
— Пры ем на ад зна чыць, што ў ра ён най 

ад мі ніст ра цыі пра цу юць сум лен ныя лю-

дзі, якія на кі ра ва ны на вы нік, ка ман да, 

ад ным сло вам, — ка жа стар шы ня. — Мы 

за ці каў ле ны, каб Асі по віц кі край стаў най-

больш пры ваб ным для біз не су, каб сю ды 

з за да валь нен нем еха лі ма ла дыя спе цы я-

ліс ты, каб ды на міч на раз ві ваў ся аг ра пра-

мыс ло вы комп лекс. На тэ ры то рыі ра ё на 

пра цуе шэ раг су час ных прад пры ем стваў, 

пра дук цыя якіх за па тра ба ва на не толь кі ў 

Бе ла ру сі, але і за яе ме жа мі. Гэ та за во ды 

«Тэх на Ні коль», аў та агрэ га таў, пар фю мер-

на-кас ме тыч ная фаб ры ка «Сон ца», фі лі ял 

гро дзен ска га шкло за во да «Ялі за ва», вя-

до мая кам па нія «Ал ці мед», якая рас пра-

цоў вае і вы раб ляе ме ды цын скія ім план ты 

еў ра пей ска га ўзроў ню якас ці. Мож на пры-

во дзіць пры кла ды і да лей, але пра сцей 

ска заць, што кож ная вы твор часць пра цуе 

на вы нік і імк нец ца кан ку ры ра ваць у су-

час ных умо вах.

— Асі по ві чы з кож ным го дам пры га-

жэ юць, асаб лі ва пры ваб ны мі ста но вяц-

ца су час ныя ра ё ны. З'яў ля юц ца но выя 

кра мы, мес цы ад па чын ку, спар тыў ныя 

аб' ек ты, жы лыя да мы...

— Ня гле дзя чы на цяж кас ці, бу даў-

ні чая га лі на ў нас са праў ды па каз вае 

доб рыя вы ні кі. Сён ня мы з'яў ля ем ся лі-

да ра мі па аб' ёме бу даў ні ча-ман таж-

ных ра бот у воб лас ці. Ле тась аб' ём 

скла даў 51 міль ён руб лёў, а сё ле та — 

55 міль ё наў. Па паў год дзі вы ка на лі за дан-

не на 20,6 міль ё на руб лёў. Для та ко га на-

се ле на га пунк та, як Асі по ві чы, вы дат ны 

па каз чык, на ват ка лі гэ та раз гля даць у 

маш та бах кра і ны.

Ак тыў на пра цу ем над знеш нім вы гля-

дам на шых на се ле ных пунк таў. У Асі по ві-

чах перс пек тыў на раз ві ва ец ца мік ра ра ён 

Чар ня хоў ка. Пла ну ем да кан ца го да ўвес ці 

тут фіз куль тур на-азда раў лен чы комп лекс 

з эле мен та мі аква пар ку. У го ра дзе ёсць 

адзін ба сейн, і ён ка рыс та ец ца па пу ляр-

нас цю. З уво дам у дзе ян не но ва га комп-

лек су мы змо жам яго раз гру зіць.

Шмат ува гі ўдзя ля ец ца ахо ве зда роўя 

на сель ніц тва. Сё ле та рых ту ец ца да зда-

чы і тэ ра пеў тыч ны кор пус на 100 лож каў. 

Рэ кан струк цыя ста ро га бу дын ка баль ні цы 

па чы на ла ся яшчэ ў 2010 го дзе, але з-за не-

да хо пу фі нан саў кры ху рас цяг ну ла ся. Каб 

іс ці ў на гу з ча сам, пе ра гле дзе лі пра ект-

на-каш та рыс ную да ку мен та цыю, пры ня лі 

шэ раг но вых ра шэн няў. Гэ та кры ху ад су-

ну ла да ту ўво ду аб' ек та, але, спа дзя ём ся, 

паў плы вае на па ляп шэн не якас ці.

