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Ма лоч ны рэ корд 
і ап ты мі за цыя га лі ны

Су стрэ ча з жур на ліс та мі 

ста ла свай го ро ду пад вя-

дзен нем вы ні каў 2018 го да. 

І яны ня дрэн ныя. Як ад зна-

чыў кі раў нік рэ гі ё на, вы-

ка на ны ўсе асноў ныя пра-

гноз ныя па каз чы кі. Ва ла вы 

рэ гі я наль ны пра дукт вы рас 

на 4 %. І хоць не спрыль ныя 

ўмо вы сель ска гас па дар ча-

га го да да ста ві лі агра ры ям 

ня ма ла кло па таў, але сво е-

ча со выя ме ры да зво лі лі за-

ха ваць ста ноў чую ды на мі ку 

ў жы вё ла га доў лі. Рэ гі ён вый-

шаў «з плю сам» па ма ла ку. 

Гэ тым мо гуць па хва ліц ца 

толь кі Гро дзен ская і Брэсц-

кая воб лас ці. Ула дзі мір 

Краў цоў з го на рам на зваў 

гас па дар кі, дзе вы твор часць 

ма ла ка ад ад ной ка ро вы ў 

год скла дае 10 тон. Та кіх вы-

со кіх па каз чы каў да сяг ну лі

ў СВК «Свіс лач» і СВК 

імя Дзен шчы ко ва.

Жур на ліс ты з пер шых 

вус наў да ве да лі ся аб но вай 

пра гра ме раз віц ця ма лоч-

най га лі ны. Яна звя за на з 

рэ фар ма ван нем іс ну ю чых 

ма гут нас цяў. Так, за мест 

шас ці ма лоч ных за во даў у 

воб лас ці бу дзе ство ра на тры 

буй ныя кам па ніі. Гэ та «Ма-

лоч ны свет», Лід скі ма лоч на-

кан сер ва вы кам бі нат і ААТ 

«Бел лакт». Ас тат нія за во ды 

да лу чаць да асноў ных вы-

твор цаў.

Экс парт ны век тар
Гро дзен шы на пе ра бу доў-

вае свае экс парт ныя па то кі. 

І хоць па-ра ней ша му га лоў-

ны мі рын ка мі збы ту за ста-

юц ца кра і ны СНД (50 %), 

але знач на ўзрос еў ра пей-

скі на пра мак. Яшчэ два га-

ды та му ак цэн ты бы лі зу сім 

ін шыя. За раз рэ гі ён амаль 

да сяг нуў пра гно зу ў ганд-

лё вых ста сун ках з кра і на мі 

Еў ро пы. Ту ды на кі роў ва ец-

ца 24 % экс пар ту (пла ну ец ца 

вый сці на 30 %).

Дру гім па аб' ёме экс пар ту 

ганд лё вым парт нё рам з'яў-

ля ец ца Поль шча. У пя цёр ку 

так са ма ўва хо дзяць Укра і на, 

Літ ва і Кі тай. Уся го ў спі се 

гро дзен цаў 115 кра ін-парт-

нё раў. Так, за мі ну лы год 

уда ло ся пра даць амаль на 

20 % больш та ва раў і за ра-

біць 2,3 млрд до ла раў. Уво-

гу ле рэ гі ён экс пар туе па ло ву 

та го, што вы раб ляе.

— Но вы ім пульс для су-

пра цоў ніц тва быў атры ма ны 

на двух буй ных між на род ных 

фо ру мах — Бе ла ру сі і Ра сіі, а 

так са ма Бе ла ру сі і Укра і ны, на 

якіх пад пі са на не каль кі перс-

пек тыў ных дагавораў, — ад-

зна чыў Ула дзі мір Краў цоў. — 

На ладж ва ем су вя зі з шэ ра-

гам кі тай скіх пра він цый. 

