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Ляцiць над Нёманам еўра
Чым жа балтыйскi ландшафт лепшы за беларускi? Чым беларускi горшы за балтыйскi? Ведаеце, гэтыя пытаннi тут адназначна лiшнiя. Праект
называецца так, бо ахоплiвае тэрыторыю басейнаў рэк, якiя ўпадаюць у Балтыйскае мора. У нас
гэта найперш Нёман. У праекце ўдзельнiчаюць
15 партнёраў з 7 краiн. Дамiнуе Шведскi ўнiверсiтэт сельскагаспадарчых навук. Iнтарэсы Беларусi
абараняюць БДТУ, «Белдзяржлес» i Навагрудская
лясная гаспадарка.
Паводле слоў Мiхаiла КУЗЬМЯНКОВА, намеснiка генеральнага дырэктара па навуковай рабоце «Белдзяржлесу», ландшафт Навагрудчыны
сапраўды ўнiкальны: маляўнiчае возера Свiцязь,
47 рэчак, 20 ручаёў, а ў верхнiм цячэннi на 77 кiламетраў раскiнуўся Нёман з прытокамi. Лясы — гэта
38% тэрыторыi раёна (мiж iншым, 5 тысяч гектараў
забалочана). Вось якая аптымiстычная статыстыка
атрымлiваецца.
Што ж такое «Балтыйскi ландшафт у Беларусi»
сёння? Адказвае Мiхаiл Кузьмянкоў: «Гэта аналiз i
аўдыт. Гэта iнавацыйныя падыходы да ўстойлiвых
лясных ландшафтаў у нёманскiм басейне». Праграму «Балтыйскi рэгiён» зацвердзiлi без нас яшчэ
ў 2007-м. Мы ж па лясных рэсурсах далучылiся
лiтаральна сёлета.
Здаецца, Беларусь на шапачны разбор усё ж
такi паспела. А як жа iначай? Агульны бюджэт
праекта склаў 3 мiльёны 300 тысяч еўра. 423 тысячы — нашы. Фiнансы яўна i не думаюць спяваць рамансы. На што ж яны пойдуць? Найперш
на стварэнне iнфармацыйнай платформы.

Самi не з вусамi
«Вызначылi плошчу ляснога фонду, аб'ём рэсурсаў, а таксама найважнейшыя паказчыкi: лясiс тасць, запасы драўнiны, лясны склад, аптымальныя памеры нарыхтоўкi драўнiны на асобнай
тэрыторыi», — адзначае намеснiк генеральнага
дырэктара па навуковай рабоце «Белдзяржлесу».
Створаная iнфармацыйная платформа — база для
ацэнкi рэсурсаў, якая i будзе выкарыстоўвацца
падчас манiторынгу.
Выдатна, але няўжо для таго, каб сабраць iнфармацыю i праманiторыць сiтуацыю, неабходна дачакацца, пакуль з неба звалiцца чарговая мiжнародная праграма? А самастойна не праводзiм? Як высветлiлася, такая работа праводзiцца заўсёды, але
крыху iншым чынам. Самае слабае звяно ў гэтым
выпадку — адмiнiстрацыйныя межы. Калi штосьцi
манiторым, то выключна ў межах адмiнiстрацыйных адзiнак i толькi так: гэта яшчэ мая тэрыторыя,
а далей — суседняга раёна. Адпаведна, сваю прааналiзавалi — i ўсе шчаслiвыя. Праект «Балтыйскi
ландшафт» мае на ўвазе прынцыпова новы падыход — басейнавы. Ёсць тэрыторыя басейна Нёмана,
i экспертам усё роўна, якi гэта раён (гэтая праграма
закранае i Навагрудскi, i Карэлiцкi).
Самы час схапiць праблему за хвост: Нёман
паволi страчвае сваю паўнаводнасць, знiжэнне
ўзроўню грунтовых водаў прымушае пакутаваць
прынёманскiя лясы. «Мы вылучаем водаахоўныя
зоны, лясныя стужкi, дзе ўсталёўваем пэўны рэжым (па сутнасцi, усе лясы выконваюць водаахоўную функцыю). Аналiзуем прытокi Нёмана. Якую
яны маюць лясiстасць? Нёманскi басейн складаецца з басейнаў рэк, што ў яго ўпадаюць. Такiх рэк
першага парадку з працягласцю больш за 100 кiламетраў налiчылi 10. Цяпер разглядаем лясiстасць
кожнай ракi. Калi яна нiзкая (15—20%), то ўзнiкае
наступнае пытанне: а цi не шкодзяць зацверджаныя спосабы высечкi? Верагодна, нельга жорстка
высякаць, а толькi выбарачна», — разважае Мiхаiл
Кузьмянкоў.

