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На пя рэ дад ні круг лай 

для ра ё на да ты кі раў нік 

мяс цо вай ад мі ніст ра цыі 

Алег БЯ ЛІН СКІ су стрэў ся 

з ка рэс пан дэн там «Звяз ды» 

і рас ка заў, ча му трэ ба 

абі раць го рад над Нё ма нам 

для вя дзен ня біз не су, ка лі 

за вер шыц ца рэ кан струк цыя 

аб лас ной фі лар мо ніі, дзе 

ў Грод не з'я віц ца са мая 

буй ная шко ла, а так са ма 

ка лі ча каць ад крыц ця 

са ма га вя лі ка га ва Ус ход няй 

Еў ро пе ганд лё ва-

за баў ляль на га цэнт ра.

— У Год ма лой ра дзі мы мы ка-

жам аб сва іх ка ра нях, аб тым, дзе 

вы рас лі. 50 га доў я жы ву ў Каст-

рыч ніц кім ра ё не, у якім я на ра дзіў-

ся і вы рас, пра цую на яго ка рысць. 

Без умоў на, яго мож на сме ла на-

зваць ма лой ра дзі май.

— Ра ён сён няш ні, які ён? Вы-

знач це, ка лі лас ка, кі рун кі яго 

раз віц ця.

— Уліч ва ю чы той факт, што ра-

ён дае амаль 51 % па дат каў воб-

лас ці, яго сме ла мож на на зваць 

ва лаў тва раль ным ра ё нам Гро дзен-

шчы ны. Тут скан цэнт ра ва ны амаль 

усе прад пры ем ствы та кіх га лін, як 

наф та хі мія, энер ге ты ка, транс парт, 

ма шы на бу да ван не, лёг кая пра мыс-

ло васць, пан чош на-шкар пэт ка вая 

вы твор часць ды ін шыя.

На пра ця гу 40 га доў, па чы на-

ю чы з мо ман ту ўтва рэн ня Каст-

рыч ніц ка га ра ё на, рас це і па шы-

ра ец ца яго пра мыс ло вы па тэн цы-

ял, што год па вя ліч ва юц ца аб' ёмы 

вы твор час ці, вы пус ка ец ца но вая 

пра дук цыя.

ПРЫ ВАБ НЫ 
ДЛЯ БІЗ НЕ СУ

— Ра ён мож на лі чыць пра-

мыс ло вым, бо ме на ві та тут 

скан цэнт ра ва ны най буй ней шыя 

вы твор цы го ра да...

— Так, у 1978 го дзе на тэр ры то-

рыі ра ё на пра ца ва ла 18 пра мыс ло-

вых прад пры ем стваў, сён ня іх ужо 

32, на якіх пра цуе 65,6 % за ня тых у 

пра мыс ло вас ці го ра да. Прад пры-

ем ствы ра ё на ства ра юць да 80 % 

пра дук цыі ў агуль на га рад ской вы-

твор час ці і да 32 % у воб лас ці. За 

40 га доў па аб' ёме вы твор час ці мы 

вы рас лі ў тры ра зы. Сён ня ў кра і не 

і па-за яе ме жа мі доб ра вя до мыя 

та кія брэн ды, як «Грод на Азот», 

«Грод на э нер га», «Гро дзен ская ты-

ту нё вая фаб ры ка «Нё ман», «Кон тэ 

Спа», «АВС» ды ін шыя. Ме на ві та 

Грод на мо жа га на рыц ца ста ту сам 

най леп ша га го ра да для вя дзен ня 

біз нэ су, аб чым свед чыць вя лі кая 

коль касць прад пры ем стваў з пры-

ват ным ка пі та лам, з'я ві лі ся но выя 

вы твор цы. Толь кі за 2017 год у нас 

за рэ гіст ра ва на 112 но вых прад-

пры ем стваў.

Да рэ чы, на шы прад пры ем ствы 

ганд лю юць са ста кра і на мі све ту.

