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ЗМАР НА ВАЎ ПАЎ ДНЯ, 
КАБ ЗРА ЗУ МЕЦЬ 

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па спра ба-
ваў пе рай сцi на «лiч бу». I здзi вiў ся, 
што, ня гле дзя чы на шэ раг пуб лi ка цый 
у СМI па тэ ме, ад ра зу ра за брац ца ва 
ўсiх ню ан сах не вель мi прос та. А гле-
да чы ў па ва жа ным уз рос це, ду маю, 
у боль шас цi вы пад каў «ад чу юць ся бе 
дур ням» з-за не аб ход нас цi ўнi каць ва 
ўсе тэх нiч ныя ню ан сы з наз ва мi тэх-
нiч ных тэр мi наў.

Два тэ ле вi за ры «Вi цязь» у ма ёй 
ква тэ ры не мо гуць пры маць «лiч бу». 
У аб лас ным тэх на ганд лё вым цэнт ры 
«Га рант», якi аказ вае па слу гi ка бель-
на га тэ ле ба чан ня (там пры ма юць 
за яў кi ў вы пад ках, ка лi транс ля цыя 
ня ўстой лi вая), па пра сi лi па тэ ле фа на-
ваць у май стэр ню. У май стэр нi рас-
тлу ма чы лi, што трэ ба са мо му ку пiць 
пры стаў ку, кошт якой ка ля 700 ты сяч 
руб лёў (ка лi два тэ ле вi за ры, па трэб-
ны дзве пры стаў кi), прый сцi з ёй (iмi) 
у май стэр ню… I там на пра ця гу су так 
зро бяць так, каб з кож най пры стаў кi 
быў до ступ да за ка дзi ра ва ных па ке-
таў тэ ле пра грам. «Пе ра шы юць» — так 
гэ та на зы ва ец ца на мо ве пра фе сi я на-
лаў. I гэ та каш туе не каль кi дзя сят каў 
ты сяч руб лёў — за кож ную пры стаў ку. 
По тым трэ ба за браць пры стаў кi. А на-
строй ваць iх трэ ба са ма стой на — хоць 
ча ла ве ку, да лё ка му ад тэх нi кi, гэ та 

бу дзе цяж ка зра бiць. Ча му нель га пра-
па на ваць клi ен ту маг чы масць за раз 
усе па слу гi «пад ключ»? Пы тан не за-
ста ец ца ад кры тым.

Па тэ ле фо не 172 (ну мар пе ры я дыч-
на рэ кла му юць у СМI, каб звяр та лi ся 
па пы тан нях пе ра хо ду на лiч ба вае тэ-
ле ба чан не) ад ка за лi, што мо гуць па-
ра iць толь кi на конт пе ра хо ду на «лiч-
бу» для 8-i так зва ных «са цы яль ных» 
ка на лаў.

Вы ра шыў па тэ ле фа на ваць на ну-
мар 123 у «Бел тэ ле кам», па коль кi 
з'яў ля ю ся аба не нтам па слу гi byfly. 
Ска за лi, што па тэ ле фо не ўсё роў на 
не пад клю чаць. Дык мне ж толь кi кан-

суль та цыю!.. Па тэ ле фа на ваў у сэр вiс-
ны цэнтр, i вы свет лi ла ся, што трэ ба 
толь кi сха дзiць у гэ ты цэнтр i за клю-
чыць да мо ву на «ZALA». I ўсё не аб-
ход нае аб ста ля ван не прад ста вяць 
бяс плат на. Праў да, што да ты чыц ца 
дру го га тэ ле вi за ра, як вы свет лi ла ся, 
мо жа ўзнiк нуць пы тан не з тэх нiч на-
га пунк ту гле джан ня. Маў ляў, цi да-
зво лiць хут касць пе ра да чы па ке та 
ка на лаў па да ваць iх на два тэ ле вi за-
ры? — спе цы я лiс ту трэ ба на мес цы 
гэ та пра ве рыць.

АБ СТА ЛЯ ВАН НЕ 
Ў РАС ТЭР МI НОЎ КУ 

Па ка мен та рый звяр нуў ся ў абл-
вы кан кам. Там на га да лi, што, згод на 
з Дзяр жаў най пра гра май ука ра нен ня 
лiч ба ва га i ра дыё вя шчан ня ў Рэс пуб-
лi цы Бе ла русь ажыц цяў ля ец ца пе ра-
ход з эфiр на га тэ ле вi зiй на га вя шчан ня 
на лiч ба вы фар мат стан дар ту DVB-T з 

ужы ван нем ка дзi ра ван ня MPEG-4. Ён 
на кi ра ва ны на за бес пя чэн не на сель-
нiц тва агуль на да ступ ным бяс плат-
ным па ке там тэ ле вi зiй ных пра грам з 
8 тэ ле ка на лаў: БТ-1, БТ-2, БТ-3, АНТ, 
СТВ, НТВ-Бе ла русь, РТР-Бе ла русь, 
МIР i ад ной гу ка вой пра гра мы — Пер-
ша га На цы я наль на га ка на ла Бе ла рус-
ка га ра дыё.

Па вод ле iн фар ма цыi на 1 лi пе ня, 
на сель нiц тва рэс пуб лi кi ахоп ле на лiч-
ба вым тэ ле вi зiй ным вя шчан нем стан-
дар ту DVB-T больш як на 95,9%, у Вi-
цеб скай воб лас цi — на 84,2%.

