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КУРС НА МОЦ НУЮ 
ЭКА НО МІ КУ

Стар шы ня Баб руй-
ска га рай вы кан ка ма 
Па вел НАЙ ДЗЕН — ча-
ла век на Баб руй шчы не 
па куль но вы, уз на чаль-
вае мяс цо ваю ўла ду 
ўся го не каль кі ме ся цаў, 
але ўжо доб ра ве дае, 
чым жы ве ра ён. Га лоў-
нае ба гац це, лі чыць ён, 
гэ та лю дзі. Іх пра ца ві-
тыя ру кі вы рошч ва юць 
хлеб, бу ду юць да мы, 
ства ра юць ма тэ ры яль-
ныя і ду хоў ныя да бро-
ты.

— Ра ён рас це і раз ві ва ец ца, — ка жа кі раў нік ра ён най 
ула ды. — Вя лі кую до лю ў раз віц ці рэ аль на га сек та ра эка-
но мі кі ра ё на зай мае сель ская гас па дар ка. Асноў ны мі на-
прам ка мі дзей нас ці з'яў ля юц ца вы твор часць і рэа лі за цыя 
зер ня, буль бы, ага род ні ны, на сен ня рап су, ма ла ка, мя са, 
яек. Акра мя аг ра прад пры ем стваў, у ра ё не пра цу юць 44 
фер ме ры, ідзе маш таб нае бу даў ніц тва жыл ля. Ле тась бы ло 
зда дзе на ў экс плу а та цыю за кошт усіх кры ніц фі нан са ван ня 
26 жы лых да моў агуль най пло шчай 4233 квад рат ныя мет-
ры — 151,2% да за дан ня го да.

Ак цэнт у ра бо це ро біц ца на пры цяг нен не ін вес ты цый і 
ства рэн не но вых пра цоў ных мес цаў, раз віц цё ма ло га і ся-
рэд ня га біз не су, за ня тасць на сель ніц тва.

Для ін вес та раў Баб руй скі ра ён вель мі пры ваб ны. Ён 
чыс ты, пры го жы, ёсць уся не аб ход ная інф ра струк ту ра, доб-
рыя да ро гі. Па тэ ры то рыі ра ё на пра хо дзяць чы гу нач ныя 
лі ніі Мінск — Баб руйск — Го мель, Баб руйск — Каст рыч-
ніц кі. Асноў ныя аў та да ро гі — Асі по ві чы — Мінск, Ялі за-
ва — Бе ра зі но, Слуцк — Іва цэ ві чы, Кі раўск — Ма гі лёў, 
Ра га чоў — Кры чаў, Жло бін — Го мель, Па ры чы — Свет ла-
горск, Глуск — Лю бань. Ёсць цу доў ныя ін вест пля цоў кі, дзе 
мож на зай мац ца роз ны мі фор ма мі біз не су. Бу дзем ра ды 
лю дзям, якія ма юць на мер раз ві ваць ту рызм, пры да рож ны 
сэр віс, аказ ваць гас ці ніч ныя па слу гі. Баб руй шчы на ба га тая 
на гіс та рыч ныя і пры род ныя пом ні кі. На паўд нё ва-ўсход няй 
ус кра і не Баб руй ска раз ме шча ны ланд шафт ны за каз нік 
мяс цо ва га зна чэн ня — «Ду баў скі кас кад азёр». Ра ка Вір 
злу чае 4 во зе ры — Дра гі чын, Усох, Пла вун, Вя ха ва. Та кая 
з'я ва ў воб лас ці адзі ная.

Ёсць доб рая маг чы масць па бу да ваць свой біз нес на 
пе ра пра цоў цы пра дук таў сель скай гас па дар кі — мя са, ма-
ла ка, са да ві ны, га род ні ны. У ра ё не ство ра на моц ная сы ра-
він ная ба за для ін шых га лін. Вы рошч ва ец ца буй на ра га тая 
жы вё ла, свін ні, птуш ка. Бу ду юц ца но выя ма лоч на-та вар ныя 
фер мы, раз ві та рас лі на вод ства. Мы га то вы раз гле дзець 
лю быя пра па но вы ад ін вес та раў. Спа дзя ю ся, што на ша 
су пра цоў ніц тва бу дзе ўза е ма вы гад ным.

