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Дру гі год за пар Ма зыр скі ра ён за не се ны на 
рэс пуб лі кан скую Дош ку го на ру — гэ та вы со-
кая ад зна ка, якая да дзе на ўзроў ню раз віц ця 
тэ ры то рыі Прэ зі дэн там і Са ве там Мі ніст раў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Да бі вац ца пос пе хаў у 
вы ка нан ні са цы яль на-эка на міч ных па каз чы-
каў да па ма гае зла джа ная ра бо та вы ка наў чай 
ула ды, кі раў ні коў прад пры ем стваў, уста ноў, 
пра цоў ных ка лек ты ваў і жы ха роў ра ё на ў цэ-
лым, упэў не ная стар шы ня Ма зыр ска га рай вы-
кан ка ма Але на Паў леч ка.

— За 2019 год у аб' ёме пра мыс ло вай вы твор-
час ці Го мель скай воб лас ці до ля Ма зыр ска га 
ра ё на — 43,5 %. Імк нём ся што год на рошч ваць 
вы твор чыя ма гут нас ці, а для гэ та га — пра во-
дзім ма дэр ні за цыю і тэх ніч нае пе ра ўзбра ен не 
на шых прад пры ем стваў, — ад зна чае яна. — 
У 2019 го дзе ў ра ё не ін вес ты цыі ў асноў ны ка пі-
тал скла лі больш за 791 міль ён руб лёў. За шэсць 

ме ся цаў бя гу ча га го да гэ ты па каз чык ацэ не ны ў 
359 міль ё наў руб лёў, або 91,3 % ад за пла на-
ва на га. Трэ ба ад зна чыць, што 74 % пра дук цыі 
пра мыс ло вас ці, якая вы раб ля ец ца ў Ма зыр-
скім ра ё не, па стаў ля ец ца на экс парт, — да дае 
су раз моў ні ца, — а гэ та звыш 280 міль ё наў 
до ла раў ЗША. За сту дзень—чэр вень бя гу ча га 
го да абъём пра мыс ло вай вы твор час ці ў Ма-
зыр скім ра ё не ацэ не ны амаль у 2,797 міль яр да 
руб лёў. Удзель ная ва га вы твор ча га пра дук ту 
ра ё на ад агуль на га па Го мель скай воб лас ці 
скла ла 32 %.

Між тым рас пра ца ва ны і па спя хо ва рэа лі зу-
ец ца комп лекс ны план па ско ра на га са цы яль на-
эка на міч на га раз віц ця Ма зыр ска га ра ё на.

Але на Паў леч ка пад крэс лі вае, што асноў ная 
за да ча, якая па стаў ле на пе рад ра ё нам, — шу-
каць пунк ты рос ту эка на міч на га па тэн цы я лу і 
фар мі ра ваць асно ву для ўстой лі ва га рос ту:

— У пры яры тэ це, без умоў на, уз ро вень жыц-
ця жы ха роў на ша га ра ё на — даб ра быт лю дзей, 
кам форт ныя ўмо вы для ўсіх ка тэ го рый гра ма-
дзян.

Ле тась на Ма зыр шчы не па бу да ва лі амаль 
66 ты сяч квад рат ных мет раў жыл ля. Бы лі ўве-
дзе ны 173 аб' ек ты ганд лю і 8 аб' ек таў гра мад-
ска га хар ча ван ня. Ство ра на 51 но вая ар га ні за-
цыя, у тым лі ку 18 у вы твор чай сфе ры.

— Доб рыя вы ні кі ра бо ты па ка заў бу даў ні-
чы комп лекс ра ё на, — пра цяг вае стар шы ня 

рай вы кан ка ма. — Рост скла дае амаль 150 %. 
Ман таж ных ра бот, да рэ чы, вы ка на на на су му 
405 міль ё наў руб лёў.

