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— Не аб ход насць па вы шэн ня ін-

вес ты цый най пры ця галь нас ці і кан-

ку рэн та здоль нас ці сён ня ві да воч ная 

для ўсіх. 50 пра цэн таў усіх ас пі ран таў 

рых ту юц ца не ў Еў ро пе, а ў ЗША, Кі-

таі і Аў стра ліі. У Ста рым Све це ад чу-

лі, што трэ ба штось ці змя няць, каб 

ска ра ціць ад ста ван не ў іна ва цый ным 

раз віц ці ад сва іх асноў ных кан ку рэн-

таў і, ня гле дзя чы на функ цы я на ван не 

на тэ ры то рыі Еў ро пы ўні вер сі тэ таў са 

шмат вя ко вай гіс то ры яй і тра ды цы я мі, 

у 2008 го дзе ства ры лі но вую ўста но ву 

аду ка цыі ўні вер сі тэц ка га ты пу — Еў-

ра пей скі ін сты тут іна ва цый і тэх на ло-

гій. Яго га лоў ная за да ча — рых та ваць 

ву чо ных для еў ра пей ска га рэ гі ё на. Ін-

сты тут пад рых тоў кі на ву ко вых кад раў 

ство ра ны ў Кі тай скай ака дэ міі гра мад-

скіх на вук. Ці ка вы до свед у Ка рэй ска-

га ін сты ту та на ву кі і тэх на ло гій...

У 2001 го дзе Бе ла русь — ад на з 

пер шых на пра сто рах СНД — ад кры-

ла ў струк ту ры На цы я наль най ака-

дэ міі на вук на ву чаль ную ўста но ву 

но ва га ты пу — Ін сты тут пад рых тоў кі 

на ву ко вых кад раў (ІПНК).

— Ігар Іванавіч, а ў чым за клю ча-

ец ца ва ша ўні каль насць, бо ін тэ ле кту-

аль ную элі ту вы хоў ва юць і ў ін шых 

уста но вах вы шэй шай аду ка цыі?

— Па-пер шае, у нас ня ма пер шай 

сту пе ні. Ба ка лаў раў мы не рых ту-

ем. У Ін сты ту це пад рых тоў кі на ву ко-

вых кад раў ёсць толь кі ма гіст ра ту-

ра, ас пі ран ту ра і дак та ран ту ра. І мы 

ад кры тыя аб са лют на для ўсіх. Ка лі 

звы чай на пры ад бо ры ў ма гіст ра ту ру 

ўні вер сі тэ ты ары ен ту юц ца га лоў ным 

чы нам на сва іх вы пуск ні коў пер шай 

сту пе ні і ад да юць пе ра ва гу ім, то па-

сту піць у ма гіст ра ту ру да нас мо жа 

аб са лют на кож ны та ле на ві ты і апан-

та ны на ву кай ма ла ды ча ла век з лю-

 бога кутка кра і ны. Най боль шы пры-

ток ма гіст ран таў ад бы ва ец ца з БДУ, 

дзе вель мі моц на прад стаў ле на фун-

да мен таль ная на ву ка: ма тэ ма ты ка, 

фі зі ка, хі мія, бія ло гія... Але ў нас ёсць 

так са ма ма гіст ран ты з Бе ла рус кай 

дзяр жаў най сель ска гас па дар чай 

ака дэ міі ў Гор ках, Ві цеб ска га тэх-

на ла гіч нага ўні вер сі тэ та, Брэсц ка га 

тэх ніч на га ўні вер сі тэ та і ін шых. Гэ та 

зна чыць, што ка лі ма ла ды ча ла век 

скон чыў рэ гі я наль ную ВНУ, яму не 

за кры ты шлях у вя лі кую на ву ку. Ад 

яго па тра бу юц ца толь кі ве ды і моц нае 

жа дан не. А на ша за да ча — пры цяг-

нуць та лен ты з усёй кра і ны.

Па-дру гое, мы сет ка вы ўні вер сі-

тэт у поў ным сэн се гэ тых слоў, та му 

што ў нас дзей ні чае сет ка вы ме ха нізм 

ар га ні за цыі на ву чаль на га пра цэ су. 

Мы ўпэў не ны, што ву чо на га мо жа 

вы ха ваць толь кі ву чо ны. Та му да 

пад рых тоў кі ма гіст ран таў пры-

цяг ва юц ца мас ці тыя навукоўцы з 

На цы я наль най ака дэ міі на вук, якія 

сён ня ро бяць на ву ку: ака дэ мі кі, чле-

ны-ка рэс пан дэн ты, вя ду чыя на ву ко-

выя су пра цоў ні кі ар га ні за цый.

Ма гіст ран ты ад ра зу па гру жа юц ца 

ў ака дэ міч нае на ву ко вае ася род дзе, 

дзе ге не ры ру юц ца і ства ра юц ца но-

выя ве ды і іна ва цый ныя пра дук ты. 

На цы я наль ная ака дэ мія на вук — не 

толь кі га лоў ная на ву ко вая ар га ні за-

цыя ў кра і не, а ма гут ная на ву ко ва-

вы твор чая кар па ра цыя, дзе дзей ні чае 

вель мі шмат на ву ко ва-прак тыч ных 

цэнт раў і іна ва цый ных вы твор час-

цяў. Фар мі ра ван не бу ду чых ву чо ных 

ад бы ва ец ца не ў ву чэб ных аў ды то-

ры ях, а так бы мо віць, на пе ра да вой 

ака дэ міч най на ву кі — у ла ба ра то ры ях 

ака дэ міч ных ін сты ту таў і на ву ко ва-

прак тыч ных цэнт раў, на экс пе ры мен-

таль ных пля цоў ках, ар хеа ла гіч ных 

рас коп ках.

