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— Звы чай на на пя рэ дад ні юбі-

лей ных дат пры ня та пад во дзіць 

вы ні кі і га ва рыць пра перс пек-

ты вы. Не бу дзем па ру шаць тра-

ды цыю і ця пер. Ана толь Ва сі ле-

віч, чым, на ваш по гляд, мо жа 

га на рыц ца Брэсц кая воб ласць? 

Дзе яна да сяг ну ла най леп шых 

вы ні каў? У чым на огул асаб лі-

вас ці на шай Бе рас цей шчы ны?

— Ся род аб лас цей Бе ла ру сі 

Брэсц кая вы лу ча ец ца най больш 

спры яль ны мі ўмо ва мі на двор'я для 

вы со ка пра дук цый най сель ска гас-

па дар чай вы твор час ці. І гэ ты пры-

род ны дар мы мак сі маль на вы ка-

рыс тоў ва ем. Тра ды цый на з го ду ў 

год воб ласць зай мае пер шыя па-

зі цыі ў рэс пуб лі цы па вы твор час ці 

пра дук таў хар ча ван ня з ма ла ка і 

мя са. Па экс пар це сель гас пра дук-

цыі і пра дук таў хар ча ван ня рэ гі-

ён так са ма на пер шым мес цы ў 

кра і не.

Струк ту ра пра мыс ло ва га комп-

лек су на кі ра ва на на пе ра пра цоў-

ку мяс цо вай сель ска гас па дар чай, 

ляс ной і мі не раль най сы ра ві ны. 

Та му асноў ным ва лаў тва раль ным 

сег мен там воб лас ці з'яў ля ец ца 

пе ра пра цоў чая пра мыс ло васць, 

у пер шую чар гу вы твор часць хар-

чо вых пра дук таў і на по яў. Да лё ка 

за ме жа мі воб лас ці і кра і ны лю-

бяць і ве да юць пра дук цыю та кіх 

брэн даў, як «Сан та Брэ мар», «Са-

вуш кін пра дукт», «Брэсц кія тра-

ды цыі» і ін ш. Пе ра ва гу на зва ным 

мар кам па куп нік ад дае дзя ку ю чы 

іх на ту раль нас ці і вы со кай якас ці.

Як і ва ўсёй кра і не, у нас ак-

тыў на раз ві ва ец ца ІТ-га лі на. На 

тэ ры то рыі рэ гі ё на функ цы я ну юць 

тры на ву ко ва-тэх на ла гіч ныя пар-

кі: «Брэсц кі на ву ко ва-тэх на ла гіч-

ны парк», «Тэх на парк «Па лес се» 

ў Пін ску, «Фер мент» у Ля ха віц кім 

ра ё не. Рэ зі дэн та мі тэх на пар каў 

з'яў ля юц ца 70 ар га ні за цый, 54 з 

якіх вы пус ка юць пра дук цыю і вы-

кон ва юць ра бо ты, якія ад па вя да-

юць V і VІ тэх на ла гіч ным укла дам. 

Брэсц кі на ву ко ва-тэх на ла гіч ны 

парк — най буй ней шы суб' ект іна-

ва цый най струк ту ры і га лоў ны 

біз нес-ін ку ба тар воб лас ці. Парк 

аку му люе іна ва цый на ак тыў ныя 

прад пры ем ствы, якія здоль ны пад-

няць на ву ко вы склад нік эка но мі кі 

рэ гі ё на на но вы ўзро вень. На ба-

зе тэх на пар ка ство ра ны ўні каль ны 

стар тап-цэнтр у Брэс це, дзе лю бы 

прад пры маль нік мо жа атры маць 

па трэб нае аб ста ля ван не, па мяш-

кан не, ін фар ма цый ныя і кан суль-

та цый ныя па слу гі, а так са ма са-

дзей ні чан не ў по шу ку парт нё раў, 

атры ман ні фі нан са вых рэ сур саў, 

і аб мя няц ца во пы там з ін шы мі 

прад пры маль ні ка мі.