На шэ ра гу пры яры тэт ных па каз чы каў раз віц ця 
ра ё на Але на Фё да раў на за ся родж вае асоб ную 
ўва гу:

— За 2019 год пра ца ўлад ка ва на на но выя ра-
бо чыя мес цы 426 ча ла век. Рэа лі за цыя мер па за-
бес пя чэн ні за ня тас ці на сель ніц тва да зво лі ла па-
мен шыць уз ро вень бес пра цоўя да 0,3 %. Сё ле та 
пла ну ец ца пра ца ўлад ка ваць ка ля 570 ча ла век. 
Ле тась ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та ў Ма-
зыр скім ра ё не скла ла 1111,7 руб ля. Ужо за шэсць 
ме ся цаў бя гу ча га го да яна вы рас ла да 1200,5.

Між тым за пер шае паў год дзе 2020 го да 
258 гра ма дзян пра ца ўлад ка ва на на но выя ра-
бо чыя мес цы. Ство ра на 29 но вых ар га ні за цый, 
у тым лі ку ча ты ры — у вы твор чай сфе ры.

— За пер шае паў год дзе сё ле та ўве дзе на ў 
экс плу а та цыю 16,524 ты ся чы квад рат ных мет раў 
жыл ля, — ад зна чае кі раў нік ра ё на. Коль касць 
на сель ніц тва, за ня та га ў эка но мі цы, — амаль 
57 ты сяч ча ла век. Трэ ба ад зна чыць, што за сту-
дзень—чэр вень са мыя вы со кія ся рэд ня ме сяч ныя 
за ра бот ныя пла ты ў ра ё не атры ма лі ра бот ні кі бу-
даў ні чай га лі ны, сель скай і ляс ной гас па дар ак. 
У бу даў ніц тве гэ та 1358,2 руб ля, у сель скай 
і ляс ной гас па дар ках — 1182,5 руб ля, у пра-
мыс ло вас ці (без улі ку ААТ «Ма зыр скі НПЗ») — 
1113,5 руб ля, у ганд лі — 826,8 руб ля.

Доб рыя вы ні кі ра бо ты Ма зыр ска га ра ё на ў 
пра мыс ло вас ці. За шэсць ме ся цаў бя гу ча га го да 
гэ ты па каз чык склаў 105,8 % да ўзроў ню мі ну ла-
га го да, у сель скай гас па дар цы — 104,1 %.

Вы руч ка ад рэа лі за цыі пра дук цыі, та ва раў і 
па слуг за пяць ме ся цаў бя гу ча га го да — на ад-
мет цы 2,861 міль яр да руб лёў, што скла дае 61 %. 
Вы руч ка на ад на го ра бот ні ка — 122,7 ты ся чы руб-
лёў. Са мы вы со кі гэ ты па каз чык у сель скай і ляс-
ной гас па дар ках. Да та го ж па вы ні ках ра бо ты за 
мі ну лы год сель ска гас па дар чы мі ар га ні за цы я мі 
Ма зыр ска га ра ё на тэмп рос ту вы твор час ці ва ла-
вай пра дук цыі вы ка на ны на 107,3 %.

Наталля КАПРЫЛЕНКА.

БУ ДАЎ НІ ЧЫ БУМ 
НА МА ЗЫР ШЧЫ НЕ Ма зыр скі цыр ка вы 

ка лек тыў «Арэ на» — 
брэнд Бе ла ру сі

Цэнтр цыр ка во га мас тац тва «Арэ на» ў 
Ма зы ры — адзі ная ў сва ім ро дзе спе цы я лі-
за ва ная клуб ная ўста но ва ў на шай кра і не. 
У 2006 го дзе пра фе сій ныя ар тыс ты цыр ка, 
су жэн цы Ба рыс і Ма рыя КУЗ НЯ ЦО ВЫ, ад-
кры лі ў го ра дзе на бе ра зе Пры пя ці сту дыю 
на ву чан ня дзя цей цыр ка во му мас тац тву, 
та кім чы нам фак тыч на за клалі падмурак 
гіс то рыі бе ла рус ка га дзі ця ча га цыр ка і пе-
ра тва ры лі ку ток Па лес ся ў «мес ца сі лы» 
па чы на ю чых ар тыс таў гэ та га жан ру. Сён ня 
за слу жа ны ама тар скі ка лек тыў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «Арэ на» — брэнд не толь кі Ма зы-
ра, Го мель шчы ны, але і ўсёй Бе ла ру сі.

