
— Аляк сей Ва лян ці на віч, 

які ал га рытм уза е ма дзе ян-

ня з біз не сам вы зна ча ны ў 

ра ё не? Пэў на, ёсць і свае 

па ды хо ды ў ра бо це з ты мі, 

хто га то вы ўклас ці срод кі ў 

эка но мі ку рэ гі ё на?

— Па-пер шае, ін вес тар па-

ві нен да вя раць рэ гі ё ну. Ня ма 

ін вес та ра, які пры хо дзіць і ка-

жа: вось вам гро шы, дай це 

мне зям лю, я прый ду і па бу-

дую там вы твор часць ці які 

ін шы аб' ект. Па куль ён усё 

не пад лі чыць, не ўба чыць, 

што тут за ро біць, ні во дзін ін-

вес тар не прый дзе, гэ та не 

даб ра чын ныя ар га ні за цыі. 

Ра бо та з ін вес та ра мі — гэ та 

пра цэс доў га тэр мі но вы, які 

пра цяг ва ец ца не ме сяц, не 

два і на ват не год. Сён ня мы 

ро бім тое, што атры мае вы нік 

праз 2-3 га ды.

Па-дру гое, трэ ба ства рыць 

та кія ўмо вы, каб ён мог за ра-

біць. І ка лі ін вес тар уба чыць, 

што бу дзе мець рэн та бель-

насць і пры бы так, ён пач не 

пры гля дац ца больш піль на, 

раз мо ва пры ме прад мет ны кі-

ру нак. Што, у сваю чар гу, мы 

мо жам пра па на ваць? У нас 

ёсць і пра цоў ныя рэ сур сы, 

і пад атко выя льго ты, ёсць 

ра зу мен не і да па мо га з бо-

ку ўлад, да па мо га і су пра ва-

джэн не пер шых кро каў гэ та га 

прад пры ем ства. Ка лі гэ та га 

не бу дзе, ін вес тар не прый-

дзе — гэ та ад на знач на.

— Шчу чын скі ра ён з'яў-

ля ец ца пры кла дам для 

мно гіх ра ё наў па вя дзен ню 

біз не су. Пра гэ та свед чыць 

і пе ра мо га ў рэс пуб лі кан-

скім кон кур се. Ці скла да на 

тры маць та кую вы со кую 

план ку?

— Ра ён раз ві ва ец ца ды-

на міч на. Кож ны год з'яў ля-

юц ца но выя прад пры ем ствы, 

а гэта ра бо чыя мес цы, зар-

пла та, гэта на шы лю дзі, якія 

не едуць за мя жу, а пра цу-

юць до ма. На гэ ты год так са-

ма ёсць пэў ныя на пра цоў кі. 

У хут кім ча се пач не бу да вац-

ца яшчэ ад но знач нае пры-

ват нае прад пры ем ства. Нам 

трэ ба пра цяг ваць ра біць тое, 

што па ча лі.

Умо вы для ін вес та раў 

ство ра ны. Ка лі з'яў ля ец ца на 

га ры зон це ін вес тар, на пра-

ця гу апош ніх га доў мы прос та 

во дзім яго за ру ку. Так пра-

цу юць усе служ бы. Ін вес тар, 

які пры хо дзіць сю ды, ра зу-

мее, што яму не спат рэ біц ца 

бе гаць па ка бі не тах, на прык-

лад, для афарм лен ня зя мель-

на га ўчаст ка ці пад клю чэн ня 

элект ра энер гіі. Гэ та вы ра ша-

ец ца хут ка за ста лом пе ра-

га во раў. Мы на ват су мес на з 

ін вес та рам вы ву ча ем ква лі фі-

ка цыю ра бо чай сі лы, ка лі ідзе 

га ворка пра вы со ка тэх на ла-

гіч нае прад пры ем ства.

— Сён ня ма ла хто з кі-

раў ні коў ра ё наў ска жа, што 

ў іх ста іць чар га з ін вес та-

раў. І вам, пэў на, так са ма 

трэ ба дзесь ці гэ та му ву чыц-

ца. Як ідзе гэ ты пра цэс?

