тым за моўч ва-

юць струк ту ру вы дат каў сем'-

яў у так зва ных шчас лі вых 

кра і нах. Там мно гія жыц цё ва 

важ ныя рэ чы абы хо дзяц ца 

знач на да ра жэй.

Ка лі пра цяг нуць тэ му 

жыл лё ва га бу даў ніц тва, то 

мо жа це па раў наць. У 1994 

го дзе на Мін шчы не бы ло 

зда дзе на ў экс плу а та цыю 

ўся го ка ля 466 ты сяч квад-

рат ных мет раў жылп ло шчы. 

Ле тась гэ тая ліч ба бы ла 

амаль у два з па ло вай ра зы 

боль шай. Па лі чы це, коль кі ў 

ся рэд нім жыл ля ўзве дзе на 

за чвэрць ста год дзя.

Пры кмет на вы рас ла пра-

мыс ло вая вы твор часць — у 

6,3 ра за. Гэ та ста ла вы ні-

кам ма са вай рэ кан струк цыі 

і пе ра ўзбра ен ня ін дуст ры-

яль ных аб' ек таў. У тым лі ку 

та кіх, як ААТ «Бе лАЗ». 

У апош нія га ды лі ней ка 

пра дук цыі прад пры ем-

ства па поў ні ла ся ма-

шы на мі но ва га кла са. 

Ся род іх — уні каль ны 

са ма звал гру за па ды-

маль нас цю 450 тон.

Не ад ста ва ла і сель-

ская гас па дар ка. Вазь-

мі це хоць бы та кія да-

ныя: вы твор часць цук ру 

па вя лі чы ла ся ў 4,6 ра-

за, цук ро вых бу ра коў —

у 6,4 ра за, ма ла ка — удвая. 

Больш чым у два ра зы рэа-

лі зу ец ца жы вё лы і птуш кі на 

за бой.

Ма дэр ні за ва ны і асна-

шча ны най ноў шым тэх на-

ла гіч ным аб ста ля ван нем 

жы вё ла га доў чыя і ін шыя 

аб' ек ты. Толь кі за апош нія 

не каль кі га доў на Мін шчы не 

па бу да ва ны і рэ кан стру я ва-

ны 185 фер маў, комп лек саў, 

ін шых вы твор чых па мяш-

кан няў па доб на га ты пу.

Знач на аб ноў ле ныя пар-

кі сель гас тэх ні кі. У на шай 

воб лас ці толь кі ле тась за-

куп ле на 1117 адзі нак сель-

ска гас па дар чых ма шын і 

аб ста ля ван ня — трак та роў, 

кам бай наў, гру за ві коў і г. д.

Акра мя та го, пра ве дзе-

на тэх ніч нае пе ра ўзбра ен-

не прад пры ем стваў пе ра-

пра цоў чай пра мыс ло вас ці і 

ап ты мі за ва на іх коль касць.

Свед чан нем пра віль нас-

ці абра на га эка на міч на га 

кур су слу жыць тое, што 

Бе ла русь у са мыя ка рот кія 

тэр мі ны за бяс пе чы ла сваю 

хар чо вую бяс пе ку.

Ця пер сель гас прад пры-

ем ствы ра зам з ін дуст ры яль-

ным комп лек сам па вы ша юць 

наш экс парт ны па тэн цы ял. 

На прык лад, ле тась Мін ская 

воб ласць пра да ла за мя жу

та ва раў больш чым на сем 

міль яр даў до ла раў. Гэ та ў сем 

ра зоў больш, чым двац цаць 

га доў та му. А ка лі ка заць пра 

экс парт па слуг, то ён за той 

жа пе ры яд уз рос у 20 ра зоў.

Важ на і тое, што з та го 

ча су знач на па леп шы ла ся 

саль да знеш ня га ганд лю 

рэ гі ё на. А яго геа гра фія па-

шы ры ла ся на 70 кра ін. На шу 

пра дук цыю куп ля юць ва ўсіх 

част ках све ту.

Асаб лі ва вы со кі мі тэм-

па мі раз ві ва ец ца су пра цоў-

ніц тва з Кі та ем. Уз ро вень 

ганд лю з ім па вя лі чыў ся ў 

12 ра зоў. КНР ста ла для нас 

дру гім пас ля Ра сіі ганд лё-

вым парт нё рам.

— На пэў на, да сяг нен ні 

вы мя ра юц ца не толь кі вы-

твор час цю пра дук цыі і яе 

рэа лі за цы яй?

— Без умоў на. Да лё ка на-

пе рад сту пі ла і са цы яль ная 

сфе ра. Асаб лі ва ме ды цы на. 