— Зда ец ца, за гэ ты час і коль-

касць га ра джан, што жы вуць у 

ра ё не, так са ма знач на ўзрас ла...

— Прак тыч на ў два з па ло-

вай ра зы: з ра ё на, у якім на ліч-

ва ла ся ка ля 86 ты сяч гро дзен цаў 

у 1978 го дзе мы пе ра тва ры лі ся 

ў вя лі кі ра ён, дзе жы ве 223,1 ты-

ся чы ча ла век.

За сем га доў у нас вы рас но вы 

кам форт ны мік ра ра ён Аль шан ка, 

дзе жы вуць ка ля 30 ты сяч га ра-

джан. На сён няш ні дзень тут ак-

тыў на ідзе бу даў ніц тва жыл ля. 

1 ве рас ня ў ім пла ну ец ца здаць 

у экс плу а та цыю яшчэ адзін дзі ця-

чы са док на 230 мес цаў. Так са ма 

тут бу ду ец ца са мая вя лі кая шко ла 

ў Грод не, якую пла ну ец ца ўвес ці 

ў экс плу а та цыю ў 2019 го дзе, дзе 

бу дуць ву чыц ца да трох ты сяч 

школь ні каў. Ужо сён ня мы па ча лі 

пра цу па фар мі ра ван ні мік ра ра ё на 

шко лы і яе вуч нёў ска га скла ду, які 

ча со ва бу дзе раз ме шча ны ў су сед-

ніх шко лах.

— Якія за ха ды ро бяц ца для 

раз віц ця інф ра струк ту ры но вых 

мік ра ра ё наў?

— Мы прак ты ку ем бу даў ніц тва 

«вы со так» у мік ра ра ё нах-но ва-

бу доў лях з раз мя шчэн нем у іх на 

пер шых па вер хах са цы яль на знач-

ных уста ноў, на прык лад, у той жа 

Аль шан цы та кім чы нам з'я ві лі ся 

ам бу ла то рыі для да рос лых і ма-

лых. Лі чу вель мі ці ка вым пра ект 

жы ло га до ма з пры бу да ва ным да 

яго дзі ця чым сад ком. Ён ка рыс ны 

тым, што ка лі мік ра ра ё ны са ста-

рэ юць, гэ тыя па мяш кан ні мож на 

вы ка рыс тоў ваць пад ін шыя па-

трэ бы.

МІЛЬ ЁН НЫЯ 
ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ

— У нас ідзе рэ кан струк цыя гас-

ці ніч на-рэ ста ран на га комп лек су 

«Грод на» кі тай скай кар па ра цы яй 

«Цю ань Эшэнг». У ця пе раш ні мо-

мант ак тыў на ідуць ра монт ныя 

ра бо ты, у на ступ ным го дзе ха це-

лі б раз ліч ваць на тэр мі но вы ўвод 

у экс плу а та цыю.

Пра ект пра ду гледж вае ін вес-

ты цыі ў па ме ры да 10 мільёнаў 

до ла раў.

Да рэ чы, куп ля комп лек су «Грод-

на» з аў кцы ён ных тар гоў каш та-

ва ла кі тай ска му бо ку амаль тры 

мільёны до ла раў. Пры зна чэн не 

аб' ек та не зме ніц ца — гас ці ніч ныя 

ну ма ры, рэ ста ра ны за ста нуц ца, 

з'я вяц ца па мяш кан ні для пра вя-

дзен ня біз нес-се мі на раў, прэ зен-

та цый і гэ так да лей.

— На коль кі мне вя до ма, наз ва 

бу дзе ін шай і ра ней шы «Грод на» 

бу дзе звац ца па-но ва му?

— Так, гэ та цэ лая сет ка га тэ-

ляў па ўсім све це пад брэн дам 

«Эшэнг», ця пер ён з'я віц ца і ў на-

шым го ра дзе.

— Пра цяг ва ю чы раз мо ву аб 

бу даў ніц тве, не ма гу не за пы-

таць аб рэ кан струк цыі зна ка ва га 

і доў га ча ка на га аб' ек та для го-

ра да — аб лас ной фі лар мо ніі.