У зубах праўды няма
Значыць, будзем вiнавацiць высечкi? На добры
лад, дык трэба iх забаранiць, пакуль не паспелi
наламаць дроў у прамым i пераносным значэннях.
Проста цвёрда паставiць на сваiм — i тае бяды!
Але ж не! Праблема гуляе з намi ў хованкi. Справа
ў тым, што высечкi — гэта толькi маленькая кропля. Вiнавацiць будзем не аморфнае, а вельмi канкрэтнае, нават жывое. Памятаеце рэкламны ролiк
зубной пасты, якi круцiлi гадоў 10 таму? «Бабёр,
а чаму ў цябе такiя белыя зубы?». Дык вось. Менавiта гэтае мiлае стварэнне i заслугоўвае кары.
Бабры будуюць i будуюць плацiны, i мелiярацыйныя
каналы таксама не прапускаюць. Так утвараюцца

водныя аб'екты бабровага паходжання. Падымаецца ўзровень грунтовых водаў. Затапляецца каранёвая сiстэма, i дрэвы хутка высыхаюць. Асаблiва пакутуюць ельнiкi. Як жа быць? Няўжо рукамi
разводзiць?
«А вось гэта велiзарнае пытанне. Цi то займацца адстрэлам i адловам, цi то перасяляць iх. Праблема пакуль знаходзiцца ў падвешаным стане», —
падкрэслiвае намеснiк генеральнага дырэктара
па навуковай рабоце «Белдзяржлесу». Вучоныя з
Мiнiстэрства лясной гаспадаркi i Мiнiстэрства прыродных рэсурсаў сцвярджаюць: колькасць баброў
перавысiла 60 тысяч. Вось гэта нараджальнасць!
Адзiнае, пра што нельга забывацца ў такой сiтуацыi, гэта пра… вераб'ёў. Калiсьцi кiтайцам верабейчыкi перашкаджалi: маўляў, знiшчаюць шмат
збожжа. Перастралялi няшчасных птушак, i зерне
з'елi насякомыя. Вось яна, праўда жыцця.

Раз — балота, два — балота
Раней актуальнае «людзi на балоце» цяпер,
пасля колькiх хваль асушэння, надзённае ўжо
не зусiм. З'явiлася новае. У нашым палку часта
прыбывае людзей, якiя скардзяцца на ўзровень вады ў калодзежах. Ён падае. Вядома ж, кацiм бочкi
на мелiярацыю: «Развялося асушальнiкаў гэтых».
Таму асобны напрамак «Балтыйскага ландшафту
ў Беларусi» — ацэнка мелiярацыi. Як асушэнне
ўплывае на водны рэжым i стан лясоў? Цi абараняюцца iнтарэсы мясцовых жыхароў? Калi не,
то на якое лiха нам такiя праекты? Закон адзiн:
усё, што нi робiцца, — для беларусаў.
«Мы павiнны вызначыць эфектыўнасць мелiярацыi, наступствы, мэтазгоднасць яе далейшага
правядзення ў лясах i на палях каля лясоў. Далей
мы павiнны падрыхтаваць адпаведныя прапановы
пра шкоднасць мелiярацыi ў пэўных тыпах лесу.
Верагодна, яе адмоўныя наступствы звязаны з
парушэннем правiл асушэння: зрабiлi глыбiню асушальных каналаў большай, чым праектавалi, або
няправiльна iх размясцiлi».
Перасыханне ручаёў, невялiкiх рэчак, знiжэнне
ўзроўню вады ў калодзежах людзi звязваюць з
мелiярацыяй не проста так. Логiка ёсць. Але ў
«Белдзяржлесе» запэўнiваюць, што перасыханне,
знiжэнне ўзроўню грунтовых водаў сустракаецца
не толькi на тэрыторыях, дзе рабiлi мелiярацыю.
Нават у аддаленых месцах назiраецца тое ж самае. Якая ж тут мелiярацыя? Клiмат. Гэта ён паволi
змяняецца.

