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Ма зыр скі ра ён — адзін 
з са мых буй ных у 
Го мель скай воб лас ці. 
Не толь кі па пло шчы — 
яна скла дае 160 ты сяч 
гек та раў, але і па на яў нас ці 
го ра даў тва раль ных 
прад пры ем стваў, якія 
вы зна ча юць уз ро вень 
раз віц ця рэ гі ё на ўво гу ле 
і даб ра бы ту кож на га 
са 133 ты сяч яго жы ха роў 
у пры ват нас ці.

Усе прад пры ем ствы вя-
до мыя не толь кі на Го мель-
шчы не, але і ў кра і не. Сва і мі 
пос пе ха мі ў эка но мі цы, сель-
скай гас па дар цы, бу даў ніц-
тве, гра мад скім і куль тур ным 
жыц ці Ма зыр шчы на спры-
яе па вы шэн ню аў та ры тэ ту 
ўсёй кра і ны. Ма зыр скі ра ён 
ува хо дзіць у трой ку са мых 
буй ных пра мыс ло вых цэнт-
раў воб лас ці. Тут дзей ні ча-
юць 24 прад пры ем ствы, якія 
прад стаў ля юць прак тыч на ўсе 
га лі ны на род най гас па дар кі: 
наф та пе ра пра цоў ку, вы твор-
часць ма лоч ных і мяс ных пра-
дук таў, со лі, ма шын і аб ста-
ля ван ня, ка бе ляў, швей ных 
вы ра баў... Мо жа, та му жы ха-
ры гэ та га паўд нё ва г а па лес-
ка га ра ё на не шу ка юць цяп-
лей шых мяс цін пад сон цам? 
Стар шы ня рай вы кан ка ма 
Але на ПАЎ ЛЕЧ КА на гад вае, 
што Ма зыр шчы на на ва чах 
ма ла дзее і пры рас тае:

— Ка лі ра ней ся рэд ні ўзрост 
скла даў 38 га доў, сён ня гэ та 
32 га ды. Ка лі пяць га доў та-
му вяс ко вае на сель ніц тва ў 
нас скла да ла кры ху больш за 
19 ты сяч, то сён ня гэ та амаль 
21 ты ся ча. Акра мя та го, яшчэ 
10 га доў та му бы лі пры ня ты 
ме ры, каб на ша сель ская мо-
ладзь не ад' яз джа ла ў го рад, 
каб за ста ва ла ся пра ца ваць 
там, дзе на ра дзі ла ся. Для гэ-
та га бы лі ство ра ны ад па вед-
ныя ўмо вы на тэ ры то рыі сель-
скіх на се ле ных пунк таў. Мы, 
дзя ку ю чы ўстой лі вай ра бо це 
сель ска гас па дар чых ар га ні-
за цый, па ча лі бу да ваць не 
толь кі да мы ся дзіб на га ты пу, 

але і шмат ква тэр ныя. Для мо-
ла дзі гэ та вель мі зруч на і кам-
форт на. Мы не за кры лі ні ад ну 
шко лу на вёс цы. На ад ва рот, 
зра бі лі там вель мі доб рыя 
ўмо вы для на ву чан ня. До-
ля па ступ лен няў пад атко вых 
пла ця жоў у ра ён ны бюд жэт 
ад ма ло га і ся рэд ня га біз не-
су скла дае ка ля 20 %. Біз нес 
на Ма зыр шчы не раз ві ва ец ца 
перш за ўсё ў ме жах го ра да, 
пры га ра да і ў пра мыс ло вай 
зо не. Па лёг кі, пры ня тыя дзяр-
жа вай для яго вя дзен ня, бы лі 
вель мі да рэ чы. Ну і, ка неш не, 
да стой ная за ра бот ная пла та. 
У сель скай гас па дар цы Ма-
зыр шчы ны ся рэд ні за ро бак 
скла дае 982 руб лі. У цэ лым 
па ра ё не 1022 руб лі мы ўжо 
ме лі ў ве рас ні.

Ад но з прад пры ем стваў, 
дзе рэн та бель насць сён ня 
скла дае 41 %, — Ма зыр скі 
до след ны ляс гас. Яго пад час 
се мі на ра на ве да лі дэ пу та ты 
Го мель ска га аб лас но га Са-
ве та дэ пу та таў і стар шы ні Са-
ве таў ра ён на га ўзроў ню. Тут 
у бу дын ках ляс ніц тваў ство-
ра ны ўсе ўмо вы не толь кі для 
ра бо ты, але і для ад па чын ку 
су пра цоў ні каў, чыю што-
дзён ную пра цу зу сім нель га 
на зваць лёг кай і чыс тай. Но-
выя лі ніі па пе ра пра цоў цы 
драў ні ны да лі маг чы масць 
ства рыць ра бо чыя мес цы, 
пра ца ваць на экс парт і даць 
лю дзям год ны за ро бак.

