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Акра мя та го, каб не стра-

ціць сы ра ві ну для за груз кі 

пе ра пра цоў чых прад пры ем-

стваў і за бяс пе чыць свое ча-

со вае пра вя дзен не па ля вых 

ра бот, у 2017—2018 га дах у 

да вер нае кі ра ван не ін тэ гра-

цый ным струк ту рам пе ра да-

дзе на ка ля 100 сель ска гас-

па дар чых ар га ні за цый, якія 

не маг лі са ма стой на зай мац-

ца вы твор ча-гас па дар чай 

дзей нас цю, а так са ма зем лі 

і ак ты вы прад пры ем стваў-

банк ру таў. На да па мо гу гэ-

тым гас па дар кам прый шлі 

ме ха ні за ва ныя атра ды, што 

да зво лі ла ле тась да дат ко-

ва ра за раць і ўцяг нуць у 

се ва зва рот 15 ты сяч гек та-

раў рал лі, за кі ну тай у вы ні-

ку лік ві да цыі (банк руц тва) 

сель ска гас па дар чых ар га-

ні за цый. Гас па дар кі бы лі 

за бяс пе ча ны кар ма мі, ГЗМ, 

на сен нем, асноў ны мі гер бі-

цы да мі для пра пол кі па се ваў 

збож жа вых куль тур, ку ку ру-

зы, рап су.

У вы ні ку ў не да лу ча ных 

сель ска гас па дар чых ар га-

ні за цы ях вы руч ка ад рэа-

лі за цыі пра дук цыі ўзрас ла 

ў 2,2 ра за да ўзроў ню 

2015 го да, што да зво лі ла 

атры маць пяць міль ё наў 

руб лёў чыс та га пры быт ку 

су праць стра ты 4,6 міль ё на 

руб лёў у 2015 го дзе, а так-

са ма па вя лі чыць уз ро вень 

ся рэд ня ме сяч най за ра бот-

най пла ты.

— Між ін шым, у Ві цеб-

ску ў 2020 го дзе пла ну ец-

ца пра вя дзен не «Да жы-

нак». На коль кі пра вя дзен-

не гэ та га свя та ўплы вае на 

знеш ні вы гляд рай цэнт раў 

і ін шых на се ле ных пунк-

таў?

— Пад час пад рых тоў кі 

да фес ты ва лю «Да жын кі» 

ства ра ец ца больш вы раз нае 

аб ліч ча рай цэнт раў. Дзя ку-

ю чы пе ра ўтва рэн ням яны 

на бы ва юць ры сы су час на га 

го ра да. Шмат ро біц ца для 

та го, каб лю дзі ме лі год ную 

інф ра струк ту ру.

Што год ка ля дзвюх сот-

няў аб' ек таў атрым лі ва юць 

дру гое на ра джэн не ў да-

жы нач ных ста лі цах. Но выя 

аб ліч чы на бы ва юць ву лі цы 

рай цэнт раў. Больш пры ваб-

нас ці на се ле ным пунк там 

да да юць ары гі наль ныя квет-

ка выя кам па зі цыі. Пры кмет-

на па ляп ша ец ца якасць ву-

ліч на-да рож най сет кі. Сваю 

леп ту ў на вя дзен не па рад ку 

ўно сяць жы ха ры, упры гож-

ва ю чы пры да ма выя тэ ры-

то рыі.

Пас ля за кан чэн ня свя та 

аб наў лен не пра цяг ва ец ца. 

Да рэ чы, мы што год у аба-

вяз ко вым па рад ку кар ды-

наль на ўлад коў ва ем па два 

па сёл кі воб лас ці ў да да так 

да го ра да, які бу дзе пры-

маць эс та фе ту свя та пра-

цаў ні коў вёс кі «Да жын кі».

Так, раў ня ю чы ся на аг ра-

га ра док Ко пысь, пе ра ўтва-

рэн ні за кра ну лі так са ма па-

сёл кі Бал ба са ва Ар шан ска-

га і Езя ры шча Га ра доц ка га 

ра ё наў, дзе пра цяг ва юц ца 

ра бо ты, па ча тыя ле тась. 