Для тых, хто не пад клю ча ны да 
ка бель на га тэ ле ба чан ня, на час пе-
ра ход на га пе ры я ду па ра лель на за-
хоў ва ец ца транс ля цыя агуль на да-
ступ на га па ке та тэ ле вi зiй ных пра грам 
у ана ла га вым i лiч ба вым фар ма це. 
Аба не нты ка бель на га тэ ле ба чан ня 
атрым лi ва юць гэ ты па кет без лiч ба-
вых пры ста вак, па коль кi фiр мы-апе-
ра та ры ма юць тэх нiч ную маг чы масць 
пе ра ўтва раць лiч ба вы сiг нал у ана-
ла га вы.

З 1 кра са вi ка 2014 го да, па вод ле 
за цвер джа на га Са ве там Мi нiст раў 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь гра фi ка, у рэ гi ё-
нах воб лас цi пач нец ца па этап нае ад-
клю чэн не ана ла га вых пе ра дат чы каў. 
Ад па вед ным ра шэн нем Дзяр жаў най 
ка мi сii па ра дыё час то тах пры Са ве це 
бяс пе кi Рэс пуб лi кi Бе ла русь уста-
ноў ле ны тэр мiн за вяр шэн ня транс-
ля цыi тэ ле вi зiй ных сiг на лаў у ана-
ла га вым фар ма це — да 17 чэр ве ня 
2015 го да.

Для пры ёму агуль на да ступ на га па-
ке та тэ ле вi зiй ных пра грам у лiч ба вым 
фар ма це не аб ход на:

— мець лiч ба вы тэ ле вi зар з пад-
трым кай стан дар ту DVB-T i фар ма-

ту ка дзi ра ван ня MPEG-4/AVC аль бо 
лiч ба вую тэ ле вi зiй ную пры стаў ку 
(цю нар) з ана ла гiч ны мi па ра мет ра мi, 
якая пад клю ча ец ца да звы чай на га тэ-
ле вi за ра;

— пад клю чыць цю нар да тэ ле вi за-
ра ў ад па вед нас цi з iн струк цы яй па 
экс плу а та цыi i на стро iць яго на ад па-
вед ны ка нал;

— уста ля ваць пры ём ную ан тэ ну 
дэ цы мет ро ва га дыя па зо ну хва ляў з 
га ры зан таль най па ля ры за цы яй i за-
ры ен та ваць яе на РТПС.

У кра мах Вi цеб ска пра да ец ца да 
10 роз ных ма дэ ляў цю на раў па ца не 
ад 275 да 940 ты сяч руб лёў. Ганд лё-
вы мi прад пры ем ства мi пра ду гле джа-
ны про даж аб ста ля ван ня для пры ёму 
лiч ба ва га тэ ле ба чан ня ў крэ дыт, рас-
тэр мi ноў ку тэр мi нам ад 3 да 12 ме-
ся цаў.

Для iн фар ма ван ня гра ма дзян па 
пы тан нях, звя за ных з пе ра хо дам 
на лiч ба вае эфiр нае тэ ле вi зiй нае вя-
шчан не, пра цуе «га ра чая лi нiя».

НЕ ЎСЕ ЦЮ НА РЫ 
ЯКАС НЫЯ

Для аба не нтаў ка бель на га тэ ле ба-
чан ня фiр мы-апе ра та ры аказ ва юць 
да дат ко вую па слу гу — транс ля цыю 
тэ ле пра грам у лiч ба вым фар ма це 
стан дар ту DVB-C (лiч ба вы ка мер цый-
ны па кет). Каб атры маць до ступ да 
за ка дзi ра ва ных па ке таў пры на яў нас-
цi ста рой ма дэ лi тэ ле вi за ра, не аб ход-
на на быць цю нар стан дар ту DVB-C з 
ушчыль нен нем MPEG-4 ты пу «Вi цязь 
HDR-826». Яго кошт ка ля 700 ты сяч 
руб лёў. Больш тан ныя цю на ры («Вi-
цязь HDR-803/805») не да юць маг чы-
мас цi апра цоў ваць сiг на лы вы со кай 

вы раз на сцi, што бу дзе вы клi каць 
праб ле мы з якас цю пры ёму тэ ле вi-
зiй ных пра грам.

Пры на яў нас цi двух тэ ле вi за раў, 
у якiх ня ма пры ла ды для апра цоў кi 
лiч ба вых сiг на лаў, спат рэ бiц ца на-
быць цю на ры да кож на га.

Пад ра бяз ная iн фар ма цыя аб стан-
дар тах, аб ста ля ван нi для апра цоў кi 
лiч ба вых сiг на лаў, па ра мет рах i па-
рад ку на строй кi на лiч ба выя тэ ле ка на-
лы раз ме шча на, на прык лад, на iн тэр-
нэт-сай це Вi цеб ска га аб лас но га тэх-
на ганд лё ва га цэнт ра «Га рант» www.
vgarant.net. Бяс плат ную кан суль та цыю 
мож на атры маць i па тэ ле фо не.

«ZALA» ТОЛЬ КI НА АДЗIН 
ТЭ ЛЕ ВI ЗАР 

Ад ной з пе ра ваг пад клю чэн ня па-
слу гi лiч ба ва га iн тэр ак тыў на га тэ ле ба-
чан ня «ZALA» з'яў ля ец ца ад сут насць 
не аб ход нас цi ў на быц цi спе цы яль на га 
аб ста ля ван ня — яно вы да ец ца струк-
тур ны мi пад раз дзя лен ня мi РУП «Бел-
тэ ле кам» без спаг нан ня да дат ко вай 
пла ты на тэр мiн дзе ян ня ад па вед на га 
да га во ра на па слу гу.

