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«Пра ект за клі ка ны, па-пер шае, пад рых та ваць вы-
со ка ква лі фі ка ва ныя кад ры; па-дру гое, сфар мі ра ваць 
прак ты кап ры мя няль ную за ка на даў чую ба зу; па-трэ цяе, 
ства рыць ар га ні за цый ную і кі раў ні чую струк ту ру ў вы-
гля дзе На цы я наль на га цэнт ра дзяр жаў на-пры ват на га 
парт нёр ства; па-чац вёр тае, рас пра ца ваць ме та да ла-
гіч ную асно ву па рэа лі за цыі пра ек таў ДПП. Ча ка ец ца, 
што вы ні ко вым эта пам на шай су мес най пра цы ста не 
рас пра цоў ка і за пуск двух пі лот ных пра ек таў па раз віц ці 
са цы яль най інф ра струк ту ры», — ска заў мі ністр.

Між ін шым, Мі ка лай Снап коў па ве да міў, што між на-
род ныя экс пер ты пра вя лі ана ліз пра ек та бе ла рус ка га 
за ко на аб дзяр жаў на-пры ват ным парт нёр стве. Па вод ле 
ана лі зу, да ку мент ад па вя дае су свет ным прак ты кам на 
81,5%. «Гэ та най леп шы па каз чык ся род кра ін рэ гі ё на. 
Ад па вед на, гэ та з'яў ля ец ца больш кан ку рэнт най ба зай 
для та го, каб у на шай кра і не гэ ты ін сты тут раз віў ся хут-
ка, эфек тыў на і на ка рысць гра мад ства», — пад крэс ліў 
мі ністр. Ён агу чыў вя до мую фра зу: бу ду чы ня за кам па-
ні яй, якая за кла дзе ін та рэ сы гра мад ства ў сваю біз нес-
ма дэль. «Тое ж са мае мож на ска заць і пра гра мад ства. 

Ка лі яно за кла дзе ін та рэ сы біз не су ў сваю ма дэль, то, 
без умоў на, гэ та бу дзе гра мад ства ста біль на га доў га тэр-
мі но ва га рос ту», — пад крэс ліў Мі ка лай Снап коў. На яго 
дум ку, ві да воч ным ста но віц ца той факт, што за бес пя-
чэн не ўстой лі вых тэм паў эка на міч на га рос ту, да сяг нен не 
стра тэ гіч ных мэ таў дзяр жа вы ў раз віц ці не маг чы ма без 
за ці каў ле на га парт нёр ства дзяр жаў ных ор га наў ула ды 
і пры ват на га біз не су. «Стра тэ гіі і пра гра мы, якія ары ен-
ту юц ца толь кі на вы ка ры стан не дзяр жаў ных рэ сур саў, 
не да зва ля юць кра і нам ажыц цяў ляць маш таб ныя і, што 
са мае га лоў нае, эфек тыў ныя інф ра струк тур ныя пра-
ек ты, якія ля жаць у асно ве на цы я наль най кан ку рэн та-

здоль нас ці», — за ўва жыў мі ністр эка но мі кі. Па вод ле яго 
слоў, дзяр жаў на-пры ват нае парт нёр ства сён ня — гэ та 
ап ты маль нае ра шэн не для рэа лі за цыі пра ек таў бу даў-
ніц тва аў та да рог, дзі ця чых сад коў, школ, рэ кан струк цыі 
баль ніц і інф ра струк ту ры ў га лі не жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі.

Ры са гла баль най эка но мі кі
Важ насць дзяр жаў на-пры ват на га парт нёр ства кан-

ста туе і прэм' ер-мі ністр Мі ха іл Мяс ні ко віч. У сва ім пры-
ві таль ным сло ве да ўдзель ні каў кан фе рэн цыі ён за явіў, 
што «бур нае раз віц цё раз на стай ных фор маў уза е ма-
дзе ян ня дзяр жа вы і біз не су ў са мых роз ных га лі нах 
эка но мі кі да зва ляе іх трак та ваць як ха рак тэр ную ры су 
су час най гла баль най эка но мі кі. Раз віц цё эфек тыў ных 
ін сты ту таў дзяр жаў на-пры ват на га парт нёр ства вы сту-
пае ад ной з клю ча вых умоў па вы шэн ня ін вес ты цый най 
і іна ва цый най ак тыў нас ці, рос ту кан ку рэн та здоль нас ці 
кра і ны, раз віц ця інф ра струк ту ры, фар мі ра ван ня па-
спя хо вай эка на міч най па лі ты кі». А пер шы на мес нік 
кі раў ні ка Апа ра ту Са ве та Мі ніст раў — кі раў нік сак ра-
та ры я та прэм' ер-мі ніст ра Аляк сандр За ба роў скі ад зна-
чыў, што пы тан ні дзяр жаў на-пры ват на га парт нёр ства 
— не ад' ем ны блок та го су мес на га пла на дзе ян няў, які 
за цвер дзі лі ўрад і На цы я наль ны банк для па вы шэн ня 
кан ку рэн та здоль нас ці і раз віц ця струк тур ных рэ фор-
маў бе ла рус кай эка но мі кі. Аляк сандр За ба роў скі, за-
клі ка ю чы да аб мер ка ван ня пра ва вых нор маў ДПП, 
на га даў, што за кон яшчэ зна хо дзіц ца ў рас пра цоў цы, 
а гэ та з'яў ля ец ца «вы дат ным шан цам для та го, каб 
па леп шыць, удас ка на ліць ме ха ніз мы і ін сты ту цый ныя 
на прам кі, якія мо гуць знай сці ад люст ра ван не ў за ко не 
і быць за ма ца ва ныя».

Не блы тай це з пры ва ты за цы яй
Прэ зі дэнт На цы я наль на га са ве та па дзяр жаў на-пры-

ват ным парт нёр стве (ЗША) Арт Сміт ад зна чыў, што, ка лі 
ён упер шы ню пры ехаў у Бе ла русь у 2008 го дзе, дзяр-
жаў на-пры ват нае парт нёр ства бы ло аб са лют на но вай 
кан цэп цы яй для рэс пуб лі кі. «Але ле тась мы ад зна чы лі 
рост ці ка вас ці дзяр жа вы ў раз віц ці гэ тай кан цэп цыі. За-
кон аб дзяр жаў на-пры ват ным парт нёр стве ад люст роў вае 
пе ра да вую між на род ную прак ты ку», — ска заў ён. Ад нак 
яшчэ больш важ ная, на яго дум