Па-трэ цяе, нас вы лу чае і маг чы-

масць хут ка ства раць но выя аду-

ка цый ныя пра дук ты або но выя ма-

гіс тар скія пра гра мы. У 2019 го дзе 

бу дзе аб' яў ле ны на бор на но вую 

спе цы яль насць «ады тыў ныя тэх на-

ло гіі» (3D-друк), яна ўжо ўклю ча на 

ў Агуль на дзяр жаў ны кла сі фі ка тар. 

Аў та ра мі аду ка цый на га стан дар ту 

з'яў ля юц ца ака дэ мі кі і ву чо ныя БДУ. 

Пла ну ем так са ма ад крыць спе цы яль-

 нас ці «элект рон ная ахо ва зда роўя» 

і «бія раз на стай насць і ўстой лі вае раз-

 віц цё». Ад раз ва жан няў пра ўстой-

лі вае раз віц цё трэ ба пе ра хо дзіць да 

кан крэт ных кро каў: нам па тра бу юц-

ца спе цы я ліс ты, якія ве да юць, што 

трэ ба ра біць сён ня, каб пры род ных 

рэ сур саў ха пі ла і для на ступ ных па-

ка лен няў. Ну а як мож на ўя віць са бе 

су час ную ме ды цы ну, тэ ле ме ды цы ну 

без ліч ба вых тэх на ло гій? Мы за пра-

сі лі экс пер та з Паўд нё вай Ка рэі па 

элект рон най ахо ве зда роўя, усё ра бі-

ла ся па да моў ле нас ці з па соль ствам 

гэ тай кра і ны на са мым вы со кім уз-

роў ні. Ён да па мо жа нам у фар мі ра-

ван ні ма гіс тар скай аду ка цый най пра-

гра мы, і гэ та бу дзе пер шая па доб-

ная пра гра ма не толь кі на тэ ры то рыі 

СНД, а, маг чы ма, і ў Цэнт раль най і 

Ус ход няй Еў ро пе.

Яшчэ за ду ма лі ся над ад крыц цём 

спе цы яль нас ці «ліч ба вая эка но мі ка і 

штуч ны ін тэ лект». 

— Клю ча вой для ўста наў лен ня 

між на род ных ста сун каў у на ву ко-

вай сфе ры з'яў ля ец ца анг лій ская

мо ва. На коль кі сур' ёз ная ўва га 

ўдзя ля ец ца гэ тай дыс цып лі не ва-

шы мі ма гіст ран та мі?

— Анг лій ская мо ва па тра бу ец ца 

не толь кі для чы тан ня пра фе сій най 

лі та ра ту ры, але і для та го, каб прад-

стаў ляць свае ідэі на між на род ных 

кан фе рэн цы ях, пуб лі ка ваць вы ні кі 

да сле да ван няў у між на род ных на-

ву ко вых ча со пі сах. Вель мі важ на, 

ка лі ты мо жаш пе ра ка наць свай го 

парт нё ра на яго мо ве, а не ча ка еш, 

як па вет ра, да па мо гі ад пе ра клад-

чы ка: ста сун кі з ка ле га мі па він ны 

быць сам-на сам. За раз мы ўсе спе-

цы яль нас ці ма гіст ра ту ры пе ра во-

дзім на анг лій скую мо ву. І лек цыі з 

на ступ на га го да бу дзем чы таць на 

анг лій скай мо ве. Пас ля та го, як на бя-

ром ма гіст ран таў на пер шы год на ву-

чан ня, пра вя дзём тэс ці ра ван не, каб 

вы зна чыць уз ро вень ва ло дан ня імі 

анг лій скай мо вай, і, у за леж нас ці ад 

гэ та га, сфар мі ру ем гру пы. Стар шы ня 

Прэ зі ды у ма НАН ака дэ мік Ула дзі мір 

Гу са коў адоб рыў ар га ні за цыю спе-

цы яль ных кур саў для ма гіст ран таў

па анг лій скай мо ве, каб з дру го га 

го да на ву чан ня яны маг лі ўжо на леж-

ным чы нам ус пры маць лек цыі на анг-

лій скай. Ро бім гэ та, у пер шую чар гу, 

для сва іх, хоць у ВНУ анг ла моў нае 

на ву чан не ары ен та ва на пе ра важ-

на на пры цяг нен не ін ша зем цаў. Мы 

знай шлі ма ла дых ву чо ных, якія ста-

жы ра ва лі ся за мя жой, тыя рас пра ца-

ва лі спец кур сы, якія і бу дуць чы тац ца 

на шым ма гіст ран там.

— Вы зга да лі Ула дзі мі ра Гу са ко-

ва. Стар шы ня Прэ зі ды у ма Ака дэ міі 

на вук лі чыць, што «ву чо ны — гэ та 

экс клю зіў ны та вар» і ма са васць у 

на ву цы не па трэб ная. Ці па дзя ля е-

це вы яго дум ку?

— Аб са лют на з ёй згод ны. Ус ка рас-

кац ца на вяр шы ню мо жа не кож ны. 