Пры гэ тым пер ша па чат ко вая на-
строй ка аб ста ля ван ня ажыц цяў ля ец-
ца спе цы я лiс там бяс плат на. Iс нуе маг-
чы масць вы ба ру як асноў на га, так i 
да дат ко вых тэ ма тыч ных па ке таў.

— Ра зам з тым звяр та ем ува гу, 
што на мо мант ва ша га зва ро ту ў 
Вi цеб ска га фi лi яла «Бел тэ ле ка ма» 
ма ец ца тэх нiч ная маг чы масць для 
пад клю чэн ня па слу гi лiч ба ва га iн тэр-
ак тыў на га тэ ле ба чан ня «ZALA» за-
яў нi ку толь кi на адзiн тэ ле вi зар. Тэх-
нiч най маг чы мас цi для за ме ны на iн-
шы аба ненц кi ну мар аль бо лi ней най 
маг чы мас цi для пад клю чэн ня дру гой 
пры стаў кi сён ня ня ма. У да чы нен нi да 
ва шых зва ро таў па тэ ле фо нах 172 
(Мi нiс тэр ства су вя зi i iн фар ма ты за цыi 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь) i 123 («Бел тэ ле-
кам») тлу ма чым, што па пер шым з iх 
да юц ца кан суль та цыi па ар га нi за цыi 
са цы яль най па слу гi — пры ёму лiч ба-
ва га эфiр на га вя шчан ня стан дар ту 
DVB-Т (агуль на да ступ ны бяс плат ны 
па кет тэ ле вi зiй ных пра грам), а па 
дру гiм — па атры ман нi ка мер цый най 
па слу гi IP-тэ ле ба чан ня па тэ ле фон-
ных ка на лах су вя зi (ганд лё вая мар-
ка «ZALA»). Абод ва ва ры ян ты ад-
но сяц ца да лiч ба ва га тэ ле ба чан ня, 
але транс лю юц ца ў не су мя шчаль ных 
па мiж са бой стан дар тах (DVB-Т i IP) i 
па тра бу юць уста ноў кi роз на га аб ста-
ля ван ня, — па ве да мiў Ана толь ДЗI У-
ЛIН, на мес нiк стар шы нi Вi цеб ска га 
абл вы кан ка ма.

P. S. У лю бым вы пад ку не трэ ба ча-
каць та го мо ман ту, ка лi вы ад ной чы 
ўклю чы це тэ ле вi зар i ўба чы це толь кi 
«эк ран у па ло сач ку». Цi не пра сцей 
на са мрэч ку пiць но вы тэ ле вi зар, якi 
на 100% бу дзе лiч ба вым? I хай гэ та 
на шмат да ра жэй, чым куп ляць тую ж 
пры стаў ку, але, па га дзi це ся, так 
перайсці на «лічбу» пакуль, напэўна, 
будзе пра сцей.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI

� 

Пра ве ра на на са беПра ве ра на на са бе  ��

НЯ ЛЁГ КI ПЕ РА ХОД НА «ЛIЧ БУ»

Ка тан не на кань ках, акра ба ты ка, 
дрэ сі ра ва ныя па пу гаі і ле ві та цыя. 
Та кім не ча ка ным спа лу чэн нем абя-
цае здзі віць но вая пра гра ма, прэм'-
е ра якой ад бу дзец ца ў Бел дзярж-
цыр ку 7 ве рас ня.

…Па куль ідзём у за лу, за ўва жа ем 
за ку лі са мі вя ліз ныя дэ ка ра цыі, а блі жэй 
да арэ ны па чы на ем ад чу ваць ня звык лую 
пра ха ло ду, ні бы на кат ку. Пад рых тоў ка 
да «цу даў» ідзе поў ным хо дам…

— Шоу пад наз вай «Ча раў ніц тва 
на лё дзе» — гэ та вель мі ка ла рыт нае 
прад стаў лен не, — рас ка заў аў тар, пра-
д зю сар і мас тац кі кі раў нік пра гра мы 
Аб ра ам Ка ста нян. — Тут спа лу ча ец ца 
акра ба ты ка, ілю зія, дрэ су ра. Пры сут ні-
чае і жы вая му зы ка. Ля до вае па крыц цё, 
на якім бу дуць вы сту паць ар тыс ты, ства-
ра ла ся спе цы яль на для арэ ны бе ла рус-
ка га цыр ка, — да даў ён.

Лёд са праў ды — ад на з са мых га лоў-
ных «фі шак» пра гра мы. Усе ар тыс ты, 
які б ну мар яны ні вы кон ва лі, вы сту па юць 
на кань ках. Ля до вае па крыц цё дзя ку ю чы 
спе цы яль най кан струк цыі мо жа вы трым-
лі ваць не ве ра год на цяж кія дэ ка ра цыі і 
не трэс кац ца. Яго ства ра ла італь ян ская 
кам па нія. Ка ман да «Ча раў ніц тва на лё-

дзе», да рэ чы, больш чым ін тэр на цы я-
наль ная. Ар тыс ты пры еха лі з Іта ліі, Кі тая, 
Ра сіі, Бе ла ру сі, Ка на ды і Аў стра ліі. Са мо 
шоу за вец ца аў стра лій скім, па коль кі кам-
па нія, якой яно на ле жыць, за рэ гіст ра ва на 
там. А да пры ез ду ў Бе ла русь «Ча раў-
ніц тва на лё дзе» па каз ва лі ў не ка то рых 
азі яц кіх кра і нах, на прык лад, у Сін га пу ры 
і Ма лай зіі. Там гэ тая пра гра ма ка рыс та-
ла ся вя лі кай па пу ляр нас цю.

