Могильовська область, Республіка Білорусь

Населення
1 млн осіб
Площа
29 000 км. кв.
Географічні дані
Могильовська область - самий східний регіон Білорусі - межує на півночі з
Україною. Область займає 14% території країни. Могильовська область на півночі
межує з Вітебською областю. На заході має кордони з Мінською областю, а на півдні
- з Гомельською. Вся область розміщується в межах давньої Східно-Європейської
платформи. Територія Могильовського краю відноситься до басейну Дніпра, який
перетинає область з півночі на південь. Його найбільші притоки Лахва, Друть,
Березина, Сож.
Клімат
Клімат помірно континентальний, з м'якою зимою. Основна частка опадів припадає
на теплу пору року (квітень – жовтень).
Адміністративно-територіальний устрій
Могильовська область адміністративно поділяється на 21 район. До її складу також
входять 2 міста обласного підпорядкування (Могильов і Бобруйськ), 195 сільських
рад, 3 міських муніципалітетів, 13 міст і 12 селищ міського типу.
Короткі історичні відомості
Історія Могильовської області бере свій початок у ІХ ст., коли могильовські землі
увійшли до складу Київської Русі. Саме тоді на берегах Дніпра, колишнього
торгового шляху "із варяг у греки", стали виникати численні поселення і міста, серед
яких Мстиславль (1135 рік), Крічев (1136 роки), Пропойск (1136 роки) і Могильов
(1267 рік). Територія області в сучасних кордонах була сформована в січні 1964 року.

Економічний потенціал
Провідними галузями промисловості області є машинобудування, деревообробка,
хімічне і нафтохімічне виробництво, а також виробництво будівельних матеріалів та
харчова промисловість. Основний промисловий потенціал Могильовської області
сконцентрований в Могильові і Бобруйську.
Підприємства хімічної промисловості: ВАТ "Могильовхімволокно", хімкомбінат
"Зоря", ВАТ "Белшина".
Підприємства машинобудівної промисловості: "Могильовтрансмаш", заводи
"Строммашина" і "Електродвигун".
Розвинена легка промисловість, швейні, трикотажні, взуттєві підприємства. Харчова
промисловість представлена кондитерською фабрикою "Червоний Харчовик",
молочними, м'ясокомбінатами та ін.
Сільське господарство Могильовської області спеціалізується на вирощуванні
ячменю, жита, пшениці, картоплі та кормових культур.
Підприємства агропромислового комплексу: Бєлинічський СВК "Колгосп"
Батьківщина", ВАТ "Олександрійське", ВАТ "Світанок ім. К.П.Орловского",
ЗАТ "Агрокомбінат "Зоря".
Соціальна сфера
Мережа закладів освіти області налічує 343 установи дошкільної освіти (включаючи
142 навчально-педагогічних комплекси), 346 установ загальної середньої освіти
(включаючи ліцеї, загальноосвітні школи-інтернати, кадетське училище); 33
установи спеціальної освіти (включаючи спеціальні і допоміжні школи, школиінтернати, центри корекційно-розвиваючого навчання і реабілітації); 39 установ
додаткової освіти дітей та молоді, 16 закладів професійно-технічної освіти, 20
установ середньої спеціальної освіти, 7 установ вищої освіти.
Історико-культурний потенціал
Могильовська область є регіоном зі значним культурним спадком. В області
налічується 2,3 тис. пам'яток історії та культури. Найважливішими історикоархітектурними пам'ятками регіону є: дворцово-паркові і садибно-паркові ансамблі в
Жиличі, Грудіновці, Кричеві; комплекси монастирів і історична забудова
Мстиславля і його околиць (Пустинський монастир XVI ст., Тупичівський монастир,
Єзуїтський костел з монастирем поч. XVII ст., Кармелітський монастир Успіння
Божої Матері XVIII ст.), культові споруди Могильова (ансамбль Микільського
монастиря XVII ст., костел Св. Станіслава XVIII ст.), Бобруйська фортеця,
Биховський замок, Шкловська ратуша, історична забудова к. XIX - поч. XX ст. в
Могильові, Бобруйську.
На території області функціонують 24 державних музею і їх філії.
Контактні дані
Могильовський обласний виконавчий комітет
212030
м. Могильов
вул. Первомайська, 71
тел. + 8 (0222) 32 80 59
Веб-сайт
http://mogilev-region.gov.by/