У цэнт ры ўва гі Бя гомль 

Док шыц ка га і Ба гу шэўск 

Сен нен ска га ра ё наў. Гэ-

тыя на се ле ныя пунк ты не 

па він ны быць тэ ры то ры я-

мі кант рас таў. Ка лі на во-

дзіць па ра дак, то ва ўсім: 

ад пры да ма вых участ каў і 

цэнт раль ных ву ліц да ар га-

ні за цый. Усё атры ма ец ца, 

ка лі ра бо та бу дзе вес ці ся не 

толь кі сі ла мі мяс цо вай ула-

ды. Са мі жы ха ры не па він ны 

за ста вац ца ўба ку ў спра ве 

пад тры ман ня па рад ку. Гэ-

та ж ро біц ца для ся бе, для 

пад рас та ю ча га па ка лен ня. 

Ды і ў цэ лым, каб кож на му 

ста ла пры ем ней жыць, пра-

ца ваць і ад па чы ваць.

— Ві цеб шчы ну даў но 

аса цы ю юць з тра ды цы-

я мі вы со кай куль ту ры, у 

све це ве да юць яе шы ро-

ка маш таб ныя фес ты валь-

ныя пра ек ты — «Сла вян-

скі ба зар», «Зва ны Са фіі», 

«Брас лаў скія за рні цы» і 

ін шыя. У та кія дні рэ гі ён 

на вед вае шмат ту рыс таў. 

А што ў ас тат ні час? У якім 

кі рун ку трэ ба раз ві ваць 

ту рыс тыч ную га лі ну?

— Ві цеб ская воб ласць 

мае знач ны па тэн цы ял 

раз віц ця ту рыз му — па-

зна валь на га, эка ла гіч на га, 

азда раў лен ча га, сель ска га, 

па лом ніц ка га, тран зіт на га. 

На за па ша ная ста год дзя-

мі куль тур на-гіс та рыч ная 

спад чы на ўяў ляе між на род-

ны ін та рэс, а раз ме шча ныя 

на тэ ры то рыі рэ гі ё на эка ла-

гіч ныя сіс тэ мы і пры род ныя 

ланд шаф ты ўні каль ныя.

У па раў на нні з 2015 го-

дам коль касць ар га ні за ва-

ных ту рыс таў і эк скур сан-

таў, якія на ве да лі Ві цеб скую 

воб ласць, па вя лі чы ла ся 

з 25,6 ты ся чы ча ла век да 

37,6 ты ся чы, ці ў 1,5 ра за, 

коль касць пры ня тых ту рыс-

таў суб' ек та мі аг ра эка ту рыз-

му вы рас ла з 32,2 ты ся чы 

да 42,1 ты ся чы ча ла век, ці ў 

1,3 ра за. Вы руч ка ад ака зан-

ня ту рыс тыч ных па слуг ар га-

ні за цый, якія ажыц цяў ля юць 

ту рыс тыч ную дзей насць, па-

вя лі чы ла ся ў 1,8 ра за. На-

ша воб ласць — адзі ная ў 

кра і не, дзе ў кож ным ра ё не 

(го ра дзе) дзей ні чае ту рысц-

ка-ін фар ма цый ны цэнтр.

Адзін з пры яры тэт ных кі-

рун каў ту рыс тыч най дзей-

нас ці — аг ра эка ту рызм, тая 

сфе ра, у якой аб' яд ноў ва-

юц ца на ма ган ні як эка на-

міч на га, так і не эка на міч на-

га ха рак та ру, як між на род-

на га, так і на цы я наль на га 

ўзроў ня.