— Мы збі ра ем на пра цоў кі 

паў сюд на. Ка лі ба чым ці ка-
вы во пыт, хоць на ват ней кі 
штрых, аба вяз ко ва яго раз-
гледзім у ся бе. Ма ем ста сун кі 
з поль скім го ра дам-па бра ці-
мам, а так са ма са Шчу чы нам. 
Мы ба чым, што там для ін вес-
та раў ство ра ны спры яль ныя 

ўмо вы, імк нём ся да та го, каб 

ства рыць ад па вед ную інф ра-

струк ту ру. Тут ёсць над чым 

пра ца ваць, і гэ та на шы пла ны 

на бу ду чы ню. Рас пра цоў ва ем 

пля цоў кі, каб бы ло зруч нае 

раз мя шчэн не, пра клад ва-

ем ін жы нер ныя сет кі... Ну і 

ча ла ве чы фак тар — яго ні-

хто не ад мя няў. Рас каз ва ем, 

ча му вы гад на ра біць у нас, 

а не яшчэ дзе-не будзь, тлу-

ма чым, што тут бу дуць кам-

форт ныя ўмо вы.

— Ві да воч на, што ад мі-

ніст ра цыя ра ё на і ад па вед-

ныя служ бы пра цу юць як 

ка ман да ад на дум цаў. Гэ та 

са праў ды так?

— Мож на пры га даць пры-

каз ку, што адзін у по лі не во ін. 

Але ма ла мець прос та ка ман ду 

ад на дум цаў — важ на, каб гэ та 

бы ла ка ман да пра фе сі я на лаў. 

І на ват ка лі неш та мя ня ец ца — 

спе цы я ліс ты ці кі раў ніц тва, — 

усе па він ны ра зу мець, што ўзя-

ты курс па ві нен пра цяг вац ца. 

Без умоў на, яго мож на ска рэк-

ці ра ваць, але раз ва роч ваць ка-

ра бель нель га. Бо, як пра ві ла, 

пла ны скла да юц ца на не каль кі 

га доў на пе рад.

— У пры цяг нен ні ін вес-

та ра важ ны склад нік — 

пра цоў ныя кад ры. Іх дэ фі-

цыт — праб ле ма агуль ная, 

асаб лі ва ў ра ё не. Чу ла, што 

ў вас рас пра ца ва на пра гра-

ма па жыл лё вай за бу до ве. 

Што гэ та за пра ект?

— Ідзе рас пра цоў ка пра ек-

та за бу до вы да моў ся дзіб на га 

ты пу. І ўжо ёсць на пра цоў кі. 

Ка лі мы змо жам уклас ці ся ў 

тыя срод кі, якія вы дзя ля юц-

ца, праз год маш та бы гэ тага 

бу даў ніц тва бу дуць знач на 

шы рэй шыя. Па куль у жыл лё-

вым бу даў ніц тве ёсць пэў ныя 

не сты коў кі. Банк вы дзя ляе 

крэ дыт, мен шы, чым каш туе 

ква тэ ра. Не ў кож най ма ла-

дой сям'і ёсць ба га тыя сва-

які, каб па крыць гэ ту роз ні цу. 

Таму ідзём па шля ху зні жэн-

ня кош ту. Як вый сце — да мы 

ся дзіб на га ты пу. І для су час-

ных ма ла дых сем' яў гэ та ак-

ту альна.

Як рас ка за ла Але на Ва сі-

леў на, ак тыў ную ра бо ту ў гэ-

тым кі рун ку ня даў на па ча лі на 

буй ным го ра даў тва раль ным 

прад пры ем стве «Прай мілк». 

Іні цы я та рам пра ек та стаў кі-

раў нік за во да Ана толь Бя ляў-

скі. Тут дэ фі цы ту кад раў ня ма, 

але мно гія спе цы я лісты ез-

дзяць на ра бо ту аж но з Грод-

на, за 70 кі ла мет раў. Та му на 

прад пры ем стве рас пра ца ва лі 

цэ лы цыкл тэ а рэ тыч ных і прак-

тыч ных за ня ткаў для тых вуч-

няў, якія жа да юць у бу ду чым 

стаць хі мі ка мі-тэх но ла гамі. 

