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Пачатак на 1-й стар.)

Да рэ чы, яшчэ па раў наль на ня даў-

на спра вы з пры да рож ным сэр ві сам 

іш лі да во лі сум на. Па мя та ец ца, га доў 

пяць ці шэсць та му зна ё мы маск віч 

расказваў, як з'ез дзіў да нас на ма шы не.

«Мы спа дзя ва лі ся, што хоць на га лоў-

най на цы я наль най тра се Бе ла ру сі ў 

пры да рож ных ка фэ змо жам па каш-

та ваць якія-не будзь на цы я наль ныя бе-

ла рус кія стра вы, каб бы ло і смач на, і 

тан на, і з па жа дан нем «смач на ес ці». 

Дык вось: не, не і яшчэ раз не! — ус клі-

каў зна ё мы. — Ва ўсіх пры да рож ных 

ка фэ нам пра па ноў ва лі толь кі ра за-

грэць неш та не зра зу ме лае і абя ца лі 

па сма жыць, ма быць, на цы я наль ную 

бе ла рус кую стра ву — шаш лык. Бе ла-

ру сы, вы што, раз ву чы лі ся га та ваць? 

Дзе ва рэ ні кі, дзе дра ні кі, дзе ва шы 

су пы? Мін скія каў бас кі мы ў вы ні ку 

па каш та ва лі ў ка вяр ні на тэ ры то рыі 

Сма лен скай воб лас ці»...

Аў та ту рыст га ла суе руб лём
Ця пер, як сцвяр джа юць спе цы я-

ліс ты, сі ту а цыя мя ня ец ца. Бе ла рус кі 

ры нак ужо до сыць на сы ча ны роз ны мі 

аб' ек та мі пры да рож на га сэр ві су. Ад-

лег ласць па між пры да рож ны мі пунк-

та мі хар ча ван ня — 30—60 кіламетраў. 

І там мож на смач на і ад нос на ня до ра га 

па ес ці. Як па ве да мі лі нам у ад дзе ле 

гра мад ска га хар ча ван ня Бел ка ап са ю-

за, больш за 20 % аб' ек таў на рэс пуб лі-

кан скіх тра сах на ле жыць спа жы вец кай 

ка а пе ра цыі. Кі роў цаў і аў та ту рыс таў 

аб слу гоў вае 96 ка а пе ра тыў ных аб' ек-

таў гра мад ска га хар ча ван ня. Ця пер 

пра во дзіц ца сур' ёз ная ра бо та як па 

ўста ноў цы су час на га тэх на ла гіч на га 

аб ста ля ван ня, так і па па пу ля ры за цыі 

на цы я наль най кух ні. Акра мя та го, у шэ-

ра гу аб' ек таў уста ноў ле ны ду ша выя 

ка бі ны, ар га ні за ва ны па коі ад па чын ку, 

га тэль ныя ну ма ры. А вяс ной і ле там 

пра цу юць лет нія пля цоў кі. На прык лад, 

усе гэ тыя па слу гі да ступ ныя ў ка фэ 

«На скры жа ван ні» Іў еў ска га фі лі яла, 

ка фэ «Мёд» Іва наў ска га рай спа жыў та-

ва рыст ва, ка фэ «Ежа Ка ва» Док шыц-

ка га рай па, «Гас цін ны двор» Лід ска га 

фі лі яла, рэ ста ра не «Пар ты зан скі бор» 

Ла гой ска га рай па і ін шых.

Спе цы я ліс ты сцвяр джа юць, што 

ва ўсіх аб' ек тах пры да рож на га сэр-

ві су спа жы вец кай ка а пе ра цыі мож-

на па каш та ваць «стра ву тыд ня» па 

зні жа най ца не. Са страў бе ла рус кай 

кух ні, на іх дум ку, най больш за па тра-

ба ва ныя дра ні кі, фар ша ва ныя мя сам 

або гры ба мі, каў бас кі па-ся лян ску з 

грэц кай ка шай, буль бя ныя клёц кі, 

буль бя ная баб ка, пі раж кі з гры ба мі 

і не ка то рыя ін шыя. Не ад ста юць ад 

Бел ка ап са ю за і пры ват ні кі.

У сваю чар гу, на чаль нік упраў-

лен ня раз віц ця аў та да рог га лоў на-

га ўпраў лен ня аў та ма біль ных да рог 

Мінт ран са Сяр гей ЛЯ ВОН ЧЫК ад зна-

чае, што га вор ка пра бу даў ніц тва но вых 

пры да рож ных аб' ек таў ужо не ідзе. У 

нас, па вод ле слоў спе цы я ліс та, як у вы-

со ка раз ві тых кра і нах, на пер шы план 

ця пер вы хо дзіць кан ку рэн цыя, у вы ні ку 

якой вы жы вуць са мыя моц ныя. У гэ тай 

сфе ры, па сло вах Сяр гея Ля вон чы ка, 

па ча лі пра ца ваць рын ка выя ме ха ніз-

мы. А на вед валь нік, як заў сё ды, га ла-

суе руб лём. Ён за яз джае ў тое мес ца, 

дзе яму кам форт на і зруч на, ня до ра га 

і смач на. Та му ў вы ні ку кан ку рэнт най 

ба раць бы наш пры да рож ны сэр віс па-

сту по ва ўдас ка наль вае свае па слу гі.