Мас тац кі кі раў нік ка лек ты ву Ма рыя Мі ка-
ла еў на ро дам з Ма зы ра. Рэ жы сёр-па ста ноў-
шчык «Арэ ны» Ба рыс Ры го ра віч на ра дзіў ся 
і вы рас ва Укра і не, у Да не цкай воб лас ці. 
Абое ў свой час вы сту па лі ў На цы я наль ным 
цыр ку на ра дзі ме Ба ры са Куз ня цо ва, ра зам 
аб'ез дзі лі паў све та. Доў гі час цыр ка вое ся-
мей ства жы ло і пра ца ва ла ў Аме ры цы. Але 
даў няя ма ра Куз ня цо вых — ства рыць дзі-
ця чую цыр ка вую сту дыю — ажыц ця ві ла ся 
ме на ві та на Го мель скім Па лес сі.

«Цыр ка выя» — 
больш чым пра фе сія

Дзень за днём у Ма зы ры, у бу дын ку бы-
ло га До ма куль ту ры на ву лі цы Ін тэр на цы я-
наль най, на ват не кі піць — бур ліць са праўд-
нае ар тыс тыч нае жыц цё. Тут на ра джа юц ца 

і ад точ ва юц ца цыр ка выя ну ма ры.
— У нас зай ма ец ца ка ля сот ні дзя цей, 

рэ пе ты цыі пра хо дзяць што дня ў дзве зме-
ны. Ра бо та з дзець мі асаб лі ва ад каз ная, — 
тлу ма чыць Ба рыс Куз ня цоў.

Ад мыс ло ва га ад бо ру ў «цыр ка выя» тут 
не ро бяць. Га лоў нае па тра ба ван не — жа-
дан не ву чыц ца і пра ца ваць.

Удзель ні кі ка лек ты ву — дзе ці і мо ладзь 
ва ўзрос це ад 6 да 20 га доў. У рэ пер ту а-
ры юных цыр ка вых ар тыс таў не каль кі дзя-
сят каў раз на жан ра вых ну ма роў. Па літ ра 
вель мі шы ро кая: акра ба ты ка, па вет ра ная 
гім нас ты ка, ары гі наль ны жанр, эк ві ліб рыс-
ты ка, жанг ля ван не, клаў на да...

На зі ра ю чы за трэ ні роў ка мі на сцэ не і 
ацэнь ва ю чы ну ма ры пад час вы ступ лен-
няў, мно гія дзі вяц ца і не мо гуць уя віць, што 
та кія не ве ра год ныя тру кі вы кон ва юць не 
да рос лыя пра фе сій ныя ар тыс ты, а дзе ці. 
Але ж гэ та рэ аль насць. Гэ та яны, ма зыр скія 
хлоп цы і дзяў ча ты, ска ры лі фэс ты цыр ка-
во га мас тац тва ў Іта ліі, Кі таі, Ра сіі, Укра і не, 

Ка зах ста не, Із ра і лі, Літ ве, Лат віі...
— Фэст у Мон тэ-Кар ла — най вы шэй шая 

план ка для лю бо га цыр ка во га ар тыс та. Як 
Алім пі я да для спарт сме наў. Мы шмат га доў 
імк ну лі ся ту ды тра піць, за ця та пра ца ва лі, 
каб ма ра на рэш це спраў дзі ла ся, — апа вя-
дае мас тац кі кі раў нік «Арэ ны» Ма рыя Куз-
ня цо ва.

У кам плі мен тах на шым па вет ра ным гім-
нас там з Ма зы ра рас сы па ла ся са ма прын-
цэ са Ма на ка — Стэ фа нія. У 2017 го дзе па 
вы ні ках V Між на род на га юнац ка га цыр ка-
во га фэс ту «Но вае па ка лен не» ў Мон тэ-
Кар ла ма зы ра не скарылі тры ад мыс ло выя 
пры зы, што ад бы ло ся ўпер шы ню ў цыр ка-
вой гіс то рыі Бе ла ру сі. А Ба рыс Куз ня цоў 
стаў пе ра мож цам кон кур су «Ча ла век го да 
ў сфе ры куль ту ры» ў на мі на цыі «Цыр ка вое 
мас тац тва».

