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У кож на га ра ё на ёсць во пыт ра бо ты з 
гран та мі між на род най тэх ніч най да па мо гі. 
Слаў га рад уклю чыў ся ў гэ тую дзей насць з 
2007 го да. Мяс цо вы фонд раз віц ця сель скіх 
тэ ры то рый «Ад ра джэн не-Аг ра» рэа лі за ваў 
за гэ ты час 21 пра ект. Тры з іх да па маг лі 
ад ра дзіць тра ды цыі сы ра роб ства ў ра ё не 
і на ват ства рыць ад па вед ны фес ты валь. 
Слаў га рад скі фі лі ял гра мад ска га аб' яд нан-
ня «Сяль чан ка» даў маг чы масць знай сці 
сваю спра ву най больш ак тыў ным жы ха рам 
ра ё на і ўва со біў у жыц цё два буй ныя пра ек-
ты. Яшчэ ча ты ры на ра хун ку спа жы вец ка га 
ка а пе ра ты ва «Гі жэн скі аг ра рый» — усе яны 
ма юць ад но сі ны да доб ра ўпа рад ка ван ня і 
ар га ні за цыі са ма за ня тас ці гра ма дзян.

У 2015 го дзе ана ла гіч ны фонд раз віц-
ця сель скіх тэ ры то рый пад наз вай «Старт-
Узы ход» ад крыў ся ў Крас на пол лі. На яго 
ра хун ку пяць са цы яль на важ ных пра ек-
таў. З іх да па мо гай атры ма ла ся за ха ваць 
цу доў ны пом нік пры ро ды мяс цо ва га зна-
чэн ня — ба та ніч ны сад «Іва ноў ху тар», ар-
га ні за ваць ві дэа шко лу для перс пек тыў на га 

біз не су, аб' яд наць на сель ніц тва для су мес-
на га вы рошч ван ня га род ні ны, ства рыць 
у вёс цы Яноў ка ха кей ную ста лі цу ра ё на і 
пад тры маць вяс коў цаў у іх жа дан ні зай-
мац ца са доў ніц твам.

Над рэа лі за цы яй пра ек таў пра цуе мяс-
цо вы фонд раз віц ця сель скіх тэ ры то рый 
Бы хаў ска га ра ё на, які ад крыў ся ка ля двух 
га доў та му.

Усе гэ тыя не ка мер цый ныя ар га ні за цыі 
па спя хо ва су пра цоў ні ча юць з ор га на мі 
ўла ды ў сфе ры за ня тас ці і са ма за ня тас -
ці на сель ніц тва, зай ма юц ца вы ра шэн-
нем эка ла гіч ных і са цы яль ных праб лем. 
Па аб агуль не ных звест ках, за 2018 год імі 
пры цяг ну та і асвое на ка ля 500 000 еў ра, 
вы дзе ле ных па лі ніі Еў ра пей ска га са ю за, 
ПРА АН і ін шых між на род ных ар га ні за-
 цый. Срод кі да па маг лі рэа лі за ваць 
шмат вель мі не аб ход ных і важ ных для ра ё-
 наў пра ек таў. У аг ра га рад ку Ла ба наў ка
Чэ ры каў ска га ра ё на ад крыў ся школь ны 
энер га парк, у Крас на пол лі — рэ сурс ны 
цэнтр «Энер га збе ра жэн не ў по бы це», у Бы ха-