Бу ду ец ца АЭС і го рад
Ула дзі мір Краў цоў па ве-

да міў, што пад рых тоў чыя ра-

бо ты па пус ку АЭС у Аст раў-

цы вы хо дзяць на фі ніш ную 

пра мую. За воз ядзер на га 

па лі ва пла ну ец ца ўжо ў пер-

шым квар та ле 2019 го да, а ў 

кан цы го да па ві нен ад быц ца 

за пуск пер ша га энер га бло-

ка. Га тоў насць дру го га скла-

дае больш за 60 %.

Па ра лель на з бу даў ніц-

твам АЭС рас це і сам го рад, 

які стаў га лоў най ін вес ты-

цый най пля цоў кай рэ гі ё на. 

Кож ны год зда ец ца не каль кі 

знач ных уста ноў, у тым лі ку

са цыяль на га кі рун ку. На прык-

лад, у 2018 го дзе ўве дзе ны 

дзі ця чы сад, азда раў лен ча-

лаз не вы комп лекс, пе рад 

Но вым го дам ад кры лі су час-

ны ста ды ён, бу ду ец ца спар-

тыў ны комп лекс з ба сей нам, 

між ра ён ная па лі клі ні ка, дом 

дзі ця чай твор час ці, шко ла.

— Гэ та го рад бу ду чы ні, 

які раз ві ва ец ца і бу ду ец ца 

па но вых, су час ных па ды хо-

дах, — за зна чыў Ула дзі мір 

Краў цоў.

Ла гіс тыч ныя цэнт ры 
рас туць

Гэ та но вы і перс пек тыў-

ны кі ру нак ра бо ты рэ гі ё на. 

Не каль кі ла гіс тыч ных цэнт-

раў ужо ство ра на па блі зу 

пунк таў про пус ку, у сту дзе ні 

бу дзе зда дзе ны яшчэ адзін 

та кі аб' ект на КПП «Ка мен ны 

Лог», кры ху паз ней за пра цу-

юць скла ды на па гран пе ра-

хо дзе «Бе рас та ві ца». Яшчэ 

не каль кі рэ зі дэн таў СЭЗ за-

яві лі аб ства рэн ні ме на ві та 

ла гіс тыч ных цэнт раў.

— Аў стрый скі ін вес тар га-

то вы ўзяць бы лую ва ен ную 

ба зу ў Свіс лац кім ра ё не для 

свай го цэнт ра, яшчэ і вы твор-

часць хо ча там ар га ні за ваць, 

— за ўва жыў гу бер на тар.

Рос ту і па шы рэн ню ла гіс-

ты кі спры яе рэ кан струк цыя 

тра сы М6, якая з'яў ля ец ца 

зруч ным транс парт на-тран-

зіт ным ка лі до рам пры гра-

ніч на га рэ гі ё на. Да рэ чы, усе 

ра бо ты па бу даў ніц тве тра сы 

па він ны быць за вер ша ны ў 

пер шай па ло ве 2019 го да.

Рэ гі ён ці ка віць 
ін вес та раў

За 9 ме ся цаў мі ну ла га го да 

атры ма на 70 млн до ла раў пра-

мых за меж ных ін вес ты цый.

Уда ла пра цуе за меж нае 

прад пры ем ства ў Смар го ні 

«Кро нас пан», якое зай ма-

ец ца вы твор час цю драў ні-

ны. Ня даў на тут уве дзе на 

но вая ма гут насць, бу ду ец ца 

фа нер ны цэх. Яшчэ ад ным 

зна ка вым ін вес та рам для 

воб лас ці ста ла ра сій ская 

кам па нія «Са друж насць», 

дзя ку ю чы якой па бу да ва-

ны за вод па пе ра пра цоў цы 

алей ных куль тур. 

З ін вест пра ек таў, якія бы-

лі рэа лі за ва ныя ле тась, гу-

бер на тар ад зна чыў фаб ры ку 

шам пінь ё наў у Шчу чын скім 

ра ё не і ўво ду ў строй буй-

но га цэ ха на за вод зе «Грод-

на Азот». У най блі жэй шых 

пла нах — пуск бе ла рус ка-

ін дый ска га прад пры ем ства 

па вы пус ку ле каў у Скі дзе-

лі. На па чат ку суб стан цыі для 

па раш коў бу дуць да стаў-

ляц ца з Ін дыі, але ў да лей-

 шым пла ну ец ца іх вы пуск

на мес цы.

