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— Мі ка лай Мі ка ла е віч, 

са цы яль на-эка на міч нае 

раз віц цё — гэ та той фун-

да мент, на якім грун ту ец-

ца даб ра быт лю бой тэ ры-

то рыі. Уз ро вень жыц ця 

воб лас ці — гэ та пос пех 

кож на га прад пры ем ства, 

кож най ар га ні за цыі, кож-

на га ра бот ні ка. Як бы вы 

аха рак та ры за ва лі асноў-

ныя тэн дэн цыі са цы яль-

на-эка на міч на га раз віц ця 

рэ гі ё на?

— Лі чу, што Ві цеб шчы на 

год на раз ві ва ец ца ва ўсіх 

кі рун ках: ад эка но мі кі да 

са цы яль най аба ро ны. Рэ гі-

ён, ма ю чы 11,3 % коль кас ці 

за ня та га ў эка но мі цы на-

сель ніц тва кра і ны, фар мі руе 

14,2 % аб' ёму пра мыс ло вай 

вы твор час ці краіны. Удзел 

воб лас ці ў эка но мі цы Бе ла-

ру сі ня дрэн ны: 11,9 % — пра-

дук цыя сель скай гас па дар кі, 

па 10,8 % — вы руч ка ад рэа-

лі за цыі пра дук цыі (та ва раў, 

ра бот, па слуг) і роз ніч ны та-

ва ра аба рот, 9,1 % — ін вес-

ты цыі ў асноў ны ка пі тал і ў 

цэ лым ва ла вы рэ гі я наль ны 

пра дукт — 7,5 %.

На Ві цеб шчы не вы раб-

ля юць 100 % іль ня ных тка-

нін, да ла мі та вай му кі, ка ля 

90 % ды ва ноў і ды ва но вых 

вы ра баў, па лі ме раў эты ле-

ну, труб дрэ наж ных, па ло-

ву рэс пуб лі кан ска га аб' ёму 

абут ку...

— Ві цеб шчы на — са мы 

паў ноч ны рэ гі ён кра і ны, 

адзін з най буй ней шых па 

пло шчы, з са май вя лі кай 

у кра і не коль кас цю на се-

ле ных пунк таў, ад да ле ных 

адзін ад ад на го і ад ад мі-

ніст ра цый ных цэнт раў. Як 

у та кіх умо вах вы ра ша-

юц ца праб ле мы жыцце-

забеспя чэн ня лю дзей, 

вы кон ва юц ца дзяр жаў ныя 

стан дар ты?

— Што да ты чыц ца са-

цы яль на га аб слу гоў ван ня, 

ад па вед ныя стан дар ты тут 

ука ра нё ныя цал кам. На-

прык лад, са цы яль ныя па-

слу гі гра ма дзя нам і сем' ям, 

якія зна хо дзяц ца ў цяж кай 

жыц цё вай сі ту а цыі, аказ-

ва юць 25 тэ ры та ры яль ных 

цэнт раў, у якіх функ цы я ну-

юць 153 ад дзя лен ні. Аказ-

ва ец ца да па мо га не пра-

ца здоль ным гра ма дзя нам, 

а так са ма па слу гі сем' ям, 

якія вы хоў ва юць дзя цей-ін-

ва лі даў.

Па спя хо ва ўка ра ня юц ца 

но выя, эка на міч на вы гад-

ныя фор мы жыц це ўлад ка-

ван ня па жы лых гра ма дзян. 

Па ста ян на па шы ра ец ца 

спектр са цы яль ных па слуг. 

На прык лад, ар га ні за ва-

на ра бо та 11 са цы яль ных 

цы руль няў, 13 праль няў, 

абут ко вай май стэр ні для 

не пра ца здоль ных, ма ла за-

бяс пе ча ных. Ар га ні за ва на 

ра бо та 434 гурт коў і клу баў 

па ін та рэ сах, 84 пра цоў ных 

май стэр няў для асоб з ін-

ва лід нас цю, якія асна шча-

ны не аб ход ным аб ста ля-

ван нем, пры ста са ван ня мі, 

ін вен та ром і рас ход ны мі 

ма тэ ры я ла мі — гэ та спры-

яе іх са цы яль на-бы та вой 

адап та цыі, вы яў лен ню і раз-

віц цю твор чых і пра цоў ных 

на вы каў.