— На тэ ры то рыі Асі по віц ка га ра ё на 

зна хо дзяц ца ўні каль ныя ту рыс тыч ныя 

аб' ек ты. Ад на толь кі 300-га до вая дуб ро-

ва ў Жор наў скім ляс ніц тве ча го каш туе. 

На коль кі кам форт на ад чу ва юць ся бе ў 

ва шым ра ё не ту рыс ты? І ці ёсць ім дзе 

пры пы ніц ца? Час та ад бы ва ец ца, што ў 

ра ё не ёсць што па гля дзець, а вось пе ра-

на ча ваць, мяк ка ка жу чы, ня ма дзе.

— У нас на тэ ры то рыі ра ё на пра цуе 

33 аг ра ся дзі бы! Па іх коль кас ці мы ў воб-

лас ці пер шыя. На шы пры род ныя ба гац ці 

і сла ву тас ці заў сё ды з'яў ля лі ся прад ме-

там ці ка вас ці для ту рыс таў. Асі по віц кае 

ва да схо ві шча і гід ра элект ра стан цыя, 

най буй ней шы ар хеа ла гіч ны пом нік ра ё на 

Свіс лац кае за мчы шча, дом Яц ко — се-

ля ні на Ба зы ля, па бу да ва ны ў па чат ку XX 

ста год дзя, Да ра га наў скі края знаў чы му-

зей, кар цін ная га ле рэя на род на га мас та ка 

Бе ла ру сі Ула дзі мі ра Сталь ма шон ка і шмат 

ча го яшчэ ці ка ва га і ўні каль на га — нам са-

праў ды ёсць што па ка заць. Для ама та раў 

ак тыў на га ад па чын ку рас пра ца ва ны пя ці-

дзён ныя ве ла сі пед ныя марш ру ты па ра ё-

не: «Асі по віц кая кру га свет ка», «Са фа ры», 

трох дзён ны вод ны марш рут на бай дар ках 
«Шля хам Раг не ды».

Ёсць мяс ці ны, якія ва бяць лю дзей сва ёй 

чыс ці нёй і на мо ле нас цю. За пяць кі ла мет-

раў ад го ра да зна хо дзіц ца не звы чай нае 

мес ца пад наз вай Про шча. Па ся род ле су 

ця чэ кры ні ца і ста іць храм. Лю дзі ідуць ту-

ды са сва і мі бе да мі і ра дас ця мі. Бо шмат 

ка му да па ма гае га ю чая ва да і га ра чае сло-

ва ма літ вы. Мы рас пра ца ва лі ту рыс тыч ны 

марш рут — «Па да рож жа да свя той кры ні-

цы». І ён за па тра ба ва ны.

— Да рэ чы, сён ня ў Ра сіі вель мі раз ві-

ты пра мыс ло вы ту рызм. На род з за да-

валь нен нем на вед вае прад пры ем ствы і 

з за хап лен нем на зі рае, як ства ра юц ца 

зна ё мыя яму па кра мах та ва ры. Асі по ві-

чы, як вы ка за лі, адзін з най буй ней шых 

пра мыс ло вых цэнт раў Ма гі лёў скай воб-

лас ці, тут пра цу юць вы твор час ці на ват 

уні каль ныя для кра і ны...

— Маг чы ма, пра мыс ло вы ту рызм у нас 

не так моц на раз ві ты, як у Ра сіі, але мы 
над гэ тым пра цу ем. На тэ ры то рыі ра ё на 
зна хо дзіц ца 10 асноў ных пра мыс ло вых 

прад пры ем стваў, дзе вы ка рыс тоў ва юц ца 

су час ныя па ды хо ды ў ра бо це. Там са праў-

ды ёсць чым ура зіц ца. Той жа вя до мы на 

ўсю кра і ну Асі по віц кі за вод аў та ма біль-

ных агрэ га таў, які вы раб ляе ўсю плас ты-

ка вую і шклап лас ты ка вую скла даль ную 

част ку для на шай гру за вой, па са жыр скай

і сель ска гас па дар чай тэх ні кі. Сён ня ён 

пра цуе па су час ных стан дар тах, там вы-

ка рыс тоў ва юц ца 3D-тэх на ло гіі. На зі раць 

за пра цэ сам са праў ды ці ка ва і за хап ляль-

на. Не менш ура жан няў мож на атры маць, 

тра піў шы на на шу ГЭС.