— Я адзін з не шмат лі кіх бе ла ру саў, 
якія па куль што ба чы лі гэ тае вы ступ-
лен не, — ска заў га лоў ны рэ жы сёр «Бел-
дзярж цыр ка» Серж Бан дар чук. — Гэ та 
не тая пра гра ма, дзе свят ло, кас цю мы і 
па ста ноў ка ады гры ва юць га лоў ную ро-
лю. Тут у кож ным ну ма ры ней кі скла да ны 
трук. Да та го ж дэ ка ра цыі вель мі пры го-
жыя, якас ныя і да ра гія. Усё аб ста ля ван не 
для шоу каш туе пры клад на міль ён еў ра. 
Але на кошт квіт коў гэ та не паў плы вае.

— Са праў ды вар тае гэ тае шоу яшчэ і 
та му, што тут вы сту па юць не толь кі цыр ка-
выя ар тыс ты, але і пра фе сій ныя фі гу рыс-
ты, — лі чыць клоўн Алег Па ну ка лін, адзін з 
удзель ні каў «Ча раў ніц тва на лё дзе».

У пра гра ме за дзей ні ча на 45 ар тыс таў і 
12 тэх ні каў. Акра мя та го, ім да па ма га юць 
яшчэ ка ля 100 ча ла век, што пра цу юць 
у на шым цыр ку. Да пры ез ду ў Бе ла русь 

«Ча раў ніц тва на лё дзе» па-
каз ва лі на сцэ не пло шчай 
у 30 квад рат ных мет раў, бе-
ла рус кая ж арэ на мае ўся го 
13 «квад ра таў». Та му да вя-
ло ся кры ху змя ніць, на прык-
лад, ха рэа гра фію ну ма роў. 
Так са ма бы ло ство ра на 
не каль кі но вых кас цю маў 
для ар тыс таў і за моў ле ны 
па мен ша ныя ко піі не ка то-
рых адзі нак рэ кві зі ту.

Што ж да ты чыць са міх 
ну ма роў, то тут вель мі шмат 
за гад ка вас ці.

— Пад ра бяз на па куль рас каз ваць 
не бу ду, бо ілю зія на тое і ілю зія, каб быць 
та ям ні цай. Усе мае рэ пе ты цыі звы чай на 
пра вод зяц ца ў за кры тых па мяш кан нях, 
дзе пры сут ні чае мі ні мум лю дзей, — рас-
ка за ла ад на з «зо рак» шоу, ілю зі я ніст ка 
На стас ся Рыч. — Усе яны до сыць «эк-
стры маль ныя» і вель мі маш таб ныя. Мае 
ілю зіі — ад ны з са мых «вя лі кіх» у све це. 
Ра біць іх на лё дзе — гэ та трэ ба яшчэ 
бы ло пры звы ча іц ца. Ця пер лю бая сцэ на, 
ві даць, здас ца мне ідэа льнай, — па дзя лі-
ла ся ар тыст ка.

Ві да воч на, та ям ні ца та го, што ж мы па-
ба чым у вы ка нан ні ілю зі я ніст кі, рас кры ец-
ца пас ля прэм' е ры, а вось пра акра ба таў 
«Ча раў ніц тва на лё дзе» вя до ма кры ху 
больш. Уя ві це са бе знеш няе аздаб лен не 
бу дысц кіх хра маў, якое ўраж вае хіт ра-
спля цен нем ар на мен таў і фі гур. Хо чац ца 
бяс кон ца ста яць ля бу дын ка і доў га раз-
гляд ваць усю тон кую пра цу май строў. 
Неш та па доб нае мож на бу дзе ўба чыць 
пад час ну ма ру, які вы кон ва юць кі тай скія 
ар тыст кі-акра бат кі. Дзяў ча ты вы сту па-
юць гру пай у адзі нац цаць ча ла век, на іх 
кас цю мы ко ле ру зо ла та (дзя ку ю чы яму і 
ства ра ец ца гэ ты эфект «жы вой ар хі тэк-
ту ры»). На спе цы яль ным вя лі кім «ста ле» 
пад час вы ступ лен ня «бу ду юц ца» са мыя 
не ве ра год ныя пі ра мі ды, спля цен ні, пад-
трым кі. Акра ба тыч нае май стэр ства кі-
та я нак пры му шае лі та раль на за той ваць 
ды хан не, хва ля вац ца і здзіў ляц ца.