— Мі ка лай Мі ка ла е віч, 

у ад ным з ін тэр в'ю вы ка-

за лі, што га лоў ная за да ча 

кі раў ні коў ра ё наў і ар га ні-

за цый воб лас ці — зра біць 

жыц цё вяс коў цаў не гор-

шым, чым у га ра джан. Са-

праў ды, знеш ні вы гляд бе-

ла рус кай вёс кі мя ня ец ца ў 

леп шы бок. Але ці да стат-

ко ва гэ та га, каб мо ладзь 

за ста ва ла ся ў сель скай 

мяс цо вас ці? Як пры цяг-

нуць у вёс ку вы со ка ква лі-

фі ка ва ныя кад ры?

— На конт ма ла дых кад-

раў на ся ле, ва ўзрос це 

да 31 го да: іх пры клад на 

25 пра цэн таў ад агуль най 

коль кас ці ў сель ска гас па-

дар чых ар га ні за цы ях воб-

лас ці. Ра бо та з ма ла ды мі 

спе цы я ліс та мі, якія пры хо-

дзяць у АПК Ві цеб скай воб-

лас ці, — наш пры яры тэт ны 

кі ру нак. Ска жу, што тэн дэн-

цыя най боль ша га раз мер ка-

ван ня на ма лую ра дзі му, а 

пас ля і пра жы ван ня з баць-

ка мі за хоў ва ец ца ў нас з 

2011 го да...

Сён ня, ка лі ры нак пра цы 

дык туе но выя коль кас ныя 

і якас ныя па тра ба ван ні да 

су час на га спе цы я ліс та і ра-

бот ні ка, прын цы по ва но вае 

аб ліч ча па він на на быць і сіс-

тэ ма пад рых тоў кі ква лі фі ка-

ва ных кад раў. Яна па він на 

быць ін ды ві ду аль най — пад 

кан крэт ную вы твор часць. 

Ад ным з пры кла даў та ко га 

па ды хо ду з'яў ля ец ца ўза е-

ма дзе ян не ўста ноў праф тэх-

аду ка цыі з аб лас ным ка мі тэ-

там па сель скай гас па дар цы 

і хар ча ван ні па ар га ні за цыі 

вы твор чай прак ты кі на ба-

зе най леп шых гас па да рак. 

Рас пра ца ва на но вая ву чэб-

ная да ку мен та цыя, тэр мі ны 

прак ты кі па вя лі ча ны ў два 

ра зы...

Я глы бо ка пе ра ка на ны, 

што ў ра бо це з кад ра мі 

дро бя зяў не бы вае. Толь-

кі комп лекс на вы ра ша ю чы 

пы тан ні доў га тэр мі но ва га 

аб' ек тыў на га пра гно зу не аб-

ход нас ці ў кад рах, сіс тэм на, 

за га дзя рых ту ю чы кад ры ра-

бо чых і асаб лі ва спе цы я ліс-

таў для но вых іна ва цый ных 

вы твор час цяў, апе ра тыў на 

за да валь ня ю чы па трэ бы 

ар га ні за цый у кад рах праз 

сіс тэ му да дат ко вай аду ка-

цыі і мэ та вую пад рых тоў ку, 

ства ра ю чы ўмо вы для ма-

ла до га спе цы я ліс та, мы па-

вы сім кад ра вы па тэн цы ял 

рэ гі ё на. Ме на ві та ў гэ тым 

кі рун ку і скан цэнт ра ва ны 

на шы на ма ган ні.

— Ак ту аль най за да-

чай за ста ец ца пад трым-

ка раз віц ця пры ват най 

іні цы я ты вы. Па шы рэн-

не прад пры маль ніц ка га 

сек та ра — адзін з най-

важ ней шых ін ды ка та раў 

рэ гі я наль на га раз віц ця. 

Але ці ўсе рэ зер вы тут за-

дзей ні ча ны? Як абу дзіць 

у па тэн цый ных біз нес ме-

наў «прад пры маль ніц кую 

жыл ку»? На коль кі пад пі-

са ны Прэ зі дэн там Дэ крэт 

«Аб раз віц ці прад пры-

маль ніц тва» па са дзей ні-

чаў раз ня во лен ню дзе ла-

вой іні цы я ты вы?

