РЭГІЁНЫ: ПА СУТНАСЦІ СПРАВЫ

27 лютага 2019 г.

5

ЯК ІДЗЕ
ПЕРАЗАГРУЗКА?

У ЦЭНТРЫ ЎВАГІ

грузаў, якія дастаўляюцца кантэйнерамі з
Кітая і назад.

За рэалізацыяй Указа Прэзідэнта
№ 506, накіраванага на развіццё
Аршанскага раёна, без перабольшання
сочаць жыхары ўсёй краіны. Бо потым
па адпрацаванай «схеме» можна
будзе надаць другое дыханне іншым
рэгіёнам. Напрыклад, Барысаўскаму,
Баранавіцкаму, Бабруйскаму і іншым.
Таму перазагрузка, як вельмі празорліва
называюць рэформы на Аршаншчыне,
выклікае шчыры інтарэс. І вялікая
адказнасць мясцовай улады ў тым,
каб выканаць усё, што патрабуецца,
своечасова і на высокім узроўні.

САМАЛЁТ ПРЫЛЯЦІЦЬ
У ОРШУ

УМОВЫ ЎНІКАЛЬНЫЯ...
Нядаўна стан спраў у рэалізацыі патрабаванняў указа абмяркоўваўся ў Оршы на
выязным пасяджэнні Віцебскага аблвыканкама, у якім прынялі ўдзел кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Наталля Качанава,
старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Уладзімір Андрэйчанка,
старшыня Камітэта дзяржкантролю Леанід
Анфімаў, кіраўнік спраў Прэзідэнта Віктар
Шэйман, памочнік Прэзідэнта — інспектар
па Віцебскай вобласці Віталь Воўк, іншыя
кіраўнікі рэспубліканскага ўзроўню. Губернатар Віцебшчыны Мікалай Шарснёў падкрэсліў, што кіраўнік дзяржавы нездарма
звярнуў увагу на неабходнасць развіцця
Аршанскага раёна. Ён валаўтваральны для
вобласці. А для краіны значны з пункту
гледжання транспартна-лагістычнага патэнцыялу. Тут існуюць буйныя прамысловыя прадпрыемствы.
На мерапрыемстве непасрэдныя выканаўцы патрабаванняў указа пачулі ў свой
адрас нямала крытыкі. У прыватнасці, што
трэба паскорыць працэс, каб датацыйнасць раёна паменшылася.
Як канстатаваў старшыня аблвыканкама, пакуль жа памер бюджэтнай фінансавай дапамогі Аршаншчыне на ўзроўні
адразу дзесяці раёнаў Прыдзвіння, сярод
якіх Ушацкі, Расонскі, Браслаўскі...
Па многіх паказчыках, у тым ліку па
ўзроўні сярэдняй зарплаты, экспарце паслуг, тавараабароце і гэтак далей на Аршаншчыне адстаюць ад абласных. І гэта
пры тым, што дапамога ў розных кірунках
актыўна аказваецца на ўзроўні аблвыканкама, міністэрстваў.
Ад мясцовай улады чакаюць большай
актыўнасці і прафесіяналізму ў выкананні
гэтага дакумента, як і ў рэалізацыі праграмы развіцця раёна. Гэта галоўная думка,
якая падкрэслівалася кіраўнікамі рэспубліканскага ўзроўню, якія сочаць за тым, як
ідзе «перазагрузка».

ДАЛІ ВУДУ — ЛАВІЦЕ
Трэба не забываць, што яшчэ да з'яўлення адпаведнага ўказа Орша была ў
цэнтры ўвагі кіраўніцтва краіны. Кіраўнік
Адміністрацыі Прэзідэнта Наталля КАЧАНАВА нагадала, што Прэзідэнт наведаў Аршаншчыну паўгода таму. І ўжо тады
пачалася «работа над памылкамі». Указ
стаў дапаўненнем і, так бы мовіць, алгарытмам дзеянняў для паляпшэння жыцця
ў раёне.
Старшыня Палаты прадстаўнікоў
Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь Уладзімір АНДРЭЙЧАНКА падзяліўся думкамі наконт дзейнасці ў сельскай гаспадарцы раёна і аграпрамысловых
холдынгаў вобласці ў цэлым. Як лічыць
кіраўнік ніжняй палаты парламента, пры
далучэнні ў холдынг параўнальна паспяховых гаспадарак, прадпрыемстваў трэба
ўважліва прааналізаваць усе «за» і «супраць».
Губернатар Віцебшчыны ў сваю чаргу
аргументаваў прынцыповую пазіцыю. Ён
упэўнены, што вобласць, якая стала першапраходцам у стварэнні холдынгаў, на