ЦУДЫ НА «АЎСТРАЛІЙСКІМ»… ЛЁДЗЕ!
Катанне на каньках, акрабатыка,
дрэсіраваныя папугаі і левітацыя.
Такім нечаканым спалучэннем абяцае здзівіць новая праграма, прэм'ера якой адбудзецца ў Белдзяржцырку 7 верасня.
…Пакуль ідзём у залу, заўважаем
за кулісамі вялізныя дэкарацыі, а бліжэй
да арэны пачынаем адчуваць нязвыклую
прахалоду, нібы на катку. Падрыхтоўка
да «цудаў» ідзе поўным ходам…
— Шоу пад наз вай «Ча раў ніц тва
на лёдзе» — гэта вельмі каларытнае
прадстаўленне, — расказаў аўтар, прадзюсар і мас тацкі кіраўнік праграмы
Абраам Кастанян. — Тут спалучаецца
акрабатыка, ілюзія, дрэсура. Прысутнічае і жывая музыка. Лядовае пакрыццё,
на якім будуць выступаць артысты, стваралася спецыяльна для арэны беларускага цырка, — дадаў ён.
Лёд сапраўды — адна з самых галоўных «фішак» праграмы. Усе артыс ты,
які б нумар яны ні выконвалі, выступаюць
на каньках. Лядовае пакрыццё дзякуючы
спецыяльнай канструкцыі можа вытрымліваць неверагодна цяжкія дэкарацыі і
не трэскацца. Яго стварала італьянская
кампанія. Каманда «Чараўніцтва на лё-

дзе», дарэчы, больш чым інтэрнацыянальная. Артысты прыехалі з Італіі, Кітая,
Расіі, Беларусі, Канады і Аўстраліі. Само
шоу завецца аўстралійскім, паколькі кампанія, якой яно належыць, зарэгістравана
там. А да прыезду ў Беларусь «Чараўніцтва на лёдзе» паказвалі ў некаторых
азіяцкіх краінах, напрыклад, у Сінгапуры
і Малайзіі. Там гэтая праграма карысталася вялікай папулярнасцю.
— Я адзін з нешматлікіх беларусаў,
якія пакуль што бачылі гэтае выступленне, — сказаў галоўны рэжысёр «Белдзяржцырка» Серж Бандарчук. — Гэта
не тая праграма, дзе святло, касцюмы і
пастаноўка адыгрываюць галоўную ролю. Тут у кожным нумары нейкі складаны
трук. Да таго ж дэкарацыі вельмі прыгожыя, якасныя і дарагія. Усё абсталяванне
для шоу каштуе прыкладна мільён еўра.
Але на кошт квіткоў гэта не паўплывае.
— Сапраўды вартае гэтае шоу яшчэ і
таму, што тут выступаюць не толькі цыркавыя артысты, але і прафесійныя фігурысты, — лічыць клоўн Алег Панукалін, адзін з
удзельнікаў «Чараўніцтва на лёдзе».
У праграме задзейнічана 45 артыстаў і
12 тэхнікаў. Акрамя таго, ім дапамагаюць
яшчэ каля 100 чалавек, што працуюць
у нашым цырку. Да прыезду ў Беларусь

«Ляжанне» як мастацтва
Турызм — сiстэма арганiзаваная (праўда, не ў
Навагрудскiм раёне). Безумоўна, стваральнiкi
«Балтыйскага ландшафту ў Беларусi» выдатна
разумеюць: яшчэ паспеем з козамi на торг. Таму
цяпер — аналiз. Пакуль спецыялiсты вывучаюць
праблемы, возера Свiцязь наведваюць масава.
Наблiжаецца вечар пятнiцы — i пачынаецца. Едуць
машыны, а за заднiм шклом ужо качаецца галоўка капусты: ноччу штосьцi варыцца будзе. У Навагрудскiм раёне такiх турыстаў называюць «лежабокамi». I хоць тыповы «лежабок» не заўсёды
«плячысты на жывот», ён у любым выпадку мастак
паляжаць. I каб толькi анiякай шкоды не рабiў, але
ж… Праект дапаможа звесцi на нуль усе магчымыя «але ж» — скажам, змянiўшы турыстычны
маршрут.