З імі пра цу юць спе цы я ліс ты 

за во да, яны вод зяць вуч няў у 

ла ба ра то рыі, зна ё мяць з тэх-

на ло гі я мі вы твор час ці сы ро-

ват кі, атры ман ня з яе важ на га 

хар чо ва га кам па не нта.

Ле тась та кі курс прай шлі 

больш за 70 вуч няў га рад скіх 

школ 10-11 кла саў. Яны на ват 

зда лі ад мыс ло вы эк за мен, скі-

ра ва ны ў тым лі ку і на вы ра-

шэн не праб лем ных пы тан няў 

вы твор час ці. У мі ну лым го дзе 

ад быў ся пер шы вы пуск та ко га 

кур са, сё ле та ра бо та пра цяг-

ва ец ца. Праў да, ужо з па праў-

кай на прак ты ку.

— Гэ та свай го ро ду банк 

да ных для кад ра ва га рэ зер ву 

ўся го ра ё на, не толь кі ад на го 

прад пры ем ства, — за зна чы-

ла Але на Па сю та. — Га лоў-

нае — каб вы бар пра фе сіі 

быў свя до мы. Ды і ды рэк тар 

за во да сваім пры кла дам па-

каз вае, што і ў ма лень кім га-

рад ку мож на да біц ца доб рых 

вы ні каў, нала дзіць даб ра быт, 

пры но сіць ка рысць і стаць па-

спя хо вым.

У рам ках шы ро ка маш таб-

най праф ары ен та цыі школь ні кі 

з пе да го га мі на вед ва юць прад-

пры ем ствы і гас па дар кі ра ё на, 

дзе зна ё мяц ца з умо ва мі пра-

цы і по бы ту. Не апош няе мес-

ца зай мае і ўзро вень зар пла-

ты. Праў да, скі роў ваць буду-

чых ра бот ні каў толь кі на гэ та 

не вар та, лі чыць су раз моў ца. 

Трэ ба ўліч ваць у пер шую чаргу 

здоль нас ці школь ні каў.

Між тым пе да го гі ін фар му-

юць аб маг чы мас цях не толь кі 

дзя цей ра ё на, але і іх баць коў. 

Бо да лё ка не ўсе з іх ве да юць 

пра мяс цо вы па тэн цы ял, асаб-

лі ва ў сель скай гас па дар цы. 

Та му і баць кам, і дзе цям тлу-

ма чаць, што гэ та не тая ра бо-

та, якая бы ла на ват 20—30 га-

доў та му. Ця пер тут знач ная 

до ля аў та ма ты кі, ме ха ні за цыі, 

су час ных тэх на ло гій. Тыя ж 

фер мы не ма юць па ху, які ча-

сам па ло хае дзя цей.

Да праф ары ен та цый най 

ра бо ты га то вы да лу чыц ца і ў 

на цы я наль ным за наль ным ін-

сты ту це рас лі на вод ства. Скла-

дзе ны пра ект, згод на з якім на 

ба зе ін сты ту та бу дуць зай мац-

ца вуч ні аграр ных кла саў.

— Ця пер мы за ня лі ся 

аграр ным сек та рам эка но мі-

кі, — пад крэс лі ла Але на Па сю-

та. — Ле тась у пя ці ўста но вах 

ра ё на былі ад кры ты аграр ныя 

кла сы, дзе зай ма юц ца 53 вуч-

ні. У асноў ным гэ та шко лы ў 

аг ра га рад ках, а таксама ад на 

га рад ская. Пе ра важ ная боль-

шасць вуч няў мае ся рэд ні бал 

ад 6 да 8. Яны ары ен та ва ны 

іс ці ў пра фе сію. На прык лад, 

вуч ні з аг ра га рад ка Ва сі ліш-

кі, дзе моц ная ба за вая гас па-

дар ка, мяр ку юць па сту паць 

у Гро дзен скі аграр ны ўні вер-

сі тэт, мно гія — па мэ та вым 

на кі ра ван ні. А гэ та і сты пен-

дыя, і га ран та ва нае пер шае 

ра бо чае мес ца. У мно гіх вуч-

няў у гас па дар цы пра цу юць 

іх баць кі — дзе ці ба чаць, што 

тут мож на пра ца ваць і мець 

да ста так.

