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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Удас ка наль вае сваю ба зу i 

са на тор на-азда раў лен чы комп-
лекс «Пры азёр ны»: пла ну ец-
ца бу даў нiц тва пя цi ка тэ джаў 
гас цi нiч на га ты пу, аў та ста ян кi, 
зо ны ад па чын ку з фан та нам i 
са до ва-пар ка вым ан самб лем. 
I са мае га лоў нае, у са на то рыi 
дба юць пра якасць ме ды цын-
ска га аб слу гоў ван ня. Ле тась 
тут ад па чы лi i прай шлi азда раў-
лен не 11894 ча ла ве кi, у тым лi-
ку 6500 за меж нi каў. Сён ня 60% 
здраў нiц На ра чан ска га краю 
пра цу юць са 100-пра цэнт най 
за груз кай. Ся рэд няе за паў-
нен не за ад па вед ны пе ры яд 
мi ну ла га го да бы ло на ўзроў нi 
85%. Але на дум ку гу бер на та-
ра Ба ры са Ба ту ры, у блi жэй шы 
час трэ ба да сяг нуць 90-95-пра-
цэнт на га па каз чы ка.

З ЕЎ РО ПЫ ПРАЗ ДА ЛЁ КI 
УС ХОД — У АМЕ РЫ КУ

На тэ ры то рыi На цы я наль-
на га пар ку «На ра чан скi», па-
мiж азё ра мi Мяст ра i На рач, 
мес цiц ца дэнд ра ла гiч ны сад 
на пло шчы 16 гек та раў. Яго 
тэ ры то рыя раз бi та на пяць 
ба та нi ка- геа гра фiч ных зон 
(Еў ро па; Сi бiр, Да лё кi Ус ход; 
Ся рэд няя Азiя; Крым, Каў каз; 
Аме ры ка), дзе прад стаў ле на 
рас лiн насць гэ тых рэ гi ё наў 
— уся го ка ля 400 вi даў. Тут 
жа зна хо дзiц ца вель мi цi ка вы 
аб' ект — Му зей ле су. Экс па-
зi цыя скла да ец ца з 6 бло-
каў, дзе мож на азна ё мiц ца з 
асноў ны мi па ро да мi дрэў, што 
рас туць у бе ла рус кiх пу шчах. 
У кож най кам па зi цыi ад люст-
ра ва на iх раз вiц цё — ад на-
сен ня да да рос ла га дрэ ва.

А ня даў на ў дэнд ра са дзе 
па ся лiў ся не над та жа да ны 
жы хар — ба бёр, якiя на но-
сiць урон ту тэй шай фло ры. 
Як жар ту юць су пра цоў нi кi, ён 
не толь кi на быў тут ма ё масць, 
але i па чаў па шы рац ца — бу-
да ваць трэ цi па верх. Зма гац-
ца з та кiм су се дам, бяс спрэч-
на, вель мi цяж ка, але гэ та 
свед чыць i пра тое, што тут 
эка ла гiч на чыс тая, пры дат ная 
для жыц ця, тэ ры то рыя.

МIС ТЭ РЫЯ СМА КУ
Знач ны штур шок да раз вiц-

ця да ла Дзяр жаў ная пра гра ма 
раз вiц ця На ра чан ска га краю 
на 2011—2015 га ды, ку ды iн-
вес та ва на звыш 1 трлн руб лёў. 
У 2012 го дзе ў 2,3 ра за больш 
ака за на са на тор на-азда раў-
лен чых па слуг у па раў на ннi з 
па пя рэд нiм го дам i больш чым 
удвая — ту рысц ка-эк скур сiй-
ных, куль тур ных па слуг. Экс-
парт жа па слуг у цэ лым па вя-
лi чыў ся на 52% i склаў 13,4 млн 

до ла раў ЗША пры пра гно зе 9,5 
млн. Па пра вi лi зда роўе i ад па-
чы лi ў здраў нi цах На ра чы 75,5 
тыс. ча ла век.

