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Стар шы ня Ві цеб ска-
га абл вы кан ка ма Мі ка лай 
ШАРСНЁЎ ад зна чае:

— Ві цеб шчы на, паў ноч ны 
рэ гі ён Бе ла ру сі, мае асаб лі вую 
пры ця галь ную сі лу. Хто ад ной-
чы сю ды трап ляе, хо ча зноў 
аба вяз ко ва вяр нуц ца. Гас цей 
у нас пры ма юць з асаб лі вай 
ча ла ве чай цеп лы нёй.

Не паў тор ныя пры род ныя 
комп лек сы, пом ні кі ар хі тэк-
ту ры, ба га тыя на род ныя 
тра ды цыі ні ко га не па кі нуць 
абы яка вы мі. Жы ха ры воб-
лас ці га на рац ца тым, што 
По лац кае княст ва ў ІХ ста-
год дзі ста ла ка лыс кай бе ла-
рус кай дзяр жаў нас ці. По лацк 
яшчэ і ра дзі ма пер ша дру ка-
ра Фран цыс ка Ска ры ны. Ле-
тась, на га даю, ад свят ка ва лі 
500-ю га да ві ну бе ла рус ка га 
кні га дру ка ван ня. Шмат па-
лом ні каў пры яз джа юць, каб 
па кла ніц ца пра па доб най Еф-
ра сін ні По лац кай...

Сён ня Ві цеб ская воб-
ласць па вы твор час ці элект-
ра энер гіі — са мая ма гут ная 
ў кра і не, шмат зроб ле на па 
ма дэр ні за цыі Лу ком скай 
ДРЭС. Мы рэа лі зу ем маш-
таб ныя ін вес ты цый ныя пра-
ек ты, ся род якіх — увод кас-
ка да гід ра элект ра стан цый на 

За ход няй Дзві не. Пры род ны 
газ прый шоў ва ўсе га ра ды 
і па сёл кі рэ гі ё на, дзя ку ю чы 
га зі фі ка цыі вяс ко вае жыл лё 
на блі жа ец ца да га рад ско га.

Па сту по ва кро чыць у бу-
ду чы ню аг ра пра мыс ло вы 
комп лекс, па вя ліч ва ец ца аб'-
ём вы твор час ці сель ска гас-
па дар чай пра дук цыі, ство ра-
ны буй ныя аг ра хол дын гі, якія 
вы зна ча юць шля хі да хар чо-
вай бяс пе кі і ста біль нас ці.

Па вы ні ках мі ну ла га го-
да на Ві цеб шчы не ад быў ся 

ўстой лі вы рост ва ўсіх сфе-
рах эка но мі кі. Пра мыс ло-
васць пра цуе з рос там чыс-
та га пры быт ку і рэн та бель-
нас ці про да жаў. Хут кі мі тэм-
па мі па вя ліч ва юц ца па стаў кі 
та ва раў на экс парт. Пра дук-
цыя з ві цеб скай мар кай па-
стаў ля ец ца ў 90 кра ін све ту. 
Ства ра юц ца но выя прад пры-
ем ствы і вы твор час ці.

Гэ тыя і ін шыя фак ты — 
доб рая пад ста ва для год на-
га свят ка ван ня 80-га до ва га 
юбі лею воб лас ці.

РЭ ГІ Ё НЫ РАЗ ВІЦ ЦЯ
Учо ра ча ты ры воб лас ці на шай кра і ны — Ві цеб ская, 
Го мель ская, Ма гі лёў ская і Мін ская ад зна чы лі 80-га до вы 
юбі лей. Ка лі та ко га са ма ві та га ўзрос ту да ся гае ча ла век, 
на свя це най перш згад ва юц ца пос пе хі і доб рыя спра вы 
юбі ля ра. Улас на, па гэ та му ж шля ху ра шы лі пай сці і мы, 
бо аб кож ным з рэ гі ё наў са праў ды ёсць што ска заць.

Сён ня Го мель ская воб ласць — са-
мая буй ная ў Бе ла ру сі па пло шчы, 
якая скла дае 40,36 ты ся чы квад рат-
ных кі ла мет раў, — пя тая част ка тэ-
ры то рыі на шай кра і ны. Па па ме рах 
Го мель ская воб ласць боль шая за 
Ал ба нію, Бель гію, Люк сем бург, Кіпр, 
Саль ва дор. Жы ве на Го мель шчы не 
за раз 1 міль ён 418 ты сяч ча ла век — 
гэ та амаль 15 % агуль най коль кас ці 
на сель ніц тва рэс пуб лі кі. У эка но мі цы 
за ня та ка ля 590 ты сяч ча ла век.

