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Га лоў ны ак цэнт зроб ле ны 
на ін вес ты цый най па лі ты цы. 
Хоць ле тась пры ток 
за меж ных ін вес ты цый 
у рэ гі ён склаў 300 міль ё наў 
до ла раў, не ўсе пра гноз ныя 
па каз чы кі ўда ло ся вы ка наць. 
Сё ле та бу дзе да дзе ны старт 
не каль кім дзя сят кам но вых 
ін вест пра ек таў.

У раз мо ве з жур на ліс та мі 
стар шы ня Гро дзен ска га аб-
лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ-
та Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ ад зна-
чыў, што за мі ну лы год ня ма ла 

да сяг ну та. Рэ гі ён зра біў знач ны 
крок на пе рад у са цы яль на-эка-
на міч ным раз віц ці, але не ўсе 
рэ зер вы за дзей ні ча ны. З вась мі 
асноў ных па каз чы каў эфек тыў-
нас ці ра бо ты вы ка на на пяць. 
У лі ку ста ноў чых — знеш не эка-
на міч ная дзей насць. Рост экс-
пар ту склаў 111 %, гэ та свед чыць 
пра тое, што пра дук цыя гро-
дзен скіх вы твор цаў за па тра ба-
ва на на знеш ніх рын ках і доб ра 
пра да ец ца. Раз ві ва ец ца экс парт 
па слуг, асаб лі ва ў транс парт-
най, бу даў ні чай і ту рыс тыч най 
сфе рах.

— Тыя на ма ган ні, што прад-
пры мае воб ласць, да юць свой 
плён, — ад зна чыў Ула дзі мір Краў-
цоў. — Але мы маг лі б зра біць 
яшчэ больш. На прык лад, ёсць 
праб ле мы ў экс парт най дзей нас ці 
та кіх прад пры ем стваў «Бел наф та-
хі ма», як «Грод на Азот» і «Лід ская 
ла ка фар ба». Вя до ма, на іх ра бо це 
ад люст роў ва ец ца не ста біль ная сі-
ту а цыя з наф тай, та му трэ ба пера-
ары ен та вац ца і пры няць ме ры, 
якія вы пра ца ва ны эка на міч ным 
шта бам рэ гі ё на.

За бяс пе ча ны пра гноз па зар-
пла це. На ка нец мі ну ла га го да 

шэсць ра ё наў вый шлі на ўзро-
вень што ме сяч най апла ты вы-
шэй за ты ся чу руб лёў. Зні жа на 
на пру жа насць на рын ку пра цы. 
Ство ра на больш за пяць ты сяч 
ра бо чых мес цаў. Ця пер у воб-
лас ці на ад на го бес пра цоў на га 
пры па дае ў ся рэд нім дзе сяць 
ва кан сій.

— Ня гле дзя чы на роз ныя праб-
ле мы, нам уда ло ся на поў ніць наш 
бюд жэт, атры маць тыя да хо ды, 
якія пла на ва лі, і рэа лі за ваць іх у 
са цы яль ных пра гра мах, — пад-
крэс ліў кі раў нік рэ гі ё на. — Ле тась 
у воб лас ці ўве дзе ны та кія буй ныя 
аб' ек ты, як шко лы, баль ні цы, сад-
кі, спар тыў ныя цэнт ры. Та кая ж 
за да ча ста іць і на гэ ты год.

Бу дзе пра цяг ну та ра бо та па 
вы ра шэн ні тых пы тан няў, якія 
хва лю юць на сель ніц тва. Гэ та 
ра монт і бу даў ніц тва да рог, бы-
та выя і жыл лё ва-ка му наль ныя 
пы тан ні, у пры ват нас ці, за бяс пе-
ча насць якас най піт ной ва дой, 
ра бо та з ад хо да мі, ка пі таль ны 
ра монт жыл ля.

Ра зам з тым бу дзе ўдзя ляц ца 
знач ная ўва га но вым век та рам 
за меж на га су пра цоў ніц тва. Сё ле-
та ў Грод не бу дзе пра хо дзіць Бе-
ла рус ка-Укра ін скі фо рум рэгіё -
наў, да яко га воб ласць ак тыў на 
рых ту ец ца. Дня мі гро дзен ская 

дэ ле га цыя на ве дае Хер сон скую 
воб ласць Укра і ны, каб за ма ца-
ваць су пра цоў ніц тва. Яшчэ ад на 
прад стаў ні чая дэ ле га цыя ў лю-
тым ад праў ля ец ца ва Уз бе кі стан 
на між на род ны кір маш з мэ тай 
знай сці но вых парт нё раў. За ход ні 
век тар — Літ ва і Поль шча — пра-
ду гледж вае ра бо ту па шэ ра гу 
транс гра ніч ных пра ек таў у рам-
ках ЕС. Іх сё ле та пла ну ец ца рэа-
лі за ваць звыш 60.

