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У Ві цеб скай воб лас ці з'яўляецца 
ўсё больш пры кла даў пры цяг нен ня 
знач ных ін вес ты цый. Гэ та ня даў на 
кан ста та ваў стар шы ня абл вы кан ка ма 
Мі ка лай Шарс нёў. І агу чыў за да чу 
кі раў ні кам мяс цо вай ула ды: трэ ба яшчэ 
больш ак тыў на ства раць у глы бін цы 
пры ваб ныя ўмо вы для дзей нас ці 
дзе ла вых лю дзей. Каб ак тыў на 
ін вес та ва лі, каб ар га ні зоў ва лі і раз ві ва лі 
ў пер шую чар гу вы твор часць.

І ЛА ГІС ТЫЧ НЫ КОМП ЛЕКС
«Не раў на мер нае раз віц цё рэ гі ё наў 

уплы вае на якасць жыц ця лю дзей, і та му 
сі ту а цыю не аб ход на вы раў ноў ваць. Адзін 
з дзейс ных ме ха ніз маў — пры цяг нен не ін-
вес та раў. Па куль у кра і не са мая вы со кая 
кан цэнт ра цыя прад пры маль ных лю дзей 
у ста ліч ным рэ гі ё не. На жаль, не вель мі 
хо чуць біз нес ме ны іс ці на пе ры фе рыю і 
раз ві ваць там вы твор часць. У іх на тое 
ёсць свае пад ста вы і цэ лы шэ раг аб' ек-
тыў ных і суб' ек тыў ных пры чын», — ска заў 
гу бер на тар. Ак ты ві за цыі ў ін вес ты цый ным 
пы тан ні ча ка юць і на ўзроў ні кі раў ніц тва 
кра і ны. Стаў ка ро біц ца на іна ва цыі і экс-
клю зіў насць.

Па вод ле ін фар ма цыі ка мі тэ та эка-
но мі кі абл вы кан ка ма, у паў ноч ным рэ гі-
ё не ўжо ёсць уні каль ныя пра ек ты, якія 
па спя хо ва рэа лі зу юц ца.

У пры ват нас ці, на слы ху ства рэн не не-
да лё ка ад Ор шы муль ты ма даль на га пра-

мыс ло ва-ла гіс тыч на га комп лек су. На га-
даю, Прэ зі дэнт да ру чыў на огул ства рыць 
у Ар шан скім ра ё не са мыя леп шыя ўмо вы 
для жыц ця лю дзей, у тым лі ку для біз не су. 
І ка лі ўсё атры ма ец ца, во пыт по тым бу-
дуць вы ка рыс тоў ваць у ін шых рэ гі ё нах. 
Да кан ца 2023 го да тут пла ну ец ца ўзвес ці 
зга да ны вы шэй комп лекс. Для гэ та га вы-
дзе ле ны 231 га зям лі не да лё ка ад па сёл ка 
Бал ба са ва. Там пла ну ец ца выкарыстаць 
190 ты сяч квад рат ных мет раў пад склад скія 
пло шчы і 280 ты сяч «квад ра таў» — пад вы-
твор чыя. А так са ма ства рыць біз нес-цэнтр, 
га тэль, пар коў кі і мно гае ін шае.

Вя лі кі ін та рэс да комп лек су пра яў ля юць 
ін вес та ры з роз ных кра ін, у пры ват нас ці 
з Кі тая.

ЮА НІ Ў НА ША МА ЛА КО
Ці ка ва, да рэ чы, што прад стаў ні коў КНР 

вель мі ці ка віць і бе ла рус кая ма лоч ка. 
У пры ват нас ці, кар па ра цыя DRex па жа да ла 
ства рыць уся го за ча ты ры га ды су час ныя 
ма лоч на та вар ныя фер мы. Яна ж ін вес туе 
ў пе ра пра цоў ку. Больш та го, прад стаў ні кі 
фір мы га то выя ву чыць пер са нал, а пра-
дук цыю экс пар та ваць. Ад па вед ны да га вор 
пад пі са лі ў кан цы мі ну ла га го да.

З Кі тай скай на цы я наль най кар па ра-
цы яй па эка на міч ным су пра цоў ніц тве з 
за меж ны мі кра і на мі да сяг ну та да моў-
ле насць па пры цяг нен ні ін вес ты цый 
для бу даў ніц тва ся мі ма лоч на та вар ных 
фер маў на 2000 га лоў кож ная.

Кі тай цы, між ін шым, па ра лель на ці ка-
вяц ца і ту рыс тыч ным па тэн цы я лам Пры-
дзвін ня.

А ў Га ра доц кім ра ё не адзін з вя ду чых 
у Еў ро пе сель ска гас па дар чых кан цэр-
наў — з Ра сіі — ужо па спя хо ва за раб ляе 
на экс плу а та цыі па бу да ва ных ма лоч ных 
комп лек саў.