— Сён ня ў кра і не шмат ува гі ўдзя ля-

ец ца тэ ме на вя дзен ня па рад ку на зям лі. 

Ро біц ца ўсё для та го, каб на шы ма лень кія 

на се ле ныя пунк ты вы гля да лі су час ны мі 

і зруч ны мі для жыц ця. Ёсць да ру чэн не 

Прэ зі дэн та аб ства рэн ні ў кож ным ра ё не 

«вёс кі бу ду ча га» на кшталт аг ра га рад ка 

Ко пысь Ар шан ска га ра ё на. Чу ла, што 

ў вас гэ та ра бо чы па сё лак Та тар ка.

— Так. У па сёл ку жы ве ка ля ся мі сот 

ча ла век, з іх кры ху больш за шэсць дзя-

сят — школь ні кі. Тут ёсць му зыч ная шко ла, 

ФАП, чы гун ка. Ле тась у снеж ні ў па сё лак 

прый шоў пры род ны газ. Укла дзе на шмат 

сіл у доб ра ўпа рад ка ван не гэ та га на се ле-

на га пунк та, ство ра ны той пад му рак, які 

па слу жыць ас но вай для да лей ша га рос ту. 

Але са мае га лоў нае, што псі ха ло гія жы ха-

роў змя ні ла ся. Яны зра зу ме лі, што бу ду-

чы ня іх ма лой ра дзі мы за ле жыць у пер-

шую чар гу ад іх са міх. Та тар ка ў нас яшчэ 

і вель мі ці ка вы ту рыс тыч ны аб' ект. Дзя ку-

ю чы вя лі ка му тар фя но му ба ло ту тут ка-

лісь ці і з'я віў ся па сё лак. У гэ тых мяс ці нах 

на огул вель мі ўні каль ная пры ро да. Мы на-

ват рас пра ца ва лі марш рут «Пры род ныя 

ба гац ці ра бо ча га па сёл ка Та тар ка».

— Асі по віц кі ра ён яшчэ і доб рая пля-

цоў ка для пад рых тоў кі спарт сме наў 

су свет на га ўзроў ню. Да стат ко ва пры-

га даць алім пій скіх чэм пі ё наў бра тоў 

Баг да но ві чаў.

— Ле тась на шы вы ха ван цы да сяг ну лі 

не бы ва лых вы ні каў — 38 ме да лёў на чэм-

пі я на тах све ту і Еў ро пы, між на род ных спа-

бор ніц твах па пла ван ні, лёг кай ат ле ты цы, 

кік бок сін гу і тай ланд ска му бок су. Акра мя 

гэ та га, на на шым ра хун ку 50 уз на га род 

рэс пуб лі кан скіх і аб лас ных чэм пі я на таў па 

лёг кай ат ле ты цы, пла ван ні, бас кет бо ле, 

ганд бо ле, фут бо ле, шах ма тах. Ду маю, сё-

ле та вы ні кі бу дуць не гор шыя.

Краіна моцная рэгіёнамі: Асі по ві чыКраіна моцная рэгіёнамі: Асі по ві чы

«Са мая га лоў ная 
на ша каш тоў насць — лю дзі»

У якас ці стар шы ні Асі по віц ка га рай вы кан ка ма Па вел 
На лі вай ка ўжо год. Але, у ад роз нен не ад ін шых кі раў ні коў, 
яму не прый шло ся доў га вы ву чаць спе цы фі ку ра ё на. 
Ён тут на ра дзіў ся, а пас ля ўні вер сі тэ та вяр нуў ся ў род ны 
го рад і пад ня ўся па служ бо вай лес ві цы з га лоў на га 
ін жы не ра ад на го з буй ных прад пры ем стваў спа чат ку 
да пер ша га на мес ні ка стар шы ні рай вы кан ка ма, а по тым — 
кі раў ні ка ра ё на. Зай мац ца раз віц цём сва ёй ма лой ра дзі мы 
гэ та, без умоў на, га на ро ва, але і вель мі ад каз на.

