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ІН ВЕС ТАР ЛЮ БІЦЬ 
РА ЗУМ НЫХ

— На рэ гі я наль ны пі лот ны 
пра ект «Кры чаў — ма лы ра зум ны 
го рад. Кры чаў скі ра ён. Раз ві ва-
ем ся ра зам» мы ўскла да ем шмат 
спа дзя ван няў, — ка жа стар шы-
ня Кры чаў ска га рай вы кан ка-
ма Дзміт рый БАЧ КОЎ. — Гэ та 
дасць маг чы масць ін вес та ру 
мак сі маль на хут ка атры маць 
усю аб' ек тыў ную ін фар ма цыю па 
інф ра струк ту ры, якая ў нас ства-
ра ец ца, і люд скім па тэн цы я ле, 
які пра цуе. Бу дзе бач на, якія тут 
іс ну юць маг чы мас ці для мо ла-
дзі і па вы шэн ня якас ці жыц ця. 
Сё ле та ў нас прай шла трэ цяя рэ-
гі я наль ная кан фе рэн цыя з удзе-
лам су пра цоў ні каў аб' яд на на га 
ін сты ту та праб лем ін фар ма ты кі 
НАН Бе ла ру сі і На цы я наль на га 
ка даст ра ва га агенц тва Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. Гэ та на шы парт нё ры, 
якія да па ма га юць рэа лі зоў ваць 
пра ект. З імі мы аб мер ка ва лі 
агуль ныя на пра цоў кі і на ме ці лі 
но выя ары ен ці ры. У най блі жэй-
шых пла нах — зра біць з да па-
мо гай ІT-тэх на ло гій «ра зум ны-
мі» фер мы, рай вы кан кам і жы лы 
фонд. Плюс транс парт і элект-
рыч насць. Гэ тым мы па леп шым 
якасць жыц ця і маг чы мас ці для 
ін вес та раў, бо для іх вель мі важ-
на, хто бу дзе гэ тыя маг чы мас ці 
раз ві ваць.

Спе цы яль на для ін вес та раў у 
ра ё не рас пра ца ва ны дэ та лё вы 
«Ін вес ты цый ны паш парт», пе ра-
кла дзе ны на анг лій скую і ня мец-
кую мо вы. А ле тась, пе рад тым 
як дэ ле га цыя з ра ё на на ча ле з 
Дзміт ры ем Бач ко вым па бы ва ла 
ў Кі таі, ін вест паш парт быў пе ра-
кла дзе ны яшчэ і на кі тай скую. Як 
той ка заў — усё для клі ен та.

— У нас у ра ё не ўжо два кі-
тай скія ін вес та ры, — ад зна чае су-
раз моў нік. — Дру гі з'я віў ся пас ля 
на шай па езд кі ў Кі тай. За раз мы з 
ім пра цу ем і ад на ча со ва шу ка ем 
но выя ва ры ян ты. Мы вы зна чы лі 
для ся бе ка ля 40 ін вест пля цо вак 
і дзе вяць асноў ных кі рун каў, па 
якіх пра во дзім ра бо ту. Ін вес тар, 
што пры хо дзіць да нас, ба чыць 
пля цоў кі, якія ёсць для раз віц ця 
яго біз не су, і перс пек ты вы. А мы 
з улі кам яго ін та рэ саў і па тра ба-
ван няў пад бі ра ем ап ты маль ны 
ва ры янт. Як вы нік, коль касць 
ін вес ты цый па сту по ва па вя ліч-
ва ец ца. Ка лі ле тась у ра ён бы-
лі пры цяг ну тыя ка ля 280 ты сяч 
до ла раў пра мых за меж ных ін-
вес ты цый (а з улі кам ту тэй ша-
га рэ зі дэн та СЭЗ — 920 ты сяч), 
то сё ле та ужо за пяць ме ся цаў 
275 ты сяч. Да рэ чы, кі тай ская 
кам па нія «Ін фэн», якая спе цы-
я лі зу ец ца на вы рошч ван ні гры-
боў, аба сна ва ла ся ў Кры чаў скім 
ра ё не яшчэ да та го, як ста ла рэ-
зі дэн там СЭЗ.