правільным шляху. Дзякуючы аб'яднанню прасцей набываць новую тэхніку оптам, як і ўгнаенні. Можна рацыянальна
праводзіць пасяўныя і ўборачныя работы.
Мэта — вырабляць канкурэнтаздольную
прадукцыю, дасягнуць рэнтабельнасці,
панізіць выдаткі і іншае. Комплексы ствараліся дзеля таго, каб працаваць па «алгарытме» ад поля да прылаўка і прадаваць
прадукцыю па вельмі прывабных цэнах у
фірменных крамах.
Старшыня Камітэта дзяржкантролю Леанід АНФІМАЎ акцэнтаваў увагу
мясцовай улады на неабходнасці больш
актыўна папаўняць бюджэт раёна. І гэта
дазволіць рамантаваць аб'екты сацыяльнага прызначэння без дапамогі з рэспубліканскага бюджэту. Кіраўніцтву раёна далі
ўнікальную магчымасць прымаць неабходныя актуальная рашэнні без цяганіны.
Таму трэба эфектыўна выкарыстоўваць
фактычна надзвычайныя паўнамоцтвы.
Як у той прыказцы пра вуду і рыбу...
Кіраўнік спраў Прэзідэнта Віктар
ШЭЙ МАН кан ста та ваў,
што ў раёне правалілі выкананне ўсіх ключавых эканамічных паказчыкаў. У тым
ліку па экспарце, аб'ёме
прамых замежных інвестыцый, стварэнні рабочых
месцаў на новых вытворчасцях і прадпрыемствах і
гэтак далей. Не выклікаюць
аптымізму і вялікія запасы
гатовай прадукцыі...
Аршанскі раён, дзе рэалізуецца ўказ, павінен стаць
прыкладам для пераймання. Галоўнае — аздаравіць
эканоміку! І ў такім выпадку
будзе значна прасцей вырашыць сацыяльныя праблемы.

І ЦЯГНІК У КІТАЙ
Указам насамрэч прадугледжаны такія
прэферэнцыі, аб якіх мясцовыя чыноўнікі,
дзелавыя людзі і не марылі. У прыватнасці, для зарэгістраваных на Аршаншчыне
прадпрымальніцкіх структур — падатковыя
і іншыя паслабленні. Яны дазваляюць на
вельмі выгадных умовах развіваць бізнес.
І ўсё больш ахвотных скарыстацца гэтай
магчымасцю.
Паводле слоў старшыні Аршанскага
райвыканкама Ігара ІСАЧАНКІ, сярод
сур'ёзных патэнцыйных інвестараў ёсць
тыя, хто хоча стварыць вытворчасць на
базе завода жалезабетонных вырабаў.
За нерухомасць коштам мільён долараў
у эквіваленце выказалі жаданне пазмагацца чатыры фірмы. Таргі запланава-

ны на сакавік. Ёсць попыт і на адкрыццё
вытворчасцяў у сценах іншых прадпрыемстваў.
Як дадаў кіраўнік райвыканкама, на Аршаншчыне ў 1,3 раза павялічылася колькасць індывідуальных прадпрымальнікаў.
Каля 15 суб'ектаў гаспадарання звярнулася
па сертыфікаты, якія дазваляюць працаваць на льготных умовах.
Каб актывізаваць бізнес, у Оршы пачаў працаваць інкубатар малога прадпрымальніцтва і цэнтр падтрымкі дзелавой ініцыятывы — у Барані.
У наступныя гады плануецца прыцягнуць у эканоміку раёна каля 1,6 мільёна
рублёў інвестыцый. У першую чаргу ў прамысловасць, сельскую гаспадарку, транспарт, лагістыку і сацыяльную сферу. Наконт
апошняй ёсць нагоды для гонару. Напрыклад, бальніца пасля рэканструкцыі адпавядае ўсім патрабаванням часу. Каб зрабіць
самыя складаныя аперацыі, пацыентаў не
трэба адпраўляць у Віцебск ці Мінск.