На ўсю кра і ну та кіх 
толь кі тры — у Ві цеб скай, 
Го мель скай і Ма гі лёў скай 
аб лас цях. Гэ та свое асаб лі выя 
на ву ко выя цэнт ры ляс но га 
ве дам ства. У Асі по ві чах, 
на прык лад, сур' ёз на 
зай ма юц ца да сле да ван нем 
і ад наў лен нем дуб роў. 
Во пыт ка ла саль ны, 
экс пе ры мен таль най ба зе 
больш за 90 га доў.

— У склад на шай ба зы ўва хо-

дзяць Ла піц кае і Жор наў скае ляс ніц-

твы. Тут мы зай ма ем ся апра ба ван нем 

тэх на ло гіі ства рэн ня і вы рошч ван ня 

скла да ных вы со ка пра дук цый ных і 

ўстой лі вых куль тур ду ба ча рэ шча-

та га і ліс тоў ні цы еў ра пей скай. На 

сён няш ні дзень мы ма ем больш за 

50 на ву ко вых аб' ек таў, якія за не се ны 

ў ад мыс ло вы рэ естр. Яны не ад на ра-

зо ва дэ ман стра ва лі ся на між на род-

ных, рэс пуб лі кан скіх і аб лас ных кан-

фе рэн цы ях, се мі на рах і на ра дах па 

роз ных на прам ках ле са гас па дар чай 

на ву кі і прак ты кі, — ка жа ды рэк тар 

Жор наў скай экс пе ры мен таль най 

ляс ной ба зы Ін сты ту та ле су НАН 

Бе ла ру сі Рус лан КА ЗА ЧОК.

На пра цу ў на ву ко вы ад дзел пры-
хо дзяць ужо доб ра пад рых та ва ныя 
спе цы я ліс ты, як пра ві ла пас ля ас пі-
ран ту ры. Пад кі раў ніц твам пра фе сі я-
на лаў яны вя дуць на зі ран ні, збі ра юць 
важ ныя для ляс ной на ву кі да ныя. Да 
іх па слуг ба га тая на ву ко вая біб лі я тэ-
ка, са бра ная па пя рэд ні ка мі.

За гад чы ца на ву ко ва га ад дзе ла 
Хрыс ці на СТА РА ЖЫ ШЫ НА пра цуе 
на ба зе ўжо 10 га доў, пад кі раў ніц-
твам свай го ту тэй ша га на стаў ні ка 
на ват ды сер та цыю на пі са ла.

— Мы рас пра ца ва лі но вы спо саб 
ства рэн ня куль тур ду ба — па лос на-
гру па вы, — ка жа яна. — Пры та кой 
схе ме гэ та куль ту ра хут чэй рас це, 
яна больш устой лі вая. Мы па раў ноў-
ва ем яе з куль ту ра мі, якія ства ра юць 
па ты па вой тэх на ло гіі, і мо жам сме ла 

сцвяр джаць: на ша леп шая. Ёсць та-
кая пры маў ка, што дуб лю біць рас ці ў 
фут ры, але з ад кры тай га ла вой. На ша 
схе ма да зва ляе ства рыць фут ра на 
пер ша па чат ко вым эта пе рос ту, але 
пры гэ тым мы не за ця ня ем вер ха ві ну. 
Пры та кой па са дцы атрым лі ва юц ца 
цу доў ныя дуб ро вы. Ня ма тых за рас ні-
каў, якія час та су стра ка юц ца ў ін шых 
ляс га сах. На шым дуб ро вам ужо больш 
за 30 га доў. Кож ныя 5-10 га доў мы гля-
дзім вы ні кі і па раў ноў ва ем іх. А яшчэ 
ар га ні зоў ва ем се мі на ры для ра бот ні-
каў ляс ной гас па дар кі і на ву коў цаў.

