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...Дзе вяць га доў та му — у 2010 го дзе — кі раў нік дзяр-

жа вы пра ля таў на вер та лё це над тэ ры то ры яй па лес ка га 

рэ гі ё на. Ён звяр нуў ува гу на пой ма вую част ку Па лес ся. 

Пры пяц кія па пла вы за рас та лі хмыз ня ком. Кар цін ку да-

паў ня ла ін фар ма цыя пра тое, што на сель ніц тва ў ра ё нах 

убы вае. Усё гэ та свед чы ла пра за ня пад рэ гі ё на, та му 

трэ ба бы ло пры няць ра шэн не.

І яно бы ло пры ня та: 29 са ка ві ка 2010 го да Аляк сандр Лу ка-

шэн ка пад пі саў Указ № 161, згод на з якім у Бе ла ру сі бы ла 

за цвер джа на Дзяр жаў ная пра гра ма са цы яль на-эка на міч на га 

раз віц ця і комп лекс на га вы ка ры стан ня пры род ных рэ сур саў 

Пры пяц ка га Па лес ся на 2010—2015 га ды.

Да рэ чы, а што ж та кое Пры пяц кае Па лес се? Гэ та тры ра ё ны 

Брэсц кай воб лас ці — Пін скі, Сто лін скі і Лу ні нец кі — і ча ты ры 

Го мель скай — Жыт ка віц кі, Пет ры каў скі, Ма зыр скі і На раў лян-

скі.

Мэ та пра гра мы — у вы шэй на зва ных ра ё нах за бяс пе чыць 

устой лі вае са цы яль на-эка на міч нае раз віц цё на асно ве комп-

лекс на га вы ка ры стан ня пры род ных рэ сур саў, па ве лі чэн не экс-

пар ту, пры цяг нен не ін вес ты цый, за ха ван не ўмоў уз наў лен ня 

пры род на-рэ сурс на га па тэн цы я лу і ства рэн не спры яль ных умоў 

для пра жы ван ня на сель ніц тва.

Пра ду гле джа ныя ме ра пры ем ствы бы лі на кі ра ва ны на цэ лы 

рос сып мэт: раз віц цё са цы яль най сфе ры, па вы шэн не эфек-

тыў нас ці вы ка ры стан ня ме лі я ра ва ных зя мель, пра ду хі лен не 

дэ гра да цыі зя мель і аг ра ланд шаф таў, раз віц цё сель скай і рыб-

най гас па дар кі, ра цы я наль нае вы ка ры стан не вод ных рэ сур саў 

і за ха ван не іх ад спус та шэн ня і за брудж ван ня.

Вя до ма, бы лі пра ду гле джа ны пра цэ ду ры па ахо ве ляс ных 

рэ сур саў і рэ сур саў рас лін на га і жы вёль на га све ту, вы ка ры-

стан ні рэ сур саў па ляў ні чай фаў ны, мі ні мі за цыі на ступ стваў 

над звы чай ных сі ту а цый і тэх на ген на га ўздзе ян ня на на ва коль-

нае ася род дзе. Так са ма ў пра гра ме за кра на ла ся раз віц цё ту-

рыз му, пры да рож на га і рач но га сэр ві су, ства рэн не ад па вед най 

інф ра струк ту ры для па шы рэн ня ту рыс тыч ных па слуг.

Да рэ чы, для ар га ні за цый, якія ажыц цяў ля лі дзей насць на 

тэ ры то рыі Пры пяц ка га Па лес ся, быў уста ля ва ны шэ раг іль-

гот.

Якія вы ні кі да ла пра гра ма? Іх ко рат ка і яс на аба зна чыў сён-

няш ні па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Ма гі лёў скай воб-

лас ці Мі ха іл Ру сы, які доў гі час быў ві цэ-прэм' е рам, у ін тэр в'ю 

«Сель скай га зе це» праз шэсць га доў дзе ян ня пра гра мы ў ве-

рас ні 2016 го да:

«На тэ ры то рыі 11 рэ гі ё наў Го мель шчы ны і Брэст чы ны па бу-

да ва на 66 і столь кі ж рэ кан стру я ва на ма лоч на та вар ных фер-

маў, 19 зер не су шыль ных комп лек саў, 3 да іль ныя бло кі, 3 ага-

род ні нас хо ві шчы, 6 буль ба схо ві шчаў, рэ кан стру я ва на 3 сві на-

комп лек сы, 4 буль ба схо ві шчы, на бы та тэх ні ка для сель ска гас-

па дар чых ар га ні за цый. Рэа лі за ва ны най больш буй ныя пра ек-

ты па раз віц ці пра мыс ло ва га па тэн цы я лу па лес ка га рэ гі ё на. 