Гле да чоў ча кае і шмат ін шых ці ка вых 
ну ма роў, та кіх як дрэ сі ра ва ныя па пу гаі 
Вень я мі на Ігум на ва, па вет ра ная гім нас-
ты ка Са бры ны Агань ер, па лёт пад наз вай 
«Пі ра ты» бе ла рус ка га ар тыс та Ана то ля 
Шы каў ца. На ве даць прад стаў лен не мож-
на бу дзе да 12 снеж ня. Гэ тая пра гра ма 
па ды хо дзіць і для дзя цей, і для да рос-
лых.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ

� 

Для ўсiх, хто хоць ад ной чы 
пе ра ся каў мя жу, па меж ныя 
пе ра хо ды стой ка аса цы-
ю юц ца з па то кам ма шын, 
чэр га мi i ча кан нем, на ват 
пры са мым леп шым збе-
гу аб ста вiн — нi як не менш 
за га дзi ну. Але ёсць i iн шы 
ва ры янт — пе ра ход «Пе ра-
роў — Бе ла ве жа», дзе мож-
на прай сцi дзяр жаў ную мя-
жу фак тыч на без за трым кi, 
не глы та ю чы вы хлап ныя 
га зы ма шын у час ча кан ня, 
а ды ха ю чы све жым га ю чым 
пу шчан скiм па вет рам. Гэ ты 
пе ра ход зна хо дзiц ца ў са май 
глы бi нi Бе ла веж скай пу шчы. 
Ён аб ста ля ва ны для пе ша хо-
даў i ве ла сi пе дыс таў.

Пункт про пус ку «Пе ра роў», 
да рэ чы, дзей нi чае з 2005 го да. 
З на ша га бо ку ён зна хо дзiц ца ў 
Пру жан скiм ра ё не, а наз ву атры-
маў ад блi жэй ша га на се ле на га 
пунк та — вёс кi Пе ра роў. Ра ней 
пе ра ход уяў ляў са бой вуз кi драў-
ля ны ту нэль, такія час та бу ду-
юць на ву лi цы для пе ша хо даў 

на час рэ кан струк цыi або 
ра мон ту вы со кiх бу дын-
каў. Увесь па меж ны i мыт-
ны кант роль ажыц цяў ляў ся 
на поль скiм ба ку, бо там з 
са ма га па чат ку бы ла ад па-
вед ная iнф ра струк ту ра.

I вось у 2012 го дзе за срод кi 
рэс пуб лi кан ска га бюд жэ ту па-
ча ло ся бу даў нiц тва па мяш кан ня 
пунк та про пус ку на на шым ба-
ку. За год Ка мя нец кая ПМК-14 
уз вя ла пры го жы драў ля ны бу-
ды нак, якi не чым на гад вае су-
час ныя за мож ныя аг ра ся дзi бы, 
а так са ма шэ раг iн шых аб' ек таў. 
Комп лекс пунк та ўклю чае ў ся бе 
ад мi нiст ра тыў ны i тэх нiч ны бу-
дын кi, пар коў ку на тры аў та ма-
бi лi, ачы шчаль ныя збу да ван нi i 
ар тэ зi ян скiя свiд ра вi ны, а так са-
ма iн шыя не аб ход ныя па мяш-
кан нi iнф ра струк ту ры.

Цi ка ва, што да ро гi, якiя па-
ды хо дзяць да пунк та про пус ку, 
да зва ля юць пе ра ся каць мя жу 
на аў та транс пар це, але i з бе-
ла рус ка га, i з поль ска га бо ку 
ў гэ тым мес цы пу шчан скi лес 
уяў ляе са бой за па вед ную зо ну. 
Та му пра аў та пе ра ход не маг ло 
быць i га вор кi. Тут да зва ля ец ца 
толь кi эка ла гiч на чыс ты ве ла сi-
пед. «Пе ра роў — Бе ла ве жа» бу-
дзе вы ка рыс тоў вац ца пры пра-
вя дзен нi су мес ных на ву ко вых 

экс пе ды цый i фо ру маў па праб-
ле мах транс гра нiч на га аб' ек та 
Су свет най спад чы ны ЮНЕС КА 
«Бе ла веж ская пу шча». Пра гэ-
та не раз га ва ры лi ву чо ныя з 
абедз вюх кра iн.

Ну i га лоў ныя над зеi, якiя звяз-
ва юц ца з аб ноў ле ным пе ра хо дам, 
да ты чаць раз вiц ця ту рыз му ў на-
шым рэ гi ё не. Пра гэ та ска заў пад-
час ура чыс та га ад крыц ця пунк та 
про пус ку стар шы ня Брэсц ка га 
абл вы кан ка ма Кан стан цiн СУ-
МАР. Кi раў нiк Дзярж па гран ка мi-
тэ та Аляк сандр БА ЕЧ КА, у сваю 
чар гу, ад зна чыў, што су пра цоў нi-
кi iх ве дам ства зро бяць усё, каб 
но вы пе ра ход стаў для ту рыс таў i 
мяс цо вых жы ха роў хут кiм, зруч-
ным i пры ем ным.

Пе ша ход на-ве ла сi пед ны пункт 
про пус ку пра цуе з 1 кра са вi ка 
да 30 ве рас ня з 9 да 21 га дзi ны, 
а з 1 каст рыч нi ка да 31 са ка вi ка 
на дзве га дзi ны менш — з 10 ра-
нi цы да 20 ве ча ра.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.
Пру жан скi ра ён
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Хут ка i зруч на Хут ка i зруч на   ��

ЗА МЯ ЖУ — ПЕХАМ АЛЬ БО НА ВЕ ЛА СI ПЕ ДЗЕ 

Цырк дый го дзе!Цырк дый го дзе!  ��

ЦУ ДЫ НА «АЎ СТРА ЛІЙ СКІМ»… ЛЁ ДЗЕ!