Пра мыс ло вы ту рызм, або 

ар га ні за цыя ту рыс тыч ных 

эк скур сій на дзе ю чыя вы-

твор час ці, у Ві цеб скай воб-

лас ці зна хо дзіц ца ў па чат ку 

шля ху раз віц ця, ад нак мае 

знач ны па тэн цы ял. Раз віц-

цё пра мыс ло ва га ту рыз му, 

спа дзя ю ся, так са ма па слу-

жыць да дат ко вай рэ кла май 

прам пра дук цыі, бу дзе спры-

яць яе збы ту, да лей ша му 

эка на міч на му рос ту прад-

прыем стваў.

Тэ ат раль ны ту рызм 

толь кі па чы нае раз віц цё. 

Так, 25—26 ліс та па да 2017 

го да ў По лац ку прай шоў 

прэс-тур для рэс пуб лі кан-

скіх і мяс цо вых срод каў ма-

са вай ін фар ма цыі ў рам ках 

пра ек та між на род най тэх-

ніч най да па мо гі «Пад трым-

ка ўстой лі ва га раз віц ця 

ту рыз му ў Бе ла ру сі», дзе 

ад бы ла ся прэ зен та цыя но-

вых ту рыс тыч ных пра дук-

таў «По лацк Тэ ат раль ны»: 

па ста ноў ка спек так ля аб 

Фран цыс ку Ска ры ну (тэ ат-

ра гіс та рыч на га кас цю ма 

«По лац кі звяз») і па ста ноў-

ка спек так ля «Ле ген да аб 

Усяс ла ве По лац кім» у ка-

мер ным вы гля дзе (за слу-

жа на га ама тар ска га ка лек-

ты ву Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

тэ ат ра «Пі ліг рым»).

Воб ласць ста ла пер ша-

пра ход цам у раз віц ці гэ та га 

ві ду ту рыз му!

Ві цеб шчы на — адзі ная 

ў Бе ла ру сі, якая ўклю ча на 

ў Еў ра пей скую сет ку ку лі-

нар най спад чы ны. І на ша 

кра і на прад стаў ле на пяц цю 

ра ё на мі воб лас ці: Мёр скім, 

Верх ня дзвін скім, Глы боц-

кім, По лац кім і Ле пель скім. 

Тут за ся ро джа на больш за 

30 аб' ек таў гра мад ска га 

хар ча ван ня, якія пра па ну-

юць уні каль ныя стра вы з 

мяс цо вых пра дук таў.

Усё больш па пу ляр ным 

кі рун кам уяз но га ту рыз му 

ста но віц ца пе да га гіч ны ту-

рызм, што зна хо дзіц ца на 

скры жа ван ні та кіх сфер, 

як пе да го гі ка, ту рызм, аду-

ка цый ны ме недж мент. Усё 

боль шая коль касць пе да-

го гаў ка рыс та ец ца маг чы-

мас цю злу чыць па да рож жа 

з на ву чан нем і па вы шэн-

нем ква лі фі ка цыі. На ба зе 

ўста ноў аду ка цыі Ві цеб скай 

воб лас ці ар га ні зу юц ца се-

мі на ры-прак ты ку мы па аб-

ме не во пы там ра бо ты для 

пе да го гаў уста ноў аду ка цыі 

Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Так са ма і ме ды цын скі ту-

рызм з кож ным го дам ста-

но віц ца ўсё больш за па тра-

ба ва ны і па пу ляр ны ся род 

за меж ных гра ма дзян.

Вар та ад зна чыць, што па 

вы ні ках 2017 і 2018 га доў ту-

рыс тыч ныя прад пры ем ствы 

Ві цеб скай воб лас ці за не се-

ны на Рэс пуб лі кан скую дош-

ку Го на ру ў на мі на цыі «Ар га-

ні за цыі, якія ажыц цяў ля юць 

ту рыс тыч ную дзей насць» 

(вы бі ра ец ца толь кі ад но 

прад пры ем ства з усёй краі-

ны).

— Мі ка лай Мі ка ла е віч, 

пра цяг ва ец ца «тры ло гія» 

Го да ма лой ра дзі мы. На 

су стрэ чы з жур на ліс та мі 

ў дзень іх пра фе сій на га 

свя та вы так са ма згад ва лі 

род ныя мяс ці ны... Пры ем-

на, ка лі біз нес ме ны, па лі-

ты кі, твор чыя дзея чы кла-

по цяц ца пра свой «род ны 

кут». Ці шмат та кіх пры-

кла даў на Ві цеб шчы не?