На тэ ры то рыі ча ты рох сель-
скіх Са ве таў (трох — у Ма зыр-
скім ра ё не і ад ным — у На раў-
лян скім) раз ме шча ны зем лі 
саў га са-кам бі на та «За ра». 
Сён ня гэ та шмат про філь нае 
прад пры ем ства доб ра вя до-
ма спа жыў цу па кан чат ко вым 
пра дук це най вы шэй шай якас-
ці: ма ла ко, яй кі, сві ні на і мя са 
птуш кі, а так са ма вы ра бы з іх 
мож на ку піць у фір мен ных 
кра мах на тэ ры то рыі ўсёй 
Го мель скай воб лас ці. Кі раў-
ніц тва прад пры ем ства, да рэ-
чы, змаг ло ўцяг нуць у аба рот 
больш за 30 бу дын каў, якія 
ра ней не вы ка рыс тоў ва лі ся.

Не са сту пае га рад ско му на-
ла джа ны быт больш чым ты ся-
чы жы ха роў ад да ле на га ад рай-
цэнт ра аг ра га рад ка з раз ві той 
інф ра струк ту рай. Сён ня «За ра» 
з'яў ля ец ца шэ фам і спон са рам 
вель мі мно гіх ар га ні за цый са-
цы яль най сфе ры. У мяс цо вай 
шко ле га во раць, што вы пуск ні-
кі, ка лі і ад праў ля юц ца ву чыц ца 
ў ін шыя мяс ці ны, прак тыч на ўсе 
вяр та юц ца на ма лую ра дзі му, 
дзе жыць ку ды больш зруч на, 
чым у лю бым го ра дзе. Тут ёсць 
усё — на ват корт для за ня ткаў 
вя лі кім тэ ні сам. Боль шасць 
мяс цо вых школь ні каў пла ну-
юць, як і іх баць кі, пра ца ваць 
у род най гас па дар цы. І гэ та не 
дзіў на: ся рэд ні за ро бак тут ка ля 
1300 руб лёў.

— У пры яры тэ тах — па трэ-
бы вяс коў цаў, — га во рыць 

кі раў нік КСУП «За ра» Алег 
СЛІНЬ КО. — На прык лад, вяс-
ной у Руд ні Мі хал каў скай ад-
крыў ся па бу да ва ны га лоў ным 
чы нам на срод кі гас па дар кі 
но вы храм.

Аг ра га ра док Мі хал каў-
ская Руд ня даў но з'яў ля ец ца 
са праўд ным узо рам квіт не-
ю ча га сель ска га на се ле на-
га пунк та. Тут на заўж ды і з 
за да валь нен нем за ста юц ца 
ма ла дыя сем'і і за трым лі ва-
юц ца ма ла дыя спе цы я ліс ты. 
Не ка то рыя на зы ва юць на се-
ле ны пункт вёс кай бу ду чы ні, 
у якой хо чац ца пра ца ваць і 
жыць. Стар шы ня Ма зыр-
ска га ра ён на га Са ве та дэ-
пу та таў Ва лян ці на НА ЗА-
РАН КА ад зна чае, што ў Год 
ма лой ра дзі мы кож ны жы хар 
па ві нен ад чу ваць ад каз насць 
за свой род ны на се ле ны пункт 
і імк нуц ца яго ўпры го жыць:

— Мы ў ра ё не па ста ян на 
пра во дзім дні сель са ве таў, 
што сты му люе кі раў ні коў ра-
ён ных служ баў вы ра шаць 
праб лем ныя пы тан ні на іх тэ-
ры то рыі. Пры пад рых тоў цы да 
іх ва ўсіх на се ле ных пунк тах 
пра во дзіц ца вя лі кая ра бо та 
па доб ра ўпа рад ка ван ні. Ка-
неш не, тыя прад пры ем ствы, 
якія зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі 
сель са ве таў, уба ку ад яе не 
за ста юц ца. Су мес ная ра бо та 
пры но сіць плён ныя вы ні кі.