РА ЗУМ НЫ... КО ШЫК КРА МЫ
Гру па кам па ній «Ма дэрн-Экс па» — вя-

ду чы вы твор ца і па стаў шчык ганд лё ва га 
аб ста ля ван ня ў Цэнт раль най і Ус ход няй 
Еў ро пе — у Ві цеб ску мае па спя хо вую вы-
твор часць. Сё ле та за пла на ва ны вы раб ін-
тэ ле кту аль ных ко шы каў і кас са ма аб слу-
гоў ван ня. У вы ні ку, што ла гіч на, мож на 
бу дзе абы сці ся без ганд ля роў. Яшчэ вель мі 
ці ка вая на він ка — паш та мат: ін тэ ле кту аль-
ны «пункт» вы да чы та ва раў. Без умоў на, 
уліч ва ю чы, што па куп кі па ін тэр нэ це ста-
но вяц ца ўсё больш па пу ляр ны мі, по пыт 
на та кую пра дук цыю абя цае быць доб рым. 
Тым больш што ка ры стан не «тэр мі на лам-
ячэй кай» зруч нае для па куп ні коў. Ён да-
зво ліць сэ ка но міць час і не тра ціць нер вы 
ў чар зе па вы да чу за ка заў.

З удзе лам за меж ных ін вес та раў вя дзец-
ца бу даў ніц тва ў Мёр скім ра ё не прад пры-
ем ства па вы твор час ці тон ка га ме та ліч на га 
ліс та і бе лай бля хі. Гэ ты пра ект рэа лі зу ец ца 
ў рам ках Дзяр жаў най пра гра мы іна ва цый-
на га раз віц ця Бе ла ру сі на 2016—2020 га ды. 
Да рэ чы, ана ла гіч най пра дук цыі на тэ ры то-
рыі бы ло га СССР не вы раб ля юць.

ІН ДЫ ВІ ДУ АЛЬ НЫЯ ЛЕ КІ
У Бе шан ко ві чах на бі рае аба ро ты вы-

твор часць ме ды ка мен таў. У пла нах — вы-
раб эфек тыў ных срод каў для кож на га хво-
ра га ін ды ві ду аль на. Ла гіч на, што ад на до-
за для ўсіх — не эфек тыў нае ля чэн не. А ка лі 
«пад кож на га» — з улі кам ва гі, асаб лі вас-
цяў ар га ніз ма, ста ну імун най сіс тэ мы і гэ так 
да лей, тыя ж пі лю лі ака жуць ап ты маль нае 
ўздзе ян не. Гэ та да зво ліць най лепш зма-
гац ца з цяж кі мі за хвор ван ня мі, на прык лад 
ра кам. Ін вес та ры — прад стаў ні кі Бе ла ру сі, 
Ін дыі, Літ вы, Сла ва кіі. У лі ку ін шых вя лі кія 
пла ны на біз нес у на зва ным рай цэнт ры і ў 
кам па ніі, якая на ле жыць ра сій ска му алі-
гар ху Ба ры су Аб ра мо ві чу.

У Ар шан скім ра ё не за сво і лі вы твор-
часць аў та ма тыч най сіс тэ мы, якая кі руе 
апырс кван нем па се я на га.

Час та бы ва ю чы ў рэ гі ё нах, пе ры я-
дыч на пы таў ся ў кі раў ні коў мяс цо вай 
ула ды, ча му ме на ві та ў іх ра ё не ад-
крыў ся буй ны за вод. Чым гор шы су-
сед ні, дзе та кія ж клі ма тыч ныя ўмо вы, 
цу доў ная пры ро да, пра ца ві тыя лю дзі і 
так са ма ёсць не ру хо масць, якую мож-
на на быць за ка пей кі? Як па жар та ваў 
адзін стар шы ня рай вы кан ка ма, «ін вес-
тар — як ня вес та. Трэ ба яго па-доб ра му 
за ча ра ваць і да ка заць, што ты — са мы 
леп шы, што ін вес та ру не аб ход ны ме-
на ві та твой рэ гі ён!» А мае ж ча ла век 
ра цыю!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Вы яз ное па ся джэн не 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду па пы тан нях эка ло гіі, 
пры ро да ка ры стан ня 
і чар но быль скай ка та стро фы 
прай шло ў Го ме лі на ба зе 
Ін сты ту та ле су На цы я наль най 
ака дэ міі на вук. Ся род 
асноў ных пы тан няў — 
аб мер ка ван не пра ек та за ко на 
«Пра ўня сен не да паў нен няў 
і змя нен няў у Ляс ны ко дэкс 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