— Мы — част ка гіс то рыі го ра да, 

у ле та пі се якой ёсць і ста рон кі, пры-

све ча ныя Каст рыч ніц ка му ра ё ну. У 

ве рас ні да 890-й га да ві ны Грод на 

пла ну ец ца за вяр шыць доў га ча ка-

ны пра ект — здаць у экс плу а та цыю 

аб лас ную фі лар мо нію, раз лі ча ную 

на больш за ты ся чу гле да чоў. Ва-

кол фі лар мо ніі так са ма доб ра ўпа-

рад коў ва ем тэ ры то рыю: зно сім ста-

рыя дамы, ства ра ем но выя мес цы 

для пар коў кі.

ТАН НЫ «КВАД РАТ»
— Ве даю, што на су бот ні ку ў 

го ра дзе так са ма з'я ві лі ся пер-

шыя эка пар коў кі...

— Так, пад час су бот ні ка ад кры лі 

дзве эка пар коў кі з ма тэ ры я лу, 

які вы раб ля ец ца на смец це сар та-

валь ным за вод зе. Ка лі гэ ты экс-

пе ры мент прой дзе ўда ла — та кія 

пар коў кі ў Грод не пач нуць з'яў ляц-

ца паў сюль. На іх мо гуць ста яць 

ма шы ны, але пры гэ тым бу дзе за-

хоў вац ца зя лё ная зо на.

— На коль кі ак ту аль ная тэ ма 

доб ра ўпа рад ка ван ня тэ ры то-

рый для ра ё на?

— Уліч ва ю чы, што ў спад чы ну 

нам за ста ла ся вя лі кая коль касць 

збу да ван няў, не пры дат ных тэ ры то-

рый, па кі ну тых пас ля вы ва ду вай-

ско вых час цей, мы ўдзя ля ем шмат 

ува гі ўцягн енню іх у гас па дар чы 

зва рот, ця пер там ідзе ак тыў ная 

за бу до ва. У пры ват нас ці, «Грод-

на жыл буд» ажыццяўляе за бу до ву 

ву ліц Пра ле тар ская — Шчор са, 

Лід ская — Бе лу ша. Так са ма ча кае 

сва ёй чар гі доб ра ўпа рад ка ван не 

вай ско вых час цей, якія зна хо дзі-

лі ся на тэ ры то рыі мік ра ра ё на Фо-

люш. Мы асаб лі ва ўдзя ля ем ува гу 

доб ра ўпа рад ка ван ню тэр ры то рый 

з бо ку на прам каў, што вя дуць у 

го рад, на прык лад, у кі рун ку Поль-

шчы ў нас з'я віў ся но вы мік ра ра ён 

Кал ба сі но.

Да рэ чы, у ім упер шы ню ў кра і не 

бы лі ўжы ты но выя фор мы раз лі ку 

за жыл лё — апла та па са бе кош це 

бу даў ніц тва. Пер шы та кі дом быў 

зда дзе ны на свя та го ра да ў ве рас-

ні 2017 го да. Да кан ца бя гу ча га 

го да мік ра ра ён, які скла да ец ца з 

14 да моў, бу дзе за бу да ва ны цал-

кам.

— Які кошт та ко га «квад ра-

та»?

— Па са бе кош це ён вы хо дзіць 

на 20—25 % тан ней шым, чым у 

ка мер цый ных да мах та кой жа спа-

жы вец кай якас ці. Адзі ная ўмо ва — 

па этап на і свое ча со ва раз ліч вац ца 

за бу даў ніц тва і па яго за кан чэн ні 

апла ціць усю су му.

Да рэ чы, да бу даў ніц тва жыл ля 

мы імк нём ся да лу чаць не толь кі 

гро дзен скія бу даў ніч ныя ар га ні за-

цыі: на прык лад, ча ты ры пля цоў кі 

не так даў но ку пі ла мін ская кам па-

нія. Ця пер ідзе пра ек та ван не, уз-

гад нен не пра ек таў, і ў хут кім ча се 

пач нец ца бу даў ніц тва.