Сён ня Го мель ская воб ласць з'яў ля-
ец ца ін дуст ры яль ным лі да рам у кра і не. 
У воб лас ці пра цуе больш за 250 буй-
ных і ся рэд ніх, а так са ма больш за 
ты ся чу ма лых прад пры ем стваў, якія 
скла да юць пя тую част ку пра мыс ло вай 
вы твор час ці Бе ла ру сі. Ужо ў ХХІ ста-
год дзі аб' ём пра мыс ло вай вы твор час ці 
па вя лі чыў ся ў 2,2 ра за, пра дук цыі сель-
скай гас па дар кі — у 2 ра зы, та ва ра зва-
рот ганд лю — у 5,1 ра за, ін вес ты цый у 
асноў ны ка пі тал — у 3,2 ра за.

На тэ ры то рыі воб лас ці раз ме шча ны 
шэ раг пра мыс ло вых гі ган таў, якія шы-
ро ка вя до мыя ва ўсім све це: ААТ «Ма-
зыр скі наф та пе ра пра цоў чы за вод», 
ВА «Бе ла рус наф та», ААТ «Бе ла рус кі ме та-
лур гіч ны за вод», хол дынг «Гом сель маш», 
ААТ «Го мель скі хі міч ны за вод». У Го мель скую 
воб ласць за пе ры яд з 2011 го да пры цяг ну-
та за меж ных ін вес ты цый на су му больш за 
$6 млрд з больш чым 40 кра ін све ту.

Зу сім хут ка пла ну ец ца ўвес ці за вод па 
вы твор час ці суль фат най бе ле най цэ лю ло зы 
ма гут нас цю 400 ты сяч тон у год у ААТ «Свет-
ла гор скі ЦКК». ААТ «Го мель шкло» за вяр шае 
пра ект па вы пус ку энер га за ха валь на га шкла. 
За вяр ша ец ца рэа лі за цыя вы твор час ці но-
вых ві даў кар до ну на Доб руш скай па пя ро вай 
фаб ры цы «Ге рой пра цы».

Між тым ка ля 6 % уся го аб' ёму пра дук цыі 
прад пры ем стваў Го мель шчы ны па стаў ля ец-
ца на экс парт.

80-год дзе ства рэн ня Го мель скай воб-
лас ці — гэ та свя та для ўсіх, хто ў роз ныя 
га ды ўклаў пра цу, ве ды, та лент і энер гію 
ў пры мна жэн не ба гац цяў род най зям лі, 
ад зна чае стар шы ня Го мель ска га аб лас-
но га вы ка наў ча га ка мі тэ та Ула дзі мір 
ДВОР НІК:

— За гэ тыя дзе ся ці год дзі змя ні ла ся шмат 
па ка лен няў, пе ра бу доў ва ла ся дзяр жаў ная 
сіс тэ ма, змя няў ся эка на міч ны курс, ста ві лі ся 
но выя мэ ты. Ня змен ным для нас за ста ва-
ла ся га лоў нае — жыць у мі ры, апра цоў ваць 
зям лю, бу да ваць да мы, га да ваць дзя цей, 
па ва жаць ста рэй шых, да па ма гаць бліз кім. 
А яшчэ — бе раж ліва за хоў ваць і га на рыц ца 
гіс то ры яй на ша га род на га до ма — Го мель-
скай воб лас ці.

Мін шчы на: 
прывабная для ін вес та раў

Ма гі лёў шчы на: 
эс та фе та доб рых спраў
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Ві цеб шчы на: 
пры ця галь ная сі ла

Мін ская воб ласць — гэ та пя тая част ка усіх 
пры цяг ну тых у асноў ны ка пі тал ін вес ты цый, 
што да зво лі ла рэ гі ё ну стаць лі да рам у кра і не 
па асноў ных па каз чы ках дзей нас ці ў гэ тай 
сфе ры. Ін вес ты цый ны па тэн цы ял не аб ме-
жа ва ны толь кі Кі тай ска-бе ла рус кім ін дуст-
ры яль ным пар кам і Сва бод най эка на міч най 
зо най. Ня гле дзя чы на тое, што най боль шую 
ці ка васць у ін вес та раў вы клі ка юць пля цоў кі ў 
Мін скім ра ё не, кож ны рай вы кан кам ак тыў на 
пра цуе па фар мі ра ван ні да стой ных пра па ноў 
для фі нан са вых укла дан няў і по шу ку па тэн-
цы яль ных ін вес та раў.