І ПРА МЫС ЛО ВАСЦЬ, 
І СЕЛЬ СКАЯ 
ГАС ПА ДАР КА

Кры чаў вя до мы ў кра і не дзя ку-
ю чы буй но му вы твор цу цэ мен ту 
«Кры чаў цэ мент на шы фер». І гэ ты 
кі ру нак па зі цы я ну ец ца ў ра ё не як 
адзін з перс пек тыў ных. На гляд ны 
прык лад — вы твор часць цэ мент-
на-стру жач ных пліт СSР BZS, якая 
ад кры ла ся ў 2015 го дзе з удзе-
лам бе ла рус ка-аў стрый ска га ка-

пі та лу. Сён ня на прад пры ем стве 
пра цуе 170 ча ла век, а 90 % яго 
пра дук цыі ідзе на экс парт.

— На сён няш ні дзень мы 
адзі ныя ў кра і не вы твор цы гэ-
тай пра дук цыі, — ка жа ды рэк-
тар СТАА «СSР BZS» Юрый 
ЛА РЫН. — Асноў ныя на шы спа-
жыў цы — Ра сія і 14 кра ін Еў ра са-
ю за, у тым лі ку Поль шча, Гер-
ма нія, Вя лі ка бры та нія, Да нія, 
Венг рыя. Апош нім ча сам шмат 
пра дук цыі за бі рае Укра і на. 
У маі ад пра ві лі ў Еў ро пу та ва ру 
на 512 ты сяч еў ра, на 8 міль ё-
наў руб лёў у Ра сію і на 150 ты-
сяч бе ла рус кіх руб лёў на ры нак 
Бе ла ру сі.

На чаль нік вы твор час ці Ва-
ле рый Бу дзя наў пра во дзіць на 
склад га то вай пра дук цыі. Яна 
там, да рэ чы, не за трым лі ва ец ца. 
Част ка пліт, за цяг ну тая чор най 
плён кай, ча кае свай го за каз чы-
ка з Поль шчы. А не па да лёк ад 
скла да ўжо ста іць фу ра з Украі-
ны. Хут ка пач нец ца па груз ка. 
На плы ву па куль ня ма, а вось у 
пят ні цу, ка жа Ва ле рый Бу дзя наў, 
утва ра юц ца на ват чэр гі.

Кры чаў скі офіс яшчэ ад на го 
ін вес та ра зна хо дзіц ца ў До ме 
Са ве таў. Кі тай скае ТАА «Жа няа 
Са юз» збі ра ец ца ства рыць на тэ-
ры то рыі ра ё на комп лекс па вы-
рошч ван ні і пе ра пра цоў цы лё ну. 
І ра бо та ўжо па ча ла ся.

— Не каль кі гас па да рак на да-
га вор ных умо вах да па ма га юць 
нам за ся ваць па лі, — удак лад няе 
аг ра ном та ва рыст ва Анд рэй 
БА РА НАЎ. — Шчыль на пра цу-

ем з ін сты ту там льна вод ства ў 
Ор шы. Што да ты чыц ца па тра ба-
ван няў, то яны стан дарт ныя: трэ-
ба ўсё свое ча со ва вы кон ваць — 
і пы тан няў не бу дзе.

НЕ ПРА МЫЯ, 
АЛЕ Ж ТАК СА МА 
ІН ВЕС ТЫ ЦЫІ

Во пыт па каз вае: лю бы сро дак 
для пры цяг нен ня гро шай у ра ён 
доб ры.

— Яшчэ адзін кі ру нак, у якім 
мы пра цу ем, гэ та раз віц цё мяс-
цо вых іні цы я тыў, — удак лад няе 
стар шы ня рай вы кан ка ма Дзміт-
рый Бач коў. — Удзел у роз ных 
пра гра мах да зва ляе нам пры-
цяг ваць да дат ко выя кры ні цы для 
раз віц ця рэ гі ё на. У пры ват нас ці, 
сё ле та мы ўдзель ні ча ем у двух 
пра ек тах. Адзін звя за ны з між на-
род най да па мо гай па па ла ца ва-
пар ка вым комп лек се, дру гі — з 
эка ла гіч ным цэнт рам.

Ле тась у Кры ча ве быў ад кры-
ты Цэнтр пад трым кі прад пры-
маль ніц тва. Да рэ чы, так са ма з 
да па мо гай між на род на га гран-
та. Мэ та яго — раз віц цё іні цы я тыў 
на мяс цо вым уз роў ні, ства рэн не 
но вых пра цоў ных мес цаў.

