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Б'ЕЦ ЦА ЎПЭЎ НЕ НА
ча го рэ гі ён да сяг нуў за двац цаць пяць га доў
ін шых за во даў, фаб рык, 

аг ра фір маў.

— Цэнт раль ны рэ гі ён 

заўж ды ад зна чаў ся стра-

тэ гіч ны мі ін вес ты цый-

ны мі пра ек та мі, адзін з 

най больш гла баль ных — 

парк «Вя лі кі ка мень» — 

най буй ней шы хаб ва Ус-

ход няй Еў ро пе пра ек та 

«Адзін по яс, адзін шлях». 

Гэ та стра тэ гіч ны аб' ект 

для ўсёй кра і ны, а як ён 

уплы вае на раз віц цё рэ-

гі ё на, на тэ ры то рыі яко га 

зна хо дзіц ца?

— Са мым ста ноў чым 

чы нам. Гэ та на ша га лоў ная 

іна ва цый ная пля цоў ка. Тут 

рэа лі зу юц ца пра ек ты ў га лі-

не тон кай хі міі, бія тэх на ло гіі, 

элект ро ні кі, ма шы на бу да-

ван ня, но вых ма тэ ры я лаў. 

Ця пер у пар ку за рэ гіст ра-

ва ны 44 рэ зі дэн ты з 8 кра ін. 

Ва ўсіх сур' ёз ныя пла ны. На-

прык лад, ужо сё ле та пач не 

вы пус каць сваю пра дук цыю 

кі тай ская кам па нія «Вайс Ізі 

Ін тэр нэшнл Бел» — адзін з 

су свет ных лі да раў па вы пус-

ку пла цеж ных тэр мі на лаў.

ТАА «Ду а ме ды ка» рэа лі-

зуе пра ект, ары ен та ва ны на 

раз віц цё но вых тэх на ло гій, 

якіх па куль ня ма ў Бе ла ру-

сі. У пры ват нас ці, бу дуць 

вы раб ляц ца пры ла ды для 

пад тры ман ня функ цыі сэр-

ца і кро ва зва роту ў лю дзей 

з са слаб ле най сар дэч най 

мыш цай.

Ці ка выя перс пек ты вы ў 

Кі тай ска-Бе ла рус ка га цэнт-

ра да сле да ван няў і рас пра-

цо вак, які па пра ве лі чыц ца 

прад пры ем ствам заўт раш-

ня га дня. Ён за сна ва ны аэ-

ра кас міч най кар па ра цы яй 

КНР і зой мец ца на ву ко ва-

да след чай дзей нас цю ў сфе-

ры кас міч ных тэх на ло гій. 

Да рэ чы, у га лі не на ву ко вых 

да сле да ван няў і тэх на ла гіч-

ных рас пра цо вак у пар ку

па він на дзей ні чаць яшчэ з 

дзя ся так ар га ні за цый. Гэ та, 

вя до ма, на дасць да дат ко вы 

ім пульс на шай ін жы нер най і 

на ву ко вай дум цы.

На сён няш ні дзень су ма 

пры цяг ну тых пар кам ін вес-

ты цый скла дае ка ля паў-

міль яр да до ла раў. Вар та 

ўлі чыць, што льві ную до лю 

ра бот на інф ра струк тур ных 

аб' ек тах вы кон ва юць бе ла-

рус кія пад рад чы кі. З улі кам 

гэ та га ў бюд жэт у вы гля дзе 

па дат каў за час функ цы я-

на ван ня «Вя лі ка га ка ме ня» 

па сту пі ла ка ля 40 міль ё наў 

до ла раў. У цэ лым ін вес ты-

цыі толь кі дзе ю чых рэ зі дэн-

таў па за вяр шэн ні іх пра ек-

таў скла дуць ка ля міль яр да 

до ла раў. Бу дзе ство ра на 

3500 вы со ка пра дук цый-

ных ра бо чых мес цаў. А да 

2025 го да, ка лі ў пар ку бу-

дзе за рэ гіст ра ва на пад 300 

рэ зі дэн таў, коль касць та кіх 

ра бо чых мес цаў на блі зіц ца 

да 20 ты сяч. Мін шчы на, як і 

ўся кра і на, атры мае мност ва 

іна ва цый ных, экс пар та а ры-

ен та ва ных вы твор час цяў. 