Ту рызм у цэнт раль ным рэ-
гi ё не раз вi ва ец ца ў трох кi рун-
ках: ад па чы нак i азда раў лен не, 
аг ра эка ту рызм, на вед ван не 
сла ву тых аб' ек таў i мяс цiн. 
Гэ тыя аб ста вi ны ста ноў ча 
ўплы ва юць на раз вiц цё эка но-
мi кi, бу даў нiц тва, гас цi нiч ную i 
сель скую гас па дар кi, ган даль, 
ства рэн не но вых вы твор час-
цяў. Ва ўнi тар ным прад пры ем-
стве «Iлаў скае» Мя дзель ска га 
ра ё на пер шы мi рас пра ца ва лi 
рэ цэп ту ру i па ча лi вы пус каць 
каль ва дос «Мiс тэ рыя» з ай-
чын ных яб лык, а так са ма на-
ту раль нае вi но на асно ве со ку 
бу я коў. Ад кры та вы твор часць 
па пе ра пра цоў цы i вы пус ку 
кан сер ваў i да лi ка тэ саў з ры-
бы, якой над звы чай ба га тыя 
ту тэй шыя азё ры. Ня даў на 
цэх па пе ра пра цоў цы свi нi ны 
i яла вi чы ны, якi на ле жаў «На-
ра чан ска му ку рорт ганд лю», па 
ра шэн нi кi раў нiц тва Мя дзель-
ска га ра ё на пе рад алi ААТ «На-
ра чан скi». Ха це ла ся б, каб тут 
за ха ва лi тэх на ло гiю, якасць i 
леп шыя тра ды цыi вы ра бу каў-
бас, вэн джа най i вя ле най пра-
дук цыi i на ват пе ра сяг ну лi май-
стэр ства сва iх па пя рэд нi каў.

У Мя дзель скiм ра ё не ёсць 
усе пе рад умо вы для вы пус ку 
эка ла гiч на чыс тай пра дук цыi, 
якая б маг ла стаць брэн дам. 
Рэ гi ён мес цiц ца ў пры ро да-
ахоў най зо не, дзе за ба ро не на 
пры мя нен не гер бi цы даў i пес-
ты цы даў. Але спра ва ў тым, 
што ў Бе ла ру сi па куль ня ма 
стан дар ту: што лi чыць эка-
ла гiч на чыс тай пра дук цы яй. 
Ён па куль рас пра цоў ва ец ца. 
Прад пры маль нi кi, не да ча каў-
шы ся кан чат ко вых вы нi каў, 
па ча лi ак тыў на зай мац ца ад-
па вед ны мi вы твор час ця мi. Ра-
зам з тым яны не вель мi iнi цы-
я тыў ныя ў ства рэн нi се зон ных 
пунк таў роз нiч на га ганд лю i 
гра мад ска га хар ча ван ня. Лi-
чаць, най леп шым ва ры ян там 
бу даў нiц тва ка пi таль ных ста-

цы я нар ных аб' ек таў, раз лi-
ча ных на ра бо ту круг лы год. 
За мя жой у ку рорт ных зо нах 
на кшталт на ра чан скай, як 
пра вi ла, уста наў лi ва юць кан-
струк цыi, збу да ван нi, якiя мож-
на лёг ка ра за браць у зi мо вы 
пе ры яд.

РА БО ТА НАД ПА МЫЛ КА МI
Ня гле дзя чы на на быт кi 

апош нiх га доў, у ту рыс тыч най 
сфе ры Мiн шчы ны шмат што 
трэ ба вы ра шаць. На жаль, 
яшчэ ад стае ад на дзён ных 
па трэб сiс тэ ма iн фар ма ва-
нас цi аб рын ку ай чын ных 
ту рыс тыч ных па слуг. Ад нак 
ра дуе тое, што на мес цах ак-
тыў на асвой ва юць iн тэр нэт. 
Спе цы я лiс ты Мя дзель ска га 
рай вы кан ка ма, на прык лад, 
ства ры лi ту рыс тыч ны пар тал 
На ра чан ска га краю, якi су пра-
ва джа ец ца iн тэр ак тыў ны мi 
кар та мi ту рыс тыч ных аб' ек-
таў, аб' ек таў пры да рож на га 
сэр вi су, аў та ста я нак.

У воб лас цi на лiч ва ец ца 54 
гас цi нi цы, але ж не да стат ко-
ва та кiх, што пра па ноў ва юць 
якас на вы со кi ўзро вень аб-
слу гоў ван ня ту рыс таў i ўмоў 
для пра жы ван ня. «Але ра бо-
та над па мыл ка мi вя дзец ца. 

Над атры ман нем сер ты фi ка ту 
ад па вед нас цi ка тэ го рыi «тры 
зор кi» пра цу юць у пя цi рай-
цэнт рах: Са лi гор ску, Слуц ку, 
Ва ло жы не, Вi лей цы, Уз дзе. 
Да кан ца го да па вiн на за вяр-
шыц ца рэ кан струк цыя аб лас-
ной спар тыў на-азда раў лен чай 
ба зы «Га лак ты ка» ў Ва ло жын-
скiм ра ё не на 240 мес цаў, а 
так са ма за кон чыц ца бу даў нiц-
тва гас цi нi цы на 100 мес цаў 
у Мя дзе ле», — кан ста та ваў 
кi раў нiк ста лiч на га рэ гi ё на.

