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га ды. Ця пер у Ба ра на ві чах рэа лі-

зу ец ца 19 асноў ных ін вес ты цый-

ных пра ек таў, 14 з іх з'яў ля юц ца 

пры яры тэт ны мі. На ста дыі пад-

рых тоў кі яшчэ 16 пра ек таў. Ба-

ра на ві чы — пра мыс ло вы го рад, 

та му асаб лі вая ўва га ўдзя ля ец ца 

пе ра асна шчэн ню і ма дэр ні за цыі 

пра мыс ло вас ці.

Дзя ку ю чы ўка ра нен ню тэх на ло-

гіі ліч ба ва га дру ку на ба ваў ня най 

тка ні не Ба ра на віц кае вы твор чае 

ба ваў ня нае аб' яд нан не ўжо пры-

сту пі ла да вы пус ку іна ва цый най 

пра дук цыі. Ця пер най буй ней шы 

вы твор ца тэкс тыль най пра дук-

цыі ў Еў ро пе і кра і нах СНД мае 

поў ны цыкл вы твор час ці: ад пе-

ра пра цоў кі ба воў ны да вы пус ку га-

то вых швей ных вы ра баў. А рос ту 

ці ка вас ці да пра дук цыі пад мар кай 

«Бла кіт» на ай чын ных і за меж ных 

рын ках па спры я ла рэа лі за цыя на-

зва на га пра ек та.

На за вяр шаль най ста дыі пра-

ект з пры цяг нен нем срод каў іна ва-

цый на га фон ду абл вы кан ка ма, які 

рэа лі зу ец ца на Ба ра на віц кім за-

водзе стан кап ры лад па ар га ні за-

цыі вы твор час ці са ма цэнт ру ю чых 

та кар ных па тро наў для вы со ка тэх-

на ла гіч на га ме та ла апра цоў ча га 

аб ста ля ван ня. Па ча так вы твор-

час ці за пла на ва ны на сне жань гэ-

та га го да. Ідзе пад рых тоў ка двух 

іна ва цый ных пра ек таў на стан ка-

бу даў ні чым за вод зе, які з'яў ля ец ца 

фі лі ялам за кры та га ак цы я нер на га 

та ва рыст ва «Ат лант».

Пра мыс ло выя прад пры ем-

ствы Пін ска рэа лі зу юць ця пер 

сем буй ных пра ек таў. За кры тае 

ак цы я нер нае та ва рыст ва «Амка-

дор-Пінск» асвой вае вы твор часць 

іна ва цый най пра дук цыі, сла ву ты 

«Пін скдрэў» ажыц цяў ляе два пра-

ек ты па ма дэр ні за цыі фа нер най 

вы твор час ці з ука ра нен нем энер-

га комп лек су, ААТ «Куз літ маш» 

на ладж вае вы твор часць ба за вых 

вуз лоў элект рыч ных ма шын. Пін-

скія тры ка таж ні кі (ААТ «Па лес се») 

ле тась рэа лі за ва лі два пра ек ты, 

ця пер яны вы пус ка юць іна ва цый-

ныя бяс шоў ныя вы ра бы і ро бяць 

но выя ві ды пра жы фан та зій най 

струк ту ры.

Ра зам з ма дэр ні за цы яй прад-

пры ем стваў раз ві ва ец ца са цыя-

ль ная інф ра струк ту ра га ра доў. 

У Ба ра на ві чах і Пін ску сва іх вы-

ха ван цаў пры ня лі но выя дзі ця чыя 

сад кі на 240 мес цаў, за вяр шы ла ся 

рэ кан струк цыя вак за ла Ба ра на ві-

чы-Па лес кія. Важ ным кі рун кам 

дзей нас ці ба чыц ца пры цяг нен не 

ў гас па дар чы аба рот аб' ек таў, якія 

не вы ка рыс тоў ва юц ца. Ця пер на 

21 з 23 ін дуст ры яль ных пля цо вак, 

што сфар мі ра ва ны на ба зе та кіх 

аб' ек таў у Ба ра на ві чах, з'я ві лі ся 

но выя ўлас ні кі. На іх ажыц цяў-

ля юць дзей насць 27 прад пры-

ем стваў з агуль най коль кас цю 

за ня тых больш за 200 ча ла век. 