Ці па шы рыць ме жы 
бяз віз?

Гу бер на тар упэў не ны: 

бяз віз даў но вы ім пульс раз-

віц цю ту рыз му. За два га ды, 

што дзей ні чае бяз ві за вая 

зо на, Грод на і ра ён на ве-

да ла ка ля 140 ты сяч ту рыс-

таў, якія па кі ну лі тут амаль 

чвэрць міль ё на до ла раў.

Ака за ла ся, што ўла ды 

зра бі лі пэў ныя за ха ды для 

та го, каб ру хац ца да лей у 

гэ тым кі рун ку.

— Мы ба чым, што гэ та 

сфе ра раз ві ва ец ца, і трэ ба 

іс ці да лей. Та му звяр ну лі ся ў 

Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз-

му з пра па но вай уклю чыць 

у бяз ві за вую зо ну Лід скі, 

На ва груд скі, Ка рэ ліц кі і Шчу-

чын скі ра ё ны. Тут ня ма ла 

аб' ек таў, якія бу дуць ці ка выя 

для ту рыс таў, — за зна чыў 

Ула дзі мір Краў цоў.

У пры ват нас ці, ра ё ны 

ба га тыя сва ёй гіс та рыч най 

спад чы най. На не ка то рых 

аб' ек тах за раз вя дуц ца ад-

наў лен чыя ра бо ты. Так са ма 

ня ма ла ме ра пры ем стваў, 

якія пра хо дзяць у рам ках 

Го да ма лой ра дзі мы. Як вя-

до ма, яго рам кі па шы ры лі ся 

і ахо пяць 2019 і 2020 га ды. 

Усё гэ та па він на спры яць ін-

та рэ су бе ла ру саў да сва ёй 

ма лой ра дзі мы, пад крэс ліў 

Краў цоў. 

— Важ на, каб лю дзі не за-

ста ва лі ся ўба ку ад роз ных 

свят, ак цый, ці ка вых па дзей. 

Трэ ба як ма га ак тыў ней пра-

ца ваць з эн ту зі яс та мі, края-

знаў ца мі, якія га то вы да нес ці 

гіс то рыю род ных мяс цін. Ду-

маю, шы ро ка му ко лу бу дзе 

ці ка ва да ве дац ца і аб тых, 

хто за мя жой не за бы вае 

сваю ра дзі му і там пра слаў-

ляе свой край. 

Спар тыў ны 
па тэн цы ял

Ці за явяць аб са бе гро-

 дзен скія спарт сме ны на 

ІІ Еў ра пей скіх гуль нях? Пра-

 гно зы, вя до ма, спра ва 

ня ўдзяч ная, асаб лі ва ў спор це,

тым не менш гро дзен ская 

ка ман да га то вая для ўдзе лу 

ў спа бор ніц тве. 

— Бу дзем спа дзя вац ца, 

яны вы сту пяць да стой на, — 

ад зна чыў Ула дзі мір Краў цоў. 

— У нас ня дрэн ны па тэн цы-

ял у та кіх ві дах спор ту як 

ба раць ба, лёг кая ат ле ты ка, 

страль ба, на столь ны тэ ніс, 

ве ла спорт і ін шыя.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

— У Год ма лой ра дзі-

мы ў цэнт раль ным рэ-

гі ё не стар та ваў пра ект 

«Мін шчы на дзі вос ная». 

Та кіх ня ма ні ў ад ной воб-

лас ці кра і ны, — рас ка за-

ла на чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня ідэа ла гіч-

най ра бо ты, куль ту ры 

і па спра вах мо ла дзі 

Тац ця на ХМЕЛЬ. — Мы ра зу ме лі, 

што ў пра ек це не аб ход на аб' яд наць 

і ту рыс тыч ны па тэн цы ял воб лас ці, 

і са ма быт насць тра ды цый яе жы-

ха роў, і куль ту ру рэ гі ё на. Па каз ва-

ем уні каль насць мес цаў і аб' ек таў, 

зда ва ла ся б, даў но вя до мых, але 

пры больш піль ным зна ём стве яны 

ад кры ва юць но выя ці ка выя фак ты, 

зай маль ныя гіс то рыі. Нам ёсць чым 

га на рыц ца, і перш за ўсё — гэ та на-

шы лю дзі, якія што дзён най пра цай 

услаў ля юць свой край.