На шы спе цы я ліс ты дэ ман-

стру юць вы со кія вы ні кі ў та-

кіх скла да ных кі рун ках, як 

хі рур гія, у тым лі ку плас тыч-

ная, траў ма та ло гія, ар та пе-

дыя і ўра ло гія, фар ма ка ло гія 

і тэ ра пія. У ця пе раш ні час 

у ад ной Мін скай аб лас ной 

клі ніч най баль ні цы што год 

ро бяць да 200 апе ра цый 

на ад кры тым сэр цы. Імк лі-

ва раз ві ва ец ца ла па рас ка-

пія, пра тэ за ван не. Спе цы я-

ліс ты кож най цэнт раль най 

ра ён най баль ні цы Мін скай 

воб лас ці ма юць маг чы-

масць атры маць кан суль та-

цыю во пыт ных пра фе са раў 

і прак ты каў з да па мо гай 

тэ ле ме ды цы ны. Гэ та ста ла 

вы ні кам та го, што ўста но вы 

ахо вы зда роўя воб лас ці ак-

тыў на ўка ра ня юць ліч ба выя 

тэх на ло гіі, асвой ва юць да-

ра гое вы со ка тэх на ла гіч нае 

аб ста ля ван не. Ра ней пра 

гэ та мож на бы ло толь кі ма-

рыць.

Шмат ці ка ва га ад бы ва ец -

ца ў сфе ры аду ка цыі. 

У рэ гі ё не за чвэрць ста год-

дзя па бу да ва ны больш за 

паў сот ні су час ных школ і 

дзі ця чых са дкоў, ста рыя — 

ак тыў на аб наў ля лі ся. 

Дзе ці з ма лых га доў да-

лу ча юц ца да но вых тэх-

на ло гій. На прык лад, ужо 

па чы на ю чы з па чат ко вай 

шко лы яны з да па мо гай 

во пыт ных пе да го гаў зай-

ма юц ца кан стру я ван нем 

ро ба таў.

Ство ра ны та кія вы дат-

ныя на ву чаль ныя ўста но-

вы, як, на прык лад, Мін скі 

дзяр жаў ны аб лас ны лі цэй 

і Мін скае аб лас ное ка дэц кае 

ву чы лі шча. Дзей ні чае зла-

джа ная сіс тэ ма ка ле джаў і 

лі цэ яў, якая цал кам за бяс-

печ вае па трэ бы рэ гі ё на ў 

спе цы я ліс тах і ра бо чых кад-

рах. У тым лі ку для но вых 

вы твор час цяў, та кіх як ААТ 

«Бел Джы».

Ня ма ла ўва гі а дда ец ца 

раз віц цю куль ту ры. Мож на 

ад зна чыць, што за апош-

нія га ды рэа лі за ва ны та кія 

маш таб ныя пра ек ты, як бу-

даў ніц тва Па ла ца куль ту ры 

і ам фі тэ ат ра ў Ма ла дзеч не, 

Па ла ца куль ту ры ў Ста рых 

Да ро гах, До ма куль ту ры ва 

Уз дзе, шко лы мас тац тваў 

у Лю ба ні. У мно гіх мес цах

уз ве дзе ны но выя клу бы. 

А коль кі ўста ноў па доб на га

ты пу бы ло рэ кан стру я ва на і 

ад ра ман та ва на! Па ла ца ва-

пар ка вы комп лекс у Ня сві-

жы, Свя та-Уваск ра сен скі ка-

фед раль ны са бор у Ба ры са-

ве, Храм Свя ці це ля Мі ка лая 

Цу да твор ца ў Стань ка ве, бу-

ды нак бы ло га два ран ска га

схо ду ў Слуц ку і мно гае

ін шае.

За апош нія га ды Мін-

шчы на пе ра тва ры ла ся ў 

са праўд ны фес ты валь ны 

край. Да стат ко ва ска заць 

пра што га до вае пра вя дзен-

не та кіх буй ных куль тур ных 

фо ру маў, як На цы я наль ны 

фес ты валь бе ла рус кай пес-

ні і паэ зіі ў Ма ла дзеч не, між-

на род ны кон курс джа за вай 

і эст рад най му зы кі ў Са лі-

гор ску.

Го на рам Мін шчы ны з'яў-

ля юц ца ад ро джа ныя на род-

ныя тра ды цыі. На прык лад, 

уні каль ны аб рад пад наз вай 

«Ца ры» ў вёс цы Се ме жа ва 

Ка пыль ска га ра ё на ўклю-

ча ны ў спіс не ма тэ ры яль-

най куль тур най спад чы ны 

ЮНЕС КА. Там жа зна чац ца 

і ўра чыс тас ці ў го нар аб ра за 

Будс лаў скай Бо жай Ма ці.