Ву чо ныя пра цу юць па пла не, і га-
лоў ная ўва га ўдзя ля ец ца перш за ўсё 
экс пе ры мен таль ным пля цоў кам. Спе-
цы я ліс ты вы мя ра юць асвет ле насць, 
кант ра лю юць рост, не да зва ля юць 
цяс ніць дуб бя ро зам і асі нам. А вось 
з клё нам і лі пай гэ та дрэ ва вель мі 
доб ра сяб руе. Лі па на огул з'яў ля ец-
ца яго бія аген там, па вя ліч вае пра дук-
цый насць. На тэ ры то рыі ба зы ёсць 
спе цы яль на ство ра ныя аб' ек ты, дзе 
дуб з лі пай су іс ну юць ужо на пра ця гу 
больш чым 80 га доў.

— Тое, што мы апра боў ва ем (у нас 
гэ та ідзе як на ву ко вая рас пра цоў ка), 
по тым ука ра ня ец ца ляс га са мі. Па куль 
па дуб ро вах у рэс пуб лі цы ёсць пэў ныя 
праб ле мы. Спа дзя ём ся, што дзя ку- 

ю чы нам пло шча дуб роў па вя лі чыц ца. 
Мы ад кры тыя да су пра цоў ніц тва, — 
ад зна чае Хрыс ці на Ста ра жы шы на.

Клі мат у апош ні час змя ня ец ца. 
Дэ ка ра тыў ныя па сад кі туі і ін шых 
яд лоў ца вых у го ра дзе доб ра пры жы-
ва юц ца, ці не ча каць нам у бу ду чы ні 
ней кіх кар ды наль ных змен з ляс ны мі 
па ро да мі?

— Тая ж ліс тоў ні ца так са ма 
ін тра ду цэнт, — су па кой вае на ву ко-
вы ра бот нік. — У нас ёсць доб ры 
во пыт па вы рошч ван ні на са джэн няў 
гэ тай па ро ды. Але гэ та да ра гі па са-
дач ны ма тэ ры ял.

— На тэ ры то рыі Асі-
по віц ка га ра ё на ля сы на 
85 % ліс та выя, — да дае 
ды рэк тар. — Ел кі са-
праў ды сох нуць, а вось 
для ду ба, але шы ны, бя-
ро зы, асі ны — умо вы 
вы дат ныя. Але іх так-
са ма трэ ба да гля даць, 
асаб лі ва ў пер шыя га ды 
жыц ця. Пра во дзім аду-
ка цыю ся род тых, хто 
да гля дае лес. Апош нім 
ча сам больш ста но віц-
ца до след на-вы твор чых 
ляс ніц тваў. Мы ро бім ім 
да ку мен ты, паш пар ты-

за цыю. Яны са мі ўжо мо гуць ней кі 
до след ны аб' ект за клас ці і пра ана-
лі за ваць, што трэ ба для за ха ван ня 
ле су. Мы іх, да та го ж, кан суль ту ем. 
Што да ты чыц ца дуб роў, спе цы я ліс-
таў, та кіх як мы, па іх вы рошч ван ні 
ў кра і не ня ма. У Жор наў скім ляс ніц-
тве ёсць на ват 300-га до вая дуб ро-
ва — гэ та за каз нік, адзін з уні каль-
ных пры род ных аб' ек таў Бе ла ру сі. 
Не за ха піц ца яго пры га жос цю нель-
га. Мы пад ка жам, як ства рыць не 
менш ура жаль ную дуб ро ву на сва ёй 
тэ ры то рыі.

ДУБ РО ВА НА ЗАЙЗ ДРАСЦЬ!
Асі по віц кую Жор наў скую экс пе ры мен таль ную ляс ную ба зу доб ра ве да юць у Бе ла ру сі

УНП 700164686

Па вел НА ЛІ ВАЙ КА:


