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Ня гле дзя чы на тое, што 

кож ны гас па дар імк нец ца 

пры пад нес ці гос цю свой уні-

каль ны рэ цэпт ад па чын ку, 

сель скія прад пры маль ні кі 

ак тыў на дзе ляц ца са сва і-

мі ка ле га мі ідэ я мі. Больш за 

тое, яны па ча лі аб' яд ноў вац-

ца ў клас та ры, каб ства раць 

су пер пра дукт, на які ляг чэй 

за ва біць ту рыс та. На прык-

лад, гас па дар аг ра ся дзі бы 

з Ва ло жын ска га ра ё на, да 

яко га лю дзі пры еха лі ву чыц-

ца пя чы хлеб, аба вяз ко ва 

па ра іць гас цям за ві таць да 

су се дзяў на мя до выя квэс-

ты, кон ныя па хо ды ці ку лі-

нар ныя фес ты ва лі. Ад та кой 

су мес най пра цы вый гра юць 

і ту рыс ты, якія атрым лі-

ва юць ці ка выя марш ру ты 

і на сы ча ны ак тыў нас ця мі 

ды ад крыц ця мі ад па чы нак, 

прад пры маль ні кі (коль касць 

на вед валь ні каў знач на пры-

рас ла, і час та «ліш ніх» клі-

ен таў гас па да ры пе ра на кі-

роў ва юць да су се дзяў).

Да та го ж разам можна 

за мах вац ца на маш таб ныя 

пра ек ты і атрым лі ваць пад іх 

ін вес ты цыі. Так, спа жы вец кі 

ка а пе ра тыў «Ва ло жын скія 

гас цін цы» ў най блі жэй шы 

час пла нуе за пус ціць транс-

гра ніч ны марш рут «Шля хам 

Ві таў та», які пра цяг нец ца ад 

Ра ка ва да Тра кай ска га зам-

ка ў Літ ве. Пад час та ко га па-

да рож жа мож на бу дзе больш 

да ве дац ца пра гіс то рыю 

Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га.

БУ ДЗЕ
Яшчэ ад на ідэя, якая 

хут ка здзейсніцца на Ва-

ло жын шчы не, — ства рэн не 

так зва на га спа жы вец ка-

га ко шы ка, у якім ту рыс ты 

зной дуць са мыя роз ныя 

пра дук ты, якія ім пра па ну-

юць гас па да ры аг ра ся дзіб. 

Тут і хлеб, і сы ры, і мя до вая 

ды мяс ная пра дук цыя.

Між ін шым, ар га ніч нае 

зем ля роб ства — адзін з кі-

рун каў да лей ша га раз віц ця 

вяс ко ва га ту рыз му на Бе-

ла ру сі. Мно гія гас па да ры 

аг ра ся дзіб ад чу лі, што та-

кім чы нам мож на за ва біць 

но вых клі ен таў, і ста лі ак-

тыў ней браць зям лю, каб 

вы рошч ваць улас ную эка-

ла гіч на чыс тую пра дук цыю. 

У сваю чар гу фер ме ры так-

са ма не спяць у шап ку, а 

шу ка юць но выя шля хі пры-

быт ку, пра па ну юць эк скур-

сіі на фер мы, фес ты ва лі, 

май стар-кла сы. Тут мож на 

зга даць гас па дар ку «ДАК», 

ку ды з за да валь нен нем 

едуць лю дзі, каб па гля дзець 

на коз і на тое, як вы раб ля-

ец ца ма лоч ная пра дук цыя. 

Мно гім спа да баў ся «Ку ку-

по ліс» — квэст у ла бі рын це 

з ку ку ру зы.

Пад час на ву ко ва-прак-

тыч най кан фе рэн цыі, якая 

пра во дзі ла ся су мес на з 

Бе ла грап рам бан кам і Мі ніс-

тэр ствам спор ту і ту рыз му, 

стар шы ня Бе ла рус ка га 

гра мад ска га аб' яд нан-

ня «Ад па чы нак у вёс цы» 

Ва ле рыя КЛІ ЦУ НО ВА за-

ўва жы ла, што за раз гас-

па да рам ся дзіб трэ ба ра-

біць ухіл на крэ а тыў насць і 

іна ва цый насць. У бу ду чым 

ту рызм бу дзе за вя за ны на 

ўра жан нях, ме на ві та за іх 

ту рыс ты га то вы пла ціць 

вя лі кія гро шы. І ад вяс ко-

вых прад пры маль ні каў тут 

не заў сё ды па тра бу юц ца 

вя лі кія фі нан са выя ін вес-

ты цыі — ку ды важ ней шыя 

ве ды і твор часць. Шпар-

кае раз віц цё аг ра ту рыз му 

мож на звя заць з раз віц цём 

ІТ-га лі ны. Сён ня мы ўсё 

менш ру ха ем ся, бо ву чыц-

ца і ра біць па куп кі мож на 

не вы хо дзя чы з до му. Толь кі 

ту рызм вы ра туе ча ла ве ка і 

па да рыць яму жы выя зно-

сі ны.

Так са ма ў трэн дзе зя лё-

ная эка но мі ка, ген дар ныя 

пы тан ні і так зва ная са-

цы яль ная ад каз насць. Усе 

гэ тыя ідэі за раз ак тыў на 

пра па ган ду юц ца ў Еў ро-

пе. Каб ства рыць пра дукт, 

за па тра ба ва ны ў тым лі ку 

і на за меж ным рын ку, важ-

на ўпі сац ца ў кан цэп цыю 

ўстой лі ва га раз віц ця. І бе-

ла рус кі аг ра ту рызм па чаў 

пра ца ваць з но вы мі тэ ма мі. 

Так, на Ва ло жын шчы не з'я-

віў ся ту рыс тыч ны марш рут, 

да ступ ны лю дзям з ін ва лід-

нас цю. Так са ма ў бе ла рус-

кіх аг ра ся дзі бах па чаў пра-

во дзіц ца фес ты валь для 

са ста рэ лых лю дзей «Крэ а-

тыў ны ўзрост». Хоць трэ ба 

ска заць, што і ра ней мно гія 

гас па да ры су пра цоў ні ча лі 

з ба бу ля мі і дзя ду ля мі, якія 

ве да юць фальк лор, мо гуць 

на ву чаць ра мёст вам, дзя-

ліц ца рэ цэп та мі. Удзель ні-

кі кан фе рэн цыі ўпэў не ны: 

сён ня стар та пы трэ ба пра-

во дзіць не толь кі для мо ла-

дзі, але і для пен сі я не раў, 

спра ба ваць аб' яд ноў ваць 

энер гію ма ла дых і досціп 

ста рэй ша га па ка лен ня.

Амаль тра ці ну гро шай 

ту рыс ты тра цяць на ежу, 

20—30 пра цэн таў ванд-

роў ні каў ма ты ва ва ныя па-

каш та ваць са праўд ныя 

аў тэн тыч ныя пра дук ты па 

мес цы іх вы твор час ці. Зна-

чыць аг ра ся дзі бам трэ ба 

ра біць стаў ку на гаст ра на-

мію, але, на жаль, пра бе ла-

рус кую кух ню амаль ні чо га 

не ве да юць не тое што за 

ме жа мі, на ват у сва ёй краі-

не. Хоць гас па да ры ся дзіб 

упэў не ны, нам ёсць, чым 

га на рыц ца і мы яшчэ ўра-

зім свет. І ў най блі жэй шы 

час ар га ні за цыя «Ад па чы-

нак у вёс цы» маг ла б узяць 

на ся бе гэ тую мі сію па рас-

крут цы ай чын ных рэ цэп таў. 

А да па магаць збі раць ін фар-

ма цыю пра на цы я наль ную 

кух ню, на но сіць на ін тэр-

ак тыў ную гаст ра на міч ную 

кар ту маг лі б сту дэн ты... 

Улас на, ак тыў нае пры цяг-

нен не мо ла дзі да вяс ко ва-

га біз не су — так са ма адзін 

з су час ных трэн даў. Ужо 

сён ня хлоп цы і дзяў ча ты з 

фа куль тэ та між на род ных 

адносін БДУ, якія пла ну юць 

сваю бу ду чы ню звя заць з 

аг ра ту рыз мам, зна ё мяц ца з 

гас па да ра мі, трап ля юць да 

іх на прак ты ку і спра бу юць 

ства раць ці ка выя пра ек ты, 

якія мож на рэа лі зоў ваць на 

ся ле.

