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УМО ВЫ ЎНІ КАЛЬ НЫЯ...
Ня даў на стан спраў у рэа лі за цыі па тра-

ба ван няў ука за аб мяр коў ваў ся ў Ор шы на 
вы яз ным па ся джэн ні Ві цеб ска га абл вы-
кан ка ма, у якім пры ня лі ўдзел кі раў нік Ад-
мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля Ка ча на ва, 
стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду Ула дзі мір Анд рэй чан ка, 
стар шы ня Ка мі тэ та дзярж кант ро лю Ле а нід 
Ан фі маў, кі раў нік спраў Прэ зі дэн та Вік тар 
Шэй ман, па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар 
па Ві цеб скай воб лас ці Ві таль Воўк, ін шыя 
кі раў ні кі рэс пуб лі кан ска га ўзроў ню. Гу бер-
на тар Ві цеб шчы ны Мі ка лай Шарс нёў пад-
крэс ліў, што кі раў нік дзяр жа вы не здар ма 
звяр нуў ува гу на не аб ход насць раз віц ця 
Ар шан ска га ра ё на. Ён ва лаў тва раль ны для 
воб лас ці. А для кра і ны знач ны з пунк ту 
гле джан ня транс парт на-ла гіс тыч на га па-
тэн цы я лу. Тут іс ну юць буй ныя пра мыс ло-
выя прад пры ем ствы.

На ме ра пры ем стве не па срэд ныя вы ка-
наў цы па тра ба ван няў ука за па чу лі ў свой 
ад рас ня ма ла кры ты кі. У пры ват нас ці, што 
трэ ба па ско рыць пра цэс, каб да та цый-
насць ра ё на па мен шы ла ся.

Як кан ста та ваў стар шы ня абл вы кан ка-
ма, па куль жа па мер бюд жэт най фі нан-
са вай да па мо гі Ар шан шчы не на ўзроў ні 
ад ра зу дзе ся ці ра ё наў Пры дзвін ня, ся род 
якіх Ушац кі, Ра сон скі, Брас лаў скі...

Па мно гіх па каз чы ках, у тым лі ку па 
ўзроў ні ся рэд няй зар пла ты, экс пар це па-
слуг, та ва ра аба ро це і гэ так да лей на Ар-
шан шчы не ад ста юць ад аб лас ных. І гэ та 
пры тым, што да па мо га ў роз ных кі рун ках 
ак тыў на аказ ва ец ца на ўзроў ні абл вы кан-
ка ма, мі ніс тэр стваў.

Ад мяс цо вай ула ды ча ка юць боль шай 
ак тыў нас ці і пра фе сі я на ліз му ў вы ка нан ні 
гэ та га да ку мен та, як і ў рэа лі за цыі пра гра-
мы раз віц ця ра ё на. Гэ та га лоў ная дум ка, 
якая пад крэс лі ва ла ся кі раў ні ка мі рэс пуб-
лі кан ска га ўзроў ню, якія со чаць за тым, як 
ідзе «пе ра за груз ка».

ДА ЛІ ВУ ДУ — ЛА ВІ ЦЕ
Трэ ба не за бы ваць, што яшчэ да з'яў-

лен ня ад па вед на га ўка за Ор ша бы ла ў 
цэнт ры ўва гі кі раў ніц тва кра і ны. Кі раў нік 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля КА-
ЧА НА ВА на га да ла, што Прэ зі дэнт на ве-
даў Ар шан шчы ну паў го да та му. І ўжо та ды 
па ча ла ся «ра бо та над па мыл ка мі». Указ 
стаў да паў нен нем і, так бы мовіць, ал га-
рыт мам дзе ян няў для па ляп шэн ня жыц ця 
ў ра ё не.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА па-
дзя ліў ся дум ка мі на конт дзей нас ці ў сель-
скай гас па дар цы ра ё на і аг ра пра мыс ло вых 
хол дын гаў воб лас ці ў цэ лым. Як лі чыць 
кі раў нік ніж няй па ла ты пар ла мен та, пры 
да лу чэн ні ў хол дынг па раў наль на па спя-
хо вых гас па да рак, прад пры ем стваў трэ ба 
ўваж лі ва пра ана лі за ваць усе «за» і «су-
праць». 