— Мы пла ну ем да поў ніць 
Ляс ны ко дэкс ле са гас па дар-
чы мі ме ра пры ем ства мі, — ад-
зна чае стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
па пы тан нях эка ло гіі, пры ро-
да ка ры стан ня і чар но быль-
скай ка та стро фы Тац ця на 
КА НАН ЧУК. — Зме ны ў Ляс ным 
ко дэк се бу дуць на кі ра ва ны на 
за ха ван не бія ла гіч най устой лі-
вас ці бе ла рус ка га ле су і эфек-
тыў насць ляс ной га лі ны. Раз-
мо ва ідзе пра ад вод і так са цыю 
ўчаст каў, ле са сек, утры ман не 
ле са гас па дар чых да рог, рас-
чыст ку і пад рых тоў ку пло шчаў 
для га да валь ні каў, план та цый 
на сен ня. Гэ тым пы тан ням бу-
дуць пры све ча ны змя нен ні, 
якія пра па нуе за ко на пра ект. 
Су мес на з Мі ніс тэр ствам ляс-
ной гас па дар кі, Мі ніс тэр ствам 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя, ін шы-
мі за ці каў ле ны мі ве дам ства мі 
важ на ўнес ці тыя нор мы, якія 
да зво ляць за ха ваць бія ла гіч-
ную ўстой лі васць на ша га ле су і 
эфек тыў насць ляс ной га лі ны.

У апош нія га ды па год ныя 
фак та ры не га тыў на ўздзей ні-
ча юць на бе ла рус кі лес. На-
прык лад, у 2016-м з-за шква-
ліс тых вят роў, бу ра ло маў, якія 
ста лі амаль тра ды цый ны мі для 
поўд ня кра і ны, спат рэ бі ла ся 
пра вя дзен не са ні тар на-азда-
раў лен чых ме ра пры ем стваў 
на пло шчы ў больш за 70 ты сяч 
гек та раў. У тым лі ку су цэль ныя 
са ні тар ныя руб кі вя лі ся на пло-
шчы амаль 16 ты сяч гек та раў. 
Гэ та іс тот на ад бі ла ся на струк-
ту ры ляс но га фон ду.

— На ступ ствы не спры яль ных 
па год ных умоў па ка за лі не аб ход-
насць пе ра раз лі ку па ме ру руб кі 
пры над звы чай ных сі ту а цы ях, — 
ад зна чы ла Тац ця на Ка нан чук. — 
У дзей най рэ дак цыі ко дэк са гэ та 
не пра ду гле джа на.

На чаль нік упраў лен ня ляс-
ной гас па дар кі Мі ніс тэр ства 

ляс ной гас па дар кі Мі ка лай 
ЮРЭ ВІЧ ад зна чыў, што ўдас ка-
на лен не Ляс но га ко дэк са, які ў 
цэ лым з'яў ля ец ца ак ту аль ным 
да ку мен там і да зва ляе праз рыс-
та пра ца ваць у ляс ной гас па дар-
цы, да зво ліць спрас ціць па ра дак 
вод пус ку драў ні ны з па шко джа-
ных участ каў:

— Каб зняць усе ад мі ніст ра-
цый ныя не па трэб ныя бар' е ры, 
каб на сель ніц тва змаг ло на рых-
тоў ваць дро вы для аса біс тых 
па трэб... Да та го ж пры род ныя 
ўмо вы, з які мі мы су тык ну лі ся 
апош нім ча сам, — усы хан не ле су, 
праб ле мы з бу ра ло ма мі, ма са вае 
рас паў сюдж ван не жу ка-шкод-
ні ка, — дык ту юць не аб ход насць 
удас ка на лен ня на ша га ляс но га 
за ка на даў ства.

У Ін сты ту це ле су На цы я наль-
най ака дэ міі на вук пар ла мен та-
рыі па зна ё мі лі ся з на ву ко ва-да-

след чай дзей нас цю па пы тан нях 
за ха ван ня, аба ро ны, ад наў лен ня 
і ра цы я наль на га вы ка ры стан ня 
ляс ных ге не тыч ных рэ сур саў Бе-
ла ру сі, а так са ма з рас пра цоў ка мі 
і рэ ка мен да цы я мі па на дзён ных 
праб ле мах: усы хан ні хва ё вых, 
рас паў сюдж ван ні ка ра е да.