Да вя дзец ца па ла маць га-

ла ву і над тым, які тур пра-

дукт на шы вёс кі змо гуць 

пры пад нес ці «не тра ды цый-

на му» ту рыс ту. Пры клад на 

145 міль ё наў кі тай цаў што-

год па да рож ні ча юць па ўсім 

све це, і мы маг лі б хоць не-

вя лі кі пра цэнт з іх за ва біць 

у Бе ла русь. Ле тась на шу 

кра і ну ўжо на ве да ла ка ля 

трох ты сяч гас цей з Кі тая, 

сё ле та гэ та ліч ба пад во іц ца. 

Але гэ тыя гос ці па куль вы бі-

ра юць ва ен на-па тры я тыч ны 

кі ру нак, ці ка вяц ца так зва-

ным «чыр во ным» ту рыз мам, 

і трэ ба вы свет ліць, як і, га-

лоў нае, чым іх за ва біць у 

аг ра ся дзі бы.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ФАБ РЫ КА ЎРА ЖАН НЯЎ
З 2008 го да пра во дзіц-

ца кон курс «Най леп шая 

аг ра ся дзі ба го да». Гэ тым 

ра зам бы ло па да дзе на 

46 за явак. Гас па да рам 

трэ ба бы ло прэ зен та-

ваць ся бе праз ін тэр нэт, 

да слаць фа та гра фіі і ві-

дэа ро лі кі. Най леп шай 

ста ла ся дзі ба «За па вед-

ны вост раў» у вёс цы Шо 

Глы боц ка га ра ё на Ві цеб-

скай воб лас ці.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

На на ва год нія і ка ляд ныя 
свя ты —да дат ко выя цяг ні кі
З 22 снеж ня да 12 сту дзе ня Бе ла рус кая чы гун ка 

пры зна чае да дат ко выя цяг ні кі і па вя ліч вае 

пе ры я дыч насць кур сі ра ван ня цяг ні коў у 

між на род ных і між рэ гі я наль ных зно сі нах, 

па ве да мі лі ў прэс-служ бе ма гіст ра лі.

У між на род ных зно сі нах да дат ко ва пры зна ча на 18 цяг-

ні коў па най больш за па тра ба ва ных марш ру тах: Мінск — 

Маск ва — Мінск, Мінск — Санкт-Пе цяр бург — Мінск, 

Маск ва — Брэст — Маск ва, Санкт-Пе цяр бург — Бранск, 

Го мель — Сноўск — Го мель, Мінск — Віль нюс — Мінск.

У між рэ гі я наль ных зно сі нах у на ва год нія і ка ляд ныя 

свя ты бу дзе кур сі ра ваць 120 да дат ко вых цяг ні коў. Іх 

пры зна чэн не і па ве лі чэн не пе ры я дыч нас ці кур сі ра ван ня 

пра ду гле джа на на тра ды цый на па пу ляр ных у па са жы раў 

на прам ках: Мінск — Го мель, Мінск — Брэст, Мінск — Ві-

цебск, Мінск — Пінск, Ві цебск — Ма гі лёў, Ві цебск — Брэст, 

Ма гі лёў — Го мель, Ма зыр (ст. Ко зен кі) — Мінск.

Ра бо та па пры зна чэн ні да дат ко вых цяг ні коў у між рэ гія-

наль ных і між на род ных зно сі нах пра цяг ва ец ца.

Не се зонНе се зон

Ла віць ра пуш ку — нель га
У ры ба лоў ных угод дзях Бе ла ру сі да 20 снеж ня за-

ба ро не на лоў ля еў ра пей скай ра пуш кі ў су вя зі з яе 

не рас там. За ба ро на ўве дзе на па ста но вай Мінп ры-

ро ды ад 2 снеж ня 2015 го да № 42 пас ля вы клю чэн ня 

ра пуш кі са спі са ахоў ных ві даў.