Год ма лой ра дзі мы стаў лейт-

ма ты вам і для мо ла дзі Мін шчы ны 

пры пра вя дзен ні аб лас ных ме ра-

пры ем стваў: па тры я тыч най ак цыі 

«Мы — гра ма дзя не Бе ла ру сі!», 

фо ру му сель скай мо ла дзі, фес-

ты ва лю зда ро ва га ла ду жыц ця 

«Ва сіль ко вы вя нок», аду ка цый-

на га пра ек та «Мо ладзь оnlіnе», 

фес ты ва лю ка ман даў вя сё лых і 

зна ход лі вых на Ку бак гу бер на та-

ра Мін скай воб лас ці, кон кур саў 

пра ек таў у сфе ры ма ла дзёж най 

па лі ты кі і «Ма ла ды лі дар Мін шчы-

ны». Даб ра быт лю бо га гра мад ства 

і яго роск віт у мно гім за ле жаць ад 

мо ла дзі. Ма ла дыя лю дзі зай ма юц-

ца на ву кай, твор час цю, спор там, 

біз не сам, даб ра чын нас цю. Гэ тым 

яны ро бяць свой унё сак 

у са цы яль на-эка на міч-

нае раз віц цё воб лас ці. 

Што год на Мін шчы не 

рэа лі зу юц ца пра ек ты, 

на кі ра ва ныя на па вы-

шэн не са цы яль най і 

эка на міч най ак тыў нас-

ці мо ла дзі, фар мі ра ван-

не кад ра ва га рэ зер ву, 

па пу ля ры за цыю пра фе сіі. Адзін з 

та кіх пра ек таў — ад кры ты аб лас ны 

фо рум сель скай мо ла дзі, які збі рае 

перс пек тыў ных юна коў і дзяў чат з 

усіх сфер дзей нас ці.

У Год ма лой ра дзі мы шмат ро-

біц ца для пад трым кі ма ла дзёж на-

га прад пры маль ніц тва. Без умоў на, 

роск віт рэ гі ё наў, ства рэн не ра бо-

чых мес цаў, па вы шэн не даб ра бы-

ту на сель ніц тва не маг чы мыя без 

удзе лу ма ло га і ся рэд ня га біз не-

су. І тут перш за ўсё іні цы я ты ва 

на ле жыць мо ла дзі. У сель скай 

мяс цо вас ці дзяр жа ва ства ры ла 

на леж ныя ўмо вы для раз віц ця ра-

мес ніц кай дзей нас ці, аг ра ту рыз му, 

роз ніч на га ганд лю, гра мад ска га 

хар ча ван ня, ака зан ня роз ных ві-

даў па слуг. Кож ны пя ты жы хар 

цэнт раль на га рэ гі ё на — ма ла ды 

ча ла век ва ўзрос це ад 14 да 31 го-

да. Пры ем на, што на ша мо ладзь 

ак тыў ная і імк нец ца да рэа лі за цыі 

са цы яль на знач ных іні цы я тыў. Мін-

 ская воб ласць га на рыц ца лаў рэ а-

 та мі і сты пен ды я та мі фон даў па

пад трым цы та ле на ві тай і адо ра най 

мо ла дзі, пе ра мож ца мі рэ гі я наль-

ных і аб лас но га эта паў агля ду-кон-

кур су пра ек таў у сфе ры рэа лі за цыі 

дзяр жаў най ма ла дзёж най па лі ты кі, 

пе ра мож ца мі кон кур су «Ма ла ды 

лі дар Мін шчы ны».