Нель га не ска заць пра 

раз віц цё спар тыў най інф ра-

струк ту ры. З'я ві ла ся шмат 

но вых аб' ек таў, та кіх як Ба-

ры саў-арэ на, ля до вы па лац 

у Ма ла дзеч не, фіз куль тур-

на-азда раў лен чы комп лекс 

і лыж ная тра са ў Пле шча ні-

цах, гар на лыж ны цэнтр у Сі-

лі чах, шэ раг ін шых. Не ка жу 

пра тое, што яшчэ боль шая 

коль касць ста ды ё наў, арэн, 

ма не жаў бы ла рэ кан стру я-

ва на з улі кам па тра ба ван няў 

ча су. На тэ ры то рыі воб лас ці 

зна хо дзяц ца зна ка выя аб' ек-

ты, аб ста ля ва ныя для пра вя-

дзен ня са мых прэ стыж ных 

між на род ных спа бор ніц тваў. 

Ся род іх — рэс пуб лі кан скія 

цэнт ры алім пій скай пад рых-

тоў кі ў Раў бі чах (па зі мо вых 

ві дах спор ту) і Ра там цы (па 

кон ным спор це), вяс ляр ны 

ка нал у За слаўі, на якім 

пра хо дзі лі спа бор ніц твы 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Уся

гэ та ве лі зар ная гас па дар-

ка па тра буе на леж на га аб-

слу гоў ван ня.

Ува га да раз віц ця 

спор ту на Мін шчы не пры-

но сіць доб рыя вы ні кі. На-

прык лад, ле тась ат ле ты 

рэ гі ё на за ва я ва лі 89 ме-

да лёў чэм пі я на таў све ту 

і Еў ро пы, ма ла дзёж ных і 

юні ёр скіх пер шын стваў. 

Ба ры саў скі БА ТЭ стаў 

чэм пі ё нам Бе ла ру сі па 

фут бо ле, муж чын ская ка-

ман да «Шах цёр» з Са-

 лі гор ска вый гра ла на цы я -

наль нае пер шын ства па

ва лей бо ле, жа но чая дру-

жы на «БНТУ-Бе лАЗ» за-

ня ла верх нюю пры ступ ку 

п'е дэс та ла ганд боль на га 

чэм пі я на ту рэс пуб лі кі. Доб-

ра вы сту пі лі на шы ат ле ты і 

на ІІ Еў ра пей скіх гуль нях. 

У скар бон ку кра і ны яны пры -

нес лі ча ты ры за ла тыя, пяць 

ся рэб ра ных і тры брон за-

выя ўзна га ро ды. На п'е дэс-

тал пад ня лі ся прад стаў ні кі 

бок са, воль най ба раць бы, 

сам ба, мас тац кай гім нас-

ты кі, вес ла ван ня, лёг кай 

ат ле ты кі.

Як я ўжо ад зна чыў, гэ та 

толь кі не ка то рыя фак ты з 

най ноў шай гіс то рыі Мін скай 

воб лас ці. На жаль, ня ма 

маг чы мас ці рас ка заць пра 

мно гае ін шае. Ха чу вы ка-

заць глы бо кую ўдзяч насць 

пра цоў ным ка лек ты вам, якія 

ста лі га лоў ны мі вяр шы це ля-

мі на шых пе ра мог у роз ных 

сфе рах жыц ця. Асаб лі вая 

ўдзяч насць прад стаў ні кам 

кі ру ю ча га кор пу са, якія пра-

цу юць ак тыў на і ад каз на. 

Вы ка наў чыя ор га ны рэ гі ё на 

бы лі і за ста юц ца най важ-

ней шы мі звё на мі вер ты ка лі 

ўла ды, якую ства рыў Прэ зі-

дэнт. Сіс тэ ма дзяр жаў на га 

кі ра ван ня дзей ні чае зла джа-

на і без збо яў. Гэ та з'яў ля ец-

ца вы зна чаль ным фак та рам 

у пад тры ман ні мі ру і ста біль-

нас ці ў Бе ла ру сі.

— Ад мет най ры сай най-

ноў шай гіс то рыі рэс пуб лі-

кі з'яў ля ец ца тое, што тут 

імк нуц ца за ха ваць усё 

най леп шае з той сіс тэ-

 мы, якая бы ла ў СССР. 

У пры ват нас ці, на прад пры-

ем ствах ля жыць не ма лая 

са цы яль ная на груз ка...

— І гэ та пра віль на. А хі-

ба бы ло б спра вяд лі ва, ка лі б 

та кія гі ган ты, як «Бе ла-

 русь ка лій» або Бе лАЗ, якія 

ства ра лі ся ўсім на ро дам, ні 

з кім не дзя лі лі ся сва і мі да-

хо да мі?