— Аб' яў лен не Го да ма-

лой ра дзі мы пад штурх ну ла 

больш піль на пры гле дзец ца 

да праб лем ма лень кіх вё-

сак, не вя лі кіх па сёл каў, іх 

доб ра ўпа рад ка ван ня. Упэў-

не ны, са праўд ная лю боў да 

Ра дзі мы па чы на ец ца з кло-

па ту пра яе.

Цяж ка пе ра лі чыць усе 

ме ра пры ем ствы, пры све-

ча ныя Го ду ма лой ра дзі мы. 

На ват ка лі ко рат ка на пі саць 

пра кож нае, ду маю, не хо-

піць і цэ ла га ну ма ра га зе ты. 

І ўсё больш пры кла даў, ка лі 

не раў на душ ныя лю дзі ажыц-

цяў ля юць рэ аль ныя спра вы. 

За сна валь нік ту рыс тыч на га 

комп лек су «Чыр во ны Бор» 

На ва по лац ка га та ва рыст ва 

з аб ме жа ва най ад каз нас цю 

«Ін тэр сэр віс» Мі ка лай Ве ра-

бей адзін з, мож на ска заць 

і так, ак ты віс таў. Ён уно сіць 

знач ны ўклад у раз віц цё 

Верх ня дзвін ска га ра ё на, 

да па ма гае ўма ца ван ню ма-

тэ ры яль на-тэх ніч най ба зы 

са цы яль най сфе ры. Пры-

мае ак тыў ны ўдзел у пы тан-

нях на вя дзен ня па рад ку на 

зям лі, доб ра ўпа рад ка ван ня 

сель скіх тэ ры то рый, па ляп-

шэн ня інф ра струк ту ры гар-

па сёл ка Асвея. Вы клі ка юць 

па ва гу і па дзя ку яго на ма-

ган ні па ўве ка ве чан ні па мя-

ці ах вяр Вя лі кай Ай чын най, 

да па мо зе ў рэ кан струк цыі 

до ма ўла дан няў гра ма дзян, 

бу даў ніц тве да рог, куль та-

вых аб' ек таў.

За аса біс ты ўклад у са цы-

яль на-эка на міч нае раз віц цё 

Верх ня дзвін ска га ра ё на, ак-

тыў ную гра ма дзян скую па зі-

цыю Мі ка лай Ве ра бей уда-

сто е ны га на ро ва га зван ня 

«Ча ла век го да Ві цеб шчы-

ны — 2015».

Мак сім Ка лі нін, ды рэк тар 

і за сна валь нік прад пры ем-

ства «Ка лінп ра дукт», дэ-

пу тат Но ва лу комль ска га 

га рад ско га Са ве та дэ пу та-

таў, для якас на га ад па чын ку 

з дзець мі на ба зе ста ро га 

кі на тэ ат ра ў Но ва лу ком лі 

ства рыў за баў ляль ны цэнтр 

«Элект рон». Гэ та комп лекс з 

роз ны мі за баў ляль ны мі пля-

цоў ка мі і ка фэ, якое аб ста-

ля ва на пры ўдзе ле су пра-

цоў ні каў МНС спе цы яль на 

для на ву чан ня дзя цей ас но-

вам бяс печ най жыц ця дзей-

нас ці. Ад дае Мак сім Ка лі нін 

вя лі кую ўва гу пра па ган дзе 

зда ро ва га ла ду жыц ця і раз-

віц цю спор ту ў рэ гі ё не. Дзя-

ку ю чы яму ў Но ва лу ком лі 

з'я ві лі ся фіт нес-за ла, ад кры-

тая трэ ні ро вач ная пля цоў ка 

для за ня ткаў спор там. Ар га-

ні зоў вае ён і між на род ныя 

тур ні ры па мі ні-фут бо ле для 

дзя цей з удзе лам ка ман даў 

Чаш ніц ка га ра ё на. Аказ вае 

даб ра чын ную да па мо гу ў 

ад наў лен ні і ра мон це хра-

маў, раз ме шча ных на тэ ры-

то рыі ра ё на.