Гу бер на тар Ві цеб шчы ны ў сваю чар гу 
ар гу мен та ваў прын цы по вую па зі цыю. Ён 
упэў не ны, што воб ласць, якая ста ла пер-
ша пра ход цам у ства рэн ні хол дын гаў, на 

пра віль ным шля ху. Дзя ку ю чы аб' яд нан-
ню пра сцей на бы ваць но вую тэх ні ку оп-
там, як і ўгна ен ні. Мож на ра цы я наль на 
пра во дзіць па сяў ныя і ўбо рач ныя ра бо ты. 
Мэ та — вы раб ляць кан ку рэн та здоль ную 
пра дук цыю, да сяг нуць рэн та бель нас ці, 
па ні зіць вы дат кі і ін шае. Комп лек сы ства-
ра лі ся дзе ля та го, каб пра ца ваць па «ал га-
рыт ме» ад по ля да пры лаў ка і пра да ваць 
пра дук цыю па вель мі пры ваб ных цэ нах у 
фір мен ных кра мах.

Стар шы ня Ка мі тэ та дзярж кант ро-
лю Ле а нід АН ФІ МАЎ ак цэн та ваў ува гу 
мяс цо вай ула ды на не аб ход нас ці больш 
ак тыў на па паў няць бюд жэт ра ё на. І гэ та 
да зво ліць ра ман та ваць аб' ек ты са цы яль-
на га пры зна чэн ня без да па мо гі з рэс пуб лі-
кан ска га бюд жэ ту. Кі раў ніц тву ра ё на да лі 
ўні каль ную маг чы масць пры маць не аб-
ход ныя ак ту аль ная ра шэн ні без ця га ні ны. 
Та му трэ ба эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць 
фак тыч на над звы чай ныя паў на моц твы. 
Як у той пры каз цы пра ву ду і ры бу...

Кі раў нік спраў Прэ зі дэн та Вік тар 
ШЭЙ МАН кан ста та ваў, 
што ў ра ё не пра ва лі лі вы-
ка нан не ўсіх клю ча вых эка-
на міч ных па каз чы каў. У тым 
лі ку па экс пар це, аб' ёме 
пра мых за меж ных ін вес-
ты цый, ства рэн ні ра бо чых 
мес цаў на но вых вы твор-
час цях і прад пры ем ствах і 
гэ так да лей. Не вы клі ка юць 
ап ты міз му і вя лі кія за па сы 
га то вай пра дук цыі...

Ар шан скі ра ён, дзе рэа-
лі зу ец ца ўказ, па ві нен стаць 
пры кла дам для пе рай ман-
ня. Га лоў нае — азда ра віць 
эка но мі ку! І ў та кім вы пад ку 
бу дзе знач на пра сцей вы-
ра шыць са цы яль ныя праб-
ле мы.

І ЦЯГ НІК У КІ ТАЙ
Ука зам на са мрэч пра ду гле джа ны та кія 

прэ фе рэн цыі, аб якіх мяс цо выя чы ноў ні кі, 
дзе ла выя лю дзі і не ма ры лі. У пры ват нас-
ці, для за рэ гіст ра ва ных на Ар шан шчы не 
прад пры маль ніц кіх струк тур — пад атко выя 
і ін шыя па слаб лен ні. Яны да зва ля юць на 
вель мі вы гад ных умо вах раз ві ваць біз нес. 
І ўсё больш ах вот ных ска рыс тац ца гэ тай 
маг чы мас цю.

Па вод ле слоў стар шы ні Ар шан ска га 
рай вы кан ка ма Іга ра ІСА ЧАН КІ, ся род 
сур' ёз ных па тэн цый ных ін вес та раў ёсць 
тыя, хто хо ча ства рыць вы твор часць на 
ба зе за во да жа ле за бе тон ных вы ра баў. 
За не ру хо масць кош там міль ён до ла раў 
у эк ві ва лен це вы ка за лі жа дан не па зма-
гац ца ча ты ры фір мы. Тар гі за пла на ва-

ны на са ка вік. Ёсць по пыт і на ад крыц цё 
вы твор час цяў у сце нах ін шых прад пры-
ем стваў.