Толь кі адзін кі мо гуць быць ге не ра та-

ра мі ідэй, і ў на ву ку па він ны пры хо-

дзіць асо бы. Рых та ваць элі ту ма са ва 

не маг чы ма, та му і на бо ры ў нас не вя-

лі кія. Сё ле та, на прык лад, мы збі ра-

ем ся пры няць 120 ча ла век на 9 спе-

цы яль нас цяў: гэ та «фі зі ка», «хі мія», 

«бія ло гія», «са цы я ло гія», «пры клад-

ная ма тэ ма ты ка і ін фар ма ты ка», «ма-

шы на бу да ван не і ма шы на знаў ства», 

«мас тацт ва знаў ства», «эка но мі ка і 

кі ра ван не на род най гас па дар кай». 

У пер шую чар гу рых ту ем па паў нен-

не для На цы я наль най ака дэ міі на вук. 

У гэ тым го дзе больш як 80 пра цэн таў 

на шых ма гіст ран таў бы лі раз мер ка ва-

ны ме на ві та ў струк тур ныя пад раз дзя-

лен ні ака дэ міі: ін сты ту ты, на ву ко ва-

прак тыч ныя цэнт ры і гэ так да лей.

— Ка жуць, што на ву ку ро бяць 

ма ла дыя. Як вы лі чы це, а якія фак-

та ры вы зна ча юць пос пех?

— Мож на ска заць тры ві яль на — 

па тра бу ец ца та лент. Але яго на яў-

насць яшчэ не га ран туе стап ра цэнт-

на га пос пе ху. У на ву цы вель мі важ нае 

зна чэн не мае на яў насць сур' ёз най на-

ву ко вай шко лы. Аба вяз ко ва па ві нен 

пры сут ні чаць ін та рэс, трэ ба за ра зіц ца 

ві ру сам на ву кі, бо ка лі та бе не ці ка ва 

зай мац ца да сле да ван ня мі, то на ват 

ні я кія за меж ныя па езд кі і ін шыя да-

бро ты не пры вя дуць да пос пе ху. На-

ву кай трэ ба жыць паў сюд на (і до ма, 

і ў вод пус ку, і на да чы). Прос та пра-

ся дзець ад зван ка да зван ка тут не 

атры ма ец ца. Гэ та на пру жа ная што-

дзён ная ін тэ ле кту аль ная пра ца, якая 

па тра буе мак сі маль най кан цэнт ра цыі 

ўва гі і ад ні мае шмат ча су. На ву ка не 

цер піць мі тус ні. Тут нель га раз ліч ваць 

на ім гнен ны эфект.

На са мрэч шмат ад крыц цяў у су-

свет най на ву цы зроб ле на ме на ві та 

ма ла ды мі людзь мі. Я ду маю, што ў 

ма ла дых шчы рае жа дан не да сле да-

ваць, ства раць і ад кры ваць яшчэ «не 

са пса ва нае» ася род дзем. А ад сут-

насць як жыц цё ва га, так і пра фе сій-

на га до све ду, мо жа на ват пайсці на 

карысць. Ма ла дыя ву чо ныя не ба яц ца 

пра яў ляць іні цы я ты ву і ры зы ка ваць, 

але па сту по ва гэ та жа дан не, на жаль, 

зні кае. Ты спра бу еш пра лі чыць на пе-

рад усе маг чы мыя на ступ ствы...

— А што б вы па ра і лі ма ла дым 

лю дзям, якія яшчэ ва га юц ца, ку ды 

ім пад ацца: у на ву ку, на вы твор-

часць ці ў біз нес?

— Толь кі на ву ка ства рае не аб ме-

жа ва ныя маг чы мас ці для рас крыц ця 

здоль нас цяў і рэа лі за цыі сва іх ідэй. 

Ка лі ты жа да еш пра жыць сваё жыц цё 

вель мі яр ка і на сы ча на, то ідзі ў на ву-

ку. З ін ша га бо ку, на ву ка фар мі руе 

та кія важ ныя якас ці, якія да па ма га-

юць быць вель мі гіб кім у жыц ці. Ты ў 

лю бы мо мант мо жаш пе ра ква лі фі ка-

вац ца і за няц ца, на прык лад, біз не сам, 

а мо жаш спа лу чыць на ву ку і біз нес. 

На ву ка — та кая ці ка вая сфе ра, дзе 

на ват ад моў ны вы нік не лі чыц ца па-

мыл кай — ён заў сё ды мо жа стаць пад-

 мур кам для ча гось ці зу сім но ва га. 

У ву чо ных у све це тры га лоў ныя каш тоў-

 нас ці — іс ці на, пра грэ сіў ныя ад крыц ці 

і ад каз насць. Ву чо ны па ві нен быць ад-

каз ным за тое, што ён ро біць. Ка лі вы 

га то вы ра дзя ліць гэ тыя каш тоў нас ці, 

то мы вас ча ка ем...

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Цэнтр пры цяг нен ня...  БУДЗЬ У КУР СЕ!
Тэр мі ны пры ёму ў ма гіст-

ра ту ру — з 27 чэр ве ня да 

5 лі пе ня. Ус туп ныя іс пы ты па 

спе цы яль нас ці — з 6 лі пе ня 

да 12 лі пе ня. Тэр мі ны за лі чэн-

ня (на бюд жэт нае і плат нае 

на ву чан не) — да 17 лі пе ня.

Сён ня Стоўб цы свят ку юць сваё 425-год-

дзе. Чым жы ве ра ён, які мі на быт ка мі су-

стра кае свя та? Пра гэ та і ін шае — гу тар-

ка са стар шы нёй рай вы кан ка ма Юры ем 

ГОР ЛА ВЫМ.