(Заканчэнне на 10-й стар.)
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Спе цы я ліс ты для ма лой ра дзі мы
У Шчу чын скім ра ё не рас па ча ты пра ект па за бес пя чэн ні ўлас ны мі кадра мі

Твор час цьТвор час ць

Су час ныя брэн ды 
былога палаца

У даўняй рэ зі дэн цыі кня зёў Друцкіх-Лю бец кіх 
адра дзі лі бальныя ве ча ры ны і ад кры лі чай ны клуб

Ка лі па шчас ціць, мож на па бы ваць на ка дэц кім і афі-

цэр скім ба лях, на на стаў ніц кім ці ма ла дзёж ным. З раз-

ма хам пра хо дзіць на ва год ні баль, а ёсць яшчэ і баль 

ме цэ на таў. Ве ча ры ны ла дзяц ца ў за лах па ла ца, які 

па чаў бу да вац ца ў кан цы ХІХ ста год дзя, а быў за вер-

ша ны амаль праз тры дзе ся ці год дзі. Не каль кі га доў 

та му бу ды нак пас ля та таль най рэ кан струк цыі за ся лі ла 

твор чая мо ладзь. Ця пер гэ та шмат про філь ны цэнтр, 

дзе зай ма ец ца больш за дзве ты ся чы дзя цей, пра цуе 

200 сек цый, сту дый і гурт коў. А ў сту дзе ні, пад час 

свят ка ван ня юбі лея ра ё на, у па ла цы твор час ці ўра-

чыс та ад кры лі му зей гіс то рыі краю.

(Заканчэнне на 10-й стар.)

Ча ла ве чы па тэн цы ял важ на вы ка рыс тоў ваць на той тэ-

ры то рыі, дзе ча ла век на ра дзіў ся, лі чаць у Шчу чын скім 

ра ё не. А па коль кі пра цэнт пра ца здоль на га на сель ніц тва 

зні жа ец ца, тут за ня лі ся ра бо тай па вы рошч ван ні сва іх 

кад раў. Да пе да го гаў і мяс цо вых улад да лу чы ліся кі-

раў ні кі прад пры ем стваў і гас па да рак. Пра но вы ас пект 

кад ра вай па лі ты кі ра ё на гу та рым з на мес ні кам стар шы-

ні Шчу чын ска га рай вы кан ка ма, дэ пу та там аб лас но га 

Са ве та Але най ПА СЮ ТАЙ.

За ня ткi з юны мi мас та ка мi 
пра во дзiць пе да гог 
Жан на КА РЭЦ КАЯ.

У рай вы кан ка ме па ве да мі лі, што ў хут кім ча се тут пач-

не бу да вац ца знач нае пры ват нае сель ска гас па дар чае 

прад пры ем ства. Ця пер вя дзец ца ра бо та па вы зна чэн ні 

зя мель на га ўчаст ка. І гэ та не адзі ны буй ны пра ект, які 

прый шоў у ра ён: не так даў но з'я ві ла ся ад но з са мых 

ма гут ных у кра і не прад пры ем стваў па вы твор час ці ма-

лоч ных кан цэнт ра таў, па чаў дзей ні чаць ла гіс тыч ны 

цэнтр, ле тась за пу шча на буй ная фаб ры ка гры боў. Пра 

тое, як вя дзец ца ра бо та па ўтры ман ні ін вес та раў, гу та-

рым са стар шы нёй Шчу чын ска га рай вы кан ка ма Аляк-

се ем СА ДОЎ СКІМ.

Як трэба ствараць прывабныя 
ўмовы для інвестара