Так вы гля дае но вы пункт про пус ку.Так вы гля дае но вы пункт про пус ку.
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ЛАНД ШАФТ  ГЛА БА ЛI ЗА ЦЫI
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ля цiць над Нё ма нам еў ра
Чым жа бал тый скi ланд шафт леп шы за бе ла-

рус кi? Чым бе ла рус кi гор шы за бал тый скi? Ве да-
е це, гэ тыя пы тан нi тут ад на знач на лiш нiя. Пра ект 
на зы ва ец ца так, бо ахоп лi вае тэ ры то рыю ба сей-
наў рэк, якiя ўпа да юць у Бал тый скае мо ра. У нас 
гэ та най перш Нё ман. У пра ек це ўдзель нi ча юць 
15 парт нё раў з 7 кра iн. Да мi нуе Швед скi ўнi вер сi-
тэт сель ска гас па дар чых на вук. Iн та рэ сы Бе ла ру сi 
аба ра ня юць БДТУ, «Бел дзярж лес» i На ва груд ская 
ляс ная гас па дар ка.

Па вод ле слоў Мi ха i ла КУЗЬ МЯН КО ВА, на мес-
нi ка ге не раль на га ды рэк та ра па на ву ко вай ра-
бо це «Бел дзярж ле су», ланд шафт На ва груд чы ны 
са праў ды ўнi каль ны: ма ляў нi чае во зе ра Свi цязь, 
47 рэ чак, 20 ру ча ёў, а ў верх нiм ця чэн нi на 77 кi ла-
мет раў рас кi нуў ся Нё ман з пры то ка мi. Ля сы — гэ та 
38% тэ ры то рыi ра ё на (мiж iн шым, 5 ты сяч гек та раў 
за ба ло ча на). Вось якая ап ты мiс тыч ная ста тыс ты ка 
атрым лi ва ец ца.

Што ж та кое «Бал тый скi ланд шафт у Бе ла ру сi» 
сён ня? Ад каз вае Мi ха iл Кузь мян коў: «Гэ та ана лiз i 
аў дыт. Гэ та iна ва цый ныя па ды хо ды да ўстой лi вых 
ляс ных ланд шаф таў у нё ман скiм ба сей не». Пра-
гра му «Бал тый скi рэ гi ён» за цвер дзi лi без нас яшчэ 
ў 2007-м. Мы ж па ляс ных рэ сур сах да лу чы лi ся 
лi та раль на сё ле та.

Зда ец ца, Бе ла русь на ша пач ны раз бор усё ж 
та кi па спе ла. А як жа iна чай? Агуль ны бюд жэт 
пра ек та склаў 3 мiль ё ны 300 ты сяч еў ра. 423 ты-
ся чы — на шы. Фi нан сы яў на i не ду ма юць спя-
ваць ра ман сы. На што ж яны пой дуць? Най перш 
на ства рэн не iн фар ма цый най плат фор мы.

Са мi не з ву са мi
«Вы зна чы лi пло шчу ляс но га фон ду, аб' ём рэ-

сур саў, а так са ма най важ ней шыя па каз чы кi: ля-
сiс тасць, за па сы драў нi ны, ляс ны склад, ап ты-
маль ныя па ме ры на рых тоў кi драў нi ны на асоб най 
тэ ры то рыi», — ад зна чае на мес нiк ге не раль на га 
ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це «Бел дзярж ле су». 
Ство ра ная iн фар ма цый ная плат фор ма — ба за для 
ацэн кi рэ сур саў, якая i бу дзе вы ка рыс тоў вац ца 
пад час ма нi то рын гу.

Вы дат на, але ня ўжо для та го, каб са браць iн фар-
ма цыю i пра ма нi то рыць сi ту а цыю, не аб ход на да ча-
кац ца, па куль з не ба зва лiц ца чар го вая мiж на род-
ная пра гра ма? А са ма стой на не пра во дзiм? Як вы-
свет лi ла ся, та кая ра бо та пра во дзiц ца заў сё ды, але 
кры ху iн шым чы нам. Са мае сла бае звя но ў гэ тым 
вы пад ку — ад мi нiст ра цый ныя ме жы. Ка лi штось цi 
ма нi то рым, то вы ключ на ў ме жах ад мi нiст ра цый-
ных адзi нак i толь кi так: гэ та яшчэ мая тэ ры то рыя, 
а да лей — су сед ня га ра ё на. Ад па вед на, сваю пра-
ана лi за ва лi — i ўсе шчас лi выя. Пра ект «Бал тый скi 
ланд шафт» мае на ўва зе прын цы по ва но вы па ды-
ход — ба сей на вы. Ёсць тэ ры то рыя ба сей на Нё ма на, 
i экс пер там усё роў на, якi гэ та ра ён (гэ тая пра гра ма 
за кра нае i На ва груд скi, i Ка рэ лiц кi).