Гэ та і бу даў ніц тва пя тай тэх на ла гіч най лі ніі па вы твор час ці 

шчэб ню на РУВП «Гра ніт», Ту раў ска га ма лоч на га кам бі на та, 

ма лой ГЭС на гід ра вуз ле «Ста ха ва», і тэх ніч нае пе ра асна шчэн-

не і рэ кан струк цыя Жыт ка віц ка га кан сер ва ва га за во да і цэ ха 

па пе ра пра цоў цы на сен ня рап су на ПВУП «ГЖК «Пры пяць», 

На раў лян скай цэнт раль най ра ён най баль ні цы і ін шыя. У сфе ры 

ту рыз му зроб ле на ня ма ла: з'я ві ла ся 27 аб' ек таў інф ра струк ту-

ры, ство ра на 10 ту рыс тыч ных марш ру таў».

Па лес се на шля ху раз віц ця не спы ня ец ца.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Спа чат ку Лу ні нец кім ДРБУ-101 

быў пра ве дзе ны ка пі таль ны ра монт 

да ро гі Н-37 Лу ні нец—Пры пяць. Па-

ром жа фак тыч на з'яў ля ец ца пра ця-

гам гэ тай да ро гі, та му пе ра пра ва 

так са ма на ба лан се па мя нё най да-

рож най ар га ні за цыі. По бач з пры ча-

лам уз ве дзе ны не вя лі кі до мік-офіс 

для ка ман ды, якая аб слу гоў вае па-

ром. Ка пі тан-ме ха нік Яў ген РА ФА-

ЛО ВІЧ, які з'яў ля ец ца на чаль ні кам 

гэ тай пе ра пра вы, уз гад няе і скла дае 

гра фі кі ру ху, рэ гу люе ра бо ту двух ма-

та рыс таў і шас ці мат ро саў. Яў ген Вік-

та ра віч рас ка заў, што пер шы рэйс на 

Сто лін шчы ну вы кон ва ец ца ў сем ра-

ні цы, апош ні — у 20.30.

Па ром за бі рае на борт пе ша хо даў і 

ве ла сі пе дыс таў, лег ка выя ма шы ны, 

гру за ві кі ва гой да 12 тон. Цяж кія фу ры 

не пе ра во зяц ца, на іх не раз лі ча ны ма-

гут нас ці плаў срод ку. А вось ле там, ка-

лі ўзро вень ва ды ў Пры пя ці знач на 

па мян ша ец ца, да во дзіц ца аб мя жоў-

ваць пе ра воз кі і пе ра праў ляць толь кі 

ма шы ны, якія ва жаць не больш за дзве 

то ны. Гэ та, да рэ чы, праб ле ма. Ра бот-

ні кі пе ра пра вы лі чаць, што трэ ба дзе-

не будзь у ра ё не Мі ка шэ віч уз во дзіць 

дам бу аль бо пла ці ну, каб стрым лі ваць 

ва ду, а то яна тран зі там пра ля тае ў 

Дняп ро ды па паў няе Чор нае мо ра. 

А на шы лю дзі цер пяць ня зруч нас ці.

Ле там рух вель мі ін тэн сіў ны, — 

рас каз ва юць ра бот ні кі пе ра пра вы. — 

Пра яз джае шмат ту рыс таў, у тым 

лі ку з Ра сіі, Укра і ны. Мяс ці ны тут са-

праў ды вель мі ці ка выя, ма ляў ні чыя, 

тэ ры то рыя за каз ні ка «Ся рэд няя Пры-

пяць».

Гэ та най буй ней шы ў Еў ро пе ўчас-

так рач ной пой мы, які за ха ваў ся ў 

на ту раль ным ста не. Тут ёсць ні зін ныя 

ба ло ты, пой мен ныя азё ры, пад час 

па вод кі ў снеж ныя га ды ўтва ра юц ца 

ча со выя ва да ёмы. Мож на су стрэць 

пяс ча ныя дзю ны і за ба ло ча ныя пой-

мен ныя лу гі і ля сы. На зва ныя ўні-

каль ныя бія то пы па спры я лі за ха ван-

ню шэ ра гу рэд кіх ві даў фло ры і фаў-

ны. Тут цэ лая проць ма чыр ва на кніж-

ні каў: і пту шак, і рас лін. Ад ным сло-

вам, рай для ту рыс таў, якія ці ка вяц ца 

жы вой пры ро дай.