Мін шчы на — край з ба га тай 

гіс та рыч най і куль тур най спад чы-

най, раз на стай нас цю на цы я наль-

ных тра ды цый, звы ча яў, аб ра даў, 

яр кай па літ рай фес ты ва ляў, свят, 

кон кур саў. Усе куль тур ныя іні цы я-

ты вы і пра ек ты, якія на ра джа юц-

ца сён ня, шмат у чым аб умоў ле ны 

куль тур на-гіс та рыч ны мі асаб лі вас-

ця мі рэ гі ё на як ад ной з най важ ней-

шых час так на цы я наль най са ма-

быт нас ці Бе ла ру сі. Пры ма юц ца 

ад па вед ныя ме ры па за ха ван ні і 

пры мна жэн ні гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны воб лас ці. У 2018 го дзе

Мін скім аб лас ным са ве там па 

пы тан нях гіс то ры ка-куль тур-

най спад чы ны пры ня та ра шэн не

аб на дан ні ста ту су гіс то ры ка-куль-

тур най каш тоў нас ці з ад ня сен нем 

да ка тэ го рыі «3» куль тур най каш-

тоў нас ці — ма гі ле свя той бла жэн-

най Ва лян ці ны Мін скай (1966 год), 

раз ме шча най на тэ ры то рыі мо гі лак 

вёс кі За ба лац це Дзяр жын ска га ра-

ё на. Уво гу ле, куль тур ная спад чы на 

на шай воб лас ці ма тэ ры я лі за ва на 

ў 664 ма тэ ры яль ных не ру хо мых 

аб' ек тах: 301 пом ні ку ар хеа ло гіі, 

201 — ар хі тэк ту ры, 155 — гіс то рыі, 

1 — го ра да бу даў ніц тва, 4 — мас-

тац тва, 2 — за па вед ных мес цаў. 

Ажыц цяў ля ец ца мэ та на кі ра ва ная 

пра ца па пра вя дзен ні ра монт на-

рэ стаў ра цый ных ра бот на аб' ек-

тах спад чы ны. Так, за кошт срод-

каў мяс цо ва га бюд жэ ту ле тась на 

рэ кан струк цыю з рэ стаў ра цы яй 

кас цё ла Бо жа га Це ла ў Ня сві жы 

на кі ра ва на 500 тыс. руб лёў, на ка-

пі таль ны ра монт бу дын ка бы ло га 

до ма два ран ска га схо ду ў Слуц ку 

— ка ля 900 тыс. руб лёў.

Ду хоў ным і куль тур ным ка пі-

та лам не за мен най каш тоў нас ці 

з'яў ля юц ца не ма тэ ры яль ныя пра-

явы твор час ці ча ла ве ка. Ста тус 

гіс то ры ка-куль тур най каш тоў нас-

ці на да дзе ны 12 аб' ек там не ма тэ-

ры яль най куль тур най спад чы ны. 

Па каз чы кам прэ сты жу і го на ру 

для Мін скай воб лас ці з'яў ля ец ца 

ўклю чэн не ка ляд на га аб ра ду «Ца-

ры» вёс кі Се ме жа ва Ка пыль ска га 

ра ё на і ўра чыс тас ці ў го нар уша на-

ван ня аб ра за Ма ці Бо жай Будс лаў-

скай «Будс лаў скі фэст» аг ра га рад-

ка Будс лаў Мя дзель ска га ра ё на ў 

Спіс не ма тэ ры яль най куль тур най 

спад чы ны ЮНЕС КА.

