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...У кра са ві ку 2014 го да Аляк сандр 

Лука шэн ка на вед ваў Клі ма віц кі раён 

Ма гі лёў скай воб лас ці. Ад ра зу па пры-

лё це ён па дзя ліў ся ўра жан ня мі ад уба-

ча на га з бор та вер та лё та і рас кры ты-

ка ваў аг ра ры яў за ніз кую куль ту ру 

зем ля роб ства. Яшчэ звяр нуў ува гу, 

што гэ ты рэ гі ён ад стае па мно гіх па-

каз чы ках, ка лі не пра цуе прак тыч на 

горш за ўсіх у кра і не. Та ды кі раў нік 

дзяр жа вы да ру чыў прад ста віць комп-

лекс ме ра пры ем стваў па раз віц ці 

паўд нё ва г а ўсхо ду Ма гі лёў скай воб-

лас ці (дзе ля спра вяд лі вас ці ад зна чым, 

што да ру чэн не па пра цы ў гэ тым кі-

рун ку бы ло да дзе на ра ней).

Па тра ба ван не бы ло вы ка на на, ка лі ўсе 

пра па но вы бы лі аб'яд на ны ў адзі ны да ку-

мент — у сі лу ўсту піў Указ Прэ зі дэн та № 235 

«Аб са цы яль на-эка на міч ным раз віц ці паўд-

нё ва-ўсход ня га рэ гі ё на Ма гі лёў скай воб лас-

ці» ад 8 чэр ве ня 2015 го да. Што пра ду-

гледж ваў гэ ты да ку мент?

Ся мі ра ё нам Ма гі лёў скай воб лас ці бы лі 

да дзе ны іс тот ныя прэ фе рэн цыі для раз віц-

ця са цы яль най сфе ры і эка но мі кі. У пры ват-

нас ці, шы ро кія маг чы мас ці атры ма лі Кры-

чаў скі, Клі ма віц кі, Кас цю ко віц кі, Крас на-

поль скі, Слаў га рад скі, Чэ ры каў скі і Хо цім скі 

ра ё ны.

Так, прад пры ем ствы, якія бы лі ство ра ны 

на гэ тай тэ ры то рыі пас ля 1 лі пе ня 2015 го да, 

атры ма лі прэ фе рэн цыі ў вы гля дзе па бу да-

ва най за кошт рэс пуб лі кан ска га і аб лас но га 

бюд жэ таў ін жы нер най інф ра струк ту ры.

Яшчэ ім зні зі лі па мер аба вяз ко вых стра-

ха вых уз но саў з 35 % да 24 %. На 3 % зні-

зіў ся па да ход ны па да так для ра бот ні каў 

гэ тых прад пры ем стваў.

Вы дат ную маг чы масць атры ма лі жы ха ры 

гэ тых ра ё наў па бу даў ніц тве жыл ля — крэ-

дыт пад 1 % на 20 га доў, каб па бу да ваць 

або рэ кан стру я ваць дом, ква тэ ру. Ад на ўмо-

ва: трэ ба пра ца ваць на мяс цо вых прад пры-

ем ствах, у ар га ні за цы ях не менш за 10 га-

доў з мо ман ту за клю чэн ня крэ дыт на га да-

га вора.

У тым жа 2015 го дзе на се сіі аб лас но га 

Са ве та дэ пу та таў стар шы ня ка мі тэ та эка-

но мі кі Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Рус лан 

Стра хар ад зна чыў, што асноў ны ак цэнт у 

раз віц ці да дзе ных тэ ры то рый пла на ва ла ся 

зра біць на сель скай гас па дар цы, та му што 

Крас на поль скі, Слаў га рад скі, Чэ ры каў скі, 

Хо цім скі ра ё ны — аграр ныя.

За дум ка тут бы ла та кая: па клас ці ў асно-

ву АПК спе цы я лі за цыю ад ной з перс пек тыў-

ных га лін. Вя до ма, усё гэ та пла на ва ла ся 

зра біць зы хо дзя чы з па тэн цы я лу ра ё на.