На гэ тым участ ку Пры пя ці заў сё-

ды шмат ло дак, ка та раў. Ця пер не 

пла ва юць, бо за ба ра ні лі гэ та ра біць 

на пе ры яд не рас ту ры бы, — рас каз-

ва юць су пра цоў ні кі па ро ма.

Раз на стай насць ту тэй шай жы вой 

пры ро ды ка ман да Ра фа ло ві ча ад чу-

ла гэ тай зі мой. Яны мя ня лі пад ло гу 

на па ро ме, зай ма лі ся ін шы мі ра монт-

ны мі ра бо та мі, дык не раз на зі ра лі, 

як пра бя га лі ваў кі. На жаль, не абы-

шло ся без ах вяр. Іх улю бё нец-ахоў нік 

аў чар ка па мя нуш цы Боц ман на прад-

вес ні стаў ад лу чац ца ад ба зы, ві даць, 

у по шу ках сяб роў кі. У ад ну з та кіх 

пра гу лак яго ра за рва лі дра пеж ні кі. 

По тым па ляў ні чыя пад стрэ лі лі шэ ра-

га, за цяг нуў аж но 60 кі ла гра маў.

За раз ра бот ні кі пе ра пра вы ўзя лі 

га да ваць ма лень ка га шча ню ка аў-

чар кі, каб ве ся лей бы ло нач но му вар-

таў ні ку на ба зе. Рых ту юц ца да на пру-

жа на га лет ня га се зо на. Та ды да во-

дзіц ца пе ра во зіць і транс парт, і лю-

дзей, і роз ныя гру зы, на прык лад, 

сель гас пра дук цыю. Сто лін скія цяп-

ліч ні кі во зяць ура джай на ры нак у 

Лу ні нец, а то і да лей, па чы гун цы на 

Ба ра на ві чы.

— У асноў ным па ром хо дзіць па 

гра фі ку, вы трым лі вае ін тэр вал ча-

су, — рас каз вае Яў ген Ра фа ло віч. — 

Але бы ва юць эк стран ныя сі ту а цыі. 

На прык лад, на пры чал пры хо дзіць ма-

шы на хут кай да па мо гі, якая вя зе кроў 

у Сто лін скую баль ні цу. Та ды мы не 

ма ру дзім ні хві лі ны, ад ра зу ад чаль ва-

ем. А што мо жа вы клі каць за трым ку? 

Ды роз ныя жыц цё выя ака ліч нас ці. 

Ска жам, вя сел ле пе ра во зі лі. Дык яны 

доў га збі ра лі ся. Па куль ад ны вя сё лыя 

гос ці зой дуць на борт, дру гія ўжо вы-

хо дзяць ды ідуць пра гуль вац ца ўздоўж 

бе ра га. Але ж ас тат нія па са жы ры па-

ста ві лі ся з ра зу мен нем да кам па ніі, 

цярп лі ва ча ка лі, за тое по тым еха лі ве-

се ла пад пес ні і гар мо нік.

А яшчэ гэ ты па ром лі та раль на 

ўдых нуў но вае жыц цё ў на ва коль ныя 

на се ле ныя пунк ты. На прык лад, у пры-

бя рэж най сто лін скай вёс цы Ко раб'е 

да па чат ку дзя ся тых га доў пус тыя да-

мы ад да ва лі лі та раль на за сто до ла-

раў. Ця пер кошт па вя лі чыў ся ў шмат 

ра зоў. Ня даў на ха ту пра да лі за 5000 

умоў ных адзі нак. У ва ко лі цах з'яў ля-

юц ца аг ра ся дзі бы, лю дзі на вод зяць 

па ра дак у бы лых баць коў скіх, дзе даў-

скіх ся дзі бах. У аг ра ся дзі бы ах вот на 

пры яз джа юць гос ці з Мін ска, ін шых 

вя лі кіх га ра доў, бліз ка га за меж жа.

Воль га Бур ды ка, су пра цоў ні ца 

сто лін ска га прад пры ем ства «НП Сер-

віс», якая ча ка ла па ро ма, ска за ла 

лі та раль на на ступ нае: «Мне па ра бо-

це амаль кож ны дзень да во дзіц ца 

ез дзіць са Сто лі на ў Лу ні нец і на зад, 

уяў ля е це коль кі ча су і гро шай на па-

лі ва эка но міц ца гэ тым па ро мам! Пе-

ра пра ва ж бяс плат ная для ўсіх 

удзель ні каў ру ху».

Але зноў звер нем ся да Ка рат ке ві-

ча, вось цы та та: « ...у 1969 го дзе ба-

чыў я на Пры пя ці та кое: плы вуць дзве 

вя ліз ныя лай бы, а ў іх ста іць гру за вік. 

