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ВЯР ТАН НЕ 
НА СТО ГА ДОЎ НА ЗАД

«Лю дзі едуць 
з-за мя жы, а мы
не па спя ва ем афор міць 
ім да ку мен ты...»

Па коль кі тэ ры то рыя ра ё на цяг-

нец ца ўздоўж дзяр жаў най мя жы, 

знач ная част ка зна хо дзіц ца ў па-

гра ніч най зо не. А тут ёсць свае 

асаб лі вас ці. Для пры ём кі і раз-

мя шчэн ня за меж ні каў не аб ход на 

мець спе цы яль ны да звол. Гас па-

дар аг ра ся дзі бы Дзміт рый Гет нер 

су ты ка ец ца з гэ тай праб ле май 

да во лі час та.

— Бы вае, што ту рыс ты едуць 

це раз мя жу і хо чуць пры пы ніц ца

ў аг ра ся дзі бе на не каль кі дзён. 

Але за та кі ка рот кі тэр мін мы не 

па спя ва ем афор міць да ку мен ты. 

Гэ та ад бі вае ах во ту ў за меж ні каў, 

і яны едуць да лей, — ка жа Дзміт-

рый.

Па ста ян ныя гос ці ве да юць та-

кую асаб лі васць па гра ніч най зо ны 

і за каз ва юць мес цы за га дзя. На-

прык лад, ра сі я не, якія пла ну юць 

пра вес ці тут на ва год нія ка ні ку лы, 

зра бі лі гэ та ўжо за раз.

— Мы са мі за каз ва ем гэ ты 

про пуск, — пра цяг вае гас па дар, — 

едзем у па гра ніч ны атрад, па-

 да ём да ку мен ты, аплач ва ем. 

Я чуў, што з гэ та га го да за меж ні кі 

мо гуць афор міць да звол праз ін-

тэр нэт, але гэ тым ні хто па куль не

ска рыс таў ся. Для та го каб зра біць 

гэ та мне, па трэб ны ко піі паш пар-

тоў. Вы сы лаць ска ны паш пар та 

ні хто не зга джа ец ца. У той жа час 

пяць дзён для афарм лен ня — гэ-

та да во лі пра цяг лы тэр мін, які не

спры яе за ез ду ту рыс таў на выхад-

ныя, на прык лад.

Су тык нуў ся Дзміт рый і з та-

кой праб ле май, як рэ кла ма. Па-

ля кі, па яго сло вах, вы каз ва юць 

жа дан не пры ехаць і ад па чыць на 

гас цін най бе ла рус кай зям лі, але 

аг ра ся дзі бу праз по шу ка выя рэ-

сур сы ў су сед няй кра і не ча мусь ці

не маг чы ма знай сці. Доб ра бы ло б, 

каб Бе рас та віц кі ра ён, на раў не

з Гро дзен скім, так са ма пад паў пад 

бяз ві за вы рэ жым, лі чыць Гет нер. 

Умо вы для ад па чын ку ту рыс таў 

тут так са ма ёсць.

«Ахо ва пры ро ды 
па ло хае нас штра фа мі...»

Але на і Дзміт рый Гет не ры не 

ад ра зу прый шлі да аг ра ту рыс тыч-

на га біз не су. У Бе рас та ві цы сям'я 

ме ла сваю спра ву — дрэ ва ап ра-

цоў чы цэх. Як і мно гія га ра джа-

 не, вы ра шы лі па бу да ваць лецішча 

ў глы бін цы, каб па жыць уда ле чы ні 

ад цы ві лі за цыі. У гэ ты час ма ла-

до га прад пры маль ні ка за ўва жы лі 

прад стаў ні кі «Аг ра прам бан ка» і 

пра па на ва лі пры няць удзел у но-

вай спра ве. Як раз бы ла скла дзе на 

пра гра ма раз віц ця аг ра эка ту рыз-

му і ад кры та крэ дыт ная лі нія на 

льгот ных умо вах. Але на з му жам 

па ду ма лі і зга дзі лі ся. Згод на з 

умо ва мі крэ ды та ван ня, атры ма лі 

не каль кі гек та раў зям лі і за вя лі да-

во лі іс тот ную гас па дар ку.

Важ най умо вай для раз віц ця 

но вай спра вы Дзміт рый лі чыў на-

яў насць ва да ёма. Каб не іс ці на-

су пе рак за ко ну, які не да зва ляе 

бу да вац ца ў пры бя рэж най зо не, 

знай шоў ін шы вы хад — спа чат ку 

па бу да ваў дом, а по тым узяў ся за 

ства рэн не ўлас на га ва да ёма.