Як да даў кі раў нік рай вы кан ка ма, на Ар-
шан шчы не ў 1,3 ра за па вя лі чы ла ся коль-
касць ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў. 
Ка ля 15 суб' ек таў гас па да ран ня звяр ну ла ся 
па сер ты фі ка ты, якія да зва ля юць пра ца-
ваць на льгот ных умо вах.

Каб ак ты ві за ваць біз нес, у Ор шы па-
чаў пра ца ваць ін ку ба тар ма ло га прад пры-
маль ніц тва і цэнтр пад трым кі дзе ла вой іні-
цы я ты вы — у Ба ра ні.

У на ступ ныя га ды пла ну ец ца пры цяг-
нуць у эка но мі ку ра ё на ка ля 1,6 міль ё на 
руб лёў ін вес ты цый. У пер шую чар гу ў пра-
мыс ло васць, сель скую гас па дар ку, транс-
парт, ла гіс ты ку і са цы яль ную сфе ру. На конт 
апош няй ёсць на го ды для го на ру. На прык-
лад, баль ні ца пас ля рэ кан струк цыі ад па вя-
дае ўсім па тра ба ван ням ча су. Каб зра біць 
са мыя скла да ныя апе ра цыі, па цы ен таў не 
трэ ба ад праў ляць у Ві цебск ці Мінск.

На но вым уз роў ні па чы нае пра ца ваць 
сель ская гас па дар ка. У лі ку ін ша га бу ду-
юць ма лоч на та вар ныя комп лек сы. А мя-
са кам бі нат пас ля рэ кан струк цыі ста не 
аван гард ным.

Ся род пер шых лас та вак у рэа лі за цыі 
біз нес-пра ек таў — ня даў няе ад крыц-
цё пер шай чар гі ла гіс тыч на га тэр мі на ла 
муль ты ма даль на га пра мыс ло ва-ла гіс-
тыч на га комп лек су «Брэ мі на-Ор ша» ў 
па сёл ку Бал ба са ва. І ўжо ад быў ся пер шы 
рэйс экс парт на га цяг ні ка з та ва ра мі бе-
ла рус кай вы твор час ці ад «Брэ мі на груп» 
у Кі тай. Да гэ та га з вяс ны мі ну ла га го да 
з Пад ня бес най пра дук цыя па стаў ля ла ся 
так са ма чы гун кай. За пла на ва на ў Ар шан-
скім ра ё не ства рыць адзін з най леп шых у 
Еў ро пе чы гу нач ны тэр мі нал для апра цоў кі 

гру заў, якія да стаў ля юц ца кан тэй не ра мі з 
Кі тая і на зад.

СА МА ЛЁТ ПРЫ ЛЯ ЦІЦЬ 
У ОР ШУ

Спа да рож нік рай цэнт ра Бал ба са ва вя-
до мы на ўвесь свет дзя ку ю чы прад пры ем-
ству па ра мон це авія цый най тэх ні кі. Ле тась 
яно зноў ста ла пра ца ваць у ста ту се дзяр-
жаў на га. Прэ зі дэнт па тра ба ваў на ла дзіць 
там эфек тыў ную пра цу, болей за раб ляць 
на экс пар це. Тым больш што по пыт ёсць.

Да рэ чы, і час, ка лі ў Ор шу не ля та лі са-
ма лё ты, прой дзе. Па вод ле слоў пер ша га 
на мес ні ка стар шы ні Ві цеб ска га абл вы-
кан ка ма Але га МАЦ КЕ ВІ ЧА, вя дзец ца 
рэ кан струк цыя ўзлёт на-па са дач най па ла-
сы аэ ра пор та Ор ша з на дан нем яму ста-
ту су між на род на га. Для вы ка нан ня ра бот 
«Банк раз віц ця Рэс пуб лі кі Бе ла русь» дае 
крэ ды та ван не на су му больш за 43 міль-
ё ны до ла раў.

Доб рыя перс пек ты вы і ў Ар шан ска-
га ін стру мен таль на га за во да, які ў хут-
кім ча се ўвой дзе ў склад хол дын га МТЗ. 
У пла нах — рэа лі за цыя «ак се су а раў» для 
стан коў кош там што ме сяц на міль ён руб-
лёў. Пра дук цыю — да па мож ныя і рэ жу чыя 
ін стру мен ты — ах вот на куп ля юць у Ра сіі, 
Ка зах ста не, Укра і не і ін шых кра і нах пост-
са вец кай пра сто ры.