Пра выя ко лы ў ад ной, ле выя ў дру-

гой. Дзядзь ка вы чэрп вае з чаў ноў 

цём ную і праз рыс тую пры пяц кую ва-

ду. Зна чыць, пе ра га ня юць ку дысь. 

Ёсць два пунк ты, а да ро гі па між імі 

ня ма.» А ця пер вось ёсць да ро га. І на 

ёй — пе ра пра ва.

ПЯ ТАЯ ЛІ НІЯ 
НА «ГРА НІ ЦЕ»

Са цы яль на-эка на міч нае раз віц цё 

лю бо га рэ гі ё на вы зна чае най перш 

дзей насць вы твор чых аб' ек таў. А ка лі 

га ва рыць пра Лу ні неч чы ну, то ні як не 

атры ма ец ца не ска заць хоць сло ва 

пра «Гра ніт», най буй ней шае ў Еў ро пе 

прад пры ем ства па зда бы чы і пе ра-

пра цоў цы гра ні ту на шчэ бень і пяс ку 

для бу даў ні чых ра бот. Вы твор ца па-

стаў ляе пра дук цыю на экс парт у Ра-

сію, Поль шчу, Гер ма нію, кра і ны Бал-

тыі. Прад пры ем ства пра цуе з 1975 

го да. І ра шэн не аб на рошч ван ні яго 

ма гут нас цяў бы ло пры ня тае яшчэ 

Саў мі нам БССР у 1991 го дзе. Ра бо ты 

па кры се вя лі ся ў па чат ку дзе вя нос-

тых, але да двац ца ці год дзя кам бі на та 

ўзвя дзен не пя тай тэх на ла гіч най лі ніі 

на огул бы ло за ма ро жа на. І вось тая 

са мая пя тая лі нія ўвай шла ў пра гра му 

раз віц ця Пры пяц ка га Па лес ся. Ужо ў 

2011 го дзе па ча ло ся ін тэн сіў нае бу-

даў ніц тва. Пра за пуск но вай лі ніі на 

«Гра ні це» ма гут нас цю тры міль ё ны 

тон шчэб ню ў год па ве да мі лі та ды на-

ват не ка то рыя су свет ныя ін фар ма-

цый ныя агенц твы. Гэ та ста ла па дзе яй. 

Но вая вы твор часць азна ча ла но выя 

ра бо чыя мес цы, па леп ша ную інф ра-

струк ту ру Мі ка шэ віч і за дзел на да-

лей шае раз віц цё вы твор час ці, якое, 

да рэ чы, па спя хо ва пра цяг ва ец ца.

СУ ЧАС НАЯ ФЕР МА
У сель гас прад пры ем стве «Га ра-

доц кі», якое зна хо дзіц ца ў Ка жан-Га-

рад ку, па пра гра ме ўзвя лі но вы жы-

вё ла га доў чы комп лекс на 600 га лоў. 

Та кая вось фаб ры ка ма ла ка, яна 

што дня ця пер вы пра цоў вае сем з па-

ло вай ты сяч літ раў пра дук цыі. На 

фер му за зі ра ем з на мес ні кам ды-

рэк та ра гас па дар кі Ана то лем БОГ-

ДА НАМ і га лоў ным заа тэх ні кам 

Люд мі лай АПА НО ВІЧ.

Люд мі ла Мі хай лаў на вы сту пае 

экс кур са во дам, па каз вае спа чат ку 

цэх па вы твор час ці ма ла ка, дзе 

ўтрым лі ва ец ца 400 ка роў. У ка роў ні-

ку чыс та і су ха. Да гляд чык Сця пан 

Аль цы ва но віч пра хо дзіць па ра дах і 

пад гра бае сі лас, які рас кі даў ся на 

пра ход. Пе ра хо дзім у да іль ную за лу, 

якой асаб лі ва га на рац ца на комп лек-

се. Усе пра цэ сы ме ха ні за ва ныя, за 

хо дам ра бо ты со чыць элект ро ні ка. 

Але жы вё ла во ды за ўва жа юць, што 

па-ра ней ша му, вель мі мно га вы ра-

шае сла ву ты ча ла ве чы фак тар. Як 

да гле дзіць апе ра тар ма шын на га да-

ен ня ка ро ву пе рад дой кай, та кая і 

бу дзе якасць ма ла ка. Ад гэ та га за ле-

жыць зар пла та, та му лю дзі ста ра юц-

ца. Апош нім ча сам 86,8 пра цэн та 

ма ла ка зда ец ца эк стра-кла сам.