У да лей шым пла ну ец ца па вя лі-

чыць коль касць ра бо чых мес цаў 

яшчэ на 100. Но выя гас па да ры ар-

га ні за ва лі роз ныя ві ды дзей нас ці 

ў сфе ры вы твор час ці пра дук цыі і 

ака зан ня па слуг.

У цэ лым за гэ ты час у Ба ра на-

ві чах ство ра на 57 но вых мік ра-

арга ні за цый і ма лых ар га ні за цый, 

у Пін ску — 54.

Апош нім ча сам вя лі кая ўва га 

ўдзя ля ец ца ска ра чэн ню між рэ гі я-

наль най ды фе рэн цы я цыі ўзроў ню 

і якас ці жыц ця на сель ніц тва. У пер-

шую чар гу ак тыў ныя ме ры пры ма-

юц ца ў ад но сі нах да рэ гі ё наў, якія 

Мі нэ ка но мі кі ад нес ла да ад ста ю-

чых па ўзроў ні са цы яль на-эка на-

міч на га раз віц ця. Га вор ка ідзе пра 

Ган ца віц кі, Дра гі чын скі, Ма ла рыц-

кі ра ё ны. І ка лі для ўсіх рэ гі ё наў 

воб лас ці рас пра ца ва ны пра гра-

мы, якія ўмоў на на зва лі Пла на мі 

ін дуст ры я лі за цыі, то для на зва ных 

ра ё наў ёсць пла ны асоб ныя. Гэ та 

комп лекс мер па ства рэн ні ўмоў 

устой лі ва га са цы яль на-эка на-

міч на га раз віц ця Дра гі чын ска га і 

Ля ха віц ка га ра ё наў, комп лекс ны 

план раз віц ця Ма ла рыц ка га ра ё-

на, стра тэ гія раз віц ця Ган ца віц ка га 

ра ё на.

Абл вы кан кам лі чыць сва ёй за-

да чай сты му ля ваць і пад трым лі-

ваць ін вес ты цый ную ак тыў насць 

у рэ гі ё нах, асаб лі ва тых пра ек таў, 

якія за бяс печ ва юць ства рэн не но-

вых вы со ка тэх на ла гіч ных вы твор-

час цяў. Пад іх вы дзя ля юц ца срод кі 

з аб лас но га іна ва цый на га фон ду. 

На сён няш ні дзень у воб лас ці за-

клю ча ны 262 ін вес ты цый ныя да га-

во ры на су му больш за два міль-

яр ды руб лёў.

Вар та ска заць, што для боль-

шас ці рай цэнт раў ха рак тэр ная 

ак тыў ная ін вес ты цый ная дзей-

насць. Апош нім ча сам па спя-

хо ва ма дэр ні зу юц ца прад пры-

ем ствы мя са-ма лоч най га лі ны. 

Яны ўліч ва юць змя нен не по пы ту, 

кан'юнк ту ры рын каў, па ды хо даў у 

га лі не якас ці і па ста ян на вя дуць 

ра бо ту па тэх ніч ным пе ра ўзбра-

ен ні вы твор час ці. Ужо сё ле та 

здзейс не ны шэ раг буй ных пра-

ек таў, у тым лі ку на Лу ні нец кім 

ма лоч ным за вод зе, на Пру жан-

скім ма лоч ным за вод зе і ін шых 

прад пры ем ствах. За куп ле на аб-

ста ля ван не па вы пус ку дзі ця ча-

га хар ча ван ня ў шкля ной та ры 

на Ма ла рыц кім кансерваваага-

роднінасушыльным кам бі на це.

Раз ві ва ец ца мэб ле вая пра мыс-

ло васць у ра ё нах. На арэнд ных 

пло шчах ААТ «Іва цэ вічд рэў» за-

меж ным прад пры ем ствам ар га ні-

за ва на но вая вы твор часць мэб лі. 