Гэ та вя лі кая ка рысць для 

на шай эка но мі кі.

Як і тое, што на тэ ры то-

рыі пар ка вы рас це «ра зум-

ны» го рад. Уся вы твор чая, 

жы лая і ад мі ніст ра цый ная 

інф ра струк ту ра ў ім бу дзе 

гар ма ніч на спа лу чац ца з са-

цы яль най. Пры чым ад ным з 

га лоў ных пры яры тэ таў тут 

ста не эка ло гія. На пер шым 

эта пе пла ну ец ца за ся лен не 

тэ ры то рыі пяц цю ты ся ча мі 

жы ха роў. Для іх уз вя дуць 

шмат ква тэр ныя пя ці па вяр-

 хові кі і ін ды ві ду аль ныя да-

мы, кра мы, ста ды ён, па лі клі-

ні ку, агуль на аду ка цый ную 

шко лу, дзі ця чы сад — яс лі, 

элект рыч ную пад стан цыю, 

цэнтр за бес пя чэн ня пра ва-

па рад ку.

У пар ку так са ма з'я віц ца 

най буй ней шы ў Бе ла-

ру сі ла гіс тыч ны цэнтр. 

Гэ та бу дзе вуз ла вая 

пля цоў ка стра тэ гіч на га 

кі тай ска га пра ек та «По-

яс і Шлях» у За ход няй 

Еў ра зіі.

— Га во ра чы пра су-

пра цоў ніц тва Мін скай 

воб лас ці з кі тай скі мі 

парт нё ра мі, не абы-

сці праб ле му вы пус ку 

лег ка вых аў та ма бі ляў 

«Бел Джы». На коль кі 

па спя хо ва раз ві ва ец-

ца прад пры ем ства і 

якія яго перс пек ты-

вы?

— Ня гле дзя чы на 

тое што на рын ку лег -

ка вых аў то сён ня іс нуе 

жорст кая кан ку рэн цыя, мы 

лі чым, што ў пра ек та вя лі кая 

бу ду чы ня. Прад пры ем ства, 

якое раз мяс ці ла ся па між Ба-

ры са вам і Жо дзі нам, па ча ло 

ра бо ту ў кан цы 2017 го да. 

Але ўжо на сён няш ні дзень 

бе ла рус кі бок змог да маг-

чы ся 50-пра цэнт най ла ка-

лі за цыі вы твор час ці. Гэ та 

зна чыць, на па ло ву яна за-

ся ро джа на ў нас, што іс тот-

на па шы ры ла маг чы мас ці 

на ша га ма шы на бу даў ні ча-

га комп лек су. На Мін шчы не 

з'я ві лі ся но выя за во ды па 

вы пус ку сі ла вых агрэ га таў, 

ра ды я та раў, ся дзен няў, ру-

ха ві коў. А гэ та ўсё да дат ко-

выя да хо ды і но выя ра бо чыя 

мес цы. Летась вы пу шча-

 на ка ля дзевяці ты сяч аў-

 та ма бі ляў «Джы лі», сё ле та 

бу дзе больш за 20 ты сяч, а ў 

да лей шым пла ну ец ца па вя лі-

чыць гэ ту коль касць у шэсць 

ра зоў. Асноў ным рын кам 

збы ту з'яў ля ец ца Ра сій ская 

Фе дэ ра цыя. Але мы пра цу ем 

над па шы рэн нем геа гра фіі 

па ста вак. Ся род мер ка ва ных 

ім пар цё раў — ін шыя кра і ны 

Еў ра зій ска га эка на міч на га 

са ю за, а так са ма Укра і на, 

Літ ва, Поль шча.

Не за бы ва ем, вя до ма, і 

пра ўнут ра ны ры нак Бе ла ру-

сі. Рас пра ца ва на пра гра ма 

про да жу ма шын гэ тай мар-

кі фі зіч ным і юры дыч ным 

асо бам з да па мо гай гнут-

кай сіс тэ мы крэ ды та ван ня 

і лі зін гу.

— Па спя хо вае эка на-

міч нае су пра цоў ніц тва 

з за меж ны мі парт нё ра-

мі сён ня не маг чы ма без 

раз віц ця пры ват най іні-

цы я ты вы. Як на Мін шчы не 

ідуць спра вы ў да дзе ным 

кі рун ку?