Згод на з ука зам, штур шок для раз віц ця 

па він ны бы лі атры маць ляс ная гас па дар ка 

і пра мыс ло васць. Не за бы лі ся пра ма лы і 

ся рэд ні біз нес: да па маг чы гэ тым ка тэ го ры-

ям пла на ва ла ся за кошт пе ра да чы ня вы ка-

ры ста ных вы твор чых пло шчаў і аб ста ля ван-

ня суб' ек там біз не су для рэа лі за цыі ін вес-

ты цый ных пра ек таў.

Ня гле дзя чы на та кія ра шэн ні, не ўсё ўда-

ло ся рэа лі за ваць на пра ця гу двух на ступ ных 

га доў, што ў сту дзе ні 2018 го да па цвер дзіў 

та га час ны мі ністр эка но мі кі Ула дзі мір Зі ноў скі. 

Та ды ён за явіў, што паўд нё ва-ўсход ня му рэ-

гі ё ну Ма гі лёў скай воб лас ці трэ ба больш ак-

тыў на вы ка рыс тоў ваць іс ну ю чы па тэн цыял.

«На жаль, па куль не вы бі ра юц ца на ват 

тыя не вя лі кія рэ сур сы, якія бы лі вы дзе ле ны 

для раз віц ця паўд нё ва-ўсход ня га рэ гі ё на ў 

2017 го дзе. Гэ та звя за на перш за ўсё з дрэн-

най пра пра цоў кай пра ек таў і прад стаў ле ных 

біз нес-пла наў», — цы та ва ла яго Бел ТА.

Мі ністр эка но мі кі пад крэс лі ваў: пра ек ты 

па він ны быць дэ та лё ва пра пра ца ва ны, ра-

шэн ні па він ны быць эфек тыў ны мі. Ён за клі-

каў мяс цо выя ор га ны ўла ды і біз нес-су поль-

насць быць смя лей шы мі ці больш на по рыс-

ты мі ў рэа лі за цыі тых ці ін шых іні цы я тыў. 

Ула дзі мір Зі ноў скі да да ваў, што ды на мі ка ў 

гэ тай пра цы ёсць, але па куль усё ру ха ец ца 

вель мі па воль на.

У ве рас ні 2018 го да быў пры ня ты Указ 

Прэ зі дэн та № 383, па вод ле яко га ва Указ 

№ 235 бы лі ўне се ны не ка то рыя зме ны. 

У пры ват нас ці, вель мі сур' ёз ныя гра шо выя 

су мы бы лі вы лу ча ныя гэ та му рэ гі ё ну на бу-

даў ніц тва сві на га доў ча га комп лек су, куп лю 

сель гас тэх ні кі і аб ста ля вання.

Акра мя та го, вы дат кі па ства рэн ні ін жы-

нер най і транс парт най інф ра струк ту ры ў 

рэ гі ё не ў бя гу чым і 2020 го дзе ляг лі на рэс-

пуб лі кан скі бюд жэт. Яшчэ ў гэ тыя два га ды 

ар га ні за цыі, якія вы раб ля юць сель гас пра-

дук цыю, вы зва ле ныя ад вы пла ты адзі на га 

па да тку і ўзно саў па лі зін гу.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

З гіс то рыі пы тан няЗ гіс то рыі пы тан ня ЗРО БІМ 
ГАС ПА ДАР КУ 
МОЦ НАЙ

Што са бой уяў ляе Прэ зі дэнц кі Указ № 235

Мар ме лад 
са слаў га рад скай 
пра піс кай

Ар тур Мель ні каў, ка лі вяр нуў-

ся ле тась з ар міі, перш за ўсё па-

чаў шу каць у Слаў га ра дзе ра бо-

ту. Спа чат ку не шчас ці ла, а по тым 

вы пад ко ва на тра піў у ін тэр нэ це на 

аб' яву «Чыр во на га хар ча ві ка». Як-

раз быў аб ве шча ны на бор на ра бо-

ту ў слаў га рад скім фі лі яле. Хло пец 

па тэ ле фа на ваў, і яго за пра сі лі на 

гу тар ку.