Праз год у Мон тэ-Кар ла ма зы ра не дру гі 
раз па цвер дзі лі сваю пе ра мо гу, а на між-
на род ным юнац кім фэс це цыр ка во га мас-
тац тва European Youth Cіrcus у Гер ма ніі 
бы лі ўда сто е ны брон за ва га ме да ля. Пас-
ля ў го ра дзе Ухань (Кі тай ская На род ная 
Рэс пуб лі ка) на най прэс тыж ней шым Між-
на род ным фэс це акра ба тыч на га мас тац тва 
вы ха ва нец Куз ня цо вых эк ві ліб рыст Мак сім 
Ба бёр так са ма атры маў «брон зу». У сва ім 
ну ма ры ма зы ра нін вы ка рыс тоў ваў во сем 
шпу лек, вір ту оз на ба лан са ваў і ўтрым лі-
ваў раў на ва гу.

«Арэ на» пад кі раў ніц твам Ма рыі Куз ня-
цо вай год на прад стаў ля ла сваю кра і ну на 
шэ ра гу ін шых між на род ных кон кур саў. Ся-
род іх — Еў ра пей скі ма ла дзёж ны цыр ка вы 
фес ты валь-кон курс у Віс ба дэ не.

Ад на са зна ка вых пе ра мог у скар бон цы 
цыр ка вых ар тыс таў з Ма зы ра — гран-пры 

Між на род на га фэс ту CІRCUBA 2017 (Ку ба, 
2017 год).

У 2018 го дзе мас тац кі кі раў нік «Арэ ны» 
Ма рыя Куз ня цо ва бы ла абра на пе ра-

мож цай кон кур су «Ча ла век го да ў сфе-
ры куль ту ры» ў на мі на цыі «Цыр ка вое 
мас тац тва».

За шмат га до вую і плён ную пра цу, 
знач ны аса біс ты ўнё сак у раз віц цё 
цыр ка во га мас тац тва, вы со кія да сяг-
нен ні ў пра фе сій най дзей нас ці Ба рыс і 

Ма рыя Куз ня цо вы ўзна га ро джа ны ме-
да ля мі Фран цыс ка Ска ры ны, на груд ным 

зна кам Мі ніс тэр ства куль ту ры Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

Сён ня ўста но ва на ча ле з сям' ёй Куз ня-
цо вых — уні каль ная для Бе ла ру сі, бо раз-
ві вае і па пу ля ры зуе каш тоў нас ці дзі ця ча га 
цыр ка во га мас тац тва. За час іс на ван ня сту-
дыі яе вы ха ван цы за ва я ва лі больш 60 уз на-
га род. Ма зыр скія цыр ка выя — ула даль ні кі 
гран-пры, чэм пі ё ны, ме да ліс ты, дып ла ман-
ты, а так са ма ад ра са ты ад мыс ло вых пры зоў 
цыр ка вой сцэ ны.

Юныя ма зыр скія ар тыс ты ме лі го нар 
стаць част кай вы ступ лен ня сла ву тай ка-
над скай сям'і дзю Са лей.

Ма рыя і Ба рыс Куз ня цо вы вы ха ва лі 
больш за 20 лаў рэ а таў між на род ных кон-
кур саў цыр ка во га мас тац тва, 18 гранд-
сты пен ды я таў і лаў рэ а таў спе цы яль на га 
фон ду Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 
пад трым цы та ле на ві тай мо ла дзі.

Між тым сён ня тра ды цыі ма зыр скай цыр-
ка вой сям'і ак тыў на пад трым лі ва юць два но-
выя па ка лен ні Куз ня цо вых: сын і ня вест ка — 
су жэн цы Сяр гей і Ган на Куз ня цо вы, ма лень кі 
ўнук Іла ры ён і пля мен ні ца Ган на Ма ро за ва.