Гэ тыя ка зур кі, якія не ка лі, у 
звы чай ных умо вах, лі чы лі ся на-
ват пер ша сны мі са ні та ра мі ле су, 
бо з'я да лі толь кі за сох лыя дрэ вы, 
сён ня ста лі вя ліз най праб ле май, 
якая па тра буе тэр мі но ва га вы-
ра шэн ня. Ды рэк тар Ін сты ту та 
ле су На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Аляк сандр КА ВА ЛЕ ВІЧ 
га во рыць, што ме на ві та ця пер 
ад на ча со ва ўзнік ла шмат фак та-
раў, якія да зво лі лі яму раз мно-
жыц ца:

— На прык лад, у мэ тах за ха-
ван ня бія раз на стай нас ці за ба ра-
ні лі спаль ваць га лі ны... Пра ве-
дзе ныя ле тась ме ра пры ем ствы 
па він ны сё ле та даць эфект — 
ха ця б ста бі лі за цыю сі ту а цыі з 
ка ра е дам. Сё ле та мно га сне гу, 
зна чыць, бу дзе шмат і віль га ці, 
што доб ра для ля соў. Але ж па-
він ны быць яшчэ і спры яль ныя 
лет нія тэм пе ра ту ры. Бо ана маль-
на вы со кія так са ма вы клі ка юць 
стрэс у дрэў, па вя ліч ва ец ца спа-
жы ван не імі віль га ці, зні жа ец ца 
фо та сін тэз... У вы ні ку зні жа ец ца 
вы пра цоў ка жы ві цы. А жы ві ца — 
гэ та асноў ны эле мент аба ро ны 
дрэ ва. Ка лі шкод нік спра буе ўка-
ра ніц ца, жы ві ца яго за смаль вае, 
і ён гі не. За апош нія га ды зні зі ла-
ся коль касць жы ві цы, і для ка-
ра е да з'я ві ла ся шмат кар ма вой 
ба зы. На ша за да ча — не толь кі 

руб кі дрэў. Сён ня важ на зні зіць 
коль касць шкод ні каў, зні шчыць 
ка ра е да. Да 15 кра са ві ка па стаў-
ле на за да ча поў нас цю вы ру біць 
па шко джа ныя ўчаст кі.

Вы сеч цы з-за за ра жэн ня жу-
ком-ка ра е дам пад ля га юць яшчэ 
ка ля ча ты рох ты сяч гек та раў ле су. 
Тым ча сам Мі ніс тэр ства ляс ной 
гас па дар кі за ку пі ла 13,5 ты ся чы 
фе ра мон ных па стак для гла баль-
на га ма ні то ры гу вяр шын на га і 
шас ці зуб ча та га ка ра е да. Іх пла-
ну юць уста ля ваць ужо ў кра са-
ві ку. Фе ра мон ныя прэ па ра ты — 
су мес ная рас пра цоў ка Ін сты ту та 
ле су і БДУ.

Ды рэк тар Ін сты ту та ле су га во-
рыць, што ў ця пе раш няй рэ дак-
цыі Ляс но га ко дэк са ня ма нор-
мы, якая да зва ля ла б у вы пад ку 
лік ві да цыі на ступ стваў сты хій ных 
сі ту а цый ра біць ле са се кі. Яшчэ і 
па гэ тай пры чы не склад ва ец ца 
на пру жа ная ле са па та ген ная аб-
ста ноў ка. Ме на ві та та му важ на, 
каб юры дыч ныя асо бы, якія вя-
дуць ляс ную гас па дар ку, маг лі 
апе ра тыў на пра во дзіць са ні тар-
на-азда раў лен чыя ме ра пры ем-
ствы: аб сле да ван не, улік хво рых 
на са джэн няў, вы руб кі са ні тар ныя 
і су цэль ныя, вы ваз драў ні ны, яе 
рэа лі за цыю, спаль ван не вы ся-
каль ных ас тат каў.

Пад час вы яз но га па ся джэн ня 
яго ўдзель ні кі на ве да лі ла ба ра-
то рыі Ін сты ту та ле су, а так са ма 
Ма ке еў скае ляс ніц тва Го мель-
ска га ляс га са, дзе азна ё мі лі ся з 
прак ты кай пра вя дзен ня са ні тар-
на-азда раў лен чых ме ра пры ем-
стваў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

З ВЫ ЕЗ ДАМ НА МЕС ЦА

УСЁ ДЛЯ РЭ ГІ Ё НАЎ

або Ін вес тар... як ня вес таабо Ін вес тар... як ня вес та

ЯК ПРЫ ЦЯГ НУЦЬ БІЗ НЕС МЕ НА,ЯК ПРЫ ЦЯГ НУЦЬ БІЗ НЕС МЕ НА,

КА ЗУР КІ І БУ РА ЛО МЫ КА ЗУР КІ І БУ РА ЛО МЫ 
ВЫ КЛІ КА ЛІ ЗМЯ НЕН НЕ КО ДЭК САВЫ КЛІ КА ЛІ ЗМЯ НЕН НЕ КО ДЭК СА

Фе ра мо на вая паст ка для ка ра е да.