— Ці мож на пад ра бяз-

ней, якую ме на ві та са цы-

яль ную мі сію яны вы кон-

ва юць?

— Возь мем той жа «Бе-

ла русь ка лій». Цяж ка на ват 

пе ра лі чыць, коль кі ў яго кі-

рун каў дзей нас ці, акра мя 

асноў на га. На прык лад, ён 

бу дуе шмат жыл ля. Толь-

кі за апош нія ча ты ры га ды 

зда дзе ны два да мы на 120 

і 160 ква тэр. Акра мя та го, у 

прад пры ем ства цэ лая сет ка 

ін тэр на таў, якія ён утрым лі-

вае. Ня даў на адзін з іх пас-

ля гла баль най рэ кан струк-

цыі пе ра тва рыў ся ў су час ны 

170-ква тэр ны арэнд ны дом. 

Ця пер пра во дзіц ца рэ кан-

струк цыя яшчэ ад на го ін-

тэр на та.

Ле тась калійшчыкі рэа лі-

за ва лі маш таб ны са цы яль-

ны пра ект па рэ кан струк-

цыі гас ці ніч на га комп лек су 

«Але ся», у тым лі ку ад най-

мен на га ка фэ.Прад пры ем-

ства ўзво дзіць дзі ця чыя са-

ды-яс лі, а па ру га доў та му 

па бу да ва ла цэнтр раз віц ця 

дзі ця ці «Пла не та дзя цін-

ства» на 330 мес цаў.

Да дай це да гэ та га ар га-

ні за цыю са на тор на-ку рорт-

на га ля чэн ня для ты сяч 

пра цоў ных, ме ды цын скую 

да па мо гу ў ве да мас най па-

лі клі ні цы на 500 на вед ван-

няў у зме ну.

А так са ма тое, што «Бе-

ла русь ка лій» — ге не раль ны 

спон сар ха кей на га і фут-

боль на га клу баў «Шах цёр», 

якія дэ ман стру юць вель мі 

год ныя вы ні кі гуль ні.

Прад пры ем ства пры-

ма ла ак тыў ны ўдзел ва 

ўзвя дзен ні ка фед раль на-

га са бо ра Рас тва Хрыс то-

ва ў Са лі гор ску. Яно на о-

гул аддае вя лі кую ўва гу 

доб ра ўпа рад ка ван ню го-

ра да. Ра ман туе два ро-

выя тэ ры то рыі, дзі ця чыя 

пля цоў кі, ар хі тэк тур ныя 

фор мы. У ця пе раш ні час 

ра зам з ін шы мі ар га ні-

за цы я мі шчыль на за ня та 

фі нан са ван нем ра бот па 

пра ек та ван ні і доб ра ўпа-

рад ка ван ні га рад ско га 

скве ра.

Усё гэ та ро біц ца ад на-

ча со ва з ра шэн нем га лоў-

най за да чы — на рошч ван-

нем аб' ёмаў і па шы рэн нем 

асар ты мен ту пра дук цыі. 

Ак цы я нер нае та ва рыст ва 

ўтрым лі вае па зі цыі ад на го 

з най буй ней шых вы твор-

цаў ка лію. Яго мі не раль-

ныя ўгна ен ні па стаў ля юц-

ца ўжо больш чым у сот ню 

дзяр жаў.

Важ на так са ма ад зна-

чыць, што па спя хо вая ра-

бо та гі ган та да зва ляе раз ві-

вац ца і ін шым ар га ні за цы ям. 

Па яго за ка зах прад пры ем-

ствы Са лі гор ска га ра ё на 

вы раб ля юць гор на-шах та-

вае і ін шае аб ста ля ван не, 

ім парт аза мя шчаль ную тэх-

ні ку. Усё час цей гэ та ро біц ца 

з вы ка ры ста нен нем но вых 

тэх на ло гій.

Пры клад на тое ж са мае 

мож на рас ка заць пра ро-

лю ААТ «Бе лАЗ» і мно гіх 

«СЭР ЦА» КРА І НЫ
Кі раў нік Мін скай воб лас ці — аб тым,

Пер шае ін тэр в'ю на ша га пра ек та — 
са стар шы нёй Мінск ага аб лас но га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та 
Ана то лем ІСА ЧАН КАМ. Мін шчы на — 
са мы цэнтр кра і ны, яна на ват сва і мі 
аб ры са мі на гад вае сэр ца. 
З цэнт раль на га ста но ві шча воб лас ці мы 
і па ча лі гу тар ку.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)