Ство ра на 240 ра бо чых мес цаў. Уся 

пра дук цыя экс пар ту ец ца ў Гер ма-

нію. Вар та ска заць, што і ў Жа бін-

цы па спя хо ва ажыц цёў ле ны не ма-

лы пра ект. Фір май «Кон сул» тут 

уз ве дзе ны за вод па вы твор час ці 

прэ мік саў, су пер кан цэнт ра таў і 

кам бі кар моў для ма лад ня ку сель-

ска гас па дар чай жы вё лы. Ство ра-

на 46 ра бо чых мес цаў, за дзе сяць 

ме ся цаў вы пу шча на пра дук цыі на 

су му ка ля 3,5 міль ё на руб лёў.

Для нас ужо пры выч ны мі ста лі 

цэнт ры пад трым кі прад пры маль-

ніц тва, ін ку ба та ры ма ло га біз не су. 

Яны пра вод зяць ін фар ма цый на-

тлу ма чаль ную ра бо ту, аказ ва юць 

фі нан са вую пад трым ку па чат коў-

цам. І гэ та дае свае вы ні кі. Толь кі 

за 10 ме ся цаў гэтага го да па воб-

лас ці ство ра на 650 мік ра- і ма лых 

ар га ні за цый, у тым лі ку ў раён ных 

цэнт рах. У той жа Жа бін цы ад кры-

та бу даў ні чае прад пры ем ства. 

На ра бо ту пры ня та 28 ча ла век. 

У пла нах — экс парт бу даў ні чых 

па слуг у Поль шчу. У Коб ры не за-

рэ гіст ра ва нае прад пры ем ства па 

вы твор час ці збор ных жа ле за бе-

тон ных кан струк цый з 10 ра бо чы-

мі мес ца мі, у Мі ка шэ ві чах дзе вяць 

ча ла век ста лі зай мац ца зда бы чай 

ка ме ню для бу даў ні чых ра бот. Спіс 

мож на доў жыць.

Ства раць но выя вы твор час ці, 

ра бо чыя мес цы — за да чы пер шай 

чар гі. Але не менш важ ным вы гля-

дае кла па ціц ца пра знеш ні вы гляд 

на се ле ных пунк таў, асаб лі ва рай-

цэнт раў, кам форт іх жы ха роў. Хто 

не так даў но за яз джаў у на шы га-

ра ды, аба вяз ко ва за ўва жыць гэ ты 

кло пат. Па ста ян на вя дуц ца ра бо ты 

па доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то-

рый, ра монт да рог, па сад ка дрэў 

і рэ кан струк цыя га зо наў, аб улад-

ка ван не і ра монт спар тыў ных і дзі-

ця чых гуль ня вых пля цо вак у ра ё не 

жы лой за бу до вы. І трэ ба ска заць, 

што ў боль шас ці рэ гі ё наў воб лас-

ці, у тым лі ку ў ад ста ю чых, сё ле та 

на зі ра ец ца іс тот нае на рошч ван не 

аб' ёмаў пра мыс ло вай вы твор час-

ці, экс пар ту та ва раў, па ляп шэн не 

фі нан са вых па каз чы каў дзей нас ці 

ар га ні за цый.

— Ха це ла ся б па га ва рыць пра 

тое, як пад трым лі ва ец ца ма лы 

біз нес, пры ват ная іні цы я ты ва 

гра ма дзян, асаб лі ва жы ха роў 

па сёл каў, бы лых рай цэнт раў, 

вё сак. Як зра біць, каб і там з'яў-

ля ла ся больш прад пры ем стваў, 

ста на ві ла ся больш ра бо чых мес-

цаў?

— Пач нём з та го, што ў рам ках 

рэа лі за цыі Дзяр жаў най пра гра мы 

«Ма лое і ся рэд няе прад пры маль-

ніц тва ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» на 

2016—2020 га ды з па чат ку бя гу ча-

га го да да дзе ны льгот ныя крэ ды ты 

за кошт срод каў аб лас но га бюд-

жэ ту 13 суб' ек там ма ло га прад-

пры маль ніц тва з рэ гі ё наў на су му 

708 ты сяч руб лёў. Гэ тыя прад пры-

ем ствы пла ну юць ад крыць 41 ра-

бо чае мес ца. Уся го ж сё ле та на 

ака зан не дзяр жаў най фі нан са вай 

да па мо гі суб' ек там ма ло га прад-

пры маль ніц тва бу дзе на кі ра ва на 

2,6 міль ё на руб лёў. На ле та пла-

ну ец ца на кі ра ваць 2,9 міль ё на. 