І Ў «БЕ ЛА ЗА» 
ЁСЦЬ СВОЙ ІН ТА РЭС

Да па мо гуць і зна ка мі та му льно кам бі-
на ту. Сё ле та кам пен су юць пра цэн ты за 
вы пла ту льгот най крэ дыт най пад трым кі з 
кі тай ска га бан ку. Прад пры ем ства ска рыс-
та ла крэ дыт — больш за 51 міль ё н до ла раў 
для пра ця гу ма дэр ні за цыі.

Да рэ чы, мі ну лай во сен ню на Ві цеб шчы-
не — у Дуб ро вен скім ра ё не, су сед нім з Ар-
шан скім, пра вя лі пер шыя льня ныя «Да жын кі». 
Ёсць ідэя зра біць гэ ты фэст рэс пуб лі кан скім. 
Кі раў нік дзяр жа вы аса біс та пад трым лі вае раз-

віц цё га лі ны. Па стаў ле ны за-
да чы зра біць лён, вы ява яко га 
ўпры гож вае герб кра і ны, і яго 
пе ра пра цоў ку «бе ла рус кім 
зо ла там» у лі та раль ным сэн-
се гэ та га сло ва. Каб укла дзе-
ныя дзяр жа вай у пад трым ку 
льна вод ства срод кі пры но сі лі 
доб рыя ды ві дэн ды.

Чле ны ра бо чай гру пы 
рэс пуб лі кан ска га ўзроў ню, 
якія ку ры ру юць вы ка нан не 
зга да на га вы шэй ука за, па-
тра бу юць ад мяс цо вай ула ды 
быць блі жэй да лю дзей. Ка лі 
коль касць зва ро таў у рай вы-
кан кам знач на змен шы ла ся, 
то, на прык лад, у Ад мі ніст ра-
цыю Прэ зі дэн та, на ад ва рот, 
па вя лі чы ла ся. Гэ та, на дум ку 
На тал лі Ка ча на вай, свед чыць 

пра тое, што лю дзі не зна хо дзяць ра зу мен ня 
сва іх праб лем на мес цы.

Яна пад крэс лі ла, што за бес пя чэн не за ня-
тас ці, не да пу шчэн не рос ту цэн і доб рыя за-
роб кі — тры клю ча выя па каз чы кі, якім трэ ба 
ўдзя ліць ува гу ў пер шую чар гу. Ва ўка зе 
ёсць усё, каб знач на па леп шыць жыц цё ў 
глы бін цы. Трэ ба зра біць так, каб тут год на 
жы лі, каб сю ды ха це лі пе ра яз джаць на па-
ста ян нае мес ца жы хар ства, каб не з'яз джа лі 
шу каць шчас ця ў ін шыя мяс ці ны.

P. S. «МС» і на да лей бу дзе сіс тэ ма тыч-
на рас каз ваць пра тое, што ад бы ва ец ца 
на Ар шан шчы не. Рас ка жам пра лю дзей, 
якія спра бу юць ся бе рэа лі за ваць у якас ці 
прад пры маль ні каў-па чат коў цаў, пра но-
выя вы твор час ці, да сяг нен ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фота БелТА.

У ЦЭНТ РЫ ЎВА ГІ

ЯК ІДЗЕ 
ПЕ РА ЗА ГРУЗ КА?

За рэа лі за цы яй Ука за Прэ зі дэн та 
№ 506, на кі ра ва на га на раз віц цё 
Ар шан ска га ра ё на, без пе ра боль шан ня 
со чаць жы ха ры ўсёй кра і ны. Бо по тым 
па ад пра ца ва най «схе ме» мож на 
бу дзе на даць дру гое ды хан не ін шым 
рэ гі ё нам. На прык лад, Ба ры саў ска му, 
Ба ра на віц ка му, Баб руй ска му і ін шым.
Та му пе ра за груз ка, як вель мі пра зор лі ва 
на зы ва юць рэ фор мы на Ар шан шчы не, 
вы клі кае шчы ры ін та рэс. І вя лі кая 
ад каз насць мяс цо вай ула ды ў тым, 
каб вы ка наць усё, што па тра бу ец ца, 
свое ча со ва і на вы со кім уз роў ні.