— У мя не жон ка ёсць, да чцэ ўжо 

два га ды, трэ ба гро шы за раб ляць, 

каб сям'ю кар міць, — кан ста туе 

ён. — Знай сці ў ра ё не нар маль ную 

ра бо ту не вель мі прос та. Ця пер 

вось упэў не на гля джу ў заўт раш ні 

дзень. Збі ра ю ся пай сці ву чыц ца на 

ін жы не ра. Спа дзя ю ся і з жыл лём 

пы тан не ў бу ду чым вы ра шыц ца.

Слаў га рад ча нін Алег Яш кін так-

са ма свае спа дзя ван ні на бу ду чы-

ню звяз вае з «Чыр во ным хар ча-

ві ком».

— Пра ца ваў ста ля ром у ву чы-

лі шчы, але якая там зар пла та, — 

ка жа ён. — Ка лі па чуў ад су се да, 

што на бі ра юць на гэ та прад пры ем-

ства, ад ра зу ж па даў за яў ку. І вось 

з 19 чэр ве ня мі ну ла га го да пра цую 

тут ста ноч ні кам-дрэ ва ап ра цоў-

шчы кам. Ра бо та па да ба ец ца, тут 

усё цы віль на. Вы да лі спец адзен не, 

аку ля ры, на вуш ні кі — пры ем на, ка-

лі пра тваё зда роўе кла по цяц ца.

Па куль на прад пры ем стве ро-

бяць драў ля ныя пад до ны, іх ах вот-

на бя руць цук ро выя за во ды, але 

га лоў нае яшчэ на пе ра дзе.

— Баб руй скі ін вес тар на быў 

гэ тыя пло шчы для вы твор часці 

кан ды тар скіх вы ра баў — мар ме-

ла ду, уз ба га ча на га ві та мі на мі, 

дыя бе тыч на га мар ме ла ду, ін шых 

па зі цый, — удак лад няе Анд рэй 

ГА ЛЯН КОЎ, ды рэк тар прад пры-

ем ства «Чыр во ны хар ча вік-Слаў-

га рад». — Сё ле та пла ну ем па чаць 

раз ліў мё ду. Пра вя лі тэн дар на вы-

бар па стаў шчы ка аб ста ля вання, 

ча ка ем атры маць яго да кан ца 

го да і ўжо ў ве рас ні—каст рыч ні ку 

за пус цім лі нію. Пла ну ец ца дзе ля 

гэ та га ства рыць 14 пра цоў ных мес-

цаў, а да 2020 го да, ка лі па сту піць 

асноў ная лі нія па вы пус ку кан ды-

тар скіх вы ра баў, ад кры ец ца яшчэ 

100 ра бо чых мес цаў. Для Слаў га-

ра да, дзе буй ных прад пры ем стваў 

ня ма, гэ та вель мі знач ная па дзея. 

Ін вес тар так са ма толь кі вый граў, 

бо атры маў усе прэ фе рэн цыі, пра-

ду гле джа ныя Ука зам № 235.

Апарт амен ты 
для ланд ра са

На сві на га доў чым комп лек се ў 

ра ё не слаў га рад скай вёс кі Пе ра-

гон ужо вя дуц ца пус ка-на ла дач-

ныя ра бо ты, пла ну ец ца за пус ціць 

яго ў ра бо ту ў пер шым паў год дзі. 

Ма гут насць аб' ек та раз лі ча на на 

24 ты ся чы га лоў у год, рэа лі за ва-

ных з ад кор му. Гэ ты буй ны пра ект 

рэа лі зуе на слаў га рад скай зям лі 

Ма гі лёў скі мя са кам бі нат.