— Пе ры я дыч на мы пра во-
дзім се мі на ры, дзе лю бы ах вот-
ны мо жа азна ё міц ца з ас но ва мі 
вя дзен ня біз не су, — рас каз вае 
спе цы я ліст Цэнт ра Мі кі та 
ФЁ ДА РАЎ. — Апош ні, на прык-
лад, пры свя чаў ся тэ ме, як ад-
крыць ін тэр нэт-кра му або цы-
руль ню. Сё ле та не каль кі ча ла век 
пры хо дзі ла ў цэнтр пра кан суль-
та вац ца, з ча го па чы наць сваю 
спра ву. Да па ма га лі афарм ляць 
да ку мен ты, кан суль та ва лі. Адзін 
муж чы на ці ка віў ся, як ства рыць 
вы твор часць. Мы на кі ра ва лі яго 
ў Мінск у Банк раз віц ця пра кан-
суль та вац ца, як атры маць гро шы 
пад за клад. На огул, ка лі ўліч ваць 
се мі на ры і пры ват ныя кан суль-
та цыі, праз нас за паў го да прай-
шло ка ля 150 ча ла век.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

Кры чаў — адзін з тых га ра доў Ма гі лёў скай воб лас ці, якія шмат пра цу юць над сва ім раз віц цём. 
Ме на ві та тут рэа лі зу ец ца маш таб ны пра ект «Кры чаў — ма лы ра зум ны го рад. Кры чаў скі ра ён. 
Раз ві ва ем ся ра зам», які да зво ліць праз не ка то ры час стаць на се ле на му пунк ту пер шым у Бе ла ру сі 
смарт-сі ці. Зруч нае геа гра фіч нае ста но ві шча (уся го ка ля 40 кі ла мет раў ад Ра сіі), цу доў ная 
гіс та рыч ная спад чы на (адзін па ла ца ва-пар ка вы комп лекс ча го вар ты), на яў насць чы гун кі, ра кі, 
раз га лі на ва най сет кі аў та ма біль ных да рог — усё гэ та ро біць Кры чаў пры ваб ным для ін вес та раў. 
У ра бо це з пры цяг нен нем пра мых за меж ных ін вес ты цый за дзей ні ча ны ўсе — па чы на ю чы ад 
стар шы ні рай вы кан ка ма і да прос та га жы ха ра ра ё на.

 У тэ му
Аляк сандр КА МІН СКІ, на чаль нік ад дзе ла эка но мі кі 
Кры чаў ска га рай вы кан ка ма:

— Сё ле та ў наш ра ён прый шлі ра сій скі і ўкра ін скі ін вес та ры. 
Апош ні, на прык лад, на пло шчах «Кры чаў цэ мент на шы фе ра» збі-
ра ец ца ства раць стан кі, вы твор часць бу дзе на зы вац ца «Кры чаў скі 
ма шы на бу даў ні чы за вод». Раз ві ва ем ад но сі ны з кі тай ца мі. Ле-
тась на ша дэ ле га цыя па бы ва ла ў Кі таі, а за раз ча ка ем іх да ся бе 
ў гос ці. Ін вес та ры пры хо дзяць да нас роз ны мі шля ха мі. Ка гось ці 
мы зна хо дзім і за пра ша ем, нех та пры яз джае да нас пас ля роз ных 
ін вест фо ру маў у Ма гі лё ве, хтось ці сам вы ву чае сайт рай вы кан ка-
ма. Біз нес ме наў ва біць на ша геа гра фіч нае ста но ві шча, тое, што 
ад Ра сіі не да лё ка. Пра мыя ін вес ты цыі да юць ра ё ну раз віц цё, і мы 
за ці каў ле ны, каб ах вот ных уклас ці свае гро шы бы ло як ма га бо-
лей. Для нас гэ та но выя тэх на ло гіі, экс парт, да дат ко выя ра бо чыя 
мес цы, за ра бот ная пла та, на паў нен не бюд жэ ту. І біз не су доб ра, 
і го ра ду на ка рысць.