ве — «Дом-ін тэр нат з ну ля вы мі стра та мі 
энер гіі», пры Клі чаў скім аграр на-тэх ніч ным 
ка ле джы ство ра ны клас энер га эфек тыў нас-
ці. Але та кіх рэ сурс ных цэнт раў не ха пае, 
каб здзейс ніць рэ ва лю цыю ў эка но мі цы.
Та му і спат рэ бі ла ся аб' яд наць вы сіл кі. 
А за ад но больш зла джа на пра ца ваць па не-
каль кіх асноў ных кі рун ках. На прык лад, у 
мо ла дзі ёсць маг чы масць пра явіць ся бе ў 
крэ а тыў най эка но мі цы. Гэ та ўсё, што звя-
за на з твор час цю, ІT-тэх на ло гі я мі, ар га-
ні за цы яй свят. За апош нія паў та ра го да ў 
пя ці ра ё нах ство ра на сем пі лот ных ма дэ ляў 
крэ а тыў ных ві даў дзей нас ці, ка ля 10 спе цы я -
ліс таў у кож ным ра ё не пра цу юць над па-
пу ля ры за цы яй гэ та га ві ду біз не су, у рэ гі ён 
пры цяг ну та не менш за тры міль ё ны до ла-
раў ЗША. Вель мі перс пек тыў ны ту рыс тыч ны 
кі ру нак. У Слаў га рад скім ра ё не раз ме шча-
ны вод на-ба лот ны за каз нік «Слаў га рад скі», 
у Клі чаў скім — два за каз ні кі — гід ра ла гіч ны 
«Аст ра вы Ду ле бы» і бія ла гіч ны «Свіс лац ка-
Бя рэ зін скі», у Бы хаў скім — ланд шафт ны 
за каз нік «Ста ры ца». І тут так са ма ёсць над 
чым пра ца ваць.

— На віз на пра ек та за клю ча ец ца ў тым, 
што ўпер шы ню ў Бе ла ру сі пра ду гледж-
ва ец ца ўза е ма дзе ян не па між ра ё на мі ў 
фар ма це ма дэль ных рэ гі я наль ных пра-
ек таў, дзе кож ны ра ён ады гры вае сваю 
ўні каль ную ро лю, па дае свае рэ сур сы, як 
для су мес ных дзе ян няў у ін та рэ сах уся го 
рэ гі ё на, так і кож на га ра ё на па асоб ку, —
ка жа стар шы ня Слаў га рад ска га рай -
са ве та дэ пу та таў, а па су мя шчаль ніц-
тве яшчэ і стар шы ня ка ар ды на цый на га 

са ве та рэ гі я наль на га пра ек та Свят ла на 
ЯЗЕР СКАЯ. — Та кое ўза е ма дзе ян не да па-
мо жа нам па леп шыць за ня тасць на сель ніц-
тва ў сель скай мяс цо вас ці. А на тэ ры то рыі 
пя ці ра ё наў сён ня пра жы вае больш за 
80 ты сяч ча ла век. Пад час пад рых тоў кі 
пра ек та бы ло ство ра на 20 мік ра рэ гі ё наў, 
для раз віц ця якіх рас пра цоў ва юц ца 60 іні-
цы я тыў. Ёсць спа дзя ван ні, што 20 бу дуць 
пад тры ма ныя пра ек там, а на рэа лі за цыю 
ас тат ніх пой дуць унут ра ныя рэ сур сы і спон-
сар скія срод кі. Аб ноў ле ны ан лайн-сэр віс і 
ство ра на смарт-пра гра ма ў вы гля дзе ліч-
ба вай кар ты для пра соў ван ня кан ку рэнт-
ных пе ра ваг рэ гі ё на. Сфар мі ра ва ныя тэ ма-
тыч ныя сет кі — сель скі ту рызм, ар га ніч нае 
зем ля роб ства, са ве ты вё сак. Рас пра ца ва-
ны тры буй ныя пра ек ты ў су пра цоў ніц тве 
з між на род ны мі парт нё ра мі, для 1500 ча-
ла век ство ра ны ўмо вы для па вы шэн ня са-
ма за ня тас ці ў рэ гі ё не.