СЛО ВА 
ЗА ПРА ФЕ СI Я НА ЛА МI

Пе ра шка джае да лей ша му 
раз вiц цю ту рыс тыч най га лi ны 
i яў ны дэ фi цыт ква лi фi ка ва-
ных кад раў. Пры чы на — у ад-
сут нас цi сiс тэ мы пад рых тоў кi i 
пе ра пад рых тоў кi, ад па вед най 
су свет ным стан дар там. Так, 
ле тась на Мiн шчы не толь-
кi 16 эк скур са во даў i ўся го 

адзiн гiд-пе ра клад чык прай-
шлi пра фе сiй ную атэс та цыю. 
Праб ле му трэ ба вы ра шаць 
не ад клад на. Адзiн з ва ры-
ян таў — на кi роў ваць кад ры 
на абу чэн не, у тым лi ку i за 
мя жу.

У воб лас цi за рэ гiст ра ва на 
чвэрць аб' ек таў ганд лю i гра-
мад ска га хар ча ван ня пры да-
рож на га сэр вi су ад тых, што 
ёсць у Бе ла ру сi. Ле тась увя лi 
ў экс плу а та цыю 34 аб' ек ты, 
сё ле та з'я вяц ца 4 су час ныя 
комп лек сы з са мым шы ро кiм 
спект рам па слуг. Да кан ца 
2015-га бу дзе па бу да ва на 
яшчэ 69. Зда ва ла ся б, ня-
ма ла, але гэ та га, на дум ку 
гу бер на та ра, не да стат ко ва, 
улiч ва ю чы геа гра фiч нае ста-
но вi шча воб лас цi i за па тра-
ба ва насць па слу гi. Пра цяг ва-
ец ца ра бо та над удас ка наль-
ван нем якас цi аб слу гоў ван ня 
ту рыс таў: уста ноў ка тэр мi на-
лаў для раз лi ку па бан каў скiх 
плас ты ка вых карт ках, па шы-
рэн не асар ты мен ту i па ляп-
шэн не якас цi та ва раў. На 120 
аб' ек тах ме ню рас пра ца ва на 
на бе ла рус кай, рус кай i анг-
лiй скай мо ве, а на 116 ар га-
нi за ва ны про даж су ве нiр най i 
дру ка ва най пра дук цыi.

Сло вам, пра гра май за ду-
ма на ства рэн не ў На ра чан-
скай ку рорт най зо не най буй-
ней ша га азда раў лен ча га, 
куль тур на-за баў ляль на га i ту-
рыс тыч на га цэнт ра, якi змог 
бы кан ку ры ра ваць з вя до мы мi 
за меж ны мi ку рор та мi. Але для 
гэ та га ай чын най жам чу жы не 
трэ ба даць на леж ную апра ву. I 
для гэ та га ёсць усе пе рад умо-
вы. Па чы на ю чы з 2011 го да, 
тут кар пат лi ва пра цу юць над 
ства рэн нем iнф ра струк ту ры 
для паў на вар тас на га ад па чын-
ку па су свет ных стан дар тах.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
Мя дзель скi ра ён.

КА ЛI НА РАЧ СТА НЕ 
«БЕ ЛА РУС КАЙ ШВЕЙ ЦА РЫ ЯЙ»

У све цеУ све це  ��

БАЛ ГА РЫ «ЎЗЯ ЛІ Ў ПА ЛОН» 
ПАР ЛА МЕНТ І ПА ТРА БУ ЮЦЬ 
АД СТАЎ КІ ЎРА ДА

Бал гар скія дэ пу та ты не вый шлі на пра цу 24 лі пе ня пас-
ля та го, як на пя рэ дад ні ве ча рам дэ ман стран ты, не за да во-
ле ныя па лі ты кай, забла кі ра ва лі іх у бу дын ку пар ла мен та, 
пі ша бал гар скае ін фар ма генц тва Novіnіte. Спі кер пар ла-
мен та Мі ха іл Мі каў за клі каў дэ пу та таў устры мац ца ад 
пра цы, па куль не ўля жац ца на род ная не за да во ле насць.