— У не дзяр жаў ным сек-

та ры эка но мі кі за ня ты ка ля 

30 % эка на міч на ак тыў на га 

на сель ніц тва воб лас ці, ён 

за бяс печ вае тра ці ну ін вес-

ты цый у асноў ны ка пі тал, 

чац вёр тую част ку бюд жэ ту, 

больш за па ло ву экс пар ту 

та ва раў і экс пар ту па слуг.

Уз ро вень прад пры маль-

ніц кай ак тыў нас ці і, як след-

ства, рост укла ду гэ та га 

сек та ра ў раз віц цё рэ гі ё на, 

за ле жыць у тым лі ку і ад 

крэ дыт на-ін вес ты цый най 

пад трым кі, якая аказ ва ец-

ца біз не су бан ка мі.

Да ця пе раш ня га ча су 

атры ман не крэ ды ту стрым-

лі ва ла ўмо ва: за клад ма ё-

мас ці. Але сё ле та ў рам ках 

дзярж пра гра мы пад трым кі 

прад пры маль ніц тва на ба зе 

фон ду фі нан са вай пад трым-

кі прад пры маль ні каў ство-

ра ны га ран тый ны фонд, які 

дае па ру чы цель ства ма ло му 

біз не су па бан каў скіх крэ ды-

тах і лі зін гах. І гэ та па ру чы-

цель ства па кры вае да 60 % 

за па зы ча нас ці па крэ дыт най 

да мо ве аль бо кант ракт на га 

кош ту па да мо ве лі зін гу.

Гэ та не толь кі па лег чыць 

атры ман не суб' ек та мі ма ло-

га біз не су па зы ко вых рэ сур-

саў, але і ста не штурш ком 

для рэа лі за цыі іх прад пры-

маль ніц кай іні цы я ты вы, бу-

дзе спры яць па вы шэн ню 

кан ку рэн та здоль нас ці на 

рын ку, па ляп шэн ню ін вес ты-

цый на га клі ма ту, а так са ма 

дасць да дат ко выя маг чы-

мас ці для раз віц ця біз не су.

— У Мёр скім ра ё не 

пла ну ец ца рас па чаць вы-

твор часць бе лай бля хі. Па-

мер ін вес ты цый — да 460 

мільё наў руб лёў. Якія яшчэ 

сур' ёз ныя ін вес ты цыі пры-

цяг ну ты ў воб ласць або 

пла ну ец ца іх пры цяг нен не 

ў най блі жэй шы час?

— За дзевяць ме ся цаў 

бя гу ча га го да ў эка но мі ку Ві-

цеб скай воб лас ці пры цяг ну-

та 1733,6 міль ё на руб лёў ін-

вес ты цый у асноў ны ка пі тал, 

або 104,6 пра цэн та да ад па-

вед на га пе ры я ду 2018 го да 

ў су па стаў ных цэ нах.

З мэ тай ак ты ві за цыі 

знеш не эка на міч най дзей-

нас ці, по шу ку стра тэ гіч-

ных ін вес та раў і но вых ін-

вес ты цый ных пра ек таў у 

2019 го дзе пра вод зяц ца 

па ста ян ныя між на род ныя 

ме ра пры ем ствы (фо ру мы, 

вы стаў кі, прэ зен та цыі), пе-

ра мо вы, ві зі ты за меж ных 

дэ ле га цый. У ад кры тым 

до сту пе на сай тах гар рай-

вы кан ка маў прад стаў ле ны 

пра па но вы ін вес та рам, а 

так са ма зя мель ныя ўчаст кі 

для рэа лі за цыі ін вес ты цый-

ных пра ек таў. На тэ ры то рыі 

СЭЗ «Ві цебск» ма ец ца ка ля 

500 гек та раў сва бод ных 

зя мель ных участ каў, пры-

зна ча ных пад но вае бу даў-

ніц тва.