Ды на міч нае раз віц цё ў Мін скай 

воб лас ці мае адзін з га лоў ных 

склад ні каў на цы я наль най куль-

ту ры — тра ды цый ная на род ная 

твор часць. Усю жан ра вую па літ ру 

на род на га мас тац тва Мін шчы ны 

аб' яд ноў вае аб лас ны фес ты валь 

на род най твор час ці «На пеў зям лі 

ма ёй» у Мар' і най Гор цы. Сін тэ зам 

на род най му зы кі, фальк лор на га і 

дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац-

тва з'яў ля ец ца аб лас ное свя та «Ня-

свіж скі фэст» у Ня сві жы. Тра ды цыі 

на род най гуль ні і му зы кі, гу ма ру і 

ве ся лос ці дэ ман струе аб лас ны фес-

ты валь гуль ні і гу ма ру «Ка пыль скія 

па це хі» ў Ка пы лі. Свое асаб лі вым 

сім ва лам са ма быт най тра ды цый-

най куль ту ры з'яў ля ец ца аб лас ны 

фес ты валь-кір маш «Да жын кі», які 

што год пра во дзіц ца ў ад ным з га-

ра доў рэ гі ё на. У Мін скай воб лас ці 

эфек тыў на пад трым лі ва юц ца, ад-

ра джа юц ца і раз ві ва юц ца на род ныя 

мас тац кія ра мёст вы. На да лу чэн не 

на сель ніц тва да вы то каў на род-

на га мас тац тва, мас тац ка-ра мес-

ных тра ды цый рэ гі ё на на кі ра ва на 

пра вя дзен не аб лас ных куль тур ных 

ме ра пры ем стваў: свя та на род ных

мас тац кіх ра мёст ваў «Слуц кія па я-

сы» ў Слуц ку, свя та-кон кур су па 

ткац тве «Мат чы ны крос ны» ў Ста-

рых Да ро гах, свя та-кон кур су май-

строў ган чар ства «Глі ня ны звон» у 

Івян цы Ва ло жын ска га ра ё на, свя та-

кон кур су май строў драў ля най ма ну-

мен таль най скульп ту ры «Со неч ная 

цеп лы ня дрэ ва». Што год на тэ ры-

то рыі воб лас ці ар га ні зу ец ца звыш 

7 ты сяч вы ста вак, якія ад люст роў-

ва юць раз на стай ную па літ ру на род-

ных мас тац кіх ра мёст ваў рэ гі ё на: 

ткац тва, вы шыў ка, са ло ма- і ло за-

п ля цен не, ган чар ства, пля цен не па я-

соў, разь ба па дрэ ве, вы ці нан ка,

бон дар ства. Важ кі ўклад у вы ву чэн-

не і асэн са ван не гіс то рыі і куль ту ры 

ма лой ра дзі мы ўно сяць дзяр жаў ныя 

му зеі Мін скай воб лас ці. Вя лі кую ці-

ка васць у на вед валь ні каў му зе яў 

вы клі ка юць па ста ян ныя экс па зі цыі, 

ся род якіх «Гіс то рыя Мін шчы ны з 

са мых ста ра жыт ных ча соў да па-

чат ку ХХ ст.» Мінск ага аб лас но га 

края знаў ча га му зея, «Ма тэ ры яль-

ная і ду хоў ная куль ту ра бе ла ру-

са-са ку на па чат ку ХХ ста год дзя» 

Ста ра да рож ска га гіс то ры ка-эт на-

гра фіч на га му зея, «Гіс то рыя вай ны 

1812 го да на Ба ры саў шчы не. Бя рэ-

зін ская пе ра пра ва» Ба ры саў ска га 

аб' яд на на га му зея.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да АД ЭКС ПАР ТУ ДА СПОР ТУ
У кан цы го да стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Ула дзі мір Краў цоў пра вёў прэс-кан фе рэн цыю для прад стаў ні коў СМІ

Год ма лой ра дзі мыГод ма лой ра дзі мы

МІН ШЧЫ НА ЎНІ КАЛЬ НАЯ

Дыя па зон пы тан няў быў да во лі шы ро кі. 

Жур на ліс таў ці ка ві ла, як вы ра ша ец ца пра гра ма 

па ін вес ты цы ях, як рас це і раз ві ва ец ца го рад 

атам шчы каў, што ці ка ва га ад бы ло ся ў рэ гі ё не 

ў Год ма лой ра дзі мы, ці па шы рац ца ме жы бяз ві зу, 

коль кі гро дзен цаў па е дзе на ІІ Еў ра пей скія гуль ні...
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