Увесь пра цоў ны ка лек тыў комп лек-

су ра зам з вар таў ні ка мі скла дае 

23 ча ла ве кі. У са вец кі час на аб слу-

гоў ван не та ко га вы твор ча га аб' ек та 

спат рэ бі ла ся б больш за паў сот ні ра-

бот ні каў — пад крэс лі лі мае пра ва жа-

тыя. А ця пер адзін толь кі агрэ гат РЗК-

12 за мя ніў цэ лую бры га ду да гляд чы-

каў. Ма шы на на бі рае, здраб няе корм 

і раз дае яго. Ка ля свай го кам бай на-

раз дат чы ка ўжо за ві хаў ся трак та рыст 

Мі ка лай Зо січ, кла даў шчык-фу ра жыр 

Та ма ра Ку ней ад да ва ла апош нія ін-

струк цыі на конт та го, з яко га бур та 

якую кор ма су месь на бі раць. Ра цы ён 

на дзень скла да юць спе цы я ліс ты, трэ-

ба за хоў ваць усе пра пор цыі.

Ка ро вы тут на бяс пры вяз ным утры-

ман ні. Яны сва бод на вы хо дзяць на 

двор, па цяп ле ла, і жы вё ла імк нец ца 

на ву лі цу. «Ня хай ста яць, атрым лі ва-

юць ві та мін Д, — ка жа заа тэх нік-се-

лек цы я нер Люд мі ла ЯРА ХО ВІЧ. — 

Ка ро ва ў нас — на во лі за хо ча прый-

дзе па есць, па п'е, не хо ча, пай шла на 

со ней ка грэц ца.

НО ВАЯ ШКО ЛА
Да гэ тай па ры ў Вуль цы 2 па мя та-

юць ура чыс тае ад крыц цё но вай шко-

лы, хоць прай шло ўжо амаль сем 

га доў. Су час ная ўста но ва аду ка цыі 

ста ла ці не са мым жа да ным аб' ек там 

пра гра мы для ўсіх па ка лен няў вяс-

коў цаў. На ад крыц цё та ды пры еха ла 

шмат гас цей. А кі раў нік воб лас ці па-

да рыў но вы аў то бус, якім і ця пер пад-

во зяць вуч няў з на ва коль ных вё сак. 

У шко ле для доб рай ву чо бы і раз віц-

ця ёсць усё: 14 ву чэб ных ка бі не таў, 

кам п'ю тар ны клас, тры спе цы я лі за-

ва ныя май стэр ні для ўро каў пра цы. 

Ёсць спар тыў ная за ла, ста ды ён, 

спар тыў ныя пля цоў кі, су час ная ста-

лоў ка і доб рая біб лі я тэ ка.

— Ме на ві та ў чы таль най за ле ня-

даў на прай шло свя та род най мо-

вы, — рас каз вае Воль га ЯРА ХО ВІЧ, 

якая ча со ва вы кон вае аба вяз кі ды-

рэк та ра шко лы. — Асаб лі ва ак тыў-

ны мі бы лі вуч ні ся рэд ніх кла саў.

У шко ле, да рэ чы, ар га ні за ва на 

про філь нае на ву чан не. І хоць гру пы 

зу сім ма лень кія, хі мію і бія ло гію па-

глыб ле на вы ву ча юць ча ты ры вуч ні, 

ма тэ ма ты ку і бе ла рус кую мо ву — 

тры вуч ні, ёсць маг чы масць грун тоў-

на зай мац ца тым, хто мэ та на кі ра ва на 

рых ту ец ца ў вы шэй шыя на ву чаль ныя 

ўста но вы. Кла сы ж не вя лі кія па 12—

15 ча ла век, уся го ў шко ле на ву ча ец-

ца 137 вуч няў. У 10-м кла се дзе ці па 

пра гра ме пра фе сій най пад рых тоў кі 

атрым лі ва юць спе цы яль нас ці «Швач-

ка» і апе ра тар пер са наль ных ЭВМ.

ВА ДА 
І ЯКАСЦЬ ЖЫЦ ЦЯ

Бы ла на го да на ве даць над звы чай 

ці ка вы на се ле ны пункт, 525-га до вы 

Ка жан-Га ра док. Мяс тэч ка зна ка мі тае 

най перш драў ля най царк вою, пом ні-

кам мяс цо ва га драў ля на га дой лід-

ства пад уплы вам сты лю ба ро ка. 

Царк ва мае 200-га до вую гіс то рыю. 