Ця пер з удзе лам лі тоў-

ска га ін вес та ра — кам па ніі 

ТАА «ВМГ Ву дАрт» рэа лі зу-

ец ца ін вес ты цый ны пра ект 

па ства рэн ні вер ты каль на 

ін тэ гра ва на га дрэ ва ап ра-

цоў ча га комп лек су (аб' ём ін-

вес ты цый ка ля 25 міль ё наў 

до ла раў ЗША); эс тон скім 

ін вес та рам — кам па ні яй 

ТАА «Акі та ма» рэа лі зу ец ца 

пра ект па бу даў ніц тве за во-

да па пе ра пра цоў цы ніз ка-

та вар най драў ні ны, вы пус ку 

драў ня на-па ліў ных гра нул і 

дроб ных драў ня ных кам па-

не нтаў (ін вес ты цыі скла да-

юць больш за 30 міль ё наў 

руб лёў).

Да кан ца гэтага го да бу-

дзе ўве дзе ны ў экс плу а та-

цыю за вод па вы твор час ці 

ба ло наў вы со ка га ціс ку ў 

Ор шы з удзе лам чэш ска га 

ка пі та лу (аб' ём ін вес ты цый 

ка ля дзевяці міль ё наў еў-

ра).

Шэ раг ін вес ты цый ных 

пра ек таў зна хо дзіц ца ця пер 

у ста дыі пра пра цоў кі. Так, 

кі тай ская кам па нія «Блэк 

Кэт Кар бон» за ці каў ле на ў 

рэа лі за цыі ін вес ты цый на га 

пра ек та па вы твор час ці тэх-

ніч на га вуг ля ро ду з ін вес та-

ван нем.

У Ві цеб ску пра пра цоў ва-

ец ца маг чы масць рэа лі за-

цыі ін вес ты цый на га пра ек-

та па га ра чым цын ка ван ні 

ме та лу. За ці каў ле насць у 

рэа лі за цыі пра ек та пра яві-

ла аў стра лій ская кам па нія 

«Па тэл груп».

— Мі ка лай Мі ка ла е віч, 

да рэ чы, вы ўвай шлі ў ра-

бо чую гру пу, якая бу дзе 

кант ра ля ваць вы ка нан-

не да ру чэн няў кі раў ні ка 

дзяр жа вы па го ра дзе Ор-

шы. Што сён ня ў пер шую 

чар гу на па рад ку дня? 

Якія праб ле мы ўжо вы ра-

ша ны?

— Пры ня тыя кі раў ні ком 
дзяр жа вы і ўра дам нар ма-
тыў ныя пра ва выя ак ты па 
Ар шан скім ра ё не на да лі но-
вы ім пульс раз віц цю гэ та га 

рэ гі ё на па ўсіх кі рун ках.

Для за бес пя чэн ня ўстой-

лі ва га ру ху на пе рад ство ра-

ны ўсе пе рад умо вы.

Пад пі са ны Указ № 506, 

за цвер джа ны комп лекс мер 

па рэа лі за цыі Пра гра мы раз-

віц ця Ар шан ска га ра ё на на 

пе ры яд да 2023 го да і план 

раз віц ця Ар шан ска га ра ё на 

на 2019 год.

За сту дзень — ве ра-

сень вы шэй за ся рэд не аб-

лас ны ўзро вень па каз чы кі 

па вы твор час ці пра дук цыі 

пра мыс ло вас ці і сель скай 

гас па дар кі, рэн та бель нас ці 

про да жаў, тэм пы рос ту ін-

вес ты цый у асноў ны ка пі тал, 

бу даў ні ча-ман таж ных ра бот, 

та ва ра аба ро ту гра мад ска га 

хар ча ван ня.

За вер ша на рэ кан струк-

цыя част кі бу дын ка апе ра-
тыў на га кор пу са і част кі бу-
дын ка сі лас на га кор пу са пад 
раз мя шчэн не лі ніі эк стру зіі 

паў на тлус тай соі на тэ ры то-

рыі ЗАТ «Эка мол-Аг ра», за-

пу шча ны цэх па вы твор час ці 

за ма ро жа ных ага род ні ны і 

ягад у фі лі яле «Цяп ліч ны». 

Па ча лі дзей насць 47 но вых 

прад пры ем стваў. А гэ та 

но выя ра бо чыя мес цы, па-

ве лі чэн не па ступ лен няў у 

бюд жэт для вы ра шэн ня са-

цы яль ных праб лем.