ПО ГЛЯД ДЭ ПУ ТА ТА
Стар шы ня Кры чаў ска га 
ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Іры на ПРУД НІ КА ВА:

— Дэ пу тац кі кор пус пра во дзіць 
ак тыў ную ра бо ту па пры цяг нен ні 
гран таў. Пазале тась бы лі пра фі-
нан са ва ныя дзве за яў кі па ты ся-
чы до ла раў, ле тась мы вый гра лі 
грант на 50 ты сяч до ла раў. Пра-
ект на зы ваў ся «Па ла ца ва-пар ка-
вы ан самбль — тэ ры то рыя эка-
ту рыз му, чыс тая эка ло гія». Ра бі лі 
яго вы ключ на сва і мі сі ла мі — я, 
стар шы ня Са ве та ве тэ ра наў Зі на-
і да Скач ко ва, ды рэк тар гіс та рыч-
на га му зея Ула дзі мір Мішчанка, 
які па ра лель на ўзна чаль вае ў 
ра ё не ма ла дзёж ны пар ла мент. 
За раз на раз гля дзе яшчэ адзін 
пра ект — «Дзе цям вай ны кло пат 
і ўва гу», які фі нан суе між на род-
ны фонд Гер ма ніі «Уза е ма ра зу-
мен не». Яго рас пра цоў ва ла пад 
эгі дай Са ве та ве тэ ра наў Зі на і да 
Скач ко ва, а парт нё рам вы сту піў 
рай са вет дэ пу та таў. Мы так са ма 
ста лі ад ны мі з ча ты рох пе ра мож-
цаў кон кур су ПРА АН-ГЭФ-Мін-
пры ро ды «Бе ла русь: Пад трым ка 
зя лё на га го ра да бу даў ніц тва ў ма-
лых і ся рэд ніх га ра дах Бе ла ру сі». 
У воб лас ці мы адзі ныя, хто быў 
ад зна ча ны. А ўся го ў кон кур се 
пры ма ла ўдзел ка ля 30 за яў ні каў. 
Нам бу дзе ака за ная да па мо га ў 
скла дан ні пра ек таў па роз ных кі-
рун ках. Гэ та і да ро гі, і ве ла рух, і 
эка ло гія, і бяс пе ка на да ро гах, і 
«ра зум ныя» пры пын кі, і шмат 
ча го ін ша га для та го, каб жы ха-
рам бы ло кам форт на ў го ра дзе. 
З пра ек там «Кры чаў — ра зум ны 
го рад» гэ та бу дзе цес на пе ра-
кры жоў вац ца. А яшчэ дэ пу та ты 
рэа лі за ва лі вель мі важ ную спра-
ву. Сё ле та на 9 мая мы ад кры лі 
алею ге ро яў Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, дзе ўве ка ве чы лі ім ёны 
ўра джэн цаў Кры чаў ска га ра ё на. 
Ад кры лі даб ра чын ны раз лі ко вы 
ра ху нак пры ра ён ным Са ве це ве-
тэ ра наў і ста лі шу каць спон са раў. 
Пер шай ад гук ну ла ся за слу жа ная 
ар тыст ка Бе ла ру сі, дэ пу тат Па ла-
ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Іры на Да ра фе е ва, ка ра ні 
якой як раз з Кры ча ва. Яна да ла 
даб ра чын ны кан цэрт, і ўсе гро-
шы ад яго, а гэ та ка ля 14 ты сяч 
руб лёў, па поў ні лі наш ра ху нак. 
«Крычаўпраектсэрвіс» зра біў за 
свой кошт пра ект, а «Кры чаў цэ-
мент на шы фер» за бяс пе чыў буд-
ма тэ ры я ла мі. «Ка му наль нік» доб-
ра ўпа рад ка ваў тэ ры то рыю. Ад на-
ча со ва вя ла ся ра бо та па звер цы 
спі саў: пер ша па чат ко ва там бы ло 
2700 ча ла век, а пас ля та го, як мы 
яго пе ра пра ца ва лі, ста ла 3521. Іх 
проз ві шчы па зна ча ны на 22 гра-
ніт ных плі тах. Ра бо та пра цяг ва ец-
ца — на сён няш ні дзень вы яў ле на 
яшчэ чатыры та кія ча ла ве кі. Ме-
ма ры ял абы шоў ся пры клад на ў 
55 ты сяч руб лёў.

ГО РАД, 
ПРЫ ВАБ НЫ 

ДЛЯ БІЗ НЕ СУ

Дзміт рый БАЧ КОЎ і яго ка ман да 
за аб мер ка ван нем чар го вай ін вест пля цоў кі.

Аляк сандр КА МІН СКІ: 
«Са мыя на дзей ныя ін вес та ры 

на Дош цы го на ру».

Ва ле рый БУ ДЗЯ НАЎ: 
«Та кая пра дук цыя ства ра ец ца 
вы ключ на на на шым кры чаў скім 
прад пры ем стве».