— Юрый Мі ка ла е віч, што ад мет на га ад бы-

ло ся ў ра ё не за апош нія га ды?

— Стаўб цоў скі ра ён ба га ты пры род ны мі рэ-

сур са мі, зям лёй. Але са мае га лоў нае ба гац це —

гэ та лю дзі. Аса біс ты ўклад у раз віц цё ўсіх га лін 

на род най гас па дар кі, са цы яль най сфе ры, аду-

ка цыі, куль ту ры, ме ды цы ны лі та раль на кож на га 

пра цаў ні ка, кі раў ні ка, спе цы я ліс та важ кі, рэ аль-

на пры кмет ны.

У ра ё не пра цу юць 15 сель гас ар га ні за цый, 

25 ся лян скіх фер мер скіх гас па да рак і два прад-

пры ем ствы па вы твор час ці пра дук цыі птуш ка га-

доў лі. У 2017 го дзе мы вы ра бі лі ка ля сямі тысяч 

тон мя са, на да ілі 91 тысячу тон ма ла ка. Гэ та 

са мы вы со кі па каз чык за ўсю гіс то рыю ра ё на. 

І не бу дзем спы няц ца на да сяг ну тым.

У ра ё не вы рошч ва юц ца прак тыч на ўсе ві ды 

сель ска гас па дар чай пра дук цыі, якая прад стаў-

ле на ў на шай кра і не.

Стаўб цоў скі фі лі ял Мінск ага ма тор на га за во-

да рэа лі зуе пра ект па вы со ка тры ва лым, вы со-

ка дак лад ным чы гун ным ліц ці бло каў цы лінд раў. 

У 2018 го дзе бу дзе зда дзе на пер шая чар га ма-

гут нас цю 18 тысяч тон ліц ця.

На вас вер жан скі ле са за вод зай ма ец ца пе-

ра пра цоў кай круг ла га ле су (пі ло вач ні ка), 

70 % яко га рэа лі зу ец ца на экс парт — больш як 

у 10 кра ін све ту. За апош нія га ды за вод іс тот-

на ма дэр ні за ваў ся. Ка лі ра ней пе ра пра цоў ва лі 

ка ля 19 тысяч ку ба мет раў драў ні ны ў год, то 

ця пер на блі жа юц ца да 80 тысяч ку боў.

Фі лі ял Га ра дзей ска га цук ро ва га кам бі на та 

вы раб ляе со кі, нек та ры. Іна ва цый ная пра дук-

цыя тут — фрук то ва-ягад ныя на паў няль ні кі. 

Ця пер 64 % іх Бе ла русь за во зіць з-за мя жы. 

На прад пры ем стве бу ду юц ца но выя ма гут нас ці 

для за хоў ван ня сы ра ві ны. З'яў ля юц ца і но выя 

прад пры ем ствы. Сё ле та ў СФГ «Су ла» рэа лі-

зу ец ца маш таб ны пра ект па ўзвя дзен ні за во да 

па пе ра пра цоў цы буль бы. Пла ну ем, што і на-

шы сель гас ар га ні за цыі бу дуць вы рошч ваць і 

пе ра пра цоў ваць на гэ тым аб ста ля ван ні «дру гі 

хлеб». 

— Але, як ка жуць, не хле бам адзі ным жы ве 

ча ла век. Яму па трэб ны і кам форт ныя ўмо вы 

бы ту, і доб рае ме ды цын скае аб слу гоў ван не, 

і змяс тоў ны ад па чы нак...

— У нас ды на міч на раз ві ва ец ца са цы яль ная 

сфе ра. У пры ват нас ці, у го ра дзе ёсць па лі клі-

ні ка, баль ні ца, у сель скай мяс цо вас ці — дзве 

ўчаст ко выя баль ні цы, ча тыр нац цаць фель чар-

ска-аку шэр скіх пунк таў. Па вы ні ках ра бо ты за 

мі ну лы год ра ён ная ме ды цын ская ўста но ва 

за ня ла пер шае мес ца ў воб лас ці і дру гое ў 

кра і не. 

Ра ней у Стоўб цах бы ла сур' ёз ная праб ле ма 

з за бес пя чэн нем мес ца мі ў дзі ця чых сад ках. 

Але ле тась яна цал кам вы ра ша на. І вось якім 

чы нам. Спра ва ў тым, што тэмп рос ту ва ла вой 

пра дук цыі за 2015 год у ра ё не склаў 114,7 %. 

У вы ні ку мы за ня лі дру гое мес ца ся род ра ё-

наў Мін шчы ны. Па вод ле ўмоў спа бор ніц тва, з 

аб лас но га бюд жэ ту нам вы дзе лі лі на той час 

150 млрд руб лёў. У лі да рах быў Ла гой скі ра ён, 

які атры маў 200 млрд руб лёў. Ра зам са стар-

шы нёй Ла гой ска га рай вы кан ка ма Вік та рам Мі-

хай ла ві чам Ка ля дой мы пра па на ва лі вяр нуць па 

50 млрд руб лёў на зад для та го, каб пад тры маць 

ін шыя рэ гі ё ны. Тую су му, што за ста ла ся, мы ска-

рыс та лі на свае мэ ты. А ме на ві та, 50 млрд — на 

раз віц цё і ма дэр ні за цыю сель скай гас па дар кі 

і столь кі ж — на бу даў ніц тва но вай дзі ця чай 

да школь най уста но вы, якую ўвя лі ў дзе ян не ў 

2017 го дзе.