Да асаб лі вас цяў, аль бо ад мет-

нас цяў, рэ гі ё на мож на ад нес ці яго 

геа гра фіч нае ста но ві шча. Па тэ-

ры то рыі воб лас ці пра хо дзяць два 

еў ра пей скія аў та ма біль ныя транс-

парт ныя марш ру ты: Е30 Бер лін — 

Вар ша ва — Брэст — Мінск — 

Маск ва; Е85 Клай пе да — Віль-

нюс — Коб рын — Бу ха рэст — 

Алек санд ро паль (Грэ цыя), якія 

звяз ва юць пар ты Бал тый ска га 

і Між зем на га мо раў. На шы чы-

гу нач ныя ма гіст ра лі злу ча юць 

кра і ны За ход няй Еў ро пы з 

кра і на мі СНД, кра і ны Бал тыі і 

Укра і ну. Аэ ра порт Брэс та мае 

ста тус між на род на га, здоль ны 

пры маць і аб слу гоў ваць цяж-

кія са ма лё ты. Ак ту аль ным для 

воб лас ці вы гля дае функ цы я-

на ван не ла гіс тыч ных цэнт раў, 

якіх у нас пяць. Пра цяг ва ец ца 

ра бо та па раз віц ці транс гра-

ніч на га ка лі до ра для пра соў-

ван ня брэн да «Гру за выя са ста вы 

з Кі тая ў Еў ро пу» ў ад па вед нас ці 

з кі тай скай пра гра май бу даў ніц тва 

«Эка на міч на га по яса Шаў ко ва га 

шля ху».

Ка лі га ва рыць пра кі рун кі, дзе 

нам трэ ба пры клас ці боль шыя на-

ма ган ні з вы ка ры стан нем пе ра лі-

ча ных мною асаб лі вас цяў воб лас-

ці, то гэ та, не су мнен на, раз віц цё 

ту рыз му — у тым лі ку ме ды цын-

ска га, азда раў лен ча га, аг ра эка ту-

рыз му і ін шых яго ві даў. Тут ёсць 

пэў ныя вы ні кі, але мы ба чым на-

шмат боль шы па тэн цы ял, асаб лі-

ва ця пер, ка лі атры ма лі пе ра ва гі 

бяз ві зу.

— Пра па ную па га ва рыць пра 

ту рызм больш пад ра бяз на. Бе-

ла веж ская пу шча, а так са ма 

Брэсц кая крэ пасць даў но ста лі 

брэн да мі на ша га рэ гі ё на і за-

бяс печ ва юць устой лі вую плынь 

ту рыс таў. Што зроб ле на ў апош-

нія га ды для па ве лі чэн ня па то ку, 

якія перс пек ты вы ад кры ва юц ца 

з рэа лі за цы яй но ва ўвя дзен няў у 

га лі не ту рыз му?

— Ту рыс тыч ная ін дуст рыя, якая 

сфар мі ра ва ла ся ў апош нія га ды, 

спры яе раз віц цю рэ гі я наль най эка-

но мі кі, мож на ска заць, яна — част-

ка эка но мі кі. Пад во дзіць вы ні кі бя-

гу ча га го да па куль ра на, пад час 

на ва год ніх і зі мо вых ка ні кул мы 

ад зна ча ем па вы шэн не ту рыс тыч-

най ці ка вас ці. Але ж на ват па вы-

ні ках дзе вя ці ме ся цаў на зі ра ем 

знач ны рост экс пар ту ту рыс тыч-

ных па слуг. Лі бе ра лі за цыя пра цэ-

су ўез ду, аль бо, пра сцей ка жу чы, 

бяз віз, па вя лі чы ла па ток ту рыс таў. 

Гэ та на да ло ім пульс раз віц цю гас-

ці ніч на га біз не су. На ват на на шы 

аг ра ся дзі бы з ад крыц цём бяз ві зу 

пры еха ла ў 2,6 ра за больш за меж-

ных ту рыс таў. А ўплыў на раз віц цё 

эка но мі кі мож на пра ілюст ра ваць 

та кой ліч бай: на ство ра ныя прад-

пры ем ствы ў сфе ры ту рыс тыч ных 

па слуг пра ца ўлад ка ва на 1100 ча-

ла век.