Са мы час сха пiць праб ле му за хвост: Нё ман 
па во лi страч вае сваю паў на вод насць, знi жэн не 
ўзроў ню грун то вых во даў пры му шае па ку та ваць 
пры нё ман скiя ля сы. «Мы вы лу ча ем во да ахоў ныя 
зо ны, ляс ныя стуж кi, дзе ўста лёў ва ем пэў ны рэ-
жым (па сут нас цi, усе ля сы вы кон ва юць во да ахоў-
ную функ цыю). Ана лi зу ем пры то кi Нё ма на. Якую 
яны ма юць ля сiс тасць? Нё ман скi ба сейн скла да-
ец ца з ба сей наў рэк, што ў яго ўпа да юць. Та кiх рэк 
пер ша га па рад ку з пра цяг лас цю больш за 100 кi ла-
мет раў на лi чы лi 10. Ця пер раз гля да ем ля сiс тасць 
кож най ра кi. Ка лi яна нiз кая (15—20%), то ўз нi кае 
на ступ нае пы тан не: а цi не шко дзяць за цвер джа-
ныя спо са бы вы сеч кi? Ве ра год на, нель га жорст ка 
вы ся каць, а толь кi вы ба рач на», — раз ва жае Мi ха iл 
Кузь мян коў.

У зу бах праў ды ня ма
Зна чыць, бу дзем вi на ва цiць вы сеч кi? На доб ры 

лад, дык трэ ба iх за ба ра нiць, па куль не па спе лi 
на ла маць дроў у пра мым i пе ра нос ным зна чэн нях. 
Прос та цвёр да па ста вiць на сва iм — i тае бя ды! 
Але ж не! Праб ле ма гу ляе з на мi ў хо ван кi. Спра ва 
ў тым, што вы сеч кi — гэ та толь кi ма лень кая кроп-
ля. Вi на ва цiць бу дзем не аморф нае, а вель мi кан-
крэт нае, на ват жы вое. Па мя та е це рэ клам ны ро лiк 
зуб ной па сты, якi кру цi лi га доў 10 та му? «Ба бёр, 
а ча му ў ця бе та кiя бе лыя зу бы?». Дык вось. Ме-
на вi та гэ тае мi лае ства рэн не i за слу гоў вае ка ры. 
Баб ры бу ду юць i бу ду юць пла цi ны, i ме лi я ра цый ныя 
ка на лы так са ма не пра пус ка юць. Так утва ра юц ца 

вод ныя аб' ек ты баб ро ва га па хо джан ня. Па ды ма-
ец ца ўзро вень грун то вых во даў. За тап ля ец ца ка-
ра нё вая сiс тэ ма, i дрэ вы хут ка вы сы ха юць. Асаб-
лi ва па ку ту юць ель нi кi. Як жа быць? Ня ўжо ру ка мi 
раз во дзiць?

«А вось гэ та ве лi зар нае пы тан не. Цi то зай мац-
ца ад стрэ лам i ад ло вам, цi то пе ра ся ляць iх. Праб-
ле ма па куль зна хо дзiц ца ў пад ве ша ным ста не», — 
пад крэс лi вае на мес нiк ге не раль на га ды рэк та ра 
па на ву ко вай ра бо це «Бел дзярж ле су». Ву чо ныя з 
Мi нiс тэр ства ляс ной гас па дар кi i Мi нiс тэр ства пры-
род ных рэ сур саў сцвяр джа юць: коль касць баб роў 
пе ра вы сi ла 60 ты сяч. Вось гэ та на ра джаль насць! 
Адзi нае, пра што нель га за бы вац ца ў та кой сi ту-
а цыi, гэ та пра… ве раб' ёў. Ка лiсь цi кi тай цам ве ра-
бей чы кi пе ра шка джа лi: маў ляў, знi шча юць шмат 
збож жа. Пе ра стра ля лi ня шчас ных пту шак, i зер не 
з'е лi на ся ко мыя. Вось яна, праў да жыц ця.

Раз — ба ло та, два — ба ло та
Ра ней ак ту аль нае «лю дзi на ба ло це» ця пер, 

пас ля коль кiх хваль асу шэн ня, на дзён нае ўжо 
не зу сiм. З'я вi ла ся но вае. У на шым пал ку час та 
пры бы вае лю дзей, якiя скар дзяц ца на ўзро вень ва-
ды ў ка ло дзе жах. Ён па дае. Вя до ма ж, ка цiм боч кi 
на ме лi я ра цыю: «Раз вя ло ся асу шаль нi каў гэ тых». 
Та му асоб ны на пра мак «Бал тый ска га ланд шаф ту 
ў Бе ла ру сi» — ацэн ка ме лi я ра цыi. Як асу шэн не 
ўплы вае на вод ны рэ жым i стан ля соў? Цi аба-
ра ня юц ца iн та рэ сы мяс цо вых жы ха роў? Ка лi не, 
то на якое лi ха нам та кiя пра ек ты? За кон адзiн: 
усё, што нi ро бiц ца, — для бе ла ру саў.

«Мы па вiн ны вы зна чыць эфек тыў насць ме лi я-
ра цыi, на ступ ствы, мэ та згод насць яе да лей ша га 
пра вя дзен ня ў ля сах i на па лях ка ля ля соў. Да лей 
мы па вiн ны пад рых та ваць ад па вед ныя пра па но вы 
пра шкод насць ме лi я ра цыi ў пэў ных ты пах ле су. 
Ве ра год на, яе ад моў ныя на ступ ствы звя за ны з 
па ру шэн нем пра вiл асу шэн ня: зра бi лi глы бi ню асу-
шаль ных ка на лаў боль шай, чым пра ек та ва лi, або 
ня пра вiль на iх раз мяс цi лi».