Важ ны ак цэнт бу дзе зроб ле ны 
на ту рыс тыч ны па тэн цы ял рэ гіё-
на. На гэ ты ас пект пад час се сіі 
звяр нуў ува гу стар шы ня аб лас-
но га Са ве та дэ пу та таў Ігар Жук. 
Ён пад крэс ліў, што гэ та му кі рун ку 
апош нім ча сам удзя ля ец ца шмат 
ува гі, раз ві ва ец ца ту рыс тыч ная 
інф ра струк ту ра. З кож ным го-
дам коль касць ту рыс таў рас це, 
за пяць га доў па ток па вя лі чыў ся 
амаль у пяць ра зоў. І гэ тую план-
ку трэ ба ўзняць на яшчэ вы шэй-
шы ўзро вень.

На се сіі бы ла за цвер джа на аб-
лас ная ін вес ты цый ная пра гра ма 
па фі нан са ван ні 140 аб' ек таў. На 
гэ тыя мэ ты з бюд жэ ту бу дзе на-
кі ра ва на звыш 130 міль ё наў руб-
лёў. З іх 77 — на сфе ру жыл лё ва га 
бу даў ніц тва і звыш 50 — на аб' ек-
ты са цы яль най інф ра струк ту ры.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

На ба зе 
сель ска гас падар ча га 
прад пры ем ства «Саў гас 
«Даб ра во лец» Клі чаў ска га 
ра ё на прай шло вы яз ное 
па ся джэн не Па ста ян най 
ка мі сіі па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі. 
У па ся джэн ні ўзяў удзел 
на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі 
Ана толь ІСА ЧАН КА.

Аб мяр коў ва лі пра ект 
За ко на «Аб змя нен ні За-
ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб пле мян ной спра ве 
ў жы вё ла га доў лі». Стар-
шыня ка мі сіі Мі ха іл Ру сы 
рас тлу ма чыў пры сут ным, 
што вы езд у Клі чаў скі ра-
ён мае мэ тай па вы шэн-
не якас ці за ка нат вор ча га 
пра цэ су. Для гэ та га вы ра-
шы лі раз гля даць пра ек ты 
асоб ных за ко наў ме на ві та 
з удзе лам ра бот ні каў і спе-
цы я ліс таў, якім да вя дзец ца 
пра ца ваць з імі.

Іні цы я ты ва ра зум ная. 
Але ча му мес цам пра вя-
дзен ня па ся джэн ня быў 
абра ны «Саў гас «Даб ра-
во лец»? Па-пер шае, гэ та 
вя до мая ў воб лас ці гас-
па дар ка, ка лек тыў якой 
ста віць рэ аль ныя мэ ты па 
раз віц ці вы твор час ці і ў 
ня прос тых умо вах гас па-
да ран ня да ся гае ста біль-
ных ста ноў чых вы ні каў 
рос ту. Па-дру гое, ды рэк-
тар «Даб ра воль ца» Алег 
Порт нік з'яў ля ецца на мес-
ні кам стар шыні Паста ян-
най ка мі сіі па рэ гі я наль-

най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні. Як се на тар 
і аграр нік з вя лі кім ста жам 
Алег Пят ро віч ад чу вае і ра-
зу мее, якія зме ны не аб ход-
на ўнес ці ў вы шэй на зва ны 
за кон, каб ай чын ная жы-
вё ла га доў ля хут чэй ру ха-
ла ся на пе рад, бы ла су час-
ная і кан ку рэн та здоль ная, 
апе ра тыў на рэ ага ва ла на 
вы клі кі ча су.

Ві даць, не вы пад ко ва 
пе рад дыс ку сі яй па пра-
ек це за ко на гас па дар за-
пра сіў ка лег-се на та раў на 
свае во чы ўба чыць, чым 
жы вуць жы вё ла во ды гас-
па дар кі, як ім пра цу ец ца, 
спы таць іх пра на дзён ныя 
вы твор чыя праб ле мы. 
А так са ма па гля дзець, 
у якіх умо вах утрым лі ва-
ец ца жы вё ла. Гас цям бы-
ла да дзе на маг чы масць 
на ве даць ма лоч на та вар-
ны комп лекс «Дуб ро ва», 

агле дзець збож жа ток і 
лі нію па пе ра пра цоў цы 
алей ных куль тур, па зна ё-
міц ца з прак ты кай за хоў-
ван ня буль бы.