Пло шча сві на комп лек са бо лей 

за 11 гек та раў, тут бу дзе дзей ні-

чаць за мкнё ны цыкл вы твор час ці. 

Ёсць ла ба ра то рыя для да сле да-

ван ня свай го бія ла гіч на га ма тэ-

ры я лу.

— Лю быя вы ні кі за ле жаць ад 

двух фак та раў — ад ге не ты кі і 

ўтры ман ня жы вёл, — з ве дан нем 

спра вы ка жа на чаль нік сві на комп-

лек су Кі рыл ЛЯ ВО НАЎ. — Та му 

гэ та му ад да ём так шмат ува гі.

Дып ла ма ва ны спе цы я ліст, ня-

гле дзя чы на ма ла ды ўзрост, ужо 

атры маў вель мі доб ры во пыт, ад-

пра ца ваў шы не каль кі га доў на па-

доб ных гас па дар ках у Та ла чын скім 

і Ма гі лёў скім ра ё нах. З яго ўдзе лам 

ад наў ля ла ся пас ля аф ры кан скай 

чу мы та ла чын ская гас па дар ка, 

а пас ля ён ужо сам да па ма гаў вы-

хо дзіць з па доб най кры зіс най сі-

ту а цыі біз нес ме ну з Го мель скай 

воб лас ці.

На сві на комп лек се ў Пе ра го не 

вы зна ча ныя ўсе срод кі аба ро ны 

ад не пра ду гле джа ных вы пад каў: 

бе тон ная ага ро джа па пе ры мет ры 

з ка лю чым дро там, сет ка-ра бі ца, 

15 ві дэа ка мер пра цу юць у па ста-

ян ным рэ жы ме, ёсць чатыры ўста-

ноў кі для ад пудж ван ня пту шак. 

На ўез дах сур' ёз ныя дэз ын фі ку ю-

чыя ўста ноў кі, якія апра цоў ва юць 

транс парт ад ра зу і звер ху, і зні зу, 

і з ба коў. Для лю дзей так са ма пра-

ду гле джа на дас ка на лая са на пра-

цоў ка. Аб ста ля ва ны спе цы яль ныя 

па мяш кан ні, дзе ра бот ні кі па кі да-

юць сваё хат няе адзен не, пра хо-

дзяць ду ша вы па кой і ўжо ў но вай 

рас пра наль ні на дзя ва юць спец-

адзен не.

— Дыс цып лі на бу дзе стро-

гая, — удак лад няе Кі рыл Ля во-

наў. — З рай спа жыў ка а пе ра цы яй 

ужо за клю ча ны да га вор на да-

стаў ку абе даў. Ні я кіх цу ке рак або 

пе чы ва пад час кан так ту з жы вё-

ла мі — толь кі ў па коі пры ёму ежы. 

Ку рыць не за ба ро не на, для гэ та га 

ад ве дзе ны спе цы яль ны ку ток, але 

цы га рэ ты так са ма бу дуць за во зіц-

ца цэнт ра лі за ва на.

По бач бу ду ец ца кам бі кор ма вы 

за вод з га ланд скім аб ста ля ван-

нем, які за зме ну бу дзе вы раб ляць 

40 тон роз ных ма рак. «За ле та цал-

кам ся бе за бяс пе чым кар ма мі», — 

за ўва жае су пра цоў нік.

Як толь кі комп лекс за пра цуе, 

а гэ та ўжо пы тан не не каль кіх ме-

ся цаў, ува ход па боч ным асо бам у 

свя тая свя тых бу дзе за ба ро не ны. 