— Тут ні чо га не бы ло, — кі вае 

ў бок во зе ра гас па дар, — быў ка-

ва ла чак ле су, кус тоўе, але мы з 

Але най да маг лі ся, узя лі да звол, 

каб ства рыць тут ва да ём. Спа чат-

ку адзін вы ка па лі, по тым дру гі. Так 

з'я ві ла ся мяс ці на пад наз вай «Ці хія 

са жал кі». За раз мы іх аб' яд на лі і 

ма ем да во лі вя лі кае во зе ра.

Да рэ чы, са жал ка пры но сіць 

не толь кі за да валь нен не. Хоць 

во зе ра і пры ват нае, сю ды час та 

на вед ва юц ца прад стаў ні кі пры ро-

да ахоў най служ бы. Па сло вах гас-

па да ра, яны за ба ра ня юць ла віць 

тут ры бу і па ста ян на па гра жа юць 

штра фа мі.

— Па куль не штра фа ва лі, але 

спа сы ла юц ца на за ко ны, якія да -

ты чацца агуль на га ста ну за ба ро ны 

на лоў лю ры бы, а там не пра пі са-

ны ўмо вы па пры ват ных са жал-

ках, вось яны і кант ра лю юць нас. 

А мне, на прык лад, трэ ба пад час 

не рас ту ад ла віць са мак і пе ра са-

дзіць у ін шы ва да ём, каб дра пеж-

ныя ры бы маль коў не па елі. Ча му 

ін спек та ры па він ны ўказ ваць, як 

гас па да рыць? — абу ра ец ца Дзміт-

рый.

Та кі па ды ход, на яго дум ку, не-

пра ва мер ны. Ён, як гас па дар, сам 

са бе не на шко дзіць. Тым больш 

што ва да для яго — адзін з га лоў-

ных фак та раў вы ба ру мес ца. І з 

гэ тым звя за на цэ лая гіс то рыя.

«Дзе ду бы ло пад 80, 
а ён ні чым не хва рэў...»

З даў ніх ча соў у гэ тых мяс ці-

нах ста яў адзі ны ху тар і апош ні тут 

жыў ста ры дзед па мя нуш цы Ба-

бёр. На гэ та жыт ло і на тра піў не як 

Дзміт рый Гет нер пад час грыб но га 

па ля ван ня. Зай шоў да дзе да, па-

зна ё міў ся, па гу та рыў. Да ве даў ся, 

што ста ро му амаль 80 га доў, але 

на зда роўе не скар дзіц ца, хоць 

у на зе з вай ны аско лак ся дзіць. 

На ват у баль ні цы ні ра зу не быў. 

Паз ней Дзміт рый яго ўсё ж ад вёз 

да ўра ча, бо ў дзе да за ба леў зуб. 

Дык у баль ні цы на ват карт кі яго не 

бы ло. Дзед сцвяр джаў, што толь кі 

дзя ку ю чы кры ніч най ва дзе ён і за-

ха ваў сваё зда роўе.

— Яго хат ка амаль згні ла, бо 

мяс цо васць тут ба ло ціс тая, і я 

пра па на ваў яму пра даць ху тар у 

аб мен на дом у вёс цы. Уся го не-

каль кі кі ла мет раў ад сюль, — рас-

каз вае Дзміт рый. — Ка жу: вы ўжо 

ста лы ча ла век, да вас там хут чэй 

і док тар па ды дзе, і вяс коў цы да-

 гля дзяць, не тое што тут, у ле се.

І дзед, хоць не ад ра зу, але зга дзіў-

ся. Я ку піў яму ў вёс цы дом, яшчэ 

і гро шай даў...

Ста ры ху тар ра за бра лі, а сю ды 

пе ра вез лі з Бе ла веж скай пу шчы 

баць коў скі дом, дру гі па верх і тэ ра-

су да бу да ва лі са мі. Між тым ад да-

ле ны ма ён так мае і зва рот ны бок, 

звя за ны з ляс ны мі дра пеж ні ка мі. 

Лі та раль на на днях воўк пра браў-

ся ў аве чую за га рад ку і за рэ заў 

пяць жы вё лін. І та кая сі ту а цыя не 

адзі ная за пе ры яд ра бо ты. За не-

па ко е ны гас па дар на ват ду мае 

ад мо віц ца ад аве ча га стат ка, бо 

ўтрым лі ваць яго да во дзіц ца на ад-

лег лас ці ад ся дзі бы.

«Ха цеў узяць сло ва, 
каб нас па чу лі...»