Ра пуш ка — са мы дроб ны прад стаў нік сі га вых. Яшчэ зу сім 

ня даў на від быў уклю ча ны ў Чыр во ную кні гу Бе ла ру сі і за ба-

ро не ны да лоў лі. За раз ла віць ра пуш ку да зво ле на, за вы клю-

чэн нем не рас та ва га пе ры я ду. За зда бы чу кож най асо бі ны ў 

гэ ты за ба ро не ны час па ру шаль ні кам прый дзец ца вы пла ціць 

па 9 ба за вых ве лі чынь (220,5 руб ля), на га да лі ў Дзяр жаў най 

ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У кан цы ліс та па да за вяр шыў ся 

пер шы этап пад рых тоў кі да пе ра-

пі су на сель ніц тва. Яго пра во дзі лі, 

каб пра ве рыць ад ра сы ў га ра дах, 

па сёл ках га рад ско га ты пу, буй-

ных сель скіх на се ле ных пунк тах 

і склас ці спі сы жы лых да моў і па-

мяш кан няў у іх. Для гэ тай за да чы 

пры цяг ну лі ты ся чу рэ гіст ра та раў: 

най боль шая іх коль касць бы ла ў 

Го мель скай воб лас ці — 187 ча-

ла век, най мен шая ў Мін ску — 44. 

У асноў ным бы лі за дзей ні ча ны 

ра бот ні кі ар га ні за цый жыл лё ва-

ка му наль най гас па дар кі.

Рэ гіст ра та ры па він ны бы лі аб сле-

да ваць усе па бу до вы (у тым лі ку і не-

за вер ша ныя), дзе мо жа пра жы ваць 

на сель ніц тва на мо мант пра вя дзен ня 

пе ра пі су, а так са ма не жы лыя па мяш-

кан ні, за ня тыя ар га ні за цы я мі. З экі-

пі роў кі вы да лі па свед чан ні, план шэ-

ты, сум кі з ад мыс ло вы мі ла га ты па мі, 

знеш нія аку му ля та ры, кан цы ляр скія 

пры ла ды, а для бяс пе кі — свіст кі і ліх-

та ры кі. На план шэ тах бы ла ўста ля ва на 

спе цы яль ная пра гра ма, якая цал кам 

аў та ма ты за ва ла пра цэс збо ру ін фар-

ма цыі, да зва ля ла пра ца ваць з кар та мі 

і ў рэ жы ме рэ аль на га ча су пе ра да ваць 

да ныя на сер вер Бел ста та.

Да па чат ку аб хо ду ў спі се ад ра соў 

зна чы ла ся ка ля 500 ты сяч бу дын каў. 

Спіс быў скла дзе ны на пад ста ве Рэ-

ест ра ад ра соў і Рэ гіст ра на сель ніц тва. 

У вы ні ку рэ гіст ра та ры вы да лі лі з пе ра-

лі ку ка ля 8 ты сяч да моў, а да да  лі — 

амаль 126 ты сяч. Па па пя рэд ніх звест-

ках, аб сле да ва на 626 ты сяч па бу доў.

Стар шы ня На цы я наль на га ста-

тыс тыч на га ка мі тэ та Іна МЯДЗ ВЕ-

ДЗЕ ВА рас ка за ла аб праб ле мах, з 

які мі су тык ну лі ся пад час гэ та га эта пу. 

Так, на ўчаст ках но вай за бу до вы з-за 

ад сут нас ці шыльдаў на бу ду чых да мах 

не маг чы ма бы ло вы зна чыць, які ну мар 

ім трэ ба пры сво іць. Пры пе рай ме на-

ван ні ву ліц на асоб ных бу дын ках за ста-

ва лі ся надпісы са ста ры мі най мен ня мі 

або ві се лі ад ра зу дзве шыльды — са 

ста рым і но вым ад ра сам. Як пра ві ла, 

гэ та да ты чы ла ся пры ват на га сек та ра. 