БІЗ НЕС МАЦ НЕЕ
Ма ры на ТА РЭЛ КІ НА, на-

мес нік стар шы ні Бабруйска-
га райвыканкама па эка но-
мі цы:

— Для раз віц ця ма ло га і ся-
рэд ня га прад пры маль ніц тва, 
ад крыц ця но вых суб' ек таў гас-
па да ран ня ў ра ё не ства ра ец ца 
ма ё мас ная, фі нан са вая і ін фар-
ма цый ная пад трым ка з бо ку 
ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван-
ня. Каб ча ла ве ку бы ло ляг чэй 
за ры ен та вац ца, ство ра ны Цэнтр пад трым кі прад пры маль ніц-
тва ЗАТ «Ін тэ лект Кан са л тынг», дзе атры маць кан суль та цыі 
мо гуць і прад пры маль ні кі Баб руй ска га ра ё на. Ле тась у нас 
бы ло за рэ гіст ра ва на 26 ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў і 
25 ка мер цый ных прад пры ем стваў. Ка мер цый ны мі ар га ні за-
цы я мі ство ра на 48 пра цоў ных мес цаў пры за дан ні 30. Што год 
ад кры ва ец ца шмат суб' ек таў ма ло га біз не су, рэ гіст ру ем па 
20–25 ар га ні за цый. За 2 ме ся цы ўдзель ная ва га па ступ лен-
няў ад прад пры маль ніц кіх струк тур скла ла 45,3%. У ра ё не 
прад стаў ле ны ўсе сфе ры біз не су — дрэ ва ап ра цоў ка, ган-
даль, ака зан не па слуг, ся лян ска-фер мер ская гас па дар ка, 
бу даў ніц тва. Але най больш па пу ляр ны на пра мак у прад пры-
маль ных лю дзей усё ж та кі дрэ ва ап ра цоў ка і гру за пе ра воз кі. 
З удзе лам суб' ек таў ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва 
ства ра юц ца аб' ек ты пры да рож на га сэр ві су. На аў та да ро зе 
М-5 Мінск — Го мель раз ме шча ны ка фэ «Метрдатэль» у вёс-
цы Ба я ры і ка фэ «Аль та ро» ў вёс цы Сыч ка ва, на аўтадарозе 
Слуцк — Івацэвічы —  кафэ «Смажанка» прыватнага прад-
прыемства «СТАТАЛСЕР» у аграгарадку Гарбацэвічы. Уся го 
на 1 сту дзе ня ў ра ё не на ліч ва ла ся 373 ка мер цый ныя ар га ні-
за цыі, 255 ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў.

З лі ку больш буй ных і знач ных — прад пры ем ства «Са-
пёр мэб ля», якое зай ма ец ца вы твор час цю кор пус най мэб-
лі з МДФ. Яго пра дук цыя ка рыс та ец ца на рын ку вя лі кім 
по пы там. 

Што год ро бяць ад чу валь ны фі нан са вы ўнё сак у сваё 
прад пры ем ства прад стаў ні кі ся рэд ня га і ма ло га біз не су ЗАТ 

«Птуш ка фаб ры ка «Віш нёў ка» і «Сек т рааг рап рам». Уво гу-
ле па ра ё не за мі ну лы год пры цяг ну та пра мых за меж ных 
ін вес ты цый амаль на 500 ты сяч до ла раў.

ЁСЦЬ НА КА ГО 
РАЎ НЯЦ ЦА

На мес нік на чаль ні ка ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, 
куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Баб руй ска га рай вы кан-
ка ма Дзміт рый ВЯ РОЎ КІН:

— Па вы ні ках кож на га го да мы пра во дзім кон курс на 
пры сва ен не га на ро ва га зван-
ня «Ча ла век го да» па трох на-
мі на цы ях — вы твор чая дзей-
насць, не вы твор чая сфе ра і 
гра мад ска-па лі тыч ная дзей-
насць. Гэ та зван не — вы со-
кая ад зна ка, та му ад бор ідзе 
жорст кі. Трэ ба, каб ча ла век 
са праў ды быў за слу жа ны і з 
кан крэт ны мі спра ва мі. Сё ле та 
толь кі ў ад ной на мі на цыі быў 
на зва ны пе ра мож ца кон кур-
су. Ім ста ла Воль га Ва сі лен ка, 
на стаў ні ца ха ра вых дыс цып лін Хі моў скай дзі ця чай шко лы 
мас тац тваў з аг ра га рад ка Ка ва лі. Ле тась Воль га Ва сі лен ка 
бы ла ад зна ча на ад ра зу не каль кі мі прэ стыж ны мі дып ло ма-
мі. Ка лек тыў пад яе кі раў ніц твам — узор ны ан самбль на-
род най пес ні «Ка ва лёў скія ве ся луш кі» — двой чы атры маў 
дып ло мы лаў рэ а таў 1-й сту пе ні на між на род ным фо ру ме 
на род най му зы кі і фальк ло ру ў Мін ску і на рэ гі я наль ным 
свя це дзі ця чай твор час ці «Рус кі парт рэт у бе ла рус кім ін-
тэр' еры» ў Жло бі не.