Пас ля эк скур сіі раз мо ва 
пад час па ся джэн ня бы ла 
дзе ла вая, хоць мо ман та мі 
га ра чая і вост рая. І кан крэт-
ная. Ад ра зу ска жам, што 
ней кіх эк стра ар ды нар ных 
пры чын для ўня сен ня ра-
ды каль ных змен у за кон 
ня ма. Ёсць на ват і пэў ныя 
зда быт кі ў пле мян ной га-
лі не. На прык лад, ле тась 
Бе ла русь упер шы ню рас-

па ча ла экс парт пле мян ной 
пра дук цыі: яе бы ло рэа лі-
за ва на ў Ра сіі, Ка зах ста не, 
Гру зіі, Уз бе кі ста не і Та-
джы кі ста не на 1,3 мільё на 
до ла раў. Сё ле та ёсць маг-
чы масць пе ра ўзы сці гэ ты 
па каз чык і па шы рыць геа-
гра фію па ста вак. У Бе ла ру сі 
ўпер шы ню на пост са вец кай 
пра сто ры па ча ла ся ўні каль-
ная ра бо та па ап ты мі за цыі 
бія тэх на ла гіч ных пры ёмаў 
для пра вя дзен ня поў ных 
ге ном ных да сле да ван няў.

І тым не менш, каб іс ці 
ў на гу з ча сам, па сло вах 

на мес ні ка мі ніст ра сель-
скай гас па дар кі і хар-
ча ван ня Іга ра БРЫ ЛА, 
у апош нія га ды на спе ла 
не аб ход насць змен у за кон 
аб пле мян ной спра ве.

Не бу дзем пе ра каз-
ваць усю раз мо ву пра фе-
сі я на лаў — ска жам, што 
скла да ная і ад каз ная су-
час ная пле мян ная ра бо та 
ўклю чае ў ся бе ме ры па 
па вы шэн ні эфек тыў нас ці 
се лек цый нага пра цэ су ў 
кра і не, зні жэн ні вы дат каў 
на до гляд ма лад ня ку, ра-
бо ту па атры ман ні асаб лі ва 
каш тоў ных бы коў з да па-
мо гай транс план та цыі, за-
ха ды па ства рэн ні па пу ля-
цыі жы вё лы, устой лі вай да 
ге не тыч ных за хвор ван няў, 
і мно гае ін шае. І ўсю гэ ту 
дзей насць вар та пры вес ці 
ў ад па вед насць з дзе ю чым 
за ка на даў ствам, каб вы-
трым лі ваць кан ку рэн цыю.

Се на та ры і за про ша ныя 
да раз мо вы прад стаў ні кі 
Мін сель гас хар чу, ве тэ-
ры нар най служ бы, на ву-
коў цы, кі раў ні кі вя до мых 
гас па да рак, спе цы я ліс-
ты-прак ты кі ў жы вё ла га-
доў лі пе ра важ ную част ку 
аб мер ка ван ня пры свя ці лі 
вы пра цоў цы агуль ных па-
ды хо даў па ўдас ка на ленні 
За ко на «Аб пле мян ной 
спра ве ў жы вё ла га доў-
лі». У пры ват нас ці, уз нік ла 
дыс ку сія аб не аб ход нас-
ці ўка ра нен ня так зва ных 
пле мян ных паш пар тоў. 
У гэ тым да ку мен це бу дуць 
ад люст ра ва ны асноў ныя 
звест кі пра жы вё лу. Та кую 

ра бо ту ўжо па ча лі ў Ра сіі, 
Укра і не і ін шых бы лых са-
вец кіх рэс пуб лі ках.

Лейт ма ты вам у час раз-
мо вы гу ча ла дум ка аб вы-
ключ най ро лі ай чын най ге-
не ты кі ў пле мян ной жы вё-
ла га доў лі, удас ка на ленні 
тэх на ла гіч ных пра цэ саў 
у гэ тай сфе ры. На дум ку 
Мі ха і ла Ру са га, ге не ты-
ка — най важ ней шы кі ру нак 
АПК, за ла ты за пас кра і ны. 
Па спя хо вае раз віц цё га лі-
ны, з ад на го бо ку, за бяс-
печ вае атры ман не якас най 
пра дук цыі, з дру го га — да-
зва ляе ўма цоў ваць экс-
парт ны па тэн цы ял сель-
скай гас па дар кі, лі чыць 
стар шы ня Па ста ян най ка-
мі сіі. Дро бя зяў у тэх на ло гіі 
не бы вае. Каб атры маць 
кан ку рэн та здоль ную пра-
дук цыю, трэ ба пра ду маць 
і тэх на ла гіч на вы бу да ваць 
усё: ад яе вы твор час ці да 
пе ра пра цоў кі і рэа лі за цыі.