Але на і Дзміт рый не ад ной чы 

вы хо дзі лі пе ра мож ца мі аб лас но га 

кон кур су на най леп шую аг ра ся-

дзі бу. Прад стаў ля лі воб ласць на 

рэс пуб лі кан скім уз роў ні. Пад час 

та кіх цы ры мо ній Гет не ры пры ма-

лі ўдзел у су стрэ чах гас па да роў 

аг ра ся дзіб з кі раў ніц твам ту рыс-

тыч най га лі ны. Дзміт рый рас ка-

заў, што не ад ной чы спра ба ваў 

агу чыць праб ле му па афарм лен ні 

да зво лу для за меж ных ту рыс таў. 

Ён лі чыць, што ве дам ствы па він-

ны да га ва рыц ца па між са бой, каб 

пры гра ніч ныя аг ра ся дзі бы маг лі 

пры маць ту рыс таў з-за мя жы на

лю бы тэр мін — і ка рот кі, і доў гі, як 

па жа дае сам госць.

Да рэ чы, яшчэ ня даў на ў пры-

гра ніч ную зо ну ўва хо дзі ла знач ная 

част ка Гро дзен ска га ра ё на, у тым 

лі ку і Аў гус тоў скі ка нал. Пас ля та-

 го як гэ тыя пе ра шко ды бы лі зня -

ты, тэ ры то рыя перажывае са-

праўд ны ту рыс тыч ны роск віт.

— Ха це ла ся б, каб бы ла да-

ве дзе на да кан ца і спра ва па 

ўста ноў цы зна ка «аг ра ся дзі ба». 

На кон кур се па абя ца лі, што та-

кі знак нам уста но вяць, і на ват 

узгад ня лі ўзо ры, — рас па вя дае 

Дзміт рый. — Але ча мусь ці гэ та га 

не зра бі лі, знак не ўста ноў ле ны. 

Хоць нам ён вель мі па трэб ны, бо 

не кож ны ад шу кае ся дзі бу ў та кім 

за ціш ным кут ку.

Ва лян цін АР ЦЮ ХЕ ВІЧ, за гад-

чык сек та ра спор ту і ту рыз му 

Бе рас та віц ка га рай вы кан ка ма:

— Гэ ты від сель ска га біз не су 

не ста іць на мес цы. Бе рас та віц-

кія аг ра ся дзі бы не толь кі ра ду юць 

гас цей, але і па ляп ша юць аб ліч-

ча вё сак. На прык лад, аг ра ся дзі-

ба «Ляў шо ва» ство ра на на мес цы 

бы ло га ФА Па.

За раз тут гас па да раць Сяр гей 

і Але на Зе шу ты. А яшчэ не каль кі 

га доў та му ста я лі за кі ну тыя бу-

дын кі фель чар ска-аку шэр ска га 

пунк та. Апус це лы аб' ект за рас таў 

бур' я ном і ле бя дой. Ма ла дыя гас-

па да ры, мож на ска заць, вяр ну лі 

да жыц ця не толь кі бу ды нак, але 

і вёс ку. Ця пер, ка лі за ка на даў-

ства ле га лі за ва ла пра вя дзен не 

ма са вых ме ра пры ем стваў, юбі-

ле яў, кар па ры ты ваў, вя сел ляў, 

гэ ты рух ак ты ві за ваў ся. Мно гія 

ад да юць пе ра ва гу ме на ві та аг-

ра ся дзі бам.

Цу доў ны ку ток ства ры лі гас па-

да ры «Два ран ска га гняз да», дзе 

ад ноў ле ны бы лы пан скі ма ён так

і за ха ваў ся ста ра жыт ны парк. Уся 

тэ ры то рыя аздоб ле на ма лы мі ар-

хі тэк тур ны мі фор ма мі, скульп ту ра-

мі, клум ба мі, фан та нам, што спры-

яе пра вя дзен ню тут тэ ма тыч ных 

фо та се сій і вы яз ных рэ гіст ра цый 

шлю бу.

Уво гу ле па тэн цы ял для па шы-

рэн ня аг ра ту рыз му ў нас ёсць. 

Ужо за раз рых ту юц ца да ку мен ты 

на афарм лен не не каль кіх но вых 

аг ра ся дзіб.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ЦІ ЁСЦЬ ДА ЗВОЛ НА АД ПА ЧЫ НАК?