Вя дуц ца ра бо ты па бу-

даў ніц тве шэ ра гу аб' ек таў 

аг ра пра мыс ло ва га комп-

лек су, пад' яз ной аў та ма біль-

най да ро гі рэс пуб лі кан ска га 

зна чэн ня, аэ ра дро ма Ор ша 

з ка пі таль ным ра мон там іс-

ну ю чай уз лёт на-па са дач най 

па ла сы, уклю чэн ню ў гас-

па дар чы аба рот ма ё мас ці, 

якая не вы ка рыс тоў ва ец ца.

Вя лі кая ўва га ад да ец ца 

на вя дзен ню па рад ку на тэ-

ры то рыі го ра да і ра ё на. На 

ву лі цах і два рах з'я ві лі ся но-

выя ма лыя ар хі тэк тур ныя 

фор мы, пра цяг ва ец ца азе-

ля нен не тэ ры то рый.

— Да рэ чы, у Ар шан скім 

ра ё не зна хо дзіц ца адзін з 

ча ты рох аг ра хол дын гаў. 

Вы бы лі іні цы я та рам іх 

ства рэн ня, у гэ тым пы-

тан ні Ві цеб шчы на — пер-

ша пра хо дзец. На коль кі 

па спя хо ва яны функ цы я-

ну юць?

— Сён ня ін тэ гра цый ныя 

струк ту ры — яд ро аг ра пра-

мыс ло ва га комп лек су, у якіх 

пра цуе больш за 40 пра цэн-

таў за ня тых у сель скай гас-

па дар цы.

За тры га ды рэа лі за цыі 

Ука за Прэ зі дэн та «Аб раз віц-

ці сель ска гас па дар чай вы-

твор час ці Ві цеб скай воб лас-

ці», у рам ках яко га ство ра ны 

ін тэ гра цый ныя струк ту ры на 

ба зе пе ра пра цоў чых прад-

пры ем стваў ААТ «Ві цеб скі 

мя са кам бі нат», «Глы боц кі 

кам бі кор ма вы за вод», «Ар-

шан скі кам бі нат хле ба пра-

дук таў», «По лац кі кам бі нат 

хле ба пра дук таў», атры ма-

ла ся да сяг нуць пэў ных вы-

ні каў. За 2016—2018 га ды 

прад пры ем ствы ін тэ гра цый-

ных струк тур па вя лі чы лі ва-

ла вую пра дук цыю сель скай 

гас па дар кі на 20 %, вы твор-

часць ма ла ка — на 11,4 %, 

вы рошч ван не буй ной ра га-

тай жы вё лы — на 23,1 %, 

сві ней — на 56,8 %.

Пад час рэа лі за цыі ўка за 

на ўзроў ні на зва ных струк-

тур бы лі ство ра ныя ўмо вы 

для цэнт ра лі за цыі за ку пак 

вы со ка пра дук цый най тэх ні-

кі, мі не раль ных угна ен няў, 

срод каў аба ро ны рас лін і 

пра вя дзен ня сель ска гас па-

дар чых ра бот у больш ап-

ты маль ныя аг ра тэх ніч ныя 

тэр мі ны.

Так са ма быў ство ра ны 

цэнт ра лі за ва ны фонд пад-

трым кі і раз віц ця аг ра пра-

мыс ло вай вы твор час ці Ві-

цеб скай воб лас ці.

За куп ле на ўся го 1365 

адзі нак су час най вы со ка-

пра дук цый най тэх ні кі, па-

бу да ва на, ад ра ман та ва на і 

рэ кан стру я ва на 294 ся наж-

ныя тран шэі, рэ кан стру я-

ва на, ад ра ман та ва на 66 

ма лоч на та вар ных фер маў і 

15 комп лек саў па вы рошч-

ван ні буй ной ра га тай жы вё-

лы і сві ней.

На ба зе прад пры ем-

стваў-ін тэ гра та раў і буй ных 

пе ра пра цоў шчы каў ство ра-

ны цэнт ра лі за ва ныя служ бы 

ве тэ ры на рыі, ме хат ра ды, бу-

даў ні чыя служ бы, па слу га мі 

якіх мо гуць ка рыс тац ца ўсе 

ар га ні за цыі і фі лі ялы, што 

ўва хо дзяць у струк ту ру.

«СА ПРАЎД НАЯ ЛЮ БОЎ ДА РА ДЗІ МЫ

ААТ «Нафтан».
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