Для лю бо га па да рож ні ка ста нуць ці-

ка вы мі ве ка выя ду бы, сак раль ная 

Ві душ-га ра, дзе ра ка Цна ўпа дае ў 

Пры пяць. Пра га ру скла дзе на проць-

ма ле ген даў. Ад на з іх сцвяр джае, 

што по бач быў па ха ва ны рым скі выг-

нан нік, па эт Аві дзій, які за гі нуў не дзе 

на Па лес сі. Зра зу ме ла, што Ка жан-

Га ра док вар ты доб ра ўпа рад ка ван ня 

і па ляп шэн ня інф ра струк ту ры.

Дык вось, за дву ма рад ка мі пра-

гра мы, якія ад люст роў ва юць не аб-

ход насць пра клад кі во да пра вод ных і 

ка на лі за цый ных се так у Ка жан-Га-

рад ку, ха ва ец ца знач ны крок да па-

ве лі чэн ня якас ці жыц ця.

— Ра ней не вя лі кая ніт ка во да пра-

во да бы ла толь кі ка ля бы лой птуш-

ка фаб ры кі. А ў па чат ку 10-х га доў, — 

рас каз вае кі раў нік спраў Га ра доц-

ка га сель ска га Са ве та Га лі на 

МА ЛА ФЕЙ ЧЫК, — ва ду пра цяг ну лі 

па ву лі цах Са вец кай, Пят ра Ян ке ві ча, 

Бу даў ні коў, Цнян скай, Гім ба та ва, 

Рач ной, Пры пяц кай, у за вул ках Мас-

та вым і Лі па вым. Уз доўж ву лі цы ін-

жы нер ныя сет кі пра клад ва лі ся за 

дзяр жаў ны кошт, ну а пад клю чэн не 

да до ма ўла дан ня вя ло ся за срод кі 

гас па да ра. По тым уз вя лі стан цыю 

абез жа лез ван ня, ва да ста ла чыс цей-

шая.

Ка ля бу дын ка гэ тай са май стан цыі 

су стра ка ем пен сі я не ра Фё да ра Дзміт-

ро ві ча. Муж чы на ка жа, што даў но 

пры вык да вы год, сён ня і ён, і яго 

су се дзі не ўяў ля юць са бе жыц цё без 

ду ша, ска жам, пас ля ра бо ты ў ага ро-

дзе. У вёс цы на ліч ва ец ца больш за 

240 аба не нтаў Во да ка на ла. Але 

апош няе не азна чае, што ўсе яны 

атры ма лі цэнт ра лі за ва нае во да за-

бес пя чэн не та ды, га доў во сем та му. 

Лю дзі ўклад ва юць і свае срод кі ў па-

ляп шэн не якас ці жыц ця. Асаб лі ва 

гэ та да ты чыцца на ва сё лаў. Ска жам, 

на ву лі цы Май дан 15 гас па да роў аб'-

яд на лі ся ў ка а пе ра тыў і пра кла лі ва-

ду. Да рэ чы, наз вы но выя ву лі цы 

атрым лі ва юць ад на зваў мяс цо вас ці, 

дзе па чы на ец ца за бу до ва но вых 

квар та лаў. Так, у аг ра га рад ку з'я ві лі-

ся ву лі цы Пра ход, Пяс кі, Ча ба тар ка. 

І гэ та ад на з ці ка ві нак ста ра жыт на га 

Ка жан-Га рад ка.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,

Лу ні нец кі ра ён.

ПА РОМ НА СЯ РЭД НЯЙ 
ПРЫ ПЯ ЦІ

Па са жыр на па ро ме.

Трак та рыст Мі ха іл ЗО СІЧ і кла даў шчык Та ма ра КУ НЕЙ 
ка ля комп лек су ў «Га ра доц кім».

УМО ВЫ 
ДЛЯ РОСК ВІ ТУ
Член Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га 

схо ду Бе ла ру сі па пы тан нях эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня і 

чар но быль скай ка та стро фы Іры на КРА ЛЕ ВІЧ, 

дэ пу тат Жыт ка віц кай акру гі № 39:

— Да Па лес ся ў Прэ зі дэн та на шай кра і ны 

асаб лі вае стаў лен не. Ён не ад на ра зо ва спра вяд-

лі ва ад зна чаў, што на Па лес сі жы вуць пра ца ві-

тыя, на дзей ныя лю дзі, што тут над звы чай ба га-

тая і пры го жая пры ро да. Мо жа быць, та му па лес-

ка му рэ гі ё ну кі раў нік дзяр жа вы ад дае асаб лі вую 

ўва гу.