— Мы па чы на лі з та кіх аба вяз ко вых 

па тра ба ван няў да пры да рож на га сэр-

ві су, як са ні тар ныя збу да ван ні, пунк ты 

хар ча ван ня і ста ян ка для аў то, — ка жа 

Сяр гей Ля вон чык. — Прад пры маль ні кі 

змаг лі іх за бяс пе чыць. Ця пер хо чам, 

каб на аб' ек тах бы лі бяс плат ны Wі-Fі, 

зніж ка выя пра гра мы, кар ты ла яль нас-

ці. Каб сан ву зел быў не адзін, а не-

каль кі. Каб бы лі за бяс пе ча ны ўмо вы 

для ад па чын ку дзя цей у па мяш кан ні і 

на ву лі цы. Ка лі ёсць ту рыс тыч ны па-

тэн цы ял, зна чыць, па трэб ныя да вед ні-

кі, су ве нір ная пра дук цыя... Гэ тыя дум кі 

ля жаць у асно ве но вай кан цэп цыі, а 

да лей бу дзем пры дум ляць ней кія ін-

шыя эле мен ты.

У цэ лым, як ад зна чае Сяр гей 

Ля вон чык, у ге не раль най схе ме раз віц-

ця пры да рож на га сэр ві су пра ду гле джа-

ны тры ўзроў ні аб' ек таў. Да аб' ек таў 

пер ша га ўзроў ню на ле жаць пля цоў кі 

для ад па чын ку з доб ра ўпа рад ка ва ным 

са ні тар ным збу да ван нем, да дру го га 

ўзроў ню — тыя ж пля цоў кі ад па чын ку, 

але ўжо з пунк там хар ча ван ня. Аб' ек ты 

трэ ця га ўзроў ню, акра мя ўся го гэ та га, 

па він ны мець так са ма аў та за пра ва ч-

ную стан цыю. Пры гэ тым мі ніс тэр ства

не аб мя жоў вае спіс зруч нас цяў — кож-

ны ўла даль нік аб' ек та мо жа па шы раць 

яго, да да ючы, на прык лад, гас ці ніч ныя 

па слу гі, тэх аб слу гоў ван не.

Ужо ця пер на не ка то рых аў та за-

пра ва чных стан цы ях клі ен там пра па-

ну ец ца шы ро кі пе ра лік па слуг, ся род 

якіх стан цыі тэх ніч на га аб слу гоў ван ня, 

шы на ман таж і ба лан са ван не ко лаў, 

аў та ма тыч ная і руч ная мый кі аў та ма-

бі ляў, да лі ван не вад ка сці ў ба чок амы-

валь ні ка, кра мы і ка вяр ні, гас ці ні цы, 

ста ян кі для лег ка вых аў та ма бі ляў.

У Мінт ран се лі чаць, што та кіх аб'-

ек таў па він на ра біц ца больш. «Мы 

ба чым, што да лей шае раз віц цё пры-

да рож на га сэр ві су бу дзе ары ен та ва на 

ме на ві та на комп лекс ныя аб' ек ты. Каб 

ча ла век мог спы ніц ца ў да ро зе, за пра-

віць аў та ма біль, ад па чыць, па ес ці», — 

ад зна чыў Сяр гей Ля вон чык.

Свят ла на БУСЬКО.

ВЫ ЖЫ ВУЦЬ
СА МЫЯ МОЦ НЫЯ

 Ка мен та рый у тэ му
Кан суль тант ад дзе ла ме та да ло гіі кі ра ван ня ар га ні за цыі ганд лю і гра-

мад ска га хар ча ван ня Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 

ганд лю Анас та сія ЕРА ХА ВЕЦ:

— За апош нія паў та ра го да ў сель скай мяс цо вас ці ад кры ла ся больш за 

300 аб' ек таў ганд лю. У нас дзей ні чае Указ Прэ зі дэн та № 345 «Аб раз віц ці 

ганд лю, гра мад ска га хар ча ван ня і бы та во га аб слу гоў ван ня», якім пра ду гле-

джа ны шэ раг іль гот і прэ фе рэн цый (для арэн да даў цаў ганд лё вых аб' ек таў

на ся ле). На прык лад, спе цы яль ны рэ жым па дат ка аб кла дан ня на пе ры яд 

з 1 сту дзе ня 2018 го да да 31 снеж ня 2022 го да, льго ты пры ад чу жэн ні аб' ек-

таў не ру хо май ма ё мас ці ў сель скай мяс цо вас ці і на тэ ры то рыі ма лых га рад-

скіх па се лі шчаў. У ця пе раш ні час дзе ян не ўка за рас паў сюдж ва ец ца амаль 

на 19 ты сяч на се ле ных пунк таў, у тым лі ку аг ра га рад кі, што скла дае 

80 % сель скіх на се ле ных пунк таў краіны. За пе ры яд дзе ян ня ўка за з'я ві ла ся 

306 аб' ек таў роз ніч на га ганд лю і 61 аб' ект гра мад ска га хар ча ван ня.