Толькi «за»
У чым жа соль праграмы? Беларусь, Польшча,
Фiнляндыя i Швецыя змагаюцца з экалагiчнымi
праблемамi плячо ў плячо. Так, кожны на сваёй
тэрыторыi, але тым не менш маем канферэнцыi
ў Познанi, дзе абменьваемся вопытам, пракладваючы дарогу супольна. Значыць, мiжнародныя
дэкларацыi не завiсаюць дзесьцi «ў трох метрах
над узроўнем неба». Не, яны рэалiзуюцца. Калi мiнiстры ўсiх еўрапейскiх краiн падпiсалi дэкларацыю
«Лес i вада», калi мы зацвердзiлi нацыянальную
праграму «Чыстая вада», то вырашылi захоўваць
водныя рэсурсы ў належным стане.
«Балтыйскi ландшафт у Беларусi» заканчваецца сёлета, а затым — вынiкi. Наколькi вядома,
будзе i працяг. Ацэнка стану водаў, лясоў — гэта
толькi кветачкi. Блiзiцца восень, i яны адцвiтуць.
З'явяцца ягадкi. Вось так рухаемся ад тэорыi да
практыкi.
Вось якая глабалiзацыя адназначна нам даспадобы. Калi ласка, дапамагайце. Мы ж не супраць. I
апошняе: «Дружа бабёр, збiрай чамаданы!»
Маргарыта СIДАР.

«Чараўніцтва на лёдзе» паказвалі на сцэне плошчай
у 30 квадратных метраў, беларуская ж арэна мае ўсяго
13 «квадратаў». Таму давялося крыху змяніць, напрыклад, харэаграфію нумароў.
Такса ма бы ло ство ра на
некалькі новых касцюмаў
для артыс таў і замоўлены
паменшаныя копіі некаторых адзінак рэквізіту.
Што ж датычыць саміх
нумароў, то тут вельмі шмат
загадкавасці.

Шматразовыя чэмпіёны свету па фігурным катанні.

Аўтар і мастацкі кіраўнік праграмы
Абраам КАСТАНЯН, кіраўнік артыстаў
цырка Кітая Уэй МІН і галоўны рэжысёр
Белдзяржцырка Серж БАНДАРЧУК.

У новай праграме —
захапляльнае шоу
акрабатаў з Кітая.

— Пад ра бяз на па куль рас каз ваць
не буду, бо ілюзія на тое і ілюзія, каб быць
таямніцай. Усе мае рэпетыцыі звычайна
праводзяцца ў закрытых памяшканнях,
дзе прысутнічае мінімум людзей, — расказала адна з «зорак» шоу, ілюзіяністка
Настасся Рыч. — Усе яны досыць «экстрымальныя» і вельмі маштабныя. Мае
ілюзіі — адны з самых «вялікіх» у свеце.
Рабіць іх на лёдзе — гэта трэба яшчэ
было прызвычаіцца. Цяпер любая сцэна,
відаць, здасца мне ідэальнай, — падзялілася артыстка.

Відавочна, таямніца таго, што ж мы пабачым у выкананні ілюзіяністкі, раскрыецца пасля прэм'еры, а вось пра акрабатаў
«Чараўніцтва на лёдзе» вядома крыху
больш. Уявіце сабе знешняе аздабленне
будысцкіх храмаў, якое ўражвае хітраспляценнем арнаментаў і фігур. Хочацца
бясконца стаяць ля будынка і доўга разглядваць усю тонкую працу майстроў.
Нешта падобнае можна будзе ўбачыць
падчас нумару, які выконваюць кітайскія
артысткі-акрабаткі. Дзяўчаты выступаюць групай у адзінаццаць чалавек, на іх
касцюмы колеру золата (дзякуючы яму і
ствараецца гэты эфект «жывой архітэктуры»). На спецыяльным вялікім «стале»
падчас выступлення «будуюцца» самыя
неверагодныя піраміды, спляценні, падтрымкі. Акрабатычнае майстэрства кітаянак прымушае літаральна затойваць
дыханне, хвалявацца і здзіўляцца.
Гледачоў чакае і шмат іншых цікавых
нумароў, такіх як дрэсіраваныя папугаі
Веньяміна Ігумнава, паветраная гімнастыка Сабрыны Аганьер, палёт пад назвай
«Піраты» беларускага артыста Анатоля
Шыкаўца. Наведаць прадстаўленне можна будзе да 12 снежня. Гэтая праграма
падыходзіць і для дзяцей, і для дарослых.
Ганна ГАРУСТОВІЧ.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ



 Хутка i зручна

ЗА МЯЖУ — ПЕХАМ АЛЬБО НА ВЕЛАСIПЕДЗЕ
Фота Святланы ЯСКЕВIЧ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

 Цырк дый годзе!

Для ўсiх, хто хоць аднойчы
перасякаў мяжу, памежныя
пе ра хо ды стой ка аса цыююцца з патокам машын,
чэргамi i чаканнем, нават
пры самым лепшым збегу абставiн — нiяк не менш
за гадзiну. Але ёсць i iншы
варыянт — пераход «Перароў — Белавежа», дзе можна прайсцi дзяржаўную мяжу фактычна без затрымкi,
не глы та ю чы вы хлап ныя
газы машын у час чакання,
а дыхаючы свежым гаючым
пушчанскiм паветрам. Гэты
пераход знаходзiцца ў самай
глыбiнi Белавежскай пушчы.
Ён абсталяваны для пешаходаў i веласiпедыстаў.
Пункт пропуску «Перароў»,
дарэчы, дзейнiчае з 2005 года.
З нашага боку ён знаходзiцца ў
Пружанскiм раёне, а назву атрымаў ад блiжэйшага населенага
пункта — вёскi Перароў. Раней
пераход уяўляў сабой вузкi драўляны тунэль, такія часта будуюць на вулiцы для пешаходаў

на час рэканструкцыi або
ра мон ту вы со кiх будынкаў. Увесь памежны i мытны кантроль ажыццяўляўся
на польскiм баку, бо там з
самага пачатку была адпаведная iнфраструктура.

Так выглядае новы пункт пропуску.

Фота БЕЛТА.

ЛАНДШАФТ ГЛАБАЛIЗАЦЫI
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I вось у 2012 годзе за сродкi
рэспублiканскага бюджэту пачалося будаўнiцтва памяшкання
пункта пропуску на нашым баку. За год Камянецкая ПМК-14
узвяла прыгожы драўляны будынак, якi нечым нагадвае сучасныя заможныя аграсядзiбы,
а таксама шэраг iншых аб'ектаў.
Комплекс пункта ўключае ў сябе
адмiнiстратыўны i тэхнiчны будынкi, паркоўку на тры аўтамабiлi, ачышчальныя збудаваннi i
артэзiянскiя свiдравiны, а таксама iншыя неабходныя памяшканнi iнфраструктуры.
Цiкава, што дарогi, якiя падыходзяць да пункта пропуску,
дазваляюць перасякаць мяжу
на аўтатранспарце, але i з беларускага, i з польскага боку
ў гэтым месцы пушчанскi лес
уяўляе сабой запаведную зону.
Таму пра аўтапераход не магло
быць i гаворкi. Тут дазваляецца
толькi экалагiчна чысты веласiпед. «Перароў — Белавежа» будзе выкарыстоўвацца пры правядзеннi сумесных навуковых