Дзміт рый ХА РЫ ТОН ЧЫК, стар шы ня 
Ма гі лёў ска га аб лса ве та дэ пу та таў:

— Пяць ра ё наў, якія ма юць скла да ную 
эка на міч ную аб ста ноў ку, цяж кас ці са сва-
ім раз віц цём, аб' яд на лі ся для су мес на га 
ра шэн ня сва іх іні цы я тыў з пры цяг нен нем 
гран таў між на род най тэх ніч най да па мо гі. 
Та кі са юз да па ма гае кан са лі да ваць во пыт 
і ве ды не каль кіх ра ё наў і ра зам вы сту паць. 
Гэ та дасць маг чы масць пры цяг нуць больш 
знач ныя фі нан са выя рэ сур сы і ства рыць 
да дат ко выя маг чы мас ці для раз віц ця рэ-
гі ё наў. Ак тыў на пры ма юць у гэ тым удзел 
на род ныя вы бран ні кі, ра ён ныя Са ве ты 
дэ пу та таў.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА

СРО ДАК АД ДЭ ПРЭ СІІСРО ДАК АД ДЭ ПРЭ СІІ
У Ма гі лёў скай воб лас ці пяць ра ё наў аб' яд на лі ся,
 каб ра зам зай мац ца раз віц цём сва іх тэ ры то рый

Для лю бой кра і ны ту рыс ты — 
гэ та да дат ко вы ка пі тал, 

маг чы масць раз віц ця 
кан крэт най тэ ры то рыі. 
Бяз ві за вы рэ жым ро біць 
па да рож жа ў Бе ла русь больш 
пры ваб ным. На жаль, гос ці 
ася да юць у асноў ным у 
буй ных га ра дах, дзе ёсць што 
па гля дзець, ку ды сха дзіць. 
Але і на пе ры фе рыі так са ма 
па чы на юць на бі раць аба ро ты. 

На прык лад, ле тась Кі раў скі ра-
ён вы ка наў па каз чык па экс пар-
це ту рыс тыч ных па слуг ме на ві та 
за кошт са на то рыя. Ці ка ва, што 
ўста но ва з'яў ля ец ца струк тур ным 
пад раз дзя лен нем ААТ «Сві та нак» 
імя К. Ар лоў ска га. А кі раў нік са-
на то рыя, як той ка заў, наш ча ла-
 век — во пыт ны дэ пу тат і на мес-
нік стар шы ні рай вы кан ка ма 
па са цы яль ных пы тан нях у 
мі ну лым Воль га ГАРШ КО ВА 
(на фота). Да рэ чы, свае аба-
вяз кі на чаль ні ка азда раў лен чай 
уста но вы яна па спя хо ва спа лу чае 
са стар шы нёў ствам у ра ён най ар-
га ні за цыі гра мад ска га аб' яд нан-
ня «Фонд мі ру». І гэ та толь кі ста-
ноў ча ад бі ва ец ца на яе асноў най 
дзей нас ці. Што па трэб на ту рыс-
ту? Неш та ўба чыць, за ха піц ца і 
па жа даць вяр нуц ца. І кі раў ні ца 
доб ра ве дае як гэ та ар га ні за ваць. 
Тым, хто ў гэ тым біз не се, на пэў на, 
бу дзе ка рыс на да ве дац ца як.

— Мы на огул вы гад на ад роз-
ні ва ем ся ад ін шых, бо ма ем ці ка-
вую гіс то рыю ўзнік нен ня, — ка жа 
Воль га Гарш ко ва. — Наш са на то-
рый, на пэў на, адзі ны ў Бе ла ру сі 

з'яў ля ец ца струк тур ным пад раз-
дзя лен нем аг ра гас па дар кі. Яго 
бу да ваў для сва іх ра бот ні каў ле-
ген дар ны Ге рой Са вец ка га Са ю-
за і Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра-
цы Кі ры ла Пра ко па віч Ар лоў скі, 
той са мы, пра яко га зня ты фільм 
«Стар шы ня» з Мі ха і лам Уль я на-
вым у га лоў най ро лі. Не звы чай ны 
быў ча ла век, пра фе сі я нал. Дру гі 
кор пус, дзе цяпер зна хо дзяц ца 
ўсе асноў ныя па мяш кан ні са на-
то рыя, уз во дзіў яшчэ адзін наш 
та ле на ві ты кі раў нік Ва сіль Кан-
стан ці на віч Ста ра вой таў. Мес ца-
зна хо джан не са на то рыя так са ма 
зна ка вае. У ХІХ ста год дзі гэ та быў 
цэнтр ма ёнт ка, які на ле жаў фон 
Го е ру. За ха ва ла ся на ват яшчэ 
пан ская алея, дзе гу ля юць на шы 
ад па чы валь ні кі. За не каль кі кі ла-
мет раў Жы лі чы, дзе зна хо дзіц ца 
па лац вя до мых бе ла рус кіх маг-
на таў Бул га каў — там за раз ідзе 