— Яму на да ец ца піль ная 

ўва га. І не без пос пе ху. Біз-

нес усё мац ней устае на но гі. 

Вя лі кі ўплыў на яго раз віц цё 

ака за лі Дэ крэт Прэ зі дэн та 

№ 10, які даты чыц ца па ляп-

шэн ня ўмоў для ін вес ты цый, 

і Дэ крэт № 6, на кі ра ва ны 

на сты му ля ван не прад пры-

маль ніц кай дзей нас ці.

З мо ман ту ўступ лен ня 

ў сі лу пер ша га з на зва ных 

да ку мен таў на тэ ры то рыі 

Мін скай воб лас ці па спя-

хо ва рэа лі за ва на ка ля 200 

ін вес ты цый ных пра ек таў. 

Гэ та да па маг ло да дат ко ва 

пры цяг нуць звыш двух міль-

яр даў руб лёў ін вес ты цый і 

ства рыць больш за 15 ты сяч 

но вых пра цоў ных мес цаў у 

пра мыс ло вас ці, сель скай 

гас па дар цы, ла гіс ты цы, ту-

рыз ме, ганд лі.

Дру гі дэ крэт пры му сіў біз-

нес рэ аль на па вяр нуц ца тва-

рам да рэ гі ё наў, што спры я ла 

раз віц цю ма лых і ся рэд ніх га-

ра доў. Што год пад атко вы мі 

льго та мі па Дэ крэ це № 6 ка-

рыс та юц ца ка ля 400 суб' ек-

таў прад пры маль ніц тва воб-

лас ці. Агуль ная га да вая су ма 

льгот скла дае 35-37 міль ё наў 

руб лёў. Не вы пад ко ва пас ля 

пры ня тых за ка на даў чых змя-

нен няў коль касць прад пры-

маль ні каў на Мін шчы не па-

вя лі чы ла ся на 30 %. Са мае 

га лоў нае — бы ло ство ра на 

25 ты сяч но вых кам па ній, не 

ка жу чы ўжо аб знач ным рос-

це коль кас ці ін ды ві ду аль ных 

прад пры маль ні каў.

Нас ра дуе, што гэ ты пра-

цэс у поў най ме ры за кра-

нуў і сель скае на сель ніц-

тва. Толь кі ле тась ство ра на 

40 фер мер скіх гас па да рак. 

Ця пер у на шым рэ гі ё не іх 

767. І, трэ ба ска заць, пра-

цу юць яны да во лі па спя хо-

ва. На іх до лю, на прык лад, 

да во дзіц ца амаль 40 % 

буль бы, якая вы рошч ва ец-

ца, больш за чвэрць са да ві-

ны і ягад, па ло ва га род ні ны. 

Аб' ёмы вы твор час ці што год 

рас туць. Гэ та му спры яе 

тое, што ся лян скім гас па-

дар кам на роў ні з ін шы мі 

сель гас вы твор ца мі аказ ва-

ец ца ўся мер ная дзяр жаў ная 

пад трым ка. Гэ та да ты чыц ца 

крэ ды таў, на быц ця і ра мон ту 

тэх ні кі, за бес пя чэн ня на сен-

нем і срод ка мі ахо вы рас лін, 

ве тэ ры нар на га аб слу гоў-

ван ня, ме лі я ра цыі зя мель, 

на ву ко ва га кан суль та ван ня 

і шмат ча го ін ша га. Не бу-

дзем за бы ваць, што, акра мя 

фер мер скіх, у нас знач ную 

ва гу ма юць пры ват ныя пад-

соб ныя гас па дар кі, якія так-

са ма ка рыс та юц ца да па мо-

гай дзяр жа вы. На прык лад, 

у за куп цы пле мян ной жы-

вё лы, угна ен няў, рэа лі за цыі 

ліш каў пра дук цыі.

За 2018 год бюд жэт ныя 

па ступ лен ні ад прад пры-

маль ніц ка га сек та ра іс тот на 

ўзрас лі і скла лі больш за 1,3 

міль яр да руб лёў. Яго до ля 

ў кан са лі да ва ным бюд жэ-

це воб лас ці на блі зі ла ся да 

40 %. Гэ та са лід ны вы нік.