экспедыцый i форумаў па праблемах трансгранiчнага аб'екта
Сусветнай спадчыны ЮНЕСКА
«Белавежская пушча». Пра гэта не раз гаварылi вучоныя з
абедзвюх краiн.
Ну i галоўныя надзеi, якiя звязваюцца з абноўленым пераходам,
датычаць развiцця турызму ў нашым рэгiёне. Пра гэта сказаў падчас урачыстага адкрыцця пункта
пропуску старшыня Брэсцкага
аблвыканкама Канстанцiн СУМАР. Кiраўнiк Дзяржпагранкамiтэта Аляксандр БАЕЧКА, у сваю
чаргу, адзначыў, што супрацоўнiкi iх ведамства зробяць усё, каб
новы пераход стаў для турыстаў i
мясцовых жыхароў хуткiм, зручным i прыемным.
Пешаходна-веласiпедны пункт
пропуску працуе з 1 красавiка
да 30 верасня з 9 да 21 гадзiны,
а з 1 кастрычнiка да 31 сакавiка
на дзве гадзiны менш — з 10 ранiцы да 20 вечара.
Святлана ЯСКЕВIЧ.
Пружанскi раён



 Праверана на сабе

НЯЛЁГКI ПЕРАХОД НА «ЛIЧБУ»
У краіне ідзе кампанія перахода на лiчбавае тэлебачанне. Але, упэўнены, для многiх чытачоў такі пераход застаецца не зусiм зразумелым
працэсам. Калi, напрыклад, у кватэры, доме 2—3 i больш старых тэлевiзараў, куды звяртацца, каб пераход на «лiчбу» заняў менш часу?
Высветлiлася, што тыя, хто ў свой час купiлi нават тэлевiзары з «плоскiм» экранам, не могуць разлiчваць на лёгкi варыянт. Бо «плоскi»
тэлевiзар не азначае, што ён абавязкова ўжо гатовы прымаць сігнал
новай якасці.

ЗМАРНАВАЎ ПАЎДНЯ,
КАБ ЗРАЗУМЕЦЬ
Карэспандэнт «Звязды» паспрабаваў перайсцi на «лiчбу». I здзiвiўся,
што, нягледзячы на шэраг публiкацый
у СМI па тэме, адразу разабрацца ва
ўсiх нюансах не вельмi проста. А гледачы ў паважаным узросце, думаю,
у большасцi выпадкаў «адчуюць сябе
дурням» з-за неабходнасцi ўнiкаць ва
ўсе тэхнiчныя нюансы з назвамi тэхнiчных тэрмiнаў.
Два тэлевiзары «Вiцязь» у маёй
кватэры не могуць прымаць «лiчбу».
У абласным тэхнагандлёвым цэнтры
«Гарант», якi аказвае паслугi кабельна га тэле бачан ня (там пры маюць
заяўкi ў выпадках, калi трансляцыя
няўстойлiвая), папрасiлi патэлефанаваць у майстэрню. У майстэрнi растлумачылi, што трэба самому купiць
прыстаўку, кошт якой каля 700 тысяч
рублёў (калi два тэлевiзары, патрэбны дзве прыстаўкi), прыйсцi з ёй (iмi)
у майстэрню… I там на працягу сутак
зробяць так, каб з кожнай прыстаўкi
быў доступ да закадзiраваных пакетаў тэлепраграм. «Перашыюць» — так
гэта называецца на мове прафесiяналаў. I гэта каштуе некалькi дзясяткаў
тысяч рублёў — за кожную прыстаўку.
Потым трэба забраць прыстаўкi. А настройваць iх трэба самастойна — хоць
чалавеку, далёкаму ад тэхнiкi, гэта

будзе цяжка зрабiць. Чаму нельга прапанаваць клiенту магчымасць за раз
усе паслугi «пад ключ»? Пытанне застаецца адкрытым.
Па тэлефоне 172 (нумар перыядычна рэкламуюць у СМI, каб звярталiся
па пытаннях пераходу на лiчбавае тэлебачанне) адказалi, што могуць параiць толькi наконт пераходу на «лiчбу» для 8-i так званых «сацыяльных»
каналаў.
Вырашыў патэлефанаваць на нумар 123 у «Белтэлекам», паколькi
з'яўляюся абанентам паслугi byfly.
Сказалi, што па тэлефоне ўсё роўна
не падключаць. Дык мне ж толькi кан-

сультацыю!.. Патэлефанаваў у сэрвiсны цэнтр, i высветлiлася, што трэба
толькi схадзiць у гэты цэнтр i заключыць дамову на «ZALA». I ўсё неабходнае абсталяванне прадставяць
бясплатна. Праўда, што датычыцца
другога тэлевiзара, як высветлiлася,
можа ўзнiкнуць пытанне з тэхнiчнага пункту гледжання. Маўляў, цi дазволiць хуткасць перадачы пакета
каналаў падаваць iх на два тэлевiзары? — спецыялiсту трэба на месцы
гэта праверыць.