У апош нія га ды Брэст чы на вы гля-

дае лі да рам у кра і не ў част цы фі-

нан са вай пад трым кі ма ло га прад-

пры маль ніц тва.

Сён ня ў воб лас ці ёсць 78 зя-

мель ных участ каў — іх мож на 

на зваць так са ма ін дуст ры яль-

ны мі пля цоў ка мі з ін жы нер най і 

транс парт най інф ра струк ту рай 

для раз мя шчэн ня на іх аб' ек таў 

па вы твор час ці та ва раў аль бо 

ака зан ня па слуг. Ёсць маг чы масць 

на бы ваць ма ё масць, якая не вы ка-

рыс тоў ва ец ца. Пра кан суль та ваць, 

пад ка заць, дапа маг чы на са мым 

па чат ку мо гуць у цэнт ры пад трым-

кі прад пры маль ніц тва, якіх дзей-

ні чае 12. Зна чыць, для ад крыц ця 

но ва га прад пры ем ства аль бо ві ду 

дзей нас ці ўсё ёсць, па трэб ны толь-

кі жа дан не і ўлас ная іні цы я ты ва.

І яшчэ. Ор га ны па пра цы, за ня-

тас ці і са цы яль най аба ро не вы да-

юць суб сі дыі для ар га ні за цыі сва ёй 

спра вы бес пра цоў ным гра ма дзя-

нам. Та кую да па мо гу толь кі сё ле та 

атры ма лі 153 ча ла ве кі.

Акра мя та го, прад пры маль ніц-

кую іні цы я ты ву жы ха ры не вя лі кіх 

га ра доў і сель скай мяс цо вас ці 

ця пер мо гуць рэа лі за ваць без рэ-

гіст ра цыі ў якас ці ін ды ві ду аль на-

га прад пры маль ні ка аль бо юры-

дыч най асо бы пры ўмо вах упла ты 

адзі на га па да тку. Ця пер без ліш ніх 

фар маль нас цяў мож на пра да ваць 

печыва, шыць адзен не, ра ман та-

ваць мэб лю, абу так, аказ ваць шэ-

раг па слуг, чым і зай ма ец ца больш 

за во сем ты сяч ча ла век. Вар та 

ад зна чыць, што рас це коль касць 

ра мес ні каў, у тым лі ку ў сель скай 

мяс цо вас ці.

— Жыц цё аг ра га рад коў, вё сак 

у мно гім аб умоў ле на доб ра ўпа-

рад ка ван нем на се ле на га пунк та, 

ста нам да рог, на яў нас цю аб' ек-

таў са цы яль на-куль тур на га пры-

зна чэн ня. У нас зроб ле на, не-

сум нен на, шмат у гэ тым кі рун ку. 

Якія перс пек ты вы, што за пла на-

ва на ў най блі жэй шы час?

— Ця пер у воб лас ці на ліч ва-

ец ца 222 аг ра га рад кі. Іх раз віц цё 

ідзе ў ад па вед нас ці з пла нам, які 

рас пра ца ва ны на пе ры яд з 2017 

да 2020 го да. Асноў ны мі яго ме-

ра пры ем ства мі з'яў ля юц ца ка-

пі таль ны ра монт жы ло га фон ду, 

доб ра ўпа рад ка ван не два ра вых 

тэ ры то рый, ма дэр ні за цыя цеп ла-

вых се так, ас фаль та ван не да рог, 

бу даў ніц тва стан цый абез жа лез-

ван ня, га зі фі ка цыя жы ло га фон-

ду — ад ным сло вам, па сту по ва 

ро біц ца ўсё, з ча го скла да ец ца 

якасць жыц ця сель ска га ча ла ве-

ка. Ска жам, на су час ным эта пе 

пра гэ тую якасць нель га ўжо га-

ва рыць без маг чы мас ці атры ман ня 

па слу гі шы ро ка па лос на га до сту пу 

ў сет ку Ін тэр нэт. Ця пер ідзе ра бо та 

па ўка ра нен ні та ко га са цы яль на-

га стан дар ту для на се ле ных пунк-

таў з на сель ніц твам 300 ча ла век 

і вы шэй. Ка лі на шы аг ра га рад кі 

атры ма юць ука за ную хут касць ін-

тэр нэ ту, мож на бу дзе ска заць, што 

ўмо вы іх жыц ця не ад роз ні ва юц ца 

ад га рад скіх.

І яшчэ ад но вель мі важ нае пы-

тан не, якое лю дзі най час цей за-

кра на юць пад час пра мых лі ній, вы-

яз ных пры ёмаў, у ліс тах і вус ных 

зва ро тах, — стан да рог. Да ро га 

ўяў ля ец ца важ най для кож на га. 

Ра бо та ў гэ тым кі рун ку вя дзец ца 

па ста ян на. За дзевяць ме ся цаў 

гэтага го да ад ра ман та ва на амаль 

229 кі ла мет раў да рог агуль на га 

ка ры стан ня, на 15,7 кі ла мет ра 

пра ве дзе ны ка пі таль ны ра монт. 

На ле та пла ну ец ца ад ра ман та ваць 

324,8 кі ла мет ра да рог, у тым лі ку 

45,1 ка пі таль ным ра мон там.

— Ва ўсе ча сы і эпо хі роз ныя 

га ра ды, кра і ны, асоб ныя рэ гі ё-

ны пра слаў ля лі лю дзі: пра цаў ні-

кі, асо бы, дзея чы. Ка го, на ваш 

по гляд, мож на зга даць на пя рэ-

дад ні 80-га до ва га юбі лею Брэст-

чы ны, хто быў аль бо з'яў ля ец ца 

го на рам рэ гі ё на?

— Ка лі мы ка жам, што Брэст-

чы на вя до мая мно гі мі аб' ек та мі, 

сла ву тас ця мі, доб ры мі спра ва мі, 

то ма ем на ўва зе, што га лоў ныя іх 

ства раль ні кі і за ха валь ні кі — лю-

дзі з іх пра ца ві тас цю, іні цы я ты вай, 

жа дан нем зра біць свой край леп-

шым. Каб на зваць усіх аль бо на-

ват мно гіх, хто пра сла віў наш край, 

па чы на ю чы з па пя рэд ніх эпох, ды 

да даць ге ро яў вай ны і пра цы, леп-

шых пра цаў ні коў усіх без вы клю-

чэн ня га лін на род най гас па дар кі, 

спат рэ біц ца цэ лы ну мар га зе ты. 

А мо жа, і не адзін. Та му на пя рэ-

дад ні юбі лею вар та бу дзе зга даць 

га на ро вых гра ма дзян воб лас ці, 

якія ўда сто е ны гэ та га зван ня за 

кан крэт ныя спра вы і за слу гі. У іх 

лі ку двой чы Ге рой Са цы я ліс тыч-

най Пра цы бы лы стар шы ня кал-

га са «Са вец кая Бе ла русь» Ка мя-

нец ка га ра ё на Ула дзі мір Бя ду ля; 

двой чы Ге рой Са вец ка га Са ю за, 

лёт чык-кас ма наўт Пётр Клі мук; 

бы лыя кі раў ні кі воб лас ці Яф рэм 

Са ка лоў, Ана толь Зе ля ноў скі, Вік-

тар Бур скі; Ге рой Бе ла ру сі, бы лы 

кі раў нік Брэс табл сель бу да, бы лы 

стар шы ня праў лен ня Нац бан ка 

кра і ны Пётр Пра ка по віч; бы лы на-

мес нік стар шы ні Саў мі на БССР, 

які ку ры ра ваў уз вя дзен не ме ма-

ры яль на га комп лек су «Брэсц кая 

крэ пасць-ге рой», Аляк сандр Кіч-

кай ла; алім пій скія чэм пі ё ны Сяр-

гей Ма ка ран ка і Юлія Не сця рэн ка; 

пра фе сар Брэсц ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та Ма рыя Осі па ва; ар-

хі епіс кап Пін скі і Лу ні нец кі Стэ-

фан — Ігар Кор зун. Спіс гэ ты ад-

кры ты, ён бу дзе па паў няц ца но вы-

мі асо ба мі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

НА ПРА МАК

Анатоль ЛІС віншуе Таццяну ХАЛАДОВІЧ з перамогай 
на II Еўрапейскіх гульнях.