Пе ра сы хан не ру ча ёў, не вя лi кiх рэ чак, знi жэн не 
ўзроў ню ва ды ў ка ло дзе жах лю дзi звяз ва юць з 
ме лi я ра цы яй не прос та так. Ло гi ка ёсць. Але ў 
«Бел дзярж ле се» за пэў нi ва юць, што пе ра сы хан не, 
знi жэн не ўзроў ню грун то вых во даў су стра ка ец ца 
не толь кi на тэ ры то ры ях, дзе ра бi лi ме лi я ра цыю. 
На ват у ад да ле ных мес цах на зi ра ец ца тое ж са-
мае. Якая ж тут ме лi я ра цыя? Клi мат. Гэ та ён па во лi 
змя ня ец ца.

«Ля жан не» як мас тац тва
Ту рызм — сiс тэ ма ар га нi за ва ная (праў да, не ў 

На ва груд скiм ра ё не). Без умоў на, ства раль нi кi 
«Бал тый ска га ланд шаф ту ў Бе ла ру сi» вы дат на 
ра зу ме юць: яшчэ па спе ем з ко за мi на торг. Та му 
ця пер — ана лiз. Па куль спе цы я лiс ты вы ву ча юць 
праб ле мы, во зе ра Свi цязь на вед ва юць ма са ва. 
На блi жа ец ца ве чар пят нi цы — i па чы на ец ца. Едуць 
ма шы ны, а за зад нiм шклом ужо ка ча ец ца га лоў-
ка ка пус ты: ноч чу штось цi ва рыц ца бу дзе. У На-
ва груд скiм ра ё не та кiх ту рыс таў на зы ва юць «ле-
жа бо ка мi». I хоць ты по вы «ле жа бок» не заў сё ды 
«пля чыс ты на жы вот», ён у лю бым вы пад ку мас так 
па ля жаць. I каб толь кi анi я кай шко ды не ра бiў, але 
ж… Пра ект да па мо жа звес цi на нуль усе маг чы-
мыя «але ж» — ска жам, змя нiў шы ту рыс тыч ны 
марш рут.

Толь кi «за»
У чым жа соль пра гра мы? Бе ла русь, Поль шча, 

Фiн лян дыя i Шве цыя зма га юц ца з эка ла гiч ны мi 
праб ле ма мi пля чо ў пля чо. Так, кож ны на сва ёй 
тэ ры то рыi, але тым не менш ма ем кан фе рэн цыi 
ў Поз на нi, дзе аб мень ва ем ся во пы там, пра клад-
ва ю чы да ро гу су поль на. Зна чыць, мiж на род ныя 
дэк ла ра цыi не за вi са юць дзесь цi «ў трох мет рах 
над уз роў нем не ба». Не, яны рэа лi зу юц ца. Ка лi мi-
нiст ры ўсiх еў ра пей скiх кра iн пад пi са лi дэк ла ра цыю 
«Лес i ва да», ка лi мы за цвер дзi лi на цы я наль ную 
пра гра му «Чыс тая ва да», то вы ра шы лi за хоў ваць 
вод ныя рэ сур сы ў на леж ным ста не.

«Бал тый скi ланд шафт у Бе ла ру сi» за кан чва-
ец ца сё ле та, а за тым — вы нi кi. На коль кi вя до ма, 
бу дзе i пра цяг. Ацэн ка ста ну во даў, ля соў — гэ та 
толь кi кве тач кi. Блi зiц ца во сень, i яны ад цвi туць. 
З'я вяц ца ягад кi. Вось так ру ха ем ся ад тэ о рыi да 
прак ты кi.

Вось якая гла ба лi за цыя ад на знач на нам да спа-
до бы. Ка лi лас ка, да па ма гай це. Мы ж не су праць. I 
апош няе: «Дру жа ба бёр, збi рай ча ма да ны!» 

Мар га ры та СI ДАР.

З 1 кра са вi ка 2014 го да, па вод ле 
за цвер джа на га Са ве там 
Мi нiст раў Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
гра фi ка, у рэ гi ё нах воб лас цi 
пач нец ца па этап нае ад клю чэн не 
ана ла га вых пе ра дат чы каў. 

У краіне ідзе кампанія пе ра хо да на лiч ба вае тэ ле ба чан не. Але, упэў не-
ны, для мно гiх чы та чоў такі пе ра ход застаецца не зу сiм зра зу ме лым 
пра цэсам. Ка лi, на прык лад, у ква тэ ры, до ме 2—3 i больш ста рых тэ-
ле вi за раў, ку ды звяр тац ца, каб пе ра ход на «лiч бу» за няў менш ча су? 
Вы свет лi ла ся, што тыя, хто ў свой час ку пi лi на ват тэ ле вi за ры з «плос-
кiм» эк ра нам, не мо гуць раз лiч ваць на лёг кi варыянт. Бо «плос кi» 
тэ ле вi зар не азна чае, што ён аба вяз ко ва ўжо га то вы пры маць сігнал 
новай якасці.

Аў тар і мас тац кі кі раў нік пра гра мы
Аб ра ам КА СТА НЯН, кі раў нік ар тыс таў 

цыр ка Кі тая Уэй МІН і га лоў ны рэ жы сёр 
Бел дзярж цыр ка Серж БАН ДАР ЧУК.

У но вай пра гра ме —У но вай пра гра ме —
за хап ляль нае шоу за хап ляль нае шоу 
акра ба таў з Кі тая.акра ба таў з Кі тая.

Шмат ра зо выя чэм пі ё ны све ту па фі гур ным ка тан ні.Шмат ра зо выя чэм пі ё ны све ту па фі гур ным ка тан ні.