АБСТАЛЯВАННЕ
Ў РАСТЭРМIНОЎКУ
Па каментарый звярнуўся ў аблвыканкам. Там нагадалi, што, згодна
з Дзяржаўнай праграмай укаранення
лiчбавага i радыёвяшчання ў Рэспублiцы Беларусь ажыццяўляецца пераход з эфiрнага тэлевiзiйнага вяшчання
на лiчбавы фармат стандарту DVB-T з

ужываннем кадзiравання MPEG-4. Ён
накiраваны на забеспячэнне насельнiцтва агульнадаступным бясплатным пакетам тэлевiзiйных праграм з
8 тэлеканалаў: БТ-1, БТ-2, БТ-3, АНТ,
СТВ, НТВ-Беларусь, РТР-Беларусь,
МIР i адной гукавой праграмы — Першага Нацыянальнага канала Беларускага радыё.
Паводле iнфармацыi на 1 лiпеня,
насельнiцтва рэспублiкi ахоплена лiчбавым тэлевiзiйным вяшчаннем стандарту DVB-T больш як на 95,9%, у Вiцебскай вобласцi — на 84,2%.
Для тых, хто не падключаны да
кабельнага тэлебачання, на час пераходнага перыяду паралельна захоўваецца трансляцыя агульнадаступнага пакета тэлевiзiйных праграм
у аналагавым i лiчбавым фармаце.
Абаненты кабельнага тэлебачання
атрымлiваюць гэты пакет без лiчбавых прыставак, паколькi фiрмы-аператары маюць тэхнiчную магчымасць
пераўтвараць лiчбавы сiгнал у аналагавы.
З 1 красавiка 2014 года, паводле
за цвер джа на га Са ве там Мi нiст раў
Рэспублiкi Беларусь графiка, у рэгiёнах вобласцi пачнецца паэтапнае адключэнне аналагавых перадатчыкаў.
Адпаведным рашэннем Дзяржаўнай
камiсii па радыёчастотах пры Савеце
бяс пе кi Рэс пуб лi кi Бе ла русь устаноўле ны тэрмiн завяршэння трансля цыi тэле вi зiй ных сiг на лаў у аналага вым фармаце — да 17 чэрвеня
2015 года.
Для прыёму агульнадаступнага пакета тэлевiзiйных праграм у лiчбавым
фармаце неабходна:
— мець лiчбавы тэлевiзар з падтрымкай стандарту DVB-T i фарма-

ту кадзiравання MPEG-4/AVC альбо
лiч ба вую тэле вi зiй ную пры стаў ку
(цюнар) з аналагiчнымi параметрамi,
якая падключаецца да звычайнага тэлевiзара;
— падключыць цюнар да тэлевiзара ў адпаведнасцi з iнструкцыяй па
эксплуатацыi i настроiць яго на адпаведны канал;
— усталяваць прыёмную антэну
дэцыметровага дыяпазону хваляў з
гарызантальнай палярызацыяй i зарыентаваць яе на РТПС.
У крамах Вiцебска прадаецца да
10 розных мадэляў цюнараў па цане
ад 275 да 940 тысяч рублёў. Гандлёвымi прадпрыемствамi прадугледжаны продаж абсталявання для прыёму
лiчбавага тэлебачання ў крэдыт, растэрмiноўку тэрмiнам ад 3 да 12 месяцаў.
Для iнфармавання грамадзян па
пы тан нях, звя за ных з пе ра хо дам
на лiчбавае эфiрнае тэлевiзiйнае вяшчанне, працуе «гарачая лiнiя».