Яшчэ адзін ці ка вы факт: 

вы твор часць ім парт аза-

мя шчаль най пра дук цыі ў 

Мін скай воб лас ці на 16 % 

за бяс печ ва ец ца суб' ек та мі 

ма ло га і ся рэд ня га біз не су. 

Ле тась яны вы ра бі лі пра-

дук цыі больш чым на 130 

міль ё наў до ла раў. Мож на з 

упэў не нас цю ска заць, што 

прад пры маль ніц тва — адзін 

з драй ве раў на ша га эка на-

міч на га рос ту.

— Цэнт раль ны рэ гі ён 

з'яў ля ец ца пер ша пра ход-

цам у вы ра шэн ні ад ной з 

са мых ак ту аль ных праб-

лем ча су — ства рэн ні га-

ра доў-спа да рож ні каў. Якія 

перс пек ты вы ў рэа лі за цыі 

гэ тай пра гра мы?

— Гэ та вель мі важ ны і вя-

лі кі пра ект. Не вы пад ко ва кі-

раў нік дзяр жа вы зноў за кра-

нуў да дзе ную тэ му ў сва ім 

ня даў нім па слан ні на ро ду і 

пар ла мен ту. Як вя до ма, ра-

ней бы ло вы зна ча на шэсць 

га ра доў-спа да рож ні каў — 

Дзяр жынск, За слаўе, Ла-

гойск, Сма ля ві чы, Фа ні паль 

і га рад скі па сё лак Ру дзенск. 

Ёсць ад па вед ная па ста но ва 

Саў мі на аб іх раз віц ці. Прэ зі-

дэнт па ста віў за да чу па ско-

рыць ра бо ту ў гэ тым кі рун ку. 

Ця пер ідзе ка рэк ці роў ка ге-

не раль на га пла на за бу до вы 

на зва ных га ра доў. Са мае 

га лоў нае — усе на пра цоў кі 

ма юц ца, ёсць фі нан са ван не. 

Сло вам, пра цэс пай шоў, і, 

ду маю, ужо ў не да лё кай бу-

ду чы ні мы ўба чым пер шыя 

ад чу валь ныя вы ні кі.

— З увя дзен нем бяз ві-

за ва га рэ жы му для тых, 

хто пры яз джае да нас 

праз На цы я наль ны аэ ра-

порт «Мінск», коль касць 

ту рыс таў не толь кі ў ста-

лі цы, але і ў пры ста ліч ным 

рэ гі ё не знач на па вя лі чы-

ла ся. Пры цяг ва юць Ня-

свіж, На рач, ін шыя аб' ек ты 

і мяс ці ны, якім ме на ві та ў 

не за леж най Бе ла ру сі быў 

на да дзе ны належны 

ста тус. Але, не су мнен-

на, га лоў нае ў раз віц ці 

ту рыс тыч на га па тэн-

цы я лу — ча ла ве чая 

іні цы я ты ва. Што ў воб-

лас ці ро біц ца, каб яе 

за ах во ціць?

— Раз віц цё ту рыз му 

шмат у чым за ле жыць 

ад дзе ла во га клі ма ту. 

Та му част ко ва я ўжо 

ад ка заў на гэ тае пы-

тан не, ка лі ка заў пра 

па ляп шэн не ўмоў для 

прад пры маль ніц ка га 

сек та ра. Яго сты му ля-

ван не пра цяг ва ец ца, 

і спы няц ца на гэ тым 

шля ху мы не збі ра ем-

ся. Кож ная слуш ная пра па-

но ва, якая да ты чыц ца пры-

цяг нен ня ту рыс таў у наш 

край, бу дзе па чу та і ўзя та 

на ўзбра ен не. Мы па він ны ў 

поў най ме ры вы ка рыс таць 

маг чы мас ці сва ёй інф ра-

струк ту ры. У нас мност ва 

гас ці ніц, ка фэ, са на то ры яў, 

аг ра ся дзіб, па ляў ні чых угод-

дзяў, гіс то ры ка-куль тур ных 

пом ні каў і ма ляў ні чых пры-

род ных зон. Га ра ды і па сёл-

 кі чыс тыя і да гле джа ныя. 