На новым узроўні пачынае працаваць
сельская гаспадарка. У ліку іншага будуюць малочнатаварныя комплексы. А мясакамбінат пасля рэканструкцыі стане
авангардным.
Сярод першых ластавак у рэалізацыі
біз нес-пра ек таў — ня даў няе ад крыццё першай чаргі лагістычнага тэрмінала
муль ты ма даль на га пра мыс ло ва-ла гістычнага комплексу «Брэміна-Орша» ў
пасёлку Балбасава. І ўжо адбыўся першы
рэйс экспартнага цягніка з таварамі беларускай вытворчасці ад «Брэміна груп»
у Кітай. Да гэтага з вясны мінулага года
з Паднябеснай прадукцыя пастаўлялася
таксама чыгункай. Запланавана ў Аршанскім раёне стварыць адзін з найлепшых у
Еўропе чыгуначны тэрмінал для апрацоўкі

Спадарожнік райцэнтра Балбасава вядомы на ўвесь свет дзякуючы прадпрыемству па рамонце авіяцыйнай тэхнікі. Летась
яно зноў стала працаваць у статусе дзяржаўнага. Прэзідэнт патрабаваў наладзіць
там эфектыўную працу, болей зарабляць
на экспарце. Тым больш што попыт ёсць.
Дарэчы, і час, калі ў Оршу не ляталі самалёты, пройдзе. Паводле слоў першага
намесніка старшыні Віцебскага аблвыканкама Алега МАЦКЕВІЧА, вядзецца
рэканструкцыя ўзлётна-пасадачнай паласы аэрапорта Орша з наданнем яму статусу міжнароднага. Для выканання работ
«Банк развіцця Рэспублікі Беларусь» дае
крэдытаванне на суму больш за 43 мільёны долараў.
Добрыя перспектывы і ў Аршанскага інструментальнага завода, які ў хуткім часе ўвойдзе ў склад холдынга МТЗ.
У планах — рэалізацыя «аксесуараў» для
станкоў коштам штомесяц на мільён рублёў. Прадукцыю — дапаможныя і рэжучыя
інструменты — ахвотна купляюць у Расіі,
Казахстане, Украіне і іншых краінах постсавецкай прасторы.

І Ў «БЕЛАЗА»
ЁСЦЬ СВОЙ ІНТАРЭС
Дапамогуць і знакамітаму льнокамбінату. Сёлета кампенсуюць працэнты за
выплату льготнай крэдытнай падтрымкі з
кітайскага банку. Прадпрыемства скарыстала крэдыт — больш за 51 мільён долараў
для працягу мадэрнізацыі.
Дарэчы, мінулай восенню на Віцебшчыне — у Дубровенскім раёне, суседнім з Аршанскім, правялі першыя льняныя «Дажынкі».
Ёсць ідэя зрабіць гэты фэст рэспубліканскім.
Кіраўнік дзяржавы асабіста падтрымлівае развіццё галіны. Пастаўлены задачы зрабіць лён, выява якога
ўпрыгожвае герб краіны, і яго
перапрацоўку «беларускім
золатам» у літаральным сэнсе гэтага слова. Каб укладзеныя дзяржавай у падтрымку
льнаводства сродкі прыносілі
добрыя дывідэнды.
Члены рабочай групы
рэспубліканскага ўзроўню,
якія курыруюць выкананне
згаданага вышэй указа, патрабуюць ад мясцовай улады
быць бліжэй да людзей. Калі
колькасць зваротаў у райвыканкам значна зменшылася,
то, напрыклад, у Адміністрацыю Прэзідэнта, наадварот,
павялічылася. Гэта, на думку
Наталлі Качанавай, сведчыць
пра тое, што людзі не знаходзяць разумення
сваіх праблем на месцы.
Яна падкрэсліла, што забеспячэнне занятасці, недапушчэнне росту цэн і добрыя заробкі — тры ключавыя паказчыкі, якім трэба
ўдзяліць увагу ў першую чаргу. Ва ўказе
ёсць усё, каб значна палепшыць жыццё ў
глыбінцы. Трэба зрабіць так, каб тут годна
жылі, каб сюды хацелі пераязджаць на пастаяннае месца жыхарства, каб не з'язджалі
шукаць шчасця ў іншыя мясціны.
P. S. «МС» і надалей будзе сістэматычна расказваць пра тое, што адбываецца
на Аршаншчыне. Раскажам пра людзей,
якія спрабуюць сябе рэалізаваць у якасці
прадпрымальнікаў-пачаткоўцаў, пра новыя вытворчасці, дасягненні.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Фота БелТА.
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