Паў та ра лі ся ну ма ры да моў на ад ной 

і той жа ву лі цы, а ў ад мі ніст ра цый на-

га і жы ло га бу дын каў мог быць адзін 

паш то вы ад рас. Ча сам на мяс цо вас ці 

ад сут ні ча лі жы лыя да мы, хоць па да-

ных ад мі ніст ра цый ных кры ніц у іх бы лі 

за рэ гіст ра ва ны лю дзі. А па ад ра сах, 

дзе ста я лі за праў кі, цеп ла выя пунк ты, 

ста ло выя, ганд лё выя цэнт ры, маг ло 

быць за рэ гіст ра ва на на сель ніц тва.

За тра ты на гэ ты этап пад рых тоў кі 

бы лі мак сі маль на мі ні мі за ва ны. Част ку 

план шэ таў Бел ста ту пе рад ала Мі ніс-

тэр ства ахо вы зда роўя (по тым тэх ні ка 

вер нец ца ве дам ству), част ку на бы лі за 

кошт спон сар скіх срод каў роз ных ар га-

ні за цый кра і ны. Рэ гіст ра та ры пра ца ва лі 

за той за ро бак, які атрым лі ва юць па 

мес цы пра цы. За гро шы рэс пуб лі кан-

ска га бюд жэ ту бы лі за куп ле ны толь кі 

па слу гі су вя зі па пе ра да чы да ных, сум кі, 

кан цы ляр скія пры ла ды, аплачана стра-

ха ван не пе ра піс чы каў і план шэ таў.

Пе ра піс на сель ніц тва прой дзе ў каст-

рыч ні ку на ступ на га го да. Пра во дзіць 

яго бу дзе ка ля 10 ты сяч рэ гіст ра та раў, 

спат рэ біц ца (з улі кам рэ зер ву) 12,8 ты-

ся чы план шэ таў. У Бел ста це пад крэс-

лі ва юць, што пе ра ход на ін фар ма цый-

ныя тэх на ло гіі да зво ліць у тры ра зы 

ска ра ціць час пра вя дзен ня пе ра пі су — 

з 15 хві лін да 5 на ча ла ве ка (без пы-

таль ні ка па сель скай гас па дар цы).

У ан ке це з'я вяц ца но выя пы тан-

ні — па міг ра цыі (у тым лі ку пра цоў-

най), атры ман ні да дат ко вай аду ка цыі. 

Па коль кі дзяр жа ва за кла по ча на дэ ма-

гра фі яй, у жан чын бу дуць ці ка віц ца, ці 

пла ну юць яны на ра джаць дзя цей.

— Пы тан ні рэ лі гіі ў нас не пра ду гле-

джа ны. Гэ та з'яў ля ец ца між на род най 

рэ ка мен да цы яй. Бе ла русь так са ма лі-

чыць не мэ та згод ным уклю чэн не та кіх 

пы тан няў, каб па збег нуць не па ра зу-

мен ня, — ад зна чае на мес нік стар шы-

ні Бел ста та Жан на ВА СІ ЛЕЎ СКАЯ. — 

Што да ты чыц ца моў ных пы тан няў, то 

іх бу дзе два. Пер шае — пра тое, на 

якой мо ве вы па ча лі раз маў ляць у дзя-

цін стве, дру гое — пра мо ву, на якой 

раз маў ля е це до ма. На план шэ тах бу-

дзе да дзе на маг чы масць ад ка заць як 

па-рус ку, так і па-бе ла рус ку.

Пе ра піс чы кі бу дуць пра сіць гра ма-

дзян так са ма на зваць свой ідэн ты фі ка-

цый ны ну мар — гэ та па ско рыць за паў-

нен не ан кет, бо част ка ін фар ма цыі пра 

ча ла ве ка (тыя ж проз ві шча, пол, уз рост) 

ад ра зу за гру зіц ца аў та ма тыч на. Але ка-

лі хтось ці ад мо віц ца агуч ваць ну мар, 

да ныя бу дуць на бі раць уруч ную.

Мяр ку ец ца, што па пя рэд нія вы ні кі 

пе ра пі су бу дуць апуб лі ка ва ныя ў па-

чат ку 2020 го да, вы ні ко выя — блі жэй 

да кан ца 2020-га.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Ста тыс ты каСта тыс ты ка

Ан ке та на пяць хві лін
Пер шыя вы ні кі 

пе ра пі су на сель ніц тва 
з'я вяц ца ў па чат ку 

2020 го да