— Ця пер вель мі ак ту аль ныя 
іна ва цый ныя па ды хо ды, — га-
во рыць стар шы ня Го мель-
ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў Ка ця ры на ЗЕН-
КЕ ВІЧ. — Гэ та маё да чы нен не 
і да ра бо ты Са ве таў. Та му мы 
рэ гу ляр на пра во дзім вы яз ныя 
су стрэ чы, піль на вы ву ча ем до-
свед ка лег на мес цах, дзе лім ся 
сва ім. Рэ зер вы для па вы шэн ня 
эфек тыў нас ці на шай ра бо ты 
ёсць не толь кі ва ўзмац нен ні 
ўза е ма дзе ян ня Са ве таў з ула-
дай, але і ў сту пе ні ўза е ма дзе-
ян ня па між Са ве та мі роз ных 
уз роў няў. Увесь на пра ца ва ны 
до свед па ві нен шы ро ка рас-
паў сюдж вац ца.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Раз ві ваць біз нес 
на мяс цо вай 
сы ра ві не
Ган ца ві чы — го рад з на сель ніц твам кры ху 
менш за 14 ты сяч ча ла век — зна хо дзіц ца ў 
глы бі ні бе ла рус ка га Па лес ся. Га ра джа не — гэ та 
ў асноў ным вы хад цы з на ва коль ных вё сак, 
дзе за ха ва лі ся ба га тыя на род ныя тра ды цыі. 
І га лоў ны мі праб ле ма мі як рай цэнт ра, так і 
ра ё на ў цэ лым ста но віц ца не да хоп ра бо чых 
мес цаў, а так са ма маг чы мас ці атрым лі ваць 
год ную зар пла ту. Та му ня рэд ка са мыя 
ма ла дыя і пра ца здоль ныя вы яз джа юць на 
за роб кі ў су сед нія кра і ны. Як ілюст ра цыя 
ска за на му вы шэй — звест кі з сай та 
На цы я наль на га ка даст ра ва га агенц тва: сё ле та 
трох па ка ё вая ква тэ ра ў рай цэнт ры бы ла 
пра да дзе ная за 10 ты сяч руб лёў.

На вы яз ным па ся джэн ні Брэсц ка га аб лас-
но га вы ка наў ча га ка мі тэ та ў Ган ца ві чах бы лі 
агу ча ны та кія фак ты са цы яль на-эка на міч на га 
ста но ві шча ра ё на: з 27 ты сяч яго на сель ніц тва 
менш за 10 ты сяч ча ла век з'яў ля юц ца эка на міч-
на ак тыў ны мі. А са 170 ты сяч гек та раў тэ ры то рыі 
ра ё на толь кі 20 ты сяч гек та раў з'яў ля ец ца во-
рыў най зям лёй. Та му стан дарт ныя па ды хо ды па 
вя дзен ні эка но мі кі тут не пры маль ныя — бы ла 
зроб ле ная вы сно ва.

На па ся джэн ні вы кан ка ма быў прад стаў ле ны 
пра ект стра тэ гіі раз віц ця ра ё на да 2025 го да. 
На мес нік стар шы ні Ган ца віц ка га рай вы-
кан ка ма па эка но мі цы Ар тур ГРЫ ГА РАН 
рас ка заў ка рэс пан дэн ту «МС», што ўпор зроб-
ле ны на раз віц цё сель скай гас па дар кі ра ё на. 
У пры ват нас ці, стра тэ гія доў га тэр мі но ва га 
раз віц ця ра ё на пра ду гледж вае раз віц цё мяс-
ной жы вё ла га доў лі. У рэ гі ё не пла ну ец ца па-
бу да ваць ча ты ры ма лоч на та вар ныя фер мы на 
750 га лоў — у сель гас прад пры ем ствах «Ха ты-
ні чы», «Лю сі на Аг ра», «Дуб ня кі», «Бе ра за вец». 
Дзе ля ства рэн ня больш кам форт ных умоў для 
фер ме раў у сель ска гас па дар чы зва рот пла ну-
ец ца пры цяг нуць 680 гек та раў зям лі.

Вя лі кую ро лю ў эка но мі цы ра ё на ады гры вае 
ляс ная га лі на. Ра бо та па за бес пя чэн ні глы бо-
кай пе ра пра цоў кі драў ні ны вы гля дае най больш 
перс пек тыў най. На па ся джэн ні пра гу ча ла пра-
па но ва вы ву чыць ры нак па пу ляр ных у на сель-
ніц тва кар кас ных да моў з бру са, якія сён ня экс-
пар ту юц ца з Ра сіі.