Сё ле та пры пад трым цы Мі набл вы кан ка ма 

пач нём рэ кан струк цыю ад на го з бу дын каў пад 

Цэнтр твор час ці. Мяр кую, гэ та да зво ліць вы явіць 

і раз віць больш та лен таў.

Стаўб цоў шчы на — ра дзі ма Яку ба Ко ла са. Та-

му спра вай го на ру лі чым да 2020 го да ў цэнт ры 

го ра да ўста на віць пом нік зна ка мі та му зем ля ку, 

а на тар цах ча ты рох дзе вя ці па вяр хо вых да моў 

на ву лі цы Цэнт раль най ужо ма лю юц ца тэ ма тыч-

ныя кам па зі цыі.

У на ступ ным го дзе пач нец ца бу даў ніц тва 

ганд лё ва-за баў ляль на га цэнт ра з кра ма мі, боў-

лін гам, кі на за лай. Гэ та вель мі важ на, па коль кі ў 

рай цэнт ры ня ма кі на тэ ат ра.

— Са праў ды, Стоўб цы пры га жэ юць з кож-

ным го дам, ста но вяц ца ўтуль ны мі, больш 

кам форт ны мі для жыц ця. Юрый Мі ка ла е віч, 

а што з бу даў ніц твам жыл ля?

— Кож ны год мы зда ём адзін-два пя ці па вяр-

хо выя да мы для тых, хто мае па трэ бу ў па ляп-

шэн ні жыл лё вых умоў. Але га лоў нае, што 85 % 

ад агуль на га аб' ёму — ін ды ві ду аль нае бу даў-

ніц тва. Гэ та свед чыць пра тое, што ў лю дзей 

ёсць да ста так. 

Пра гра май са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 

нам да ве дзе на за дан не здаць 16 тысяч квад-

рат ных мет раў, боль ш за па ло ву ўжо вы ка на лі. 

Сё ле та пла ну ем па чаць бу даў ніц тва яшчэ двух 

да моў, рых ту ец ца пра ект на-каш та рыс ная да-

ку мен та цыя.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ



Тры пы тан ні да ўла дыТры пы тан ні да ўла ды  

У Стоўб цах з'я віц ца пом нік Яку бу Ко ла су, 
а на да мах — тэ ма тыч ныя кам па зі цыі

14 ма гіст ран таў Ін сты ту та пад рых тоў кі на ву ко вых кад раў пер шы мі ў кра і не атры ма лі 
сер ты фі ка ты ад па вед нас ці па тра ба ван ням пра фе сій ных стан дар таў у на на ін дуст рыі 

аў та ном най не ка мер цый най ар га ні за цыі «На на сер ты фі ка» (Маск ва).

Стар шы ня 

Гро дзен ска га 

абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ 

ад ка заў на пы тан ні 

жур на ліс таў пад час 

прэс-кан фе рэн цыі 

для рэ гі я наль ных

і рэс пуб лі кан скіх СМІ.

Ку ды 
ідзе пра дук цыя?

Ула дзі мір Краў цоў ад зна-

чыў, што эка но мі ка рэ гі ё на 

раз ві ва ец ца з па ска рэн нем. Сё ле та 

атры ма ла ся знач на да даць па мно гіх 

на кі рун ках — ад ін вес ты цый да экс-

пар ту. Ужо ця пер мож на ка заць аб 

тым, што за пер шае паў год дзе ча ка-

ец ца па ве лі чэн не экс пар ту на 17,6 % 

(пры за дан ні 4,1 %), у 2,5 ра за ўзрас-

це экс парт па слуг.

— Гэ та свед чыць аб тым, што ўсё, 

што вы раб ля ец ца ў рэ гі ё не, пра да ец-

ца, — пад крэс ліў гу бер на тар, — пры 

гэ тым ідзе асва ен не но вых рын каў.

Ка лі ра ней да 97 % ма лоч най і мяс-

ной пра дук цыі ад праў ля лі ў Ра сій скую 

Фе дэ ра цыю, за раз гэ ты па каз чык 

скла дае 85 %. Бе ла рус кія вы твор цы 

асвой ва юць но выя рын кі ўсход ніх кра ін

і Еў ра са ю за.

Ці бу дзем з кар ма мі?
Са праў ды, гэ та важ нае пы тан-

не ў су вя зі са скла да ным на двор'-

ем. Пры тым, што жы вё ла га доў чы 

ста так да во лі знач ны — больш за 

600 ты сяч сві ней, столь кі ж буй ной 

ра га тай жы вё лы, знач ная коль касць 

птуш кі. Пра дук цыя за па тра ба ва на, 

і ска ра чаць ста так не пла ну ец ца ні 

пры якіх аб ста ві нах. Ра зам з тым дэ-

фі цыт віль га ці ўнёс пэў ныя ка рэк ты-

вы ў ра бо ту АПК.

— Сі ту а цыя скла да ная, але не ка-

та стра фіч ная. Усе па се вы, якія ско сім 

на зер не ся наж, бу дуць апе ра тыў на 

за ара ны і за се я ны кар ма вы мі куль-

ту ра мі, та кі мі як про са, рэ дзька і ін-

шыя, — адз на чыў Ула дзі мір Краў цоў.

Ёсць ве ра год насць, што не пад вя-

дзе ку ку ру за. Гэ та куль ту ра доб ра рас-

це, паў сюд на зроб ле на пад корм ка.

У воб лас ці пла ну ец ца па чаць убор-

ку на два тыд ні ра ней, чым звы чай на. 