Перш за ўсё трэ ба ўдак лад ніць, што ў Го мель-

скай воб лас ці наз вай Пры пяц кае Па лес се аб' яд-

на ны ча ты ры ра ё ны: На раў лян скі, Пет ры каў скі, 

Жыт ка віц кі, Ма зыр скі. Рас крыць па тэн цы ял гэ тай 

зям лі і па вы сіць якасць жыц ця лю дзей бы ла за-

клі ка ная дзяр жаў ная пра гра ма са цы яль на-эка-

на міч на га раз віц ця Пры пяц ка га Па лес ся. За пе-

ры яд дзе ян ня пра гра мы ўва соб ле ны ў жыц цё 

дзя сят кі кан крэт ных пра ек таў у са мых роз ных сфе рах і га лі нах.

Пра цу ю чы ў Жыт ка віц кім і Пет ры каў скім ра ё нах, ма гу з упэў не нас цю 

ска заць, што мэ та пра гра мы — комп лекс нае вы ка ры стан не пры род ных рэ-

сур саў, пры цяг нен не ін вес ты цый, па ве лі чэн не экс пар ту пра дук цыі і ўзнаў-

лен не пры род на-рэ сурс на га па тэн цы я лу, ства рэн не спры яль ных умоў для 

жыц ця лю дзей, у боль шас ці сва ёй да сяг ну тая.

Ад ным з яр кіх пры кла даў рэа лі за цыі дзярж пра гра мы з'яў ля ец ца бу даў-

ніц тва Ту раў ска га ма лоч на га кам бі на та, які сён ня з'яў ля ец ца ад ным з го ра-

даў тва раль ных прад пры ем стваў го ра да Ту ра ва і Жыт ка віц ка га ра ё на. Не-

па срэд на на кам бі на це ство ра на больш за 350 но вых ра бо чых мес цаў. 

Акра мя ўні каль най вы твор час ці, Ту раў скі ма лоч ны кам бі нат мае раз ві тую 

ўлас ную інф ра струк ту ру: на тэ ры то рыі прад пры ем ства раз мя шча юц ца ад-

мі ніст ра цый ныя па мяш кан ні, фір мен ная крама і ўлас нае ка фэ. Вы са ка я кас-

ныя сы ры, пры га та ва ныя па італь ян скіх тэх на ло гі ях на ту раў скім кам бі на це, 

па лю бі лі не толь кі ў на шай кра і не, але і да лё ка за яе ме жа мі. Ак тыў на рэа-

лі зуе пра дук цыю на экс парт і ство ра ная ў Жыт ка віц кім ра ё не ў рам ках 

дзярж пра гра мы вы твор часць па вы ра бе па ліў ных бры ке таў з ад хо даў дрэ-

ва ап ра цоў кі, аб' ём вы твор час ці якіх за пяць га доў склаў 15,6 ты ся чы тон.

У пра цэ се рэа лі за цыі ме ра пры ем стваў дзярж пра гра мы ў ра ё нах па бу да-

ва ны ма лоч на та вар ныя фер мы, зер не су шыль ныя комп лек сы і 

агароднінасадавінасховішчы, за кла дзе ны сад на пра мыс ло вай асно ве на 

пло шчы 120 гек та раў у ААТ «Ту раў шчы на», пра ве дзе на ма дэр ні за цыя ка-

цель няў з пе ра во дам ра бо ты на мяс цо выя ві ды па лі ва і ін шае. Раз ві ва ец ца 

пра мыс ло васць, ства ра юц ца ра бо чыя мес цы, за ма цоў ва юц ца ма ла дыя сем'і, 

а зна чыць, у ра ё наў ёсць бу ду чы ня.

Ад на са знач ных праб лем па лес ка га рэ гі ё на — чыс тая ва да (з-за вы со кай 

коль кас ці жа ле за ў піт ной ва дзе). Ме ра пры ем ства мі дзярж пра гра мы ста лі 

бу даў ніц тва і рэ кан струк цыя стан цый абез жа лез ван ня ва ды, ра монт на-экс-

плу а та цый ныя ра бо ты на ме лі я ра цый ных і во да гас па дар чых сіс тэ мах, а 

так са ма рэ кан струк цыя ка на лі за цый ных і во да пра вод ных се так. Пра ве дзе-

ны ме ра пры ем ствы па мі ні мі за цыі на ступ стваў над звы чай ных сі ту а цый — 

па бу да ва ны пер ша чар го выя аб' ек ты аба ро ны ад па во дак.

Са цы яль ная сфе ра так са ма ста ла не ад' ем най част кай дзярж пра гра мы. 