Ёсць і кан крэт ныя зру хі ў раз віц ці ле са пе ра-
пра цоў кі прад стаў ні ка мі ма ло га і ся рэд ня га біз-
не су. Ад на пры ват ная фір ма ўжо па да ла за яў ку 
на атры ман не ўчаст ка зям лі для раз мя шчэн ня 
прад пры ем ства па вы твор час ці па ліў ных гра нул. 
Гэ та бу дзе бе ла рус ка-поль скае прад пры ем ства 
з пры цяг нен нем за меж ных ін вес ты цый.

Яшчэ, па сло вах су раз моў ні ка, Ган ца віц кі хле-
ба за вод пла нуе ства рыць іна ва цый ную вы твор-
часць эк стру зій най пра дук цыі — хар чо вых пі лет. 
На гэ та прад пры ем ства вы дат коў вае 1,5 міль-
ё на до ла раў улас ных срод каў. Яшчэ 370 ты сяч 
мяс цо выя хле ба пё кі пла ну юць на кі ра ваць на 
аб ста ля ван не для вы ра бу па пкор ну. Пра ект ныя 
ра бо ты па ства рэн ні ад па вед най інф ра струк ту ры 
на прад пры ем стве ўжо вя дуц ца.

За вод «Мо дуль» так са ма збі ра ец ца па шы-
рыць свой асар ты мент за кошт ма дэр ні за цыі вы-
твор час ці пад ства рэн не но вых ві даў пра дук цыі. 
А рай вы кан кам за кла по ча ны по шу ка мі ін вес та ра 
для бу даў ніц тва за во да па пе ра пра цоў цы ма-
ла ка ма гут нас цю да 200 тон у год. Яшчэ ад ной 
за да чай вы зна ча на раз віц цё аг ра эка ту рыз му.

Да раз гля ду абл вы кан ка ма быў прад стаў ле-
ны пра ект пра гра мы раз віц ця ра ё на. Па вод ле 
слоў Ар ту ра Гры га ра на, за раз ідзе яе кан чат-
ко вая да пра цоў ка з улі кам пра па ноў і за ўваг, 
вы ка за ных пад час аб мер ка ван ня. Вы ні ко вы 
ва ры янт бу дзе за цвер джа ны на се сіі ра ён на га 
Са ве та ў ліс та па дзе.

У па ся джэн ні абл вы кан ка ма, якое ад бы ло ся 
ў кан цы ве рас ня, пры маў удзел стар шы ня Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Мі ха іл 
МЯС НІ КО ВІЧ. Ён вы ка заў ся аб не аб ход нас ці 
кро каў, якія да дуць не ка то рыя прэ фе рэн цыі, 
на кі ра ва ныя на азда раў лен не сі ту а цыі ў ра ё-
не. На дум ку спі ке ра верх няй па ла ты, мік ра-
ар га ні за цыі, якія бу дуць уклю ча ныя ў пра гра му 
раз віц ця, не аб ход на вы зва ліць ад пра ве рак на 
пэў ны пе ры яд. А тым прад стаў ні кам ма ло га і 
ся рэд ня га біз не су, якія бу дуць ад кры ваць прад-
пры ем ствы для ра бо ты на мяс цо вай сы ра ві не, 
не аб ход на за бяс пе чыць спро шча ны до ступ 
да рэ сур саў, а так са ма пра ду гле дзець для іх 
пад атко выя па слаб лен ні.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Бе ла русь па пра ве мож на лі чыць 
кра і най ма лых га ра доў. Амаль у 80 % 
на се ле ных пунк таў на шай кра і ны 
пра жы ва юць да 20 ты сяч ча ла век. 
Га ра доў, якія пры лі ча ны да ся рэд ніх — 
з на сель ніц твам ад 20 да 100 ты сяч 
жы ха роў, — пры клад на два дзя сят кі. 
Але ме на ві та гэт кія на се ле ныя пунк ты 
прад стаў ля юць асаб лі вую знач насць для 
эка но мі кі кра і ны па мност ве пры чын.

Па-пер шае, яны з'яў ля юц ца цэнт ра-
мі аб слу гоў ван ня для шмат лі кіх вё сак 
кра і ны, па-дру гое — у іх тра ды цый на 
раз ме шча на мяс цо вая аграр ная і аграр-
на-пра мыс ло вая вы твор часць. Акра-
мя та го, ма лыя га ра ды — гэ та свай го 
ро ду «бу фер ныя» зо ны па між буй ны-
мі ўрба ні за ва ны мі цэнт ра мі і пры род-
ны мі комп лек са мі (за па вед ні ка мі, за-
каз ні ка мі). Усё гэ та па цвяр джае, што 
гар ма ніч нае раз віц цё кра і ны маг чы ма 
толь кі з па сту по вым рос там па тэн цы-
я лу не толь кі цэнт раў, але і не вя лі кіх 
га ра доў.