На ўбор ку рап су вый дуць у па чат ку 

лі пе ня, на чар зе і азі мы яч мень. 

Ка лі па бу ду юць 
но вы «Азот»?

За дан не па бу да ваць но вы комп-

лекс ААТ «Гро да Азот» па стаў ле на 

даў но, — па ве да міў кі раў нік абл вы-

кан ка ма. За вод — свай го ро ду брэнд 

воб лас ці, ва лаў тва раль нае прад пры-

ем ства, якое дае 6 % ва ла во га рэ гі я-

 наль на га пра дук ту. А гэ та 20 % пра-

мыс ло ва га аб' ёму воб лас ці і 35 % — 

аб лас но га цэнт ра. За вод за бяс печ вае 

пра цай больш за 9 ты сяч ча ла век.

Вя до ма, тут вя дзец ца ўка ра нен-

не но вых тэх на ло гій і но вай пра дук-

цыі, на прык лад, сё ле та ўво дзіц ца цэх 

азот най кіс ла ты. Але знач ны ры вок 

зра біць скла да на, як-ні як прад пры ем-

ству 50 га доў, і асноў ныя ма гут нас ці 

так са ма вы ка рыс тоў ва юц ца яшчэ з 

тых ча соў. Ра зам з тым, ві да воч на, 

што вы твор часць ад стае ад су час ных 

па тра ба ван няў, не аб ход на сур' ез ная 

ма дэр ні за цыя.

— Пля цоў ка пад но вую вы твор-

часць па да бра на, — рас ка заў Ула-

дзі мір Краў цоў, — яна пры мы кае да

іс ну ю ча га комп лек су, яе пло шча 

58 га, што на па ло ву менш, чым пля-

цоў ка, дзе мес ціц ца ця пе раш ні Азот. 

А вось аб' ем вы твор час ці ўдво іц ца.

Но вая вы твор часць бу дзе су час на га 

су свет на га ўзроў ню. Згод на з пра гно-

зам, экс парт вы рас це на 14 %, бу дзе 

ство ра на 660 ра бо чых мес цаў. Пры гэ-

тым «ста ры» за вод так са ма бу дзе пра-

ца ваць і пра цяг ваць ма дэр ні за цыю.

Што дасць 
бяз ві за вы рэ жым 
з Кі та ем?

Кі тай скі век тар апош нім ча сам ак-

ты ві за ваў ся. Гро дзен цы най больш ак-

тыў на су пра цоў ні ча юць з пра він цы яй 

Гань су, якая ста ла парт нё рам рэ гі ё на 

ў шэ ра гу пра ек таў. На прык лад, ка ля 

600 ты сяч до ла раў ін вес та ва на ў ства-

рэн не цэнт ра кі тай скай ме ды цы ны. 

На срод кі ўсход ніх ін вес та раў вя дзец-

ца рэ кан струк цыя гас ці ні цы «Грод на» 

ў аб лас ным цэнт ры.

— Наш рэ гі ён ці ка вы кі тай скім 

біз нес ме нам у якас ці тран зіт на га ка-

лі до ра на поў нач, у кра і ны Бал ты кі і 

Еў ро пы, — ад зна чыў Ула дзі мір Краў-

цоў. Скла дзе на па пя рэд няя да мо ва 

аб ства рэн ні ла гіс тыч на га цэнт ра ў 

пунк це про пус ку «Бруз гі». У Дзят лаў-

скім ра ё не імі куп ле ны ма гут нас ці па 

пе ра пра цоў цы драў ні ны. Так са ма мы

ба чым цікавасць кі тай скіх дзе ла вых ко-

лаў да аг ра пра мыс ло ва га комп лек су.

Ся род су мес ных пра ек таў — ства-

рэн не ганд лё ва-вы ста ва чых цэнт раў. 

Гро дзен цы змо гуць ад крыць та кі 

цэнтр у ста лі цы пра він цыі Гань су, а 

кі тай цы — у Грод не. Ад па вед ныя пло-

шчы ўжо па да бра ны.

Ула дзі мір Краў цоў пад крэс ліў, што 

ста іць за да ча вый сці на кі тай скі ры нак 

з гро дзен скай «ма лоч кай». Для гэ та га 

прай шлі ад па вед ную сер ты фі ка цыю 

ча ты ры ма лоч ныя прад пры ем ствы. 

За па тра ба ва ны ў Кі таі ап тыч ная пра-

дук цыя, іль ня ныя вы ра бы, пра дук цыя 

дрэ ва ап ра цоў кі. Што да ты чыцца кі-

тай скіх ту рыс таў, гро дзен цы гэ та му 

бу дуць толь кі спры яць, за зна чыў гу-

бер на тар.

Ці ўсе мас ты 
на Гро дзен шчы не 
бяс печ ныя?

Са праў ды, тэ ма за раз на слы ху, 

бо ў кра і не ёсць вы пад кі аб ру шэн ня 

гэ тых важ ных аб' ек таў, на ват пас ля 

ўзвя дзен ня. На Гро дзен шы не бу ду ец-

ца ня ма ла мас тоў. Не каль кі дзя сят каў 

уз во дзіц ца толь кі на бу даў ніц тве тра-

сы М6. Вя дзец ца сур' ёз ны ра монт ужо 

іс ну ю чых збу да ван няў.

Да рэ чы, га лоў ная да рож ная ма гіст-

раль бу дзе ад кры та да кан ца го да. Ра-

бо ты вя дуц ца па гра фі ку. Поў нас цю 

яны за вер ша цца ў чэр ве ні бу ду ча га 

го да. На гэ ты год за пла на ва на ад ра-

ман та ваць 220 кі ла мет раў мяс цо вых 

да рог, на якіх так са ма ёсць мас ты.