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ці ка вая вы стаў-

ка ад кры ла ся 

ў Ма гі лё ве — 

усё, хто на яе 

за ві тае, змо-

гуць па ба чыць 

рэд кія кад ры 

го ра да 1918 го-

да. Ра ры тэт ныя 

здым кі прад-

ста віў ка лек-

цы я нер Алег 

Лі соў скі, які за-

раз жы ве ў Гер-

ма ніі і на пра ця-

гу мно гіх га доў 

куп ляў фа та -

гра фіі на ін тэр нэт-аў кцы ё нах. Яго 

калекцыі ўжо не ад на ра зо ва вы стаў-
ля лі ся ў Ма гі лё ве і заў сё ды ка рыс-
та лі ся вя лі кай ці ка вас цю ў ма гі ляў-
чан. Ле тась, на прык лад, экс па на-
ва лі ся ўні каль ныя здым кі Ма гі лё ва 
1941—1944 га доў, зроб ле ныя ня мец кі мі 
сал да та мі пад час аку па цыі го ра да.

— Гэ тым ра зам мы ма ем маг чы масць 
уба чыць го рад та кім, якім ён быў у пе ры яд 

з вяс ны да во се ні 1918 го да, — ад зна чыў 

пад час ад крыц ця вы стаў кі ды рэк тар му-

зея гіс то рыі Ма гі лё ва Аляк сей БА ЦЮ-

КОЎ. — Гэ тыя кад ры зроб ле ны не вя до мым 

фа то гра фам пад час аку па цыі го ра да вой-

ска мі кай зе раў скай Гер ма ніі.

Акра мя здым каў, на вы стаў цы мож на 

ўба чыць ар хіў ныя да ку мен ты та го пе ры я ду, 

прад ме ты по бы ту і ін тэр' ера. Вы стаў ка «Не-

вя до мы Ма гі лёў — 2018. На раз ло ме» бу дзе 

пра ца ваць у го ра дзе да 30 ліс та па да.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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29 пер са наль ных гіс то-

рый дэ ман струе фо та-

вы стаў ка «Пра ек ты ў 

асо бах», якую мож на 

па ба чыць не па срэд на 

пе рад мас тац кай га ле-

рэ яй Гаў ры лы Ва шчан кі 

ў Го ме лі.

Экс па зі цыя рас каз вае пра 

пра ек ты, якія ця пер рэа лі зу-

юц ца на тэ ры то рыі Бе ла ру-

сі. Рэ гі я наль ны ка ар ды на тар 

пра ек та «Са дзей ні чан не раз-

віц цю на мяс цо вым уз роў ні 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь» па 

Го мель скай воб лас ці Але на

ДЗЯД КО ВА ад зна чае, што за

ча ты ры га ды рэа лі за цыі пра-

гра мы атры ма ла ся ства рыць 

та кую сіс тэ му ўза е ма дзе ян-

ня ўлад, гра мад скіх ар га ні-

за цый, уста ноў і гра ма дзян, 

якая ў бу ду чы ні да зво ліць 

су мес на пла на ваць раз віц-

цё рэ гі ё наў, ак тыў на ўцяг-

ва ю чы ў гэ тую спра ву са міх 

лю дзей.

Тэ ма ты ка сё ле та — зя-

лё ная эко но мі ка, раз віц цё 

сель ска гас па дар чых тэ ры-

то рый, аду ка цыя, ту рызм, 

біз нес, ін клю зіў ныя прак-

ты кі... Кан цэп цыя экс па зі-

цыі — з да па мо гай ге роя 

рас крыць пра ект, які змя ніў 

жыц цё лю дзей да леп ша га. 

З ад на го бо ку кож на га з 29 

вя ліз ных стэн даў — мас тац-

кія фо та здым кі ге ро яў пра-

 ек та з усёй кра і ны. У кад ры — 

на стаў ні кі, сту дэн ты, на-

 ву коў цы, ін жы не ры, фер ме-

 ры, прад стаў ні кі ўла ды... 

З дру го га бо ку раз ме шча на 

ін фаг ра фі ка. Яна дэ ман струе 

ме ха нізм і клю ча выя ха рак-

та рыс ты кі кож на га пра ек та.

Го мель за раз дру гі раз 

пры няў фо та вы стаў ку: упер-

шы ню «Пра ек ты ў асо бах» 

тут па ба чы лі ў 2015 го дзе. 

З та го ча су яна па бы ва ла ў 

34 га ра дах кра і ны і прад ста-

ві ла 58 пра ек таў. Экс па зі цыя 

пра цяг вае ванд роў ку па Бе-

ла ру сі, і хут ка яе па ба чаць у 

Ма гі лё ве і Ві цеб ску.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВЫ 
З ПРА ЦЯ ГАМ

Удзель ні ца ад на го з пра ек таў, стар шы ня Го мель ска га аб лас но га 
гра мад ска га аб' яд нан ня «Ве ла го мель» Свят ла на ДРА ГУН ЦО ВА (зле ва) 

з па плеч ні ца мі па ве ла ру ху.

Вы стаў каВы стаў ка  