Та му ка рыс та ю ся мо ман там і на-

прош ва ю ся на эк скур сію. Умо вы 

ўраж ва юць, для ма лень кіх па ра сят 

на ват зроб ле на пад ло га з па да грэ-

вам. Ва ўсіх па мяш кан нях для жы-

вёл сіс тэ мы ара шэн ня, аха лодж-

ван ня, га за выя пуш кі для ацяп лен-

ня — жы вё ла не па він на ад чу ваць 

дыс кам фор т. Спе цы яль ныя па іл кі, 

сіс тэ мы для карм лен ня з да за та-

ра мі — усё раз лі ча на вель мі дак-

лад на. На да рошч ван ні, на прык-

лад, ра зум ная тэх ні ка счыт вае з 

чы па жы вё лы, коль кі ёй па трэб на 

хар чу. І — ні я кай да баўкі. Аб ста-

ля ван не спрэс ня мец кае. Свая, 

на пэў на, толь кі пад ло га. Але так-

са ма ра зум ная. Пра ду гле джа ны 

спе цы яль ныя вы ем кі для сця кан-

ня гною ў ад мыс ло выя ван ны — 

так зва ная са ма сплаў ная сіс тэ ма 

ка на лі за цыі. Для сві на ма так ёсць 

на ват ду ша вая. Ідэя, да рэ чы, Кі-

ры ла Ля во на ва — жы вё лу бу дуць 

па лі ваць з да па мо гай спе цы яль-

ных рас пырс кваль ні каў. Каб не 

траў ма ваць псі хі ку жы вёл, зроб-

ле ны спе цы яль ныя ка лі до ры для 

пе ра го ну. Дзвер цы ад кры ва юц ца 

і свін ня са ма бя жыць, ку ды трэ ба. 

Пас ля да рошч ван ня, на прык лад, 

яе на кі роў ва юць на ад корм — ін-

шае па мяш кан не. Ад туль пра мы 

шлях на мя са кам бі нат. На вы ха дзе 

спе цы яль ныя ва гі — свін ня па він на 

ва жыць не ме ней за 110 кі ла гра-

маў. «Бу дзем раз во дзіць па ро ды 

бе кон на га ты пу — ланд рас, ёрк-

шыр і дзю рок, — у іх вель мі ма ла 

тлу шча вай пра слой кі, больш мя-

са», — за ўва жае на чаль нік сві на-

комп лек са.

Пра ца ваць на вы со ка тэх на ла-

гіч ным пе ра да вым прад пры ем-

стве бу дуць жы ха ры Слаў га рад-

ска га ра ё на. Ігар Сяд нёў, бы лы 

сіс тэм ны ад мі ніст ра тар ад на го з 

ма гі лёў скіх прад пры ем стваў, на ват 

пе ра ехаў для гэ та га ў Слаў га рад. 

Жы ве па куль у ін тэр на це, але ўжо 

стаў на чар гу на жыл лё. На сві на-

комп лексе пра цуе ін жы не рам, яго 

за да ча пад трым лі ваць элект ро ні ку 

ў пра ца здоль ным ста не.

— Ра бо та ці ка вая, зар пла та так-

са ма за да валь няе, ёсць перс пек-

ты вы раз віц ця, — кажа ён.

Слаў га рад ча нін Ула дзі мір Рад-

чан ка пры знаў ся, што да та го, як 

пра ца ўлад ка ваў ся, браў ся за лю бую 

ра бо ту, на ват у Ра сію ез дзіў. За раз 

ён ні пра якія па езд кі не ду мае.

— На вош та? Там нас ні хто не 

ча кае, — па ціс кае ён пля чы ма. — 

А тут і дом пад бо кам, і сям'я.

— За раз ідзе на бор пер-

са на лу, — удак лад няе Кі рыл 

Лявонаў. — Агуль ная коль касць 

пра цу ю чых скла дзе 57 ча ла век. 

За ку пі лі ўжо і аў то бус, які бу дзе 

пра ца ваць на пад во зе.

За сож жа атры ма ла 
но вае жыц цё

Яшчэ адзін жаданы аб'ект, уво-

ду яко га тут ча ка юць з не цяр пен-

нем, — мост це раз ра ку Сож. Ён 

бу ду ец ца ў ад па вед нас ці з дзяр-

жаў най ін вес ты цый най пра гра май. 