— Усе мас ты ў воб лас ці пра хо дзяць 

экс пер ты зу, як на рэс пуб лі кан скіх да-

ро гах, так і мяс цо вых, але на го ды для 

хва ля ван няў ня ма, — па ве да міў Ула-

дзі мір Краў цоў.

Ці ёсць гіс та рыч ныя 
пом ні кі, якія па тра бу юць 
не ад клад най ува гі?

Як ад зна чыў стар шы ня абл вы-

кан ка ма, Гро дзен скі рэ гі ён сла віц ца 

сва і мі зам ка мі і амаль усе аб' ек ты 

зна хо дзяц ца ў ста дыі рэ стаў ра цыі і 

кан сер ва цыі па роз ных кры ні цах фі-

нан са ван ня. Поў ным хо дам вя дуц ца 

ра бо ты ў Ста рым за мку ў Грод не. Рэ-

кан струк цыя скла да ная, і ўвесь час 

ідуць спрэч кі гіс то ры каў.

У На ва груд скім за мку ёсць па трэ ба 

ва ўма ца ван ні схі лаў. Пра цяг ва юц ца 

ра бо ты ў Лід скім за мку, па ла ца ва-пар-

ка вым комп лек се «Свяцк», ся дзі бах у 

вёс ках Па да роск і Крас кі Ваў ка выс ка га 

ра ё на. Сё ле та з фон ду Прэ зі дэн та вы-

дзе ле на 1,1 млн руб лёў на кан сер ва цыю 

Галь шан ска га і Крэў ска га зам каў.

Ёсць не раў на душ ныя лю дзі і ся род 

звы чай ных гра ма дзян, якія да па ма га-

юць за ха ваць гіс та рыч ную спад чы-

ну. На прык лад, за кошт даб ра чын-

на га фон ду ідзе ад наў лен не зам ка 

ў Люб чы На ва груд ска га ра ё на. Ёсць 

іні цы я ты ва па рэ кан струк цыі бы лой 

ся дзі бы Храб то ві чаў у вёс цы Шчор-

сы На ва груд ска га ра ён. Ула дзі мір 

Краў цоў за пэў ніў, што ўла ды бу дуць 

пад трым лі ваць не раў на душ ных лю-

дзей, якія дба юць пра сваю гіс то рыю 

і ста ра юц ца за ха ваць та кія аб' ек ты 

для бу ду чых па ка лен няў.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ



НО ВЫ «АЗОТ», НА СТУП СТВЫ СПЁ КІ І ІНФ РА СТРУК ТУ РА

Знешняя па лі ты каЗнешняя па лі ты ка  

ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ 
ПАРТ НЁР СТВА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Пад час ра бо чай па езд кі кі раў нік 

дзяр жа вы на ве даў ар га ні за цыі, якія 

ўва хо дзяць у аг ра хол дынг «Ку па-

лаў скае», а за тым пра вёў на ра ду 

ў Шкло ўскім ра ё не, на тэ ры то рыі 

яко га раз ме шча на сель гас прад-

пры ем ства. Аляк санд ра Лу ка шэн-

ку перш за ўсё ці ка ві лі праб ле мы, 

з які мі су ты ка ец ца аг ра хол дынг і 

ра ён у пры ват нас ці, а так са ма воб-

ласць у цэ лым. На дум ку па моч-

ні ка Прэ зі дэн та — ін спек та ра па

Ма гі лёў скай воб лас ці Ген а дзя 

ЛАЎ РАН КО ВА, ад на з клю ча вых 

праб лем — не су ад ня сен не рэ аль ных 

эка на міч ных вы ні каў сель гас прад-

пры ем стваў і вы пла ча ных зар плат. 

Ка лі б за ро бак на пра мую за ле жаў 

ад эфек тыў нас ці ра бо ты, то не бы-

ло б та кіх праб лем, як ніз кі ўзро вень 

ад каз нас ці, дэ фі цыт кад раў і спе цы-

я ліс таў. «Трэ ба не толь кі атрымаць, 

але і пра даць вы са ка я кас ную пра-

дук цыю. Гэ та па тра буе зме ны свя до-

мас ці спе цы я ліс таў. Трэ ба па ка заць, 

што мож на і трэ ба за раб ляць гро шы. 

Та ды вы ма лю ец ца і тэх на ло гія, і ўсё 

ас тат няе. Над кож ным не па ста віш 

на гляд чы ка, каб усе ра бі лі па тэх-

на ло гіі», — не па спра ча еш ся з па-

моч ні кам Прэ зі дэн та. Але для та го 

каб вы бу да ваць сіс тэ му эка на міч ных 

уза е ма ад но сін у гас па дар цы, як гэ та 

не дзіў на, па трэб ны ме на ві та псі ха-

ла гіч ныя зме ны.

У ад каз Прэ зі дэнт пад крэс ліў, 

што тэх на ло гія — гэ та дык та ту ра. 

За вы ка нан не тэх на ло гіі ў вы ні ку і 

пла цяць зар пла ту, а не да юць яе 

на пе рад. «За па ру шэн не тэх на ло гіі 

ў асоб ных кра і нах у тур му са дзяць. 