рэ кан струк цыя. Але па гля дзець 
ёсць што, і мы во зім ту ды ту рыс-
таў. А яшчэ ў Мінск, Ма гі лёў і 
Баб руйск. Але ж мы са на то рый, 
і перш за ўсё і зма га ем ся за тое, 
каб клі ент атры маў поў ны пе ра лік 
па слуг, якіх сён ня шмат.

Вель мі па да ба ец ца лю дзям 
ка мер насць са на то рыя — ён 
не вя ліч кі, раз лі ча ны ўся го на 
66 мес цаў. У пла нах рэ кан струк-
цыя кор пу са, які бу да ваў яшчэ Кі-
ры ла Ар лоў скі. Пла ну ец ца зра-
біць там ВІП-ну ма ры і ну ма ры для 
ін ва лі даў-ка ля сач ні каў. Да ба віц-
ца яшчэ ка ля 40 мес цаў.

Здраў ні ца ста ла па пу ляр най 
у за меж ных ту рыс таў у 2013 го-
 дзе, пас ля та го як прад стаў ні кі са-
на то рыя па бы ва лі на вы стаў ках і 
ту рыс тыч ных кір ма шах у Маск-
ве, Санкт-Пе цяр бур гу. Сён ня тут 
пры ма юць клі ен таў з гэ тых га ра-
доў, а так са ма з Мур ман-
ска, Ге лен джы ка, Ніж не-
вар таў ска, Ле нін град скай 
воб лас ці і ін шых. Сю ды 
едуць ту рыс ты з Укра і ны, 
Гер ма ніі, Іта ліі, Ка зах ста-
на, Эс то ніі, Літ вы, Лат віі.

— Мы шчыль на пра цу-
ем з ту рыс тыч ны мі фір ма-
мі, ра сій скіх у спі се ка ля 
два нац ца ці, — удак лад-
няе су раз моў ні ца. — Ле-
тась больш за 50 % на-
шых гас цей пры еха ла з-за 
мя жы. Але мы за хоў ва ем 
сваю пры на леж насць і не 
крыў дзім асноў на га на ша-
га клі ен та — аграр ні ка. У 
снеж ні ад па чы ва ла гру па 
кі раў ні коў сель гас прад-

пры ем стваў. Яны тут і азда раў ля-
лі ся, і ву чы лі ся — да іх пры яз джа лі 
чы таць лек цыі з Мін ска, Бе ла рус-
кай сель гас ака дэ міі з Го рак. По тым 
пры еха лі ад па чыць ме ха ні за та ры. 
У іх ра бо та на пру жа ная — і ор га ны 
ды хан ня па ку ту юць, і па зва ноч нік. 
А гэ та як раз наш про філь. Па да-
гра ва ем ці ка васць тым, што пра-
па ну ем неш та но вае. Ле тась, на-
прык лад, па ча лі прак ты ка ваць так 
званае ля чэб нае га ла дан не. Сён ня 
гэ та на ша асаб лі васць і за па тра ба-
ва ная па слу га.