Мы ўжо на зі ра ем уз рас тан не 

ак тыў нас ці ма ло га і ся рэд ня га біз-

не су, пай шлі ін вес ты цыі ў гэ тую 

га лі ну. Ме на ві та бяз ві за вы рэ жым 

стаў ім пуль сам для рэа лі за цыі ін-

вес ты цый на га да га во ра па 

бу даў ніц тве атэ ля Hаmрtоn bу 

Hіltоn. З яго ад крыц цём Брэст 

стаў пер шым аб лас ным цэнт-

рам кра і ны, дзе з'я віў ся атэль 

буй но га між на род на га брэн-

да.

Як вя до ма, 10 ліс та па да 

ўвай шоў у сі лу Указ № 300, 

які аб' яд наў бяз ві за выя тэ ры-

то рыі Брэсц кай і Гро дзен скай 

аб лас цей. Важ ным для Брэсц-

кай воб лас ці з'яў ля ец ца маг-

чы масць вы ха ду праз су сед-

нюю Гро дзен скую воб ласць 

на ту рыс тыч ныя рын кі кра ін 

Бал тыі, для якіх, у сваю чар гу, 

ад кры ва ец ца пра мы ка лі дор у 

Брэст праз Бе ла веж скую пу-

шчу. Яшчэ ў на шых за меж ных 

гас цей з'яў ля ец ца маг чы масць 

не толь кі па бы ваць у па гра ніч-

ных ра ё нах, але і ўба чыць уні каль-

насць па лес кіх ба лот, на ве даць 

ста ра жыт ны Пінск, па гля дзець ся-

дзі бы, па ла цы, му зеі Іва цэ віц ка га, 

Бя ро заў ска га, Ба ра на віц ка га ра ё-

наў. Мы рых та ва лі ся да рэа лі за цыі 

Ука за, та му план ме ра пры ем стваў 

на най блі жэй шы час уклю чае бу-

даў ніц тва, рэ кан струк цыю і ўвод у 

экс плу а та цыю 35 аб' ек таў ту рыс-

тыч най ін дуст рыі, пра вя дзен не 

трох дзя сят каў ту рыс тыч ных ме-

ра пры ем стваў, ства рэн не но вых 

ту рыс тыч ных марш ру таў, сця жын, 

эк скур сій.

Мы заў сё ды ча ка ем гас цей і на 

«Мо та льскія пры сма кі», і на «Спо-

раў скія жар ты» ды «Спо раў скія се-

на ко сы», якія ўжо на бы лі ста тус 

між на род ных, на роз ныя спар тыў-

ныя спа бор ніц твы та ко га ж маш та-

бу, куль тур ныя ме ра пры емствы. 

Ча ка ем і, спа дзя ю ся, як след пры-

вя ча ем.

— Вя до ма, пры езд за меж ні-

каў на эк скур сію ці ад па чы нак 

да нас спры яе імі джу рэ гі ё на. 

І на Брэст чы не ёсць што па ка-

заць. Не грэх зга даць, на прык-

лад, што кло па ты па ад ра джэн ні 

спад чы ны па ча лі ся яшчэ ў кан-

цы 80-х га доў (Ру жан скі па лац), 

але ж асноў ная ра бо та зроб ле-

на ме на ві та за апош нюю чвэрць 

ста год дзя. Што яшчэ з вя до мых 

аб' ек таў гіс то ры ка-куль тур най 

спад чы ны «ста іць у чар зе» на 

вяр тан не на шчад кам?

— Зга да ны Па ла ца вы комп лекс 

у Ру жа нах стаў го на рам як Пру-

жан ска га ра ё на, так і воб лас ці ў 

цэ лым. Пра яго мно га ска за на і 

на пі са на. Там па бы ва лі ту рыс ты 

з шэ ра гу кра ін све ту. Ра бо та па 

рэ стаў ра цыі аб' ек та не скон ча на, 

яна бу дзе пра цяг ну та з ча сам. Ця-

пер асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца 

рэ стаў ра цыі Ко саў ска га па ла ца-

пар ка ва га ан самб ля, ад на го з най-

пры га жэй шых у рэ гі ё не. Пер шая 

чар га яго зда дзе ная, там пра цуе 

му зей.