Фор му ла па спя хо ва га раз віц ця ма лых 
і ся рэд ніх рэ гі ё наў ужо атры ма ла азна-

чэн не для ўсіх сва іх склад ні каў. Адзін з 
іх — асаб лі выя пад атко выя ўмо вы для вы-
твор час ці, раз ме шча най у ма лых на се ле-
ных пунк тах. Эка но мі ка не вя лі кіх га ра доў 
менш грун ту ец ца на сфе ры па слуг, та му 
асноў най га лі ной з'яў ля ец ца раз віц цё 
пра мыс ло вас ці.

З пры хо дам біз не су ў рэ гі ё ны су поль на 
вы ра ша ец ца са мая важ ная праб ле ма — 
ра бо чыя мес цы. «Вось гэ та той шлях, ка лі 
мы на мес цах у не вя лі кіх на се ле ных пунк-
тах, ра ён ных цэнт рах бу дзем ства раць 
су час ныя пе ра пра цоў чыя, пра мыс ло выя 
прад пры ем ствы, — ад зна чыў Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі пад час ра бо чай па езд кі ў Слуцк 
на па чат ку гэтага го да. — Са ма аб ста ноў-
ка і маг чы масць атры маць доб рую ра-
бо ту бу дуць са дзей ні чаць пры зям лен ню 
лю дзей на мес цы».

Пра тое, што раз віц цё ся рэд ніх га ра-
доў — ад но з клю ча вых пы тан няў па рад ку 
дня ўра да, ска за ла кі раў нік Ад мі ніст ра-
цыі Прэ зі дэн та Наталля КАЧАНАВА.

«Бы ла пра ве дзе на вя лі кая ра бо та па 
раз віц ці аг ра га рад коў, аб лас ных цэнт-
раў, ця пер ста віц ца за да ча за няц ца ся-
рэд ні мі га ра да мі, дзе пра жы вае больш за 

50—80 ты сяч ча ла век. Трэ ба па гля дзець, 
як яны раз ві ва юц ца, жы вуць і пра цу юць, 
та му што пе ра раз мер ка ван не пра цоў-
ных рэ сур саў вель мі важ нае ў на шай 
кра і не, — за ўва жы ла На тал ля Качанава, 
прад стаў ля ю чы но вае кі раў ніц тва ўра-
да ў жніў ні. — Трэ ба вы ка наць па стаў ле-
ныя Прэ зі дэн там за да чы, каб раз ві ва лі ся 
ўсе рэ гі ё ны. Нель га ду маць пра тое, што 
толь кі ў Мінск лю дзі пры едуць і бу дуць 
пра ца ваць. Па він ны быць вы со ка эфек-
тыў ныя прад пры ем ствы ў кож ным го ра-
дзе і ра ё не, каб лю дзі ра зу ме лі, што ў іх 
ёсць ра бо та».

Яшчэ адзін «х» у фор му ле — гэ та ін вес-
ты цыі. На прык лад, у Ві цеб скай воб лас ці 
пад рых та ва на спе цы яль ная пра гра ма, 
якая пра ду гледж вае рэа лі за цыю ін вес-
ты цый ных пра ек таў у кож ным ра ё не на 
агуль ную су му ка ля 6,5 міль яр да руб лёў. 
«У воб лас ці ка ля 21 ты ся чы ча ла век, не за-
ня тых у эка но мі цы. Пры клад на па ло ву — 
10 ты сяч — мы змо жам пра ца ўлад ка ваць 
пры рэа лі за цыі гэ тых пра ек таў. Мы вы зна-
чы лі для ся бе цэнт ры эка на міч на га рос-
ту», — рас ка заў гу бер на тар Ві цеб скай 
воб лас ці Мі ка лай ШАРС НЁЎ пад час 

ВЯ ЛІ КІ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ

МА ЗЫР ШЧЫ НА 
МА ЛА ДЗЕЕ І ПРЫ РАС ТАЕ

Стар шы ня Го мель ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 
Ка ця ры на ЗЕН КЕ ВІЧ, ды рэк тар дзяр жаў най до след най 

ле са гас па дар чай уста но вы «Ма зыр скі до след ны ляс гас» 
Анд рэй МА РАЧ КОЎ СКІ і стар шы ня Ма зыр ска га рай вы кан ка ма 

Але на ПАЎ ЛЕЧ КА на тэ ры то рыі Мі хал каў ска га ляс ніц тва.