Гэ та ка пі таль ны ра монт і асна шчэн не ўста ноў аду ка цыі і ахо вы зда роўя 

(Хва ен скай сель скай ура чэб най ам бу ла то рыі, Бар коў ска га і За пя соц ка га 

ФА Паў, Ту раў скай га рад ской баль ні цы, па лі клі ні кі ў го ра дзе Жыт ка ві чы, 

ста ма та ла гіч най па лі клі ні кі, Чыр во нен скай ся рэд няй аду ка цый най шко лы, 

а так са ма рэ кан струк цыя кі на тэ ат ра «Ус ход» у го ра дзе Жыт ка ві чы ды ін шыя 

аб' ек ты), бу даў ніц тва дзі ця ча га са да на 24 мес цы, агуль на аду ка цый най 

шко лы на 144 мес цы ў на се ле ным пунк це Хіль чы цы. Пра ве дзе на рэ кан струк-

цыя га рад ско га До ма куль ту ры ў го ра дзе Ту ра ве пад куль тур на-аду ка цый ны 

цэнтр і шэ раг ін шых ме ра пры ем стваў.

На пэў на, толь кі на Пры пяц кім Па лес сі вы су стрэ не це та кое ўні каль нае 

спа лу чэн не пры род най, куль тур най і гіс та рыч най спад чы ны, раз на стай насць 

жы вёль на га і рас лін на га све ту, та кую над звы чай ную пры га жосць не кра ну тай 

пры ро ды. У на цы я наль ным пар ку «Пры пяц кі» фло ра прад стаў ле на 1073 

ві да мі рас лін, ся род якіх — дрэ вы і хмыз ня кі, ім хі, лі шай ні кі і во да рас ці, больш 

за 50 ві даў рас лін за не се ны ў Чыр во ную кні гу Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Сфар-

мі ра ва ныя па пу ля цыі але ня вы са ка род на га (да 900—1100 асо бін), ка зу лі (да 

500—600 асо бін), еў ра пей ска га зуб ра (94 асо бі ны) і ін шых жы вёл. У экс пе-

ры мен таль най ле са па ляў ні чай гас па дар цы «Ляс ка ві чы» ство ра ны і па спя-

хо ва функ цы я нуе са фа ры-парк.

Ме на ві та та му шэ раг ме ра пры ем стваў пра гра мы Пры пяц ка га Па лес ся 

рэа лі за ва ны ў на прам ку раз віц ця ту рыз му — бу даў ніц тва гас ці ніч ных, ту-

рыс тыч ных і куль тур на-гіс та рыч ных комп лек саў, ства рэн не эка ла гіч ных 

сце жак на тэ ры то рыі Жыт ка віц ка га і Пет ры каў ска га ляс га саў, ад крыц цё 

аг ра ся дзіб.

У 2010 го дзе, на вед ва ю чы Го мель шчы ну, кі раў нік дзяр жа вы ска заў: 

«...Зной дзем мы гэ тыя 500 міль яр даў, мо жа, адзін трыль ён руб лёў, для та го, 

каб да па маг чы тут лю дзям, пра фі нан са ваць пра гра му. Мы яе рэа лі зу ем. 

Не за трат ных пра ек таў не бы вае. Але гэ тыя гро шы пой дуць на ка рысць лю-

дзям». І час па цвер дзіў спра вяд лі васць ска за на га. Сён ня мы шчы ра га во рым 

сло вы ўдзяч нас ці Прэ зі дэн ту на шай кра і ны за пры ня тае ня прос тае ра шэн не. 

Не су мнен на, рэа лі за цыя Дзяр жаў най пра гра мы са цы яль на-эка на міч на га 

раз віц ця і комп лекс на га вы ка ры стан ня пры род ных рэ сур саў Пры пяц ка га 

Па лес ся па спры я ла раз віц цю па лес ка га рэ гі ё на, та му, што пры род ныя рэ-

сур сы з мак сі маль ным эфек там за пра ца ва лі на эка но мі ку кра і ны, на ка рысць 

лю дзей.

З гіс то рыі пы тан няЗ гіс то рыі пы тан ня

ВЫ РА ТА ВАН НЕ «МО РА ГЕ РА ДО ТА»ВЫ РА ТА ВАН НЕ «МО РА ГЕ РА ДО ТА»

ШТО ТА КОЕ 
ДЗЯРЖ ПРА ГРА МА 
РАЗ ВІЦ ЦЯ 
ПРЫ ПЯЦ КА ГА ПА ЛЕС СЯ 
І ЯКІЯ ВЫ НІ КІ ЯНА ДА ЛА

Фо
 та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Кам пе тэнт ны ка мен та рый