ЖА ДАН НЕ 
ПЕР ШЫ НСТВА

— У Грод не бу ду ец ца і най-

буй ней шы на тэр ры то рыі Ус ход-

няй Еў ро пы ганд лё ва-за баў ляль-

ны цэнтр. Як на огул раз ві ва ец ца 

ган даль у ра ё не?

— Ка рыс та юц ца по пы там аб'-

ек ты буй ных ганд лё вых се так. 

Ле тась у нас ад бы ло ся ўра чыс тае 

ад крыц цё са ма га вя ліз на га бу даў-

ні ча га гі пер мар ке та ў кра і не «Ма-

ця рык», так са ма з'я віў ся но вы аб'-

ект — та вар ная бір жа, праз якую 

ідзе на быц цё та ва раў.

Вы ўжо ад зна чы лі бу даў ніц тва 

ганд лё ва-за баў ляль на га цэнт ра 

«Тры ні ці», які част ко ва па ві нен 

па чаць сваю пра цу да кан ца 2018 

го да: пла ну ец ца, што ад чы няць 

свае дзве ры бу ці кі ды гі пер мар-

кет. Кан чат ко вы ўвод у дзе ян не 

за пла на ва ны на 2020 год.

— Не ма гу не за пы таць аб на-

ва цы ях у транс парт ным за бес-

пя чэн ні га ра джан...

— Усе транс парт ныя ар га ні-

за цыі (аў та парк, тра лей бус нае 

ўпраў лен не, гру за выя аў та пар кі) 

зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі Каст-

рыч ніц ка га ра ё на. Мы га на рым ся, 

што пер шы мі ў кра і не пус ці лі на 

лі нію бес кан так та вы тра лей бус, які 

звя заў два мік ра ра ё ны: Дзе вя тоў-

ку і Віш ня вец. Мы вель мі ха це лі б, 

каб та кі эка ла гіч на чыс ты транс-

парт звя заў усе мік ра ра ё ны-на ва-

бу ды з цэнт рам го ра да ды ін шы мі 

мік ра ра ё на мі.

Акра мя та го, сё ле та пла ну ец ца 

за куп ка 12 но вых аў то бу саў для 

аб наў лен ня пар ка гра мад ска га 

транс пар ту.

ГА ЛОЎ НАЕ — 
ГЭ ТА ЛЮ ДЗІ

— Якія кан так ты пад трым лі ва-

юц ца з ін шы мі ре гі ё на мі кра і ны?

— Мы ву чым ся, аб мень ва ем ся 

во пы там з рэ гі ё на мі Бе ла ру сі. Так, 

на прык лад, у нас за клю ча на па-

гад нен не з Пар ты зан скім ра ё нам 

Мін ска аб раз віц ці ад но сін у сфе-

рах аду ка цыі, спор ту, прад пры-

маль ніц тва. Скла лі ся вель мі цес-

ныя ад но сі ны з Мас коў скім ра ё нам 

ста лі цы і ра ё на мі Брэс та.

— Што са мае га лоў нае ў ра бо-

це мяс цо вай ад мі ніст ра цыі?

— Пер ша снае для нас — гэ та 

лю дзі — та ле на ві тыя, пра ца лю бі-

выя, ад да ныя сэр цам свай му го ра-

ду і кра і не. Не здар ма на пер шае 

мес ца ў эмб ле ме Каст рыч ніц ка га 

ра ё на мы ста вім лю дзей і сям'ю.

Гу тар ку вя ла 

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 

фо та Сяр гея МА РО ЗА ВА 

і Аляк санд ра ЛАС МІН СКА ГА.

АсобаАсоба  

«МЫ — ЧАСТ КА ГІС ТО РЫІ ГРОД НА»
Каст рыч ніц кі ра ён абласнога цэнтра свят куе 40-га до вы юбі лей, 

або Як акрэс ліць кам форт ма лой ра дзі мы?