Ка лі ка заць у цэ лым пра ра ён, то ві зіт най карт кай яго 
з'яў ля юц ца так са ма на род ны фальк лор ны ан самбль «Пя-
рэз вы», удзель нік між на род ных і рэс пуб лі кан скіх фес ты-
ва ляў, на род ны ан самбль тан ца «Бе ла русь». Гэ тыя два 
ка лек ты вы даў но іс ну юць у ра ё не і іх ве да юць да лё ка за 
ме жа мі на шай кра і ны.

ПРЫ ЯЗ ДЖАЙ ЦЕ 
АД ПА ЧЫЦЬ

На чаль нік ад дзе ла аду ка цыі, спор ту і ту рыз му Баб-
руй ска га рай вы кан ка ма Але на БАР КОЎ СКАЯ:

— Ця пер ак тыў на раз ві-
ва ец ца та кі кі ру нак, як уяз-
ны ту рызм. Для ра ё на гэ та 
і па пу ля ры за цыя мяс цо вых 
сла ву тас цяў, якіх у нас да-
стат ко ва, і пры цяг нен не фі-
нан са вых срод каў. На Баб-
руй шчы не шмат мяс тэ чак, 
якія ці ка ва бу дзе на ве даць. 
Рэ кі, азё ры, ляс ныя ма сі вы, 
чыс тае па вет ра — чым не 
ўмо вы для ка рыс на га і пры-

го жа га ад па чын ку? У ра ё не сён ня функ цы я нуе 18 суб' ек-
таў аг ра эка ту рыз му. Кож ны гас па дар імк нец ца ства рыць 
свой ін ды ві ду аль ны стыль, на даць ад мет насць ся дзі бе. 
Нех та пра па ноў вае ры бал ку або па ля ван не, нех та за-
ах воч вае бе ла рус кай кух няй і ак тыў ным ад па чын кам. З 
бо ку дзяр жа вы для ах вот ных зай мац ца гэ тай дзей нас цю 
ства ра юц ца ўсе ўмо вы. За рэ чным ад дзя лен нем «Бе ла аг-
ра прам бан ка» Баб руй ска за пе ры яд з 2007 па 2016 га ды 
суб' ек там аг ра эка ту рыз му вы да дзе на 7 іль гот ных крэ ды-
таў. Пер ша ад кры ва льні ка мі ў гэ тым ві дзе дзей нас ці ста лі 
ся дзі бы «Іза бэ ла» ў па сёл ку Ле ні на і «Дзя дзя Фё дар» у 
па сёл ку Но вая Ша ра еў шчы на. Да рэ чы, гас ця вы дом ся-
дзі бы «Іза бэ ла» па бу да ва ны на пад мур ках ста ра даў ня га 
кня жац ка га ма ёнт ка ро ду За бэ лаў. Пра гэ та на гад ва юць 
скля пе ніс тыя сто лі фі гур най клад кі з чыр во най цэг лы. 
Не па да лёк зна хо дзіц ца во зе ра з ні цы мі вер ба мі. Пры чым 
ва да та кая праз рыс тая, што мож на ўба чыць ры бу. А за 
20 кі ла мет раў зна хо дзіц ца крэ пасць, якую доў га не мог 
узяць На па ле он. По бач — зна ка мі тая пе ра пра ва Ба на-
пар та це раз Бе ра зі ну. Ін шым аг ра ся дзі бам так са ма ёсць 
чым здзі віць. Пры яз джай це, не па шка ду е це!

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by

ІН ВЕС ТАР 
ДЛЯ БАБ РУЙ СКА ГА 

РА Ё НА
Мемарыяльны комплекс у в. Сычкава ў гонар воінаў 

1-га Беларускага фронта і партызан, загінуўшых 
пры вызваленні Бабруйскага раёна ў чэрвені 1944 г.