У Брэс це пра ва ахоў ні кі вы свет лі лі 

асо бу зла мыс ні ка па... упа коў цы ад 

се мак, па ве да мі ла Бел ТА афі цый ны 

прад стаў нік упраў лен ня Дзяр жаў на-

га ка мі тэ та су до вых экс пер тыз па 

Брэсц кай воб лас ці Тац ця на КА ТОК.

У ор га ны ўнут ра ных спраў з за явай аб 

кра дзя жы звяр нуў ся брас таў ча нін. Муж-

чы на па ве да міў, што з дзі ця чай ка ляс кі 

ў пад' ез дзе шмат ква тэр на га до ма знік 

ка ша лёк з гра шы ма, які ён вы пад ко ва па-

кі нуў там пас ля вя чэр няй пра гул кі з дзі цем. Ад сут насць ка-

шаль ка гас па дар вы явіў толь кі ра ні цай на ступ на га дня.

На мес ца зда рэн ня бы ла на кі ра ва на след ча-апе ра тыў-

ная гру па з удзе лам спе цы я ліс та ДКСЭ. Ся род рэ чаў, якія 

зна хо дзі лі ся ў кі шэ ні дзі ця чай ка ляс кі, 

до ка зы вы явіць не ўда ло ся. Пры агля-

дзе тэ ры то рыі ка ля до ма мі лі цы я не ры 

знай шлі ўпа коў ку ад се мак. Па сло вах 

па цяр пе ла га, на мо мант кра дзя жу яна 

бы ла ў дзі ця чай ка ляс цы ра зам з ка шаль-

ком. Пры да сле да ван ні ўпа коў кі экс пер ту 

ўда ло ся вы явіць ад біт кі паль цаў жы ха ра 

Жа бін каў ска га ра ё на. Су пра цоў ні кі мі-

лі цыі за тры ма лі па да зра ва на га.Част ка 

вы кра дзе на га кан фіс ка ва на.

Брэсц кі між ра ён ны ад дзел След ча га 

ка мі тэ та ўзбу дзіў кры мі наль ную спра ву па арт. 205 (кра-

дзеж) Кры мі наль на га ко дэк са. Санк цыя ар ты ку ла пра ду-

гледж вае па ка ран не ад гра мад скіх ра бот або штра фу да 

па збаў лен ня во лі на тэр мін да трох га доў.

Ну і ну!Ну і ну! Зло дзея знай шлі па... ўпа коў цы ад се мак

І на ма гіст раль ных, і на рэс пуб-

лі кан скіх да ро гах вы кон ва юц ца 

рэ ка мен да ва ныя ад лег лас ці 

для аб' ек таў сэр ві су ад на го ві-

ду. Так, сён ня для АЗС гэ та 

42 км, для аб' ек таў гра мад ска-

га хар ча ван ня — 30 км.

На па ча так 2019 го да на рэс пуб лі-

кан скіх да ро гах функ цы я на ва ла 

414 аў та за пра ва чных стан цый, 

159 га за за пра ва чных пунк таў, 

72 гас ці ні цы, 45 аў та мы ек, 

101 ахоў ная ста ян ка, 586 пунк таў 

гра мад ска га хар ча ван ня, 74 пунк-

ты тэх ніч най да па мо гі і СТА.

На колахНа колах

Трыц цаць адзін кі ла метр 
на ве ла сі пе дзе

Мін скі аб лас ны ве ла сі пед ны тур ад быў ся

ў Мя дзель скім ра ё не. Марш рут склаў трыц цаць 

адзін кі ла метр па ша шы і пе ра се ча най 

мяс цо вас ці. Уся го на ве ла сі пе ды се лі 

600 ча ла век. Ме ра пры ем ства пры све ча на 

Го ду ма лой ра дзі мы і 75-й га да ві не вы зва лен ня 

Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

Стар та ваў тур у дзі ця чым цэнт ры «Зуб ра ня». Яго ўдзель-

ні кі зра бі лі два пры пын кі — у ку рорт ным па сёл ку На рач і 

ка ля пом ні ка ў вёс цы Мін ча кі во і нам, за гі ну лым у га ды Вя лі-

кай Ай чын най вай ны. Там бы лі ўскла дзе ны квет кі. Га лоў ная 

ідэя ме ра пры ем ства — не толь кі па пу ля ры за цыя зда ро ва га 

ла ду жыц ця, але і вы ха ван не бе раж лі вых ад но сін да па мя ці 

аба рон цаў Ай чы ны.