Прэ зі дэнт Бал га рыі Ра сен Плеў не лі еў, у сваю чар гу, звяр-
нуў ся да пры сут ных і па лі цыі з прось бай за хоў ваць спа кой, 
па во дзіць ся бе мір на і цы ві лі за ва на. Па вод ле яго слоў, у 
ак цыі пра тэс ту, якая прай шла ка ля бу дын ка пар ла мен та 
на пя рэ дад ні, удзель ні ча лі пра ва ка та ры.

Ка ля 100 дэ пу та таў, жур на ліс таў і трое мі ніст раў ака за лі-
ся заблакіраванымі на пя рэ дад ні ўве ча ры ў бу дын ку пар ла-
мен та. З'е хаць ад туль яны змаг лі толь кі на на ступ ны дзень, 
пас ля та го як па лі цыя ра за гна ла не за да во ле ных.

На вя чэр нім па ся джэн ні дэ пу та ты аб мяр коў ва лі спрэч ны 
пра ект бюд жэ ту, які пра ду гледж вае, у пры ват нас ці, па ве-
лі чэн не бюд жэт на га дэ фі цы ту. Тым ча сам ка ля бу дын ка 
пар ла мен та са бра лі ся дэ ман стран ты, каб вы ка заць не за-
да во ле насць пра цай на род ных вы бран ні каў. Лю дзі, якія 
са бра лі ся, скан дзі ра ва лі «Ма фія!» і «У ад стаў ку!».

Ка ля 22 га дзін па мяс цо вым ча се па ча лі ся су тык нен ні 
па лі цыі з дэ ман стран та мі. Кан флікт быў спра ва ка ва ны тым, 
што мі ніст ры фі нан саў, пра цы і эка но мі кі ра зам з не ка то ры мі 
дэ пу та та мі па спра ба ва лі вы ехаць з бу дын ка пад вар тай на 
аў то бу се, ад нак пра тэ стан ты не пра пус ці лі іх. Сле дам за 
гэ тым ак ты віс ты па ча лі бу да ваць ба ры ка ды, а па лі цыя пры-
ня ла ся за раз гон. У вы ні ку сем ча ла век атры ма лі ра нен ні, 
удак лад няе бал гар скае ін фар ма генц тва Focus са спа сыл кай 
на Ва ен ную ме ды цын скую ака дэ мію. У яшчэ ад ной баль ні цы 
па ве да мі лі аб дзе ся ці па цяр пе лых.

23 лі пе ня ста ла 40-м днём пра тэс таў, якія звя за ны з не за-
да во ле нас цю на сель ніц тва ўра дам, што прый шоў да ўла ды 
пас ля па за чар го вых вы ба раў у маі. За ўвесь час дэ ман стра цый 
па лі цыя ўпер шы ню пры мя ні ла сі лу ў да чы нен ні да ак ты віс таў. 
Ак цыі пра тэс ту па ча лі ся ў ся рэ дзі не чэр ве ня пас ля пры зна чэн-
ня кі раў ні ком Агенц тва на цы я наль най бяс пе кі ме ды я маг на та 
Дзе ля на Пя еў ска га. Ад ме на гэ та га ра шэн ня не да па маг ла 
спы ніць дэ ман стра цыі, і ця пер на сель ніц тва па тра буе ад стаў кі 
ўся го ўра да, аб ві на вач ва ю чы яго ў су вя зях з алі гар ха мі.
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ПА РА ДАК НА ДА РО ГАХ — 
ПРАЗ КАН ФІС КА ЦЫЮ АЎ ТО?

З 24 каст рыч ні ка кі ра ван не аў та ма бі лем «пад му хай» бу-
дзе мець вель мі дрэн ныя на ступ ствы. Са мы гуч ны рэ за нанс 
у гра мад стве вы клі ка ла ўвя дзен не кан фіс ка цыі «жа лез ных 
ко ней» у ва дзі це ляў, якіх за тры ма юць не цвя ро зы мі двой-
чы на год. Ас тат нія ж зме ны ў за ка на даў стве за ста лі ся як 
быц цам за кад рам. Так, кі ра ван не ў не цвя ро зым ста не ў 
пер шы раз абы дзец ца як мі ні мум у 50 ба за вых ве лі чынь. 
А за «п'я нае» ДТЗ, у якім за гі ну лі два ча ла ве кі, да вя дзец ца 
раз гляд ваць не ба ў кле тач ку ад пя ці да дзе ся ці га доў. Аль-
тэр на тыў ных ва ры ян таў па ка ран ня не бу дзе ў прын цы пе.