У доб рым ста не да ро гі, уз доўж

якіх усё больш за пра ва чных 

стан цый, пунк таў ганд лю, 

аў та ра мон ту, кем пін гаў, 

мес цаў зруч на га нач ле гу, 

ін шых па слуг. Але ўсё гэ та 

па вя лі кім ра хун ку толь кі па-

ча так. Нам яшчэ ства раць 

і ства раць, у тым лі ку пра-

фе сій на зай мац ца рэ кла ма-

ван нем на шых сла ву тас цяў, 

мес цаў азда раў лен ня і ад па-

чын ку. Толь кі та ды на нас 

звер нуць на леж ную ўва гу 

за меж ныя ама та ры па да-

рож жаў, па ля ван ня, ста ра-

даў ніх звы ча яў і аб ра даў, 

ка рыс най і смач най ежы, не 

кра ну тых цы ві лі за цы яй кут-

коў пры ро ды. Ле тась, да рэ-

чы, Мін шчы ну на ве да лі гос ці 

з 38 кра ін — ка ля дзя сят ка 

ты сяч ча ла век. Гэ та вель мі 

ма ла. Трэ ба, каб сю ды пры-

яз джа лі сот ні ты сяч.

Ну і вя до ма, не аб ход на 

больш ак тыў на зай мац ца 

ўнут ра ным ту рыз мам. Усе 

на шы ба гац ці па трэб ныя 

перш за ўсё нам са мім. Ра-

дуе, што на бі рае аба ро ты, 

на прык лад, та кі від ту рыз-

му, як на вед ван не вя до мых 

прад пры ем стваў. У апош ні 

час лю дзі аб' яд ноў ва юц ца 

ў гру пы, каб на свае во чы 

ўба чыць, як зда бы ва ец ца 

ка лій ная соль, збі ра юц-

ца ве лі зар ныя Бе лА Зы, як 

ткуць слуц кія па ясы і ства-

ра юць юве лір ныя вы ра бы. 

У ту рыс тыч най га лі не ў нас 

не вы чэрп ныя маг чы мас ці. 

Асаб лі ва ка лі па ды хо дзіць 

да спра вы з фан та зі яй. Як, 

на прык лад, гас па да ры ад-

ной ся дзі бы пад Мінск ам. 

Яны да юць маг чы масць 

на вед валь ні кам са мім зва-

рыць мы ла, вы ра біць му ку 

дзе даў скім спо са бам або 

па ву чыц ца да іць ка ро ву, для 

ча го вы стаў ле ны яе ма кет у 

на ту раль ную ве лі чы ню.

— Да рэ чы, Ана толь Мі-

хай ла віч, вы ж са мі ро дам 

з вёс кі. З прос та га вяс ко ва-

га хлоп чы ка, які да па ма гаў 

ма ці да іць ка роў, вы рас лі ў 

кі раў ні ка цэнт раль на га рэ-

гі ё на кра і ны. Што аса біс та 

для вас азна чае апош няя 

чвэрць ста год дзя?

— Мой аса біс ты лёс — яр-

кае па цвяр джэн не та го, што ў 

нас ство ра на са праў ды на род-

ная дзяр жа ва, у якой эфек-

тыў на пра цу юць са цы яль ныя 

ліф ты. Ча ла ве ку ад кры ты ўсе 

маг чы мас ці. Для мя не гэ тыя 

25 га доў бы лі са мы мі змяс тоў-

ны мі і знач ны мі. Бо з імі амаль 

цал кам су паў мой пра цоў ны 

шлях, па чы на ю чы ад ін жы-

не ра на сель гас вы твор час ці 

і за кан чва ю чы ця пе раш няй 

па са дай. Бы лі і пос пе хі, і за-

сму чэн ні. Але заў сё ды грэ ла 

дум ка пра тое, што твае ста-

ран ні аба вяз ко ва пой дуць на 

ка рысць Ра дзі ме. На пра ця гу 

чвэр ці ста год дзя на на шых ва-

чах ума цоў ва ец ца бе ла рус кая 

дзяр жаў насць, акуль тур ва юц-

ца га ра ды і вёс кі, лю дзі пра-

яў ля юць свае та лен ты, здзіў-

ля юць яр кі мі да сяг нен ня мі ў 

роз ных сфе рах жыц ця. І я ра-

ду ю ся та му, што ва ўсім гэ тым 

ёсць і част ка ма ёй пра цы.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