Вя дуц ца ра бо ты ў ін шых ра ё нах 

воб лас ці. На прык лад, на ад наў-

лен не ра да вой ся дзі бы На па ле о на 

Ор ды ва ўро чы шчы Чыр во ны Двор 

Іва наў ска га ра ё на сё ле та на кі ра-

ва ныя срод кі з фон ду Прэ зі дэн та 

Бе ла ру сі па пад трым цы куль ту ры 

і мас тац тва.

На тэ ры то рыі воб лас ці ёсць гіс-

то ры ка-куль тур ная каш тоў насць, 

якая па тра буе тэр мі но вых кан сер-

ва цый ных ме ра пры ем стваў, — 

кап лі ца-ўсы паль ні ца ро ду Ажэш-

каў. Кап лі ца зна хо дзіц ца ў За ко-

зе лі Дра гі чын ска га ра ё на. Не так 

даў но пра ве дзе ны пер ша чар го выя 

су праць а ва рый ныя ра бо ты, вы-

ра ша ец ца пы тан не пры цяг нен ня 

срод каў для кан сер ва цыі ўні каль-

на га пом ні ка ар хі тэк ту ры.

На шы сла ву тас ці, та кія як Ру-

жан скі па лац, ся дзі ба Міц ке ві-

ча ў За вос сі, му зей ны комп лекс 

Напале о на Ор ды ў Ва ра цэ ві чах, 

ня рэд ка ста но вяц ца мес цам пра-

вя дзен ня свят, між на род ных твор-

чых су стрэч, роз ных фес ты ва ляў.

— Ці ка вы мі, змяс тоў ны мі 

фес ты ва ля мі Брэст чы на сла віц-

ца даў но. Але ж ві да воч на, каб 

бы ла пес ня, трэ ба, каб быў хлеб. 

І хлеб тут — па няц це пер шас-

нае. Як вя до ма, на ша воб ласць 

аграр ная, і ў мно гім кар ці на са-

цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 

аб умоў ле на ста нам і раз віц цём 

сель ска гас па дар чай га лі ны. Ду-

маю, ёсць сэнс на га даць асноў-

ныя па каз чы кі ра бо ты га лі ны і 

ска заць коль кі слоў пра кі рун кі 

яе раз віц ця.

— Гэ ты год для сель ска гас па-

дар чай га лі ны воб лас ці за вяр ша-

ец ца з ня дрэн ны мі вы ні ка мі. За 

дзе сяць ме ся цаў тэмп рос ту ва ла-

вой пра дук цыі сель скай гас па дар-

кі ў сель гас прад пры ем ствах і ся-

лянскіх аль бо фер мер скіх гас па-

дар ках склаў 106,4 пра цэн та пры 

ся рэд не рэс пуб лі кан скім па каз чы-

ку 103,1 пра цэн та. Вы твор часць 

ма ла ка па вя лі чы ла ся на 6,7 пра-

цэн та, пра дук цыя вы рошч ван ня 

буй ной ра га тай жы вё лы — на 

4,1 пра цэн та, птуш кі — на 3,9, вы-

твор часць яек — на 4. Гэ тыя вы ні кі 

за бяс пе ча ны ў асноў ным за кошт 

рос ту пра дук цый нас ці жы вё лы: ся-

рэд ні ўдой на ка ро ву па вя лі чыў ся 

на 303 кі ла гра мы і склаў 5134 кі ла-

гра мы, ся рэд ня су тач ная пры ва га 

буй ной ра га тай жы вё лы пад рас ла 

на 13 гра маў і скла ла 664, а сві-

ней — на 63 гра мы і скла дае ця пер 

698 гра маў.

Воб ласць лі дзі руе ў рэс пуб лі цы 

па тэм пах рос ту вы твор час ці ма ла-

ка, пра дук цыі вы рошч ван ня буй-

ной ра га тай жы вё лы, ся рэд нім удоі 

на ка ро ву, пры ва зе ця лят і сві ней. 