— На фо ру мах у ін тэр нэ це час та мож на су стрэць мер ка ван-
не аб тым, што кан фіс ка цыя аў та ма бі ляў — гэ та па ся галь ніц тва 
на пры ват ную ўлас насць. Але перш чым вы лу чыць пра па но ву 
ад бі раць аў та ма біль у п'я на га лі ха ча, мы дас ка на ла вы ву чы лі 
за меж ны во пыт. Та му гэ та не на ша вы на ход ніц тва, — сцвяр-
джае стар шы след чы га лоў на га ўпраў лен ня пра цэ су аль на-
га кант ро лю След ча га ка мі тэ та Сяр гей ЗА МА ТА ЕЎ. — Ужо 
даў но та кім чы нам абы хо дзяц ца з п'я ны мі «рэ цы ды віс та мі» ў 
Фран цыі, Люк сем бур гу і Літ ве. Між ін шым, у гэ тай пры бал тый-
скай кра і не пас ля ўво ду прак ты кі кан фіс ка цыі транс парт ных 
срод каў коль касць «п'я ных» да рож на-транс парт ных зда рэн няў 
па мен шы ла ся аж но ўдвая. Ёсць над чым за ду мац ца.

У 2007 го дзе бы ла ўве дзе на кры мі наль ная ад каз насць 
за паў тор нае кі ра ван не аў та ма бі лем у не цвя ро зым ста не на 
пра ця гу го да. Два га ды та му змен шы ла ся нор ма коль кас ці 
ал ка го лю ў кры ві ва дзі це ля да 0,3 пра мі ле. За раз жа пра-
ва ахоў ні кі раз гля да юць зме ны ў за ка на даў стве ў да чы нен ні 
да п'я ных кі роў цаў як чар го вы этап ба раць бы за бяс пе ку на 
да ро гах. Сё ле та на ра хун ку не цвя ро зых лі ха чоў ужо за пі са на 
35 ах вяр. Што дня два ча ла ве кі ў кра і не з-за іх атрым лі ва юць 
траў мы. За гэ ты мі ліч ба мі — пе ра рва ныя жыц ці і зла ма ныя 
лё сы ні ў чым не ві на ва тых лю дзей.

— Мы бы лі вы му ша ны пай сці на кан фіс ка цыю аў та ма бі ляў 
і знач нае па вы шэн не сум штра фаў, бо дзей ныя санк цыі не 
вель мі ад пуж ва юць лю дзей са дзіц ца за руль пас ля ўжы ван-
ня спірт но га, — га во рыць на чаль нік упраў лен ня па на гля-
дзе за за кон на сцю су до вых па ста ноў па кры мі наль ных 
спра вах Ге не раль най пра ку ра ту ры Ула дзі мір ТУР КО. — 
Уду май це ся: што год за кра ты трап ляе ка ля 5 ты сяч п'я ных 
ва дзі це ляў. Да та го ж дзе вяць з дзе ся ці па ру шаль ні каў, у якіх 
ада бра лі пра вы, пас ля ўсё роў на кі ру юць аў та ма бі ля мі без 
не аб ход ных да ку мен таў. І зу сім ін шая сі ту а цыя, ка лі п'я на му 
бяс праў ні ку сес ці за руль эле мен тар на ня ма маг чы мас ці. 
Ад нак трэ ба за зна чыць, што ад бі рац ца бу дзе толь кі тое аў то, 
на якім бы ло здзейс не на зла чын ства, і ні як інакш.

Між ін шым, за кон аб кан фіс ка цыі бу дзе рас паў сюдж вац-
ца і на кі роў цаў-за меж ні каў. Але па сло вах на чаль ні ка ад-
дзе ла на ву ко ва-ме та дыч на га і пра ва во га за бес пя чэн ня 
УДАІ МУС Ба ры са НА ЛІ ВАЙ КІ, гэ тая праб ле ма ў Бе ла ру сі 
за раз вост ра не ста іць. За год ін спек та ры рэ гіст ру юць пры-
клад на ка ля дзя сят ка та кіх вы пад каў.

Пра ва ахоў ні кі на гад ва юць, што кан фіс ка цыя аў та ма бі ля 
не ад бу дзец ца, ка лі ма шы ну па прос ту ўкра лі. Ад нак тых, хто 
спачатку даб ра воль на пе ра даў клю чы ад ма шы ны не цвя ро-
за му та ва ры шу, а пас ля за явіў у мі лі цыю пра ўгон, ча кае рас-
ча ра ван не. Ні хто не ад мя няў ад каз насць па ар ты ку ле 400, 
які пра ду гледж вае па ка ран не за за га дзя лжы вы да нос.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.