Мі ха іл Ру сы пад крэс ліў, 
што се на та ры ра зам з рас-
пра цоў шчы ка мі пра ек та 
за ко на, ву чо ны мі пра ана-
лі за ва лі, ча го не ха пае ў 
пле мян ной жы вё ла га доў лі. 
Па вы ні ках аб мер ка ван ня 
бу дуць пры ня ты кан крэт-
ныя рэ ка мен да цыі.

А прак ты ка раз гля ду 
пра ек таў за ко наў пад час 
вы яз ных па ся джэн няў пра-
цяг нец ца. Бо гэ та дае маг-
чы масць па чуць мер ка ван-
не лю дзей, якія пра цу юць 
на мес цах, ад нос на змен у 
тым ці ін шым да ку мен це.

Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.
Клі чаў скі ра ён.

НА СЕ СІІ

Пад ве дзе ны вы ні кі кон кур су, 
які вось ужо не каль кі га доў пра во дзіць 
Гро дзен ская аб лас ная аса цы я цыя 
мяс цо вых Са ве таў дэ пу та таў 
ся род ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня.

Як рас ка заў стар шы ня аса цы я цыі Ана толь 
НІ КІ ЦІН, уся го ў кон кур се ўзя лі ўдзел 64 сель скія 
Са ве ты, 79 ста рас таў і стар шынь аг ра га рад коў і 
22 ка мі тэ ты тэ ры та ры яль на га са ма кі ра ван ня. Пе-
ра мож ца мі ста лі 11 прад стаў ні коў ра ё наў і два 
ка мі тэ ты. Яны вы зна ча ны па та кіх кры тэ ры ях, як 
ства рэн не доб ра га мік ра клі ма ту, да па мо га ў вы-
ра шэн ні на дзён ных праб лем жы ха роў на се ле ных 
пунк таў і да ма вых тэ ры то рый. Так са ма важ ным 

мо ман там ста ла пад рых тоў ка да зна мя наль най 
да ты — Дня Пе ра мо гі.

— Мы ўсе аба вя за ны да гля даць сваю тэ ры то рыю, 
той учас так, дзе жы веш. За гэ тым па він ны са чыць 
не толь кі ўла ды і двор ні кі, але і кож ны з нас, — за-
ўва жыў Ана толь Ні кі цін. — У нас ты ся чы сель скіх 
Са ве таў, ты ся чы ста рас таў. У кон кур се пе ра маг лі 
шэсць сель скіх Са ве таў, шэсць ста рас таў і два ка-
мі тэ ты. Бы лі і не да хо пы ў ра бо це. Ха чу вы зна чыць 
ста ноў чы прык лад Абу хаў ска га сель ска га Са ве та, 
дзе лю дзі са праў ды пад трым лі ва юць па ра дак, га на-
рац ца сва ім аг ра га рад ком, і гэ та дае свой вы нік.

Ся род каш тоў ных па да рун каў — тры ме ры 
(матор ныя ко сы) і чай ныя сер ві зы.

 У тэму ЛЕП ШЫМ ДА СТА ЛІ СЯ КО СЫ

НАД ЧЫМ ПРА ЦУ ЕМ

НА ВОШ ТА ЖЫ ВЁ ЛЕ ПАШ ПАРТ,НА ВОШ ТА ЖЫ ВЁ ЛЕ ПАШ ПАРТ,
ці Як за ста вац ца кан ку рэн та здоль ны мі ў пле мян ной спра ве?
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У пры ват нас ці, уз нік ла дыс ку сія 
аб не аб ход нас ці ўка ра нен ня так зва ных 

пле мян ных паш пар тоў. У гэ тым да ку мен це 
бу дуць ад люст ра ва ны асноў ныя звест кі 
пра жы вё лу. Та кую ра бо ту ўжо па ча лі ў Ра сіі, 
Укра і не і ін шых бы лых са вец кіх рэс пуб лі ках.

ЗА ДЗЕЙ НІ ЧАЦЬ УСЕ РЭ ЗЕР ВЫЗА ДЗЕЙ НІ ЧАЦЬ УСЕ РЭ ЗЕР ВЫ
Дэпутаты Гро дзен ска га аб лас но га Са ве та раз гле дзелі пы тан ні са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця рэ гі ё на