Я ўжо не ка жу пра тое, што ўлас нік 

прад пры ем ства не бу дзе тры маць 

гэ та га ча ла ве ка ні ад на го дня. Мы 

не ў са вец кія ча сы жы вём, ка лі збі-

ра лі ся на пле ну ме і адзін ад на го 

ўга вор ва лі... Ця пер па-ін ша му ва 

ўсім све це. Але ўсё па він на быць 

спра вяд лі ва. Ча ла ве ка нель га пры-

ні жаць і ка раць ні  за ш то. Праў да, 

у нас кі раў ні кі не ўсе гэ та ра зу ме-

юць. Ка раць трэ ба за спра ву — 

дрэн ную пра цу, не вы ка нан не тэх-

на ло гій, не дай бог, су праць праў-

ныя дзе ян ні. Па він на быць жа лез-

ная дыс цып лі на», — па ста віў за да-

чу Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Пад час на ра ды так са ма аб мяр-

коў ва лі ся стан і бу ду чы ня аг ра хол-

дын га «Ку па лаў скае», эка на міч-

ная сі ту а цыя ў Шкло ўскім ра ё не і 

асоб на — у Ма гі лёў скай воб лас ці. 

Так са ма га вор ка іш ла і пра кад ра-

вую па лі ты ку ў гас па дар ках, якасць 

вы раб ля е ма га ма ла ка, жыл лё для 

су пра цоў ні каў сель гас прад пры ем-

стваў, ства рэн не за мкнё ных цык-

лаў вы твор час ці мя са-ма лоч най 

пра дук цыі.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ,

а/г Ма лыя Сла ве ні, Шкло ўскі ра ён, 

Ма гі лёў ская воб ласць.

ВЁС КА, ЧЫМ 
БУ ДЗЕШ ЖЫЦЬ?

У ста лі цы 21—22 чэр ве ня 

прай шоў дзя ся ты раўнд не-

фар маль ных мі ніс тэр скіх 

дыя ло гаў кра ін — удзель ніц 

іні цы я ты вы Еў ра пей ска га са ю-

 за «Ус ход няе парт нёр ства». 

Удзель ні кі су стрэ чы аб мер-

ка ва лі шля хі рэа лі за цыі 20-ці 

за дач да 2020 го да і фі нан са-

ван не ад па вед ных пра ек таў і 

пра грам.

У ме ра пры ем стве ўдзель ні ча лі 

мі ніст ры за меж ных спраў Бе ла ру сі, 

Азер бай джа на, Ар ме ніі, на мес нік 

мі ніст ра Гру зіі, дзяр жаў ны сак ра-

тар Мі ніс тэр ства за меж ных спраў 

і еў ра пей скай ін тэ гра цыі Мал до вы 

і па сол Укра і ны ў Бе ла ру сі. Бок Еў-

ра са ю за прад стаў ля лі еў ра ка мі сар 

па еў ра пей скай па лі ты цы су сед-

ства і пе ра га во рах аб па шы рэн ні 

ЕС і на мес нік Ге не раль на га сак ра-

та ра Еў ра пей скай служ бы знеш ніх 

дзе ян няў. Кі раў нік бе ла рус ка га 

знеш не па лі тыч на га ве дам ства 

Ула дзі мір Ма кей і еў ра ка мі сар 

Ёха нес Хан пра вя лі прэс-кан фе-

рэн цыю па вы ні ках пе ра га во раў.

Ула дзі мір Ма кей ад зна чыў, што 

«Ус ход ня му парт нёр ству» на ле-

жыць раз ві вац ца ў не кан фран та-

цый нным клю чы: «Яно не па він на 

быць на кі ра ва на су праць ін та рэ саў 

трэ ціх кра ін. Бе ла русь за ці каў ле на 

ў вы ка ры стан ні кан струк тыў на га 

па тэн цы я лу «Ус ход ня га парт нёр-

ства» для пе ра адо лен ня раз дзя-

ляль ных лі ній і ад наў лен ня да ве ру». 

Так са ма мі ністр за меж ных спраў 

пад крэс ліў, што бе ла рус кі бок вы-

сту пае за пра мы дыя лог ЕС і ЕА-

ЭС з перс пек ты вай фар мі ра ван ня 

ста біль най і квіт не ю чай агуль най 

эка на міч най пра сто ры

Мі ністр звяр нуў ува гу, што ўдзел 

на шай кра і ны ў гэ тай іні цы я ты ве 

раз гля да ец ца, як не ад' ем ная част-

ка агуль на га су пра цоў ніц тва з Еў-

ра пей скім са юзам. У цэ лым ганд-

лё ва-эка на міч нае ўза е ма дзе ян не 

з Еў ра пей скім са юзам змя ні ла ся 

ў ста ноў чы бок, і ле тась та ва ра-

аба рот па вя лі чыў ся больш чым на 

20 %. Па сло вах Ула дзі мі ра Ма кея, 

знач на па леп шы ла ся су пра цоў ніц-

 тва з фі нан са вы мі ін сты ту та мі ЕС — 

Еў ра пей скім ін вес ты цый ным бан-

кам і Еў ра пей скім бан кам рэ кан-

струк цыі і раз віц ця.

Ёха нес Хан па ве да міў, што да 

кан ца гэтага го да пла ну ец ца пад-

пі саць па гад нен не аб пры яры тэ тах 

парт нёр ства Бе ла ру сі і Еў ра са ю за. 

Яно, у пры ват нас ці, ума цуе эка-

на міч ныя ад но сі ны па між парт нё-

ра мі.

На дзея АНІ СО ВІЧ



Якія яшчэ пе ра ме ны 
ча ка юць рай цэнтр
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