Мост звя жа Слаў га рад скі і Крас на-

поль скі ра ё ны, знач на па леп шыць 

ла гіс ты ку транс парт ных зно сін і 

дасць маг чы масць вый сці на пры-

гра ніч ныя рэ гі ё ны Ра сіі. Ця пер тут 

ак тыў на пра цуе тэх ні ка, ума цоў ва-

ец ца 12-мет ро вы на сып. Май стар 

з «Ма гі лёў дар сэр ві са», які кант ра-

люе пра цэс, ацэнь вае, што пры-

бліз на пра цэн таў на 60 ра бо ты па 

аб' ек це зроб ле ныя, сё ле та пла ну-

ец ца за пус ціць проб ны рух.

— Бу даў ніц тва мос та на тхні ла 

нас на на пі сан не пра ек таў, якія 

бу дуць са дзей ні чаць раз віц цю 

Ле ва бя рэж жа, — ка жа стар шы-

ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 

Свят ла на ЯЗЕР СКАЯ. — Там зна-

хо дзяц ца ма ла на се ле ныя пунк ты, 

якія па тра бу юць раз віц ця, зем-

лі за па су Слаў га рад ска га ра ё на, 

ка ля 2,5 ты ся чы гек та раў доб рых 

за ліў ных лу гоў, Бла кіт ная кры ні ца, 

на рэш це, якая з'яў ля ец ца мес цам 

па лом ніц тва. Най перш мы ства ры-

лі дзяр жаў ную пры ро да ахоў ную тэ-

ры то рыю, бо мост ад крые да ро гу 

да кры ні цы, і гэ та бу дзе вя лі кая 

на груз ка на яе. Бы лі пры цяг ну ты 

срод кі Гла баль на га эка ла гіч на га 

фон ду і рэа лі за ва ны тры пра ек ты, 

ство ра ны вод на-ба лот ны рэс пуб-

лі кан скі за каз нік «Слаў га рад скі». 

Мост дае маг чы масць раз ві ваць 

тут аг ра эка ту рызм. На гэ тыя мяс-

ці ны ўжо звяр таюць ува гу пры ват-

нікі, ці ка вяц ца на быц цём участ каў. 

Мы збі ра ем ся част ко ва вы ка рыс-

тоў ваць тэ ры то рыю для вы па су 

мяс ной жы вё лы. Гэ та яшчэ адзін 

кі ру нак, каб пры цяг нуць ту ды ма лы 

і ся рэд ні біз нес і ства рыць цэнтр 

сель ска га прад пры маль ніц тва. 

Для гэ та га бу дуць вы ка ры ста ныя 

пус ту ю чыя бу дын кі пош ты, клу ба 

і сель са ве та ў Ста рой Ка мен цы. 

Там жа з'я віц ца не вя ліч кая тур ба-

за. Улад ку ем тэ ры то рыю, рас пра-

цу ем ве ла сі пед ныя і пе ша ход ныя 

марш ру ты, ад ным сло вам, зро бім 

усё для та го, каб цы ві лі за ва на рэ-

гу ля ваць ту рыс тыч ныя па то кі.

Ра бо ты па рэа лі за цыі пра ек таў 

пач нуц ца, як толь кі кры ху па цяп-

лее, гро шы для гэ тых і ін шых ідэй 

ужо ёсць.