Ін вес та ван не ажыц цяў ля ец ца як дзе ю чы мі 
прад пры ем ства мі, так і шля хам ства рэн ня 
но вых, у тым лі ку з за меж ным ка пі та лам. 
Больш як 170 ін вес ты цый ных пра ек таў за-
пла на ва на да рэа лі за цыі ў 2018 го дзе. Асаб-
лі вую ці ка васць у ін вес та раў апош нім ча сам 
вы клі кае бу даў ніц тва смец це пе рап ра цоў чых 
прад пры ем стваў па са мых най ноў шых тэх на-
ло гі ях. Ужо пра ве дзе ны па пя рэд нія пе ра мо-
вы з ін вес та ра мі з Бель гіі і Гер ма ніі. Так са ма 
ча ка ец ца, што но выя рэ зі дэн ты Ін дуст ры-
яль на га пар ка, а іх ужо 25, пры сту пяць да 
ак тыў на га асва ен ня бу даў ні чых пля цо вак і 
ства рэн ня су час ных вы твор час цяў.

На ўра чыс тым схо дзе, пры све ча ным юбі-
лею воб лас ці, стар шы ня Мінск ага абл вы-
кан ка ма Ана толь ІСА ЧАН КА ад зна чыў:

— За во сем дзе сят га доў воб ласць прай-
шла ня прос ты, але па спя хо вы шлях. Яна 
з'яў ля ец ца цэнт раль ным рэ гі ё нам кра і ны і 
тры ва ла ўтрым лі вае лі дар ства ў аг ра пра мыс-
ло вым комп лек се. Вя дзец ца мэ та на кі ра ва ная 
ра бо та па ма дэр ні за цыі вы твор час ці, ука ра-
нен ні но вых ін тэн сіў ных тэх на ло гій, ма шын і 
ме ха ніз маў, вы со ка тэх на ла гіч най дыс цып лі ны 
кад раў усіх уз роў няў. Ды на міч на раз ві ва юц ца 
пра мыс ло васць, бу даў ніц тва, ін шыя га лі ны 
эка но мі кі. На шы та ва ры куп ля юць больш як 
у 130 дзяр жа вах, а та кія пра мыс ло выя гі ган-
ты як «Бе ла русь ка лій», «Бе лАЗ» вя до мыя ва 
ўсім све це. Па зі тыў ныя пе ра ме ны ад бы лі ся 
ў аду ка цыі, куль ту ры, фіз куль ту ры і спор це. 
З кож ным днём пе ра ўтва ра юц ца да леп ша га 
на шы га ра ды і сё лы. У воб лас ці вя дзец ца бу-
даў ніц тва жыл ля, школ, дзі ця чых да школь ных 
уста ноў, клу баў, фіз куль тур на-азда раў лен чых 
комп лек саў. Але га лоў ным ба гац цем на шага 
краю заў сё ды бы лі лю дзі. Дзя ку ю чы ства раль-
най і доб ра сум лен най пра цы жы ха роў Мін-
шчы ны воб ласць мя ня ец ца з кож ным го дам, 
ста но віц ца леп шай і пры га жэй шай.

Сён ня Ма гі лёў шчы на з'яў-
ля ец ца га лоў ным у кра і не 
вы твор цам хі міч ных ва лок-
наў, цэ мен ту, цэг лы, бу даў ні-
чых бло каў, жа ле за бе тон ных 
рэек, тка нін. У ця пе раш ні час 
абл вы кан ка мам за клю ча на 
ка ля 50 да ку мен таў аб су пра-
цоў ніц тве ў ганд лё ва-эка на-
міч най, на ву ко ва-тэх ніч най і 
куль тур най сфе рах з рэ гі ё на-
мі Ра сій скай Фе дэ ра цыі, кра-
ін СНД, бліз ка га і да лё ка га 
за меж жа.