НЕ ЎСЕ ЦЮНАРЫ
ЯКАСНЫЯ
Для абанентаў кабельнага тэлебачання фiрмы-аператары аказваюць
дадатковую паслугу — трансляцыю
тэлепраграм у лiчбавым фармаце
стандарту DVB-C (лiчбавы камерцыйны пакет). Каб атрымаць доступ да
закадзiраваных пакетаў пры наяўнасцi старой мадэлi тэлевiзара, неабходна набыць цюнар стандарту DVB-C з
ушчыльненнем MPEG-4 тыпу «Вiцязь
HDR-826». Яго кошт каля 700 тысяч
рублёў. Больш танныя цюнары («Вiцязь HDR-803/805») не даюць магчымасцi апрацоўваць сiгналы высокай

вы раз на сцi, што будзе вы клi каць
праблемы з якасцю прыёму тэлевiзiйных праграм.
Пры наяўнасцi двух тэлевiзараў,
у якiх няма прылады для апрацоўкi
лiчбавых сiгналаў, спатрэбiцца набыць цюнары да кожнага.

З 1 красавiка 2014 года, паводле
зацверджанага Саветам
Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
графiка, у рэгiёнах вобласцi
пачнецца паэтапнае адключэнне
аналагавых перадатчыкаў.
Падрабязная iнфармацыя аб стандартах, абсталяваннi для апрацоўкi
лiчбавых сiгналаў, параметрах i парадку настройкi на лiчбавыя тэлеканалы размешчана, напрыклад, на iнтэрнэт-сайце Вiцебскага абласнога тэхнагандлёвага цэнтра «Гарант» www.
vgarant.net. Бясплатную кансультацыю
можна атрымаць i па тэлефоне.

«ZALA» ТОЛЬКI НА АДЗIН
ТЭЛЕВIЗАР
Адной з пераваг падключэння паслугi лiчбавага iнтэрактыўнага тэлебачання «ZALA» з'яўляецца адсутнасць
неабходнасцi ў набыццi спецыяльнага
абсталявання — яно выдаецца структурнымi падраздзяленнямi РУП «Белтэлекам» без спагнання дадатковай
платы на тэрмiн дзеяння адпаведнага
дагавора на паслугу.
Пры гэтым першапачатковая настройка абсталявання ажыццяўляецца спецыялiстам бясплатна. Iснуе магчымасць выбару як асноўнага, так i
дадатковых тэматычных пакетаў.

— Разам з тым звяртаем увагу,
што на момант вашага звароту ў
Вiцебскага фiлiяла «Белтэлекама»
маецца тэхнiчная магчымасць для
падключэння паслугi лiчбавага iнтэрактыўнага тэлебачання «ZALA» заяўнiку толькi на адзiн тэлевiзар. Тэхнiчнай магчымасцi для замены на iншы абаненцкi нумар альбо лiнейнай
магчымасцi для падключэння другой
прыстаўкi сёння няма. У дачыненнi да
вашых зваротаў па тэлефонах 172
(Мiнiстэрства сувязi i iнфарматызацыi
Рэспублiкi Беларусь) i 123 («Белтэлекам») тлумачым, што па першым з iх
даюцца кансультацыi па арганiзацыi
сацыяльнай паслугi — прыёму лiчбавага эфiрнага вяшчання стандарту
DVB-Т (агульнадаступны бясплатны
пакет тэлевiзiйных праграм), а па
другiм — па атрыманнi камерцыйнай
паслугi IP-тэлебачання па тэлефонных каналах сувязi (гандлёвая марка «ZALA»). Абодва варыянты адносяцца да лiчбавага тэлебачання,
але транслююцца ў несумяшчальных
памiж сабой стандартах (DVB-Т i IP) i
патрабуюць устаноўкi рознага абсталявання, — паведамiў Анатоль ДЗIУЛIН, намеснiк старшынi Вiцебскага
аблвыканкама.
P. S. У любым выпадку не трэба чакаць таго моманту, калi вы аднойчы
ўключыце тэлевiзар i ўбачыце толькi
«экран у палосачку». Цi не прасцей
насамрэч купiць новы тэлевiзар, якi
на 100% будзе лiчбавым? I хай гэта
нашмат даражэй, чым купляць тую ж
пры стаў ку, але, па га дзi це ся, так
перайсці на «лічбу» пакуль, напэўна,
будзе прасцей.
Аляксандр ПУКШАНСКI