— У ра бо це больш за 700 ты-

сяч еў ра між на род най тэх ніч най 

да па мо гі, — удак лад няе Вік тар 

ДРАБ КОЎ, ды рэк тар дзяр жаў най 

пры ро да ахоў най уста но вы «Бла-

кіт ная кры ні ца». — Ро бім дзве 

агля даль ныя сця жы ны, бу ду ем дзве 

выш кі, куп ля ем фо та апа ра ты і бі-

нок лі, 10 ро ва раў для па да рож жа па 

экас ця жын ках. За кошт гэ тых срод-

каў аснас цім у ра ё не тры эка ла гіч-

ныя кла сы. Кры ху ра ней за кошт 

між на род най тэх ніч най да па мо гі 

бы лі за пу шча ны со неч ныя ба та рэі 

ма гут нас цю 40 кВт/га дзі ну. Пла ну-

ем па бу да ваць элект ра лі нію. Хут ка 

пач нём ра біць ачы шчаль ныя збу да-

ван ні, усё не аб ход нае для гэ та га 

ёсць. На тэ ры то рыі ўжо функ цы я-

нуе па бу да ва ны так са ма за срод кі 

між на род най тэх ніч най да па мо гі 

цэнтр эка ло гіі і кры ніч най ва ды, на 

Бла кіт най кры ні цы зроб ле на ўва-

ход ная гру па, сцэ на, пра ве дзе на 

асвят лен не. Гэ та ўсё вы нік плён-

на га су пра цоў ніц тва дзяр жа вы з 

прад пры маль ніц твам і гра мад скай 

іні цы я ты вай. Ка лі ад чу ва еш да па-

мо гу, уз ні кае жа дан не раз ві вац ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фота аўтара.

У БУ ДУ ЧЫ НЮ

МОСТМОСТ

У тэ му
Кан стан цін ЖЫ ГУЦ КІ, стар шы ня Слаў га рад ска га рай вы кан кама:

— Два буй ныя ін вес та ры — Ма гі лёў скі мя са кам бі нат і «Чыр во ны хар ча вік» з Баб-

руй ска сён ня ства ра юць умо вы для за ня тас ці на сель ніц тва ў ра ё не. Вы со ка пра дук цый-

ныя мес цы да зво ляць лю дзям атры маць год ную зар пла ту і па поў ніць мяс цо вы бюд жэт. 

Мы не за бы ва ем ся і пра ма лы біз нес. У ра ё не пра цуе шэсць ма лых прад пры ем стваў, 

пла ну ец ца ства рыць яшчэ ад но. Ле тась з'я ві ла ся пяць экс парт на ары ен та ва ных прад-

пры ем стваў, якія пра да лі пра дук цыі на тры міль ё ны до ла раў у эк ві ва лен це. За два 

га ды мы па вя лі чы лі экс парт ны па тэн цы ял у два ра зы. Сё ле та пла ну ем па вя лі чыць 

экс парт яшчэ на 20—30 %.

Рус лан СТРА ХАР, стар шы ня ка мі тэ та эка но мі кі Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма:

— Па ста не на 1 сту дзе ня ў паўд нё ва-ўсход нім рэ гі ё не ажыц цяў ля лі дзей насць 

453 суб' ек ты ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва і 2103 ін ды ві ду аль ных прад пры-

маль ні каў. З па чат ку дзе ян ня Ука за ў паўд нё ва-ўсход нім рэ гі ё не ство ра на 169 но вых 

ка мер цый ных ар га ні за цый. На зноў ство ра ныя ра бо чыя мес цы ў 2018 го дзе пра ца ўлад-

ка ва ны 601 ча ла век — на 106 больш, чым пра ду гледж ва ла ся за дан нем. На мі наль ная 

на лі ча ная ся рэд ня ме сяч ная за ра бот ная пла та па паўд нё ва-ўсход нім рэ гі ё не за мі ну лы 

год скла ла 701,8 руб ля. Ле тась на тэ ры то рыі гэ та га рэ гі ё на бы ла ўве дзе на ў экс плу а-

та цыю 21 ты ся ча квад рат ных мет раў жыл ля пры за дан ні 10 ты сяч «квад ра таў».