Вы шэй шая за ся рэд не рэс пуб лі кан-

скую атры ма ла ся і ўра джай насць 

асноў ных сель гас куль тур. Усё пе-

ра лі ча нае і скла дае даб ра быт на-

шых гас па да рак, фар мі руе да хо ды 

пра цаў ні коў вёс кі. Та му для да лей-

ша га раз віц ця га лі ны пла на мер на 

аб наў ля ем ма тэ ры яль на-тэх ніч-

ную ба зу гас па да рак, ука ра ня ем 

у вы твор часць су час ную тэх ні ку і 

тэх на ло гіі, па вы ша ем пра дук цый-

насць пра цы. Пе ра лі ча нае дасць 

маг чы масць на рошч ваць аб' ёмы, 

па ляп шаць якасць пра дук цыі, ска-

ра чаць за тра ты і па вя ліч ваць вы-

руч ку.

— Брэст чы на мае доб рыя на-

пра цоў кі ў пла не між на род на га 

эка на міч на га су пра цоў ніц тва. 

Што зроб ле на апош нім ча сам, 

якія пра ек ты зна хо дзяц ца ў ста-

дыі рэа лі за цыі?

— Сён ня воб ласць ажыц цяў ляе 

па стаў кі ў 100 кра ін све ту. Ка лі, 

ска жам, Ра сія, Укра і на, Ка зах-

стан, не ка то рыя кра і ны Еў ра са ю за 

з'яў ля юц ца на шы мі даў ні мі ганд-

лё вы мі парт нё ра мі, то важ ным 

вы гля дае ад крыц цё но вых рын-

каў збы ту. Апош нім ча сам у спіс 

парт нё раў мы ўнес лі сем дзяр жаў: 

Аф га ні стан, Банг ла дэш, Гві нею, 

Ка ба-Вер дэ, Кот-д'І ву ар, Ру ан ду, 

Эль-Саль ва дор. Тра ды цый на воб-

ласць утрым лі вае пер шае мес ца 

ў рэс пуб лі цы па аб' ёмах экс пар ту 

сель гас пра дук цыі і пра дук таў хар-

ча ван ня.

Ад ным з пры яры тэт ных кі рун-

каў па экс пар це з'яў ля ец ца раз-

віц цё су пра цоў ніц тва з Кі та ем. 

З мі ну ла га го да, на прык лад, экс-

парт ныя па стаў кі ў КНР вы рас лі 

ў 1,4 ра за.

У воб лас ці рэа лі зу ец ца цэ лы 

шэ раг буй ных ін вес ты цый ных 

праек  таў. Адзін з іх да ты чыц ца 

вя до ма га вы твор цы пласт ма са-

вых ца цак — коб рын ска га прад-

пры ем ства «Па лес се». Там бу дзе 

ўзве дзе ны вы твор ча-склад скі 

комп лекс па вы пус ку пласт ма-

са вых вы ра баў. Аў та ма ты за ва-

ны склад скі комп лекс з'я віц ца на 

прад пры ем стве «Сан та Брэ мар». 

З да па мо гай аме ры кан ска га ін вес-

та ра ўзво дзіц ца прад пры ем ства па 

вы твор час ці зліт каў мо нак рыш та-

ліч на га крэм нію ў Пін ску. А ра сій-

скі ін вес тар уклад вае срод кі для 

бу даў ніц тва ўчаст ка ліц ця прад-

пры ем ства «Брэст га за а па-

рат». У Ба ра на ві чах уз во дзіц-

ца прад пры ем ства па вы рошч-

ван ні гры боў, а ў Брэс це ААТ 

«Эполь Софт» вя дзе бу даў ніц-

тва офіс на га па мяш кан ня для 

раз мя шчэн ня прад пры ем ства 

сфе ры вы со кіх тэх на ло гій.

— Зга да ныя ва мі Пінск і 

Ба ра на ві чы ўвай шлі ў спіс 

га ра доў з па ско ра ным са цы-

яль на-эка на міч ным раз віц-

цём. Што зроб ле на там і як 

бу дуць раз ві вац ца ас тат нія 

рай цэнт ры?

— У ад па вед нас ці з да-

ру чэн нем Прэ зі дэн та кра і ны 

рас пра ца ва ны комп лекс ныя 

пла ны па раз віц ці на зва ных 

га ра доў. Вар та ска заць, што 

ў Ба ра на ві чах і Пін ску ня ма ла 

зроб ле на за мі ну лы і бя гу чы 

БРЭСЦ КІ