— Зараз ма ла дзе та кое пра па-
ну юць, — удак лад няе на мес нік 
на чаль ні ка па ме ды цын скай 
част цы са на то рыя Ула дзі мір 
КА ВА ЛЕЎ СКІ. — Афі цы яль на па-
слу га на зы ва ец ца раз гру зач ная 
ды е тыч ная тэ ра пія. Ёсць лю дзі, якія 
жа да юць схуд нець, але до ма ў іх 
ні чо га не атрым лі ва ец ца. Ня даў на 

бы лі гос ці з Пры бал ты кі, а да гэ-
та га пры яз джа лі клі ен ты з Грод на, 
Мін ска, Еў па то рыі, Із ра і ля, ЗША. 
На ша спра ва толь кі тры маць мар ку 
і ары ен та вац ца на по пыт.

Ва дзім БРЭ ЖЭ ЗІН СКІ, на-
чаль нік ад дзе ла ву чэб на-
спар тыў най, ар га ні за цый най 
і ту рыс тыч най ра бо ты ўпраў-
лен ня спор ту і ту рыз му Ма гі-
лёў ска га абл вы кан ка ма:

— Сён ня на тэ ры то рыі Ма гі-
лёў скай воб лас ці функ цы я нуе 
56 гас ці ніц і ана ла гіч ных пля цо вак 
раз мя шчэн ня, 21 дом па ляў ні ча га і 
ры ба ло ва, 209 суб' ек таў аг ра эка-
ту рыз му, 27 баз ад па чын ку, 236 
аб' ек таў пры да рож на га сэр ві су, 
дзевяць са на тор на-азда раў лен чых 
уста ноў, тры кем пер ныя пля цоў кі.

Вар та ад зна чыць, што 89 % 
уся го экс пар ту ту рыс тыч ных па-
слуг воб лас ці пры па дае на Баб-

руйск, Ма гі лёў, а так са-
ма Круг лян скі, Кі раў скі і 
Го рац кі ра ё ны. Ас тат ні-
мі ва сям нац цац цю ра ё-
на мі воб лас ці па каз чык 
вы кон ва ец ца толь кі на 
11 %. За апош нія пяць га доў 
унё сак ра ё наў у экс парт 
вы рас. Ка лі ў 2012-м Ма гі-
лёў і Баб руйск да ва лі 90 % 
экс пар ту, то ця пер — 75 %. 
Ся род асноў ных ва лаў тва-
раль ных прад пры ем стваў 
воб лас ці зна чыц ца і са на-
то рый ААТ «Світанак» імя 
К. Ар лоў ска га.

ВЕ ДАЙ НА ШЫХ

ТУ РЫСТ ВЫ БІ РАЕ... ДЫ Е ТУ?ТУ РЫСТ ВЫ БІ РАЕ... ДЫ Е ТУ?
Як бы лая дэ пу тат ка ўзна ча лі ла са на то рый і за бяс пе чы ла ў Кі раў скім ра ё не 
вы ка нан не па каз чы ка па экс пар це ту рыс тыч ных па слуг

Пі лот ны рэ гі ён — гэ та Слаў га рад скі, 
Чэ ры каў скі, Крас на поль скі, Бы хаў скі і 

Клі чаў скі ра ё ны. На тэ ры то рыі пер шых трох 
(яны най больш па цяр пе лі ў вы ні ку ава рыі 

на Чар но быль скай АЭС) чац вёр ты год рэа лі зу ец ца пра гра ма са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця паўд нё ва-ўсход ня га рэ гі ё на Ма гі лёў скай воб лас ці, ство ра ная ў рам ках Ука за 
Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь № 235. На жаль, тыя льго ты і прэ фе рэн цыі, якія га ран туе 
Указ, не вель мі ажы ві лі тут прад пры маль ніц кую дзей насць. Не леп шае эка на міч нае 
ста но ві шча ў Бы хаў скім і Клі чаў скім ра ё нах. І пі лот ны пра ект, які стар та ваў ле тась, як раз 
і раз лі ча ны на тое, каб па леп шыць ста но ві шча на тэ ры то рыі ра ё наў. Стаў ка ро біц ца 
на пры цяг нен не срод каў між на род най тэх ніч най да па мо гі і за дзей ні чан не ак тыў на га 
на сель ніц тва.

Матэрыялы 
падрыхтавала 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 