Спра ва — 
за вы ка наў ца мі 

на мес цах
З 2015 го да зроб ле на шмат, 
але яшчэ не час ад па чы ваць
Дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-

на га схо ду ад Кры чаў скай акру гі № 83, 

член Па ста ян най ка мі сіі па дзяр жаў ным 

бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і 

рэг ла мен це Тац ця на МА РАЧ КА ВА:

— Без умоў на, Указ 

Прэ зі дэн та № 235 

«Аб са цы яль на-эка-

на міч ным раз віц ці 

паўд нё ва-ўсход ня га 

рэ гі ё на Ма гі лёў скай 

воб лас ці» ады гры вае 

ста ноў чую ро лю ў 

жыц ці на шых вы бар-

шчы каў. Да ку мент 

аку му ля ваў усе сі лы 

ра ё наў для па ляп-

шэн ня вы ні каў іх са-

цы яль на-эка на міч на-

га раз віц ця. У ад па вед нас ці з Ука зам, за цвер-

джа на аб лас ная пра гра ма раз віц ця ся мі ра ё наў 

Ма гі лёў шчы ны.

Ад но з ак ту аль ных пы тан няў — ства рэн не 

но вых ра бо чых мес цаў. Так, у Хо цім скім ра ё не 

ў рам ках пра гра мы Гла баль на га эка ла гіч на га 

фон ду ў Бя се да віц кім сель са ве це ўста ноў ле ныя 

ву ліч ныя ліх та ры на со неч ных ба та рэ ях. У Клі-

ма віц кім ра ё не рэа лі зу юць ін вест пра ект па бу-

даў ніц тве комп лек су для вы рошч ван ня птуш кі і 

пе ра пра цоў кі мя са. Кры чаў скі ра ён вель мі цес на 

пра цуе з кі тай скі мі ін вес ты цы я мі, у пры ват нас ці 

па вы рошч ван ні гры боў; ад крыў ся но вы па шы-

вач ны цэх. У Чэ ры каў скім ра ё не здо ле лі 

мадэрнізаваць сталярны цэх пры Ла ба наў скім 

ву чэб на-пе да га гіч ным комп лек се. Усе гэ тыя да-

сяг нен ні да па маг лі пра ца ўлад ка ваць жы ха роў 

рэ гі ё на.

Указ Прэ зі дэн та стаў штурш ком да та го, каб 

у кож ным ра ё не ад крыць но выя іні цы я тыў ныя 

ме ха ніз мы. Іх рэа лі за цыя за ле жыць перш за ўсё 

ад кі раў ніц тва ра ё на — трэ ба быць на стой лі вы-

мі, імк лі вы мі, хут кас ны мі, іні цы я тыў ны мі. Бо 

перш, чым пра гра ма ўзнік ла, ад бы ло ся не ад но 

па ся джэн не ра бо чай гру пы. Са ма ўдзель ні ча ла 

ў па ся джэн нях ра бо чых груп, ка лі на мес ні кі стар-

шынь вы кан ка маў аба ра ня лі свае пла ны па раз-

віц ці ра ё наў. У іх увай шлі ак ту аль ныя пра па но вы 

з улі кам асаб лі вас цяў той ці ін шай мяс цо вас ці.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Кам пе тэнт ны 
ка мен та рый

На ле та мост бу дзе ўве дзе ны ў экс плу а та цыю.На ле та мост бу дзе ўве дзе ны ў экс плу а та цыю.

Ігар Ігар СЯД НЁЎСЯД НЁЎ  
ад каз вае на сві на комп лек се ад каз вае на сві на комп лек се 

за элект ро ні ку.за элект ро ні ку.

Алег Алег ЯШ КІНЯШ КІН лі чыць, што яму па шчас ці ла з ра бо тай. лі чыць, што яму па шчас ці ла з ра бо тай.

Ды рэк тар прад пры ем ства Анд рэй Ды рэк тар прад пры ем ства Анд рэй ГА ЛЯН КОЎГА ЛЯН КОЎ  
і яго пад на ча ле ны Ар тур і яго пад на ча ле ны Ар тур МЕЛЬ НІ КАЎМЕЛЬ НІ КАЎ..

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