Наталля КАПРЫЛЕНКА.

Стар шы ня Ма зыр ска га рай вы кан ка ма 
Але на ПАЎ ЛЕЧ КА — ад на з ня мно гіх жан чын 
у кра і не, якія ўзна чаль ва юць ра ён ную вер ты каль 
ула ды. Яна па чы на ла сваю пра цоў ную дзей-
насць на ма лой ра дзі ме, у На раў лян скім ра ё не. 
Прай шла шлях ад бух гал та ра ад ной з мяс цо вых 
гас па да рак да га лоў на га эка на міс та, за кон чы ла 
Бе ла рус кую дзяр жаў ную сель ска гас па дар чую 
ака дэ мію. Ава рыя на Чар но быль скай АЭС унес-
ла ка рэк ты вы ў жыц цё ты сяч лю дзей, у тым лі ку 
і жы ха роў ма лой ра дзі мы Але ны Паў леч кі — 
вёс кі Кі раў. На се ле ны пункт тра піў у спіс на 
пер ша чар го вае ад ся лен не. У 1995 го дзе Але на 
Фё да раў на з сям' ёй пе ра еха ла ў Ма зыр скі ра ён. 
У яе пра цоў най бія гра фіі — кі ру ю чыя па са ды 
ва ўпраў лен ні сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня 
Ма зыр ска га рай вы кан ка ма. З 2016 го да Але на 
Паў леч ка — кі раў нік ад на го з най буй ней шых 
ра ё наў Го мель скай воб лас ці.

На 1 сту дзе ня 2020 го да 
на тэ ры то рыі Ма зыр ска га ра ё на 

сваю дзей насць вя лі амаль 
2,8 ты ся чы ін ды ві ду аль ных 

прад пры маль ні каў, 
ка ля 1,6 ты ся чы юры дыч ных асоб.

Ар га ні за цыі ра ё на ў 2019 го дзе 
вя лі ган даль з 59 кра і на мі све ту. 
Та ва ры па стаў ля лі ся на рын кі 
32 дзяр жаў. Асноў ныя 
экс парт ныя на прам кі — 
Ра сія, Укра і на, Ка зах стан, 
Гер ма нія, Кі тай, Літ ва, Лат вія, 
Іта лія, Поль шча. У 2020 го дзе 
пра цяг ва ец ца за ма ца ван не 
па зі цыі на но вых рын ках.

ЗА ШЭСЦЬ МЕ СЯ ЦАЎ 2020 ГО ДА:
 вы твор часць сель гас пра дук цыі ра ё на — 
52,9 міль ё на руб лёў;
 роз ніч ны ганд ле а ба рот — 309,2 міль ё на 
руб лёў.

ЗА СТУ ДЗЕНЬ—МАЙ 2020 ГО ДА:
 экс парт та ва раў (без улі ку наф ты) — 25,5 міль  ё  на 
до ла раў ЗША, або 87,9 % ад пла на;
 экс парт па слуг — 19,1 міль ё на до ла раў 
ЗША, або 68,1 % ад за пла на ва на га.

МА ЗЫР ШЧЫ НА — 
ТЭ РЫ ТО РЫЯ БЯЗ МЕЖ НЫХ МАГ ЧЫ МАС ЦЯЎ

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. Яны, вя до ма, 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 127 ты сяч яго жы ха роў. Мно гія прад пры ем ствы ра ё на вя до мыя не толь кі на Го мель шчы-
не, але і ва ўсёй Бе ла ру сі, і за мя жой. Яны 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... Бяс спрэч на, Ма зыр шчы на аказ вае знач ны 
ўплыў на са цы яль на-эка на міч нае раз віц цё як Го мель ска га рэ гі ё на, так і кра і ны цал кам.

НАШ ПАЛЕСКІ ДЗЮ СА ЛЕЙ

Фо
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Вы ха ван ка сту дыі Вы ха ван ка сту дыі 
цыр ка во га мас тац тва «Арэ на» цыр ка во га мас тац тва «Арэ на» 
Вік то рыя Вік то рыя УЛА СА ВАУЛА СА ВА..