Юбі лей ны год воб лас ці 
бы ло вы ра ша на ад зна чыць 
эс та фе тай доб рых спраў. 
У рам ках пра ек та, на пра-
ця гу ме ся ца з 14 снеж ня па 
15 сту дзе ня ўсе пры ем ныя 
па дзеі — ад крыц цё са цы-
яль на знач ных і вы твор чых 
аб' ек таў, кан цэр ты і твор чыя 
кон кур сы, спар тыў ныя спа-
бор ніц твы і даб ра чын ныя 
ме ра пры ем ствы — пры свя-
ча юц ца юбі лей най да це.

У ра ё не Ка зі мі раў кі ў 
Ма гі лё ве ад крыў ся трох па-
вяр хо вы дзі ця чы са док на 
240 мес цаў, а для аб лас но га 
ан ка дыс пан се ра па бу да ва ны 
но вы апе ра цый ны блок, дзе 
акра мя васьмі апе ра цый ных 
бок саў раз мяс ці лі ся рэ ані-
ма цый на-анес тэ зі я ла гіч нае і 
цэнт раль нае стэ ры лі за цый-
нае ад дзя лен ні. У Клі ма ві чах 
ад крыў ся кі на зал у Цэнт ры 
куль ту ры, у Кі раў скім ра ё не 

зда дзе ны пер шы пус ка вы 
комп лекс ма лоч на та вар най 
фер мы ААТ «Рас свет імя 
К. П. Ар лоў ска га», у Глус кім 
ра ё не на ба зе «Вес наў ска га 
до ма-ін тэр на та для дзя цей-
ін ва лі даў з асаб лі вас ця мі псі-
ха фі зіч на га раз віц ця» ство-
ра на ад дзя лен не на быц ця 
жыц цё вых на вы каў. Кож ны 
ра ён пры клаў на ма ган ні, каб 
неш та ўклас ці ў скар бон ку 
доб рых спраў.

— Гэ ты юбі лей ны год па-
ві нен стаць для нас го дам 
но вых знач ных спраў і но-
вых вы твор чых вы ні каў, — 
пад крэс ліў стар шы ня Ма-
гі лёў ска га абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір ДА МА НЕЎ-
СКІ. — Юбі леі свай го ро ду 
бя гу чы ра док па мя ці, ка лі ў 
плыні што дзён ных кло па таў 
мы на ім гнен не спы ня ем ся, 
да ём ацэн ку зроб ле на му, 
вы зна ча ем пла ны на бу ду-

чы ню. А яшчэ — ра зу мен-
не та го, што мы не пер шыя 
і не апош нія на гэ тай зям лі, 
хтось ці быў да нас, хтось ці 
бу дзе пас ля нас, і ў іх бу дуць 
свае юбі леі, а мы ста нем для 
іх гіс то ры яй.

Па тра ды цыі ў дзень на-
ра джэн ня воб лас ці да кап-
лі цы на Буй ніц кім по лі бы лі 
ўскла дзе ны «квет кі па мя-
ці» ад кі раў ніц тва воб лас ці 
і го ра да, дэ пу та таў, ва е ні-
за ва ных служ баў, пра цоў-
ных ка лек ты ваў, гра мад скіх 
аб' яд нан няў, ве тэ ра наў, 
мо ла дзі. У го нар тых, хто 
зма гаў ся за не за леж насць 
сва ёй ра дзі мы, хто за гі нуў, 
яе вы зва ля ю чы, ад бы ла ся 
хві лі на маў чан ня і пра гу чаў 
трох ра зо вы ру жэй ны залп. 
У гэ ты ж дзень у абл вы кан-
ка ме ад быў ся круг лы стол з 
удзе лам за слу жа ных лю дзей 
воб лас ці.

На пры кан цы мі ну ла га го да ў Рэ чыц кім ра ё не бы лі 
ад кры тыя два но выя ра до ві шчы наф ты.

Бе ла рус ка-кі тай скі ін дуст ры яль ны парк «Вя лі кі ка мень» — пры ця галь ная пля цоў ка для ін вес та раў.

Ле тась у По лац ку ад кры лі па мят ны знак 
«Ста лі ца бе ла рус кай дзяр жаў нас ці».

Го мель шчы на: Го мель шчы на: 
ін дуст ры яль ны ін дуст ры яль ны 
лі дар кра і нылі дар кра і ны

Дзі ця чы са док у Ка зі мі раў цы — ад на з доб рых спраў, 
пры све ча ных юбі лею Ма гі лёў скай воб лас ці.
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