Упэў не ны, яшчэ бу дзе 

шмат на він і асоб, каб га-

на рыц ца тым, што ро біц ца 

ў рам ках Го да ма лой ра дзі-

мы.

— І апош няе пы тан не. 

Чым аса біс та вам за пом ні-

ла ся гэ та апош няя чвэрць 

ста год дзя? Чым па ра да ва-

ла ці, мо жа, за сму ці ла?

— Ра дуе, што за 25 га-

доў на ша кра і на ўда ла пе ра-

адо ле ла вы пра ба ван ні пас-

ля знік нен ня з кар ты све ту 

СССР. Ня прос тая сі ту а цыя 

скла ла ся ў пра мыс ло вас ці, 

сель скай гас па дар цы і ін-

шых сфе рах. У са мыя ка рот-

кія тэр мі ны не аб ход на бы ло 

вы ра шыць праб ле мы ўзды-

му эка но мі кі, не за бы ва ю-

чы га лоў на га — па ляп шэн-

ня якас ці жыц ця гра ма дзян 

і па вы шэн ня іх даб ра бы ту. 

І кі раў ніц тву кра і ны, воб лас-

ці ўда ло ся ў ап ты маль ныя 

тэр мі ны спра віц ца з па стаў-

ле най за да чай.

За раз ста біль на за бяс-

печ ва ец ца ста ноў чая ды-

на мі ка раз віц ця асноў ных 

га лін эка но мі кі. Як не за-

леж ная дзяр жа ва Бе ла русь 

упэў не на раз ві ва ец ца і на-

са мрэч з'яў ля ец ца кра і най 

для год на га жыц ця. Шчы ра 
ра ду ю ся, ка лі бы ваю на сва-
ёй ма лой ра дзі ме — на Ар-
шан шчы не, і пры ем на, ка лі 

лю дзі ка жуць дзя куй ула дзе 

за тое, што зроб ле на. На се-

ле ныя пунк ты да гле джа ныя, 

у лю дзей ёсць маг чы масць 

пра ца ваць, жыць у сва ім 

жыл лі, мець да па мож ную 

гас па дар ку. Усё больш вё-

сак, якія не гор шыя для 

жыц ця, чым рай цэнт ры...

Бе ла ру сы не пры вык лі су-

ма ваць. Усе цяж кас ці, праб-

ле мы мож на пе ра адо лець, 

ка лі ёсць сіс тэм ныя па ды-

хо ды ў іх вы ра шэн ні, ка лі 

доб ра сум лен на пра ца ваць, 

дак лад на па ста віў шы са бе 

кан крэт ныя мэ ты. Упэў не-

ны, усё ў нас атры ма ец ца, 

і Ві цеб шчы на вель мі год на 

бу дзе і на да лей пра ца ваць 

на даб ра быт усёй кра і ны.

Падрыхтаваў Аляк сандр 

ПУК ШАН СКІ.

ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА З КЛО ПА ТУ ПРА ЯЕ»

Падчас 
«Дажынак-2019» 
у Браславе.

ww
w.

sb
.by

У ннннновыовыовывыовым цм цм цм цэхуэхуэхэ уэ у 
па па па па ппп вытвытвытвытытвыттворворворворвоворроро часчасчасчасчасчачасчачасчачасці ці ццціцц замзаммамароаророожжаных 

агагггагагагг рададададднінніннінінніні ы і ягад 
філфілфілфіфілфффілфі іяліяліяліялялія у «у «у «у «у « «ЦяпЦяпЦяпЦяпЦяпЦя лічлічлічлічны»ны»ныны»ны»»»» 

РУПРУПУУУПУПУУ  «В «В«В«ВВ «ВВВВіцеббскэнергага».

Фо
та

 Б
ел
ТА

.