Уся го ў за ез дзе пры ня ло ўдзел больш за трыц цаць ка-

ман даў: ра бот ні кі струк тур ных пад раз дзя лен няў Мі набл вы-

кан ка ма, апа ра таў гар-і рай вы кан ка маў, стар шы ні ра ён ных 

і Жо дзін ска га га рад ско га Са ве таў дэ пу та таў, прад стаў ні кі 

сі ла вых струк тур, прад пры ем стваў і ар га ні за цый, гра мад-

скіх аб' яд нан няў.

Пас ля за кан чэн ня ту ру яго ўдзель ні каў і жы ха роў рай-

цэнт ра ча каў кан цэрт на на бя рэж най во зе ра Мяст ра на 

сцэ не ам фі тэ ат ра.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Сведения о результатах  проведения 
рекламной игры  

«Открой мир путешествий!»

Организатор рекламной игры: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Мятный знак». УНП 192325716, 220030, Республи-
ка Беларусь, г. Минск, ул. Октябрьская, 19Б, оф. 6, этаж 3.

Наименование рекламной игры: «Открой мир путешествий!!».

Территория проведения: Республика Беларусь.

Срок начала и окончания рекламной игры: игра проводится с 
01.03.2019 г. по 29.07.2019 г., включая период розыгрыша и 
вручения призов.

Сведения о государственной регистрации рекламной игры: 
игра зарегистрирована в Министерстве антимонопольного ре-
гулирования и торговли Республики Беларусь (свидетельство 
о государственной регистрации № 3491 от 25 февраля 2019 
года).

Сведения о количестве участников рекламной игры: в игре при-
няли участие 654 (шестьсот пятьдесят четыре) человека.

Сведения о розыгрыше призового фонда: призовой фонд                    
(18 призов), общий размер которого составляет 9992 (девять 
тысяч девятьсот девяносто два) белорусских рубля 49 копеек 
разыгран полностью.

Список победителей 1-го розыгрыша:

Приз второй категории – Сумка кожаная Versado 060 + денеж-
ное вознаграждение в размере возмещения подоходного налога 
за Призы второй категории – 10,31 бел. руб.:

Белявская Оксана Николаевна, г. Минск

Савенко Геннадий Эдуардович, г. Минск

Артеменко Артем Артемович, г. М. Горка

Воюнков Вадим Александрович, д. Губичи

Игнатьев Максим Александрович, г. Мосты.

Главный Приз – Подарочный сертификат на оказание туристи-
ческих услуг (со сроком действия до 29.07.2020 г.) + денежное 
вознаграждение в размере возмещения подоходного налога за 
Главные Призы – 279,28 бел. руб.:

Кучеров Сергей Викторович, г. Бобруйск.

Список победителей 2-го розыгрыша:

Приз второй категории – Сумка кожаная Versado 060 + денеж-
ное вознаграждение в размере возмещения подоходного налога 

за Призы второй категории – 10,31 бел. руб.:

Жданович Анатолий Геннадьевич, г. Минск

Кулешова Татьяна Ивановна, г. Кобрин

Мысовских Сергей Анатольевич, г. Борисов

Купцов Геннадий Александрович, г. Минск

Гриневич Сергей Иванович, г. Минск.

Главный Приз – Подарочный сертификат на оказание туристи-

ческих услуг (со сроком действия до 29.07.2020г.) + денежное 

вознаграждение в размере возмещения подоходного налога за 

Главные Призы – 279,28 бел.руб.:

Багнюк Олег Владимирович, г. Молодечно.

Список победителей 3 розыгрыша:

Приз второй категории – сумка кожаная Versado 060 + денежное 

вознаграждение в размере возмещения подоходного налога за 

Призы второй категории – 10,31 бел. руб.:

Бабушкина Анна Алексеевна, г. Светлогорск

Воронова Оксана Анатольевна, д. Рагозы

Войтик Лариса Дмитриевна, г. Барановичи 

Тузов Геннадий Михайлович, д. Загорцы

Cафонов Юрий Александрович, г. Минск.

Главный приз – подарочный сертификат на оказание туристи-
ческих услуг (со сроком действия до 29.07.2020 г.) + денежное 
вознаграждение в размере возмещения подоходного налога за 
Главные Призы – 279,28 бел. руб.:

Панкевич Дмитрий Леонтьевич, г. Минск.

Поздравляем победителей!

Телефон для справок по вопросам проведения рекламной игры: 
+375 29 68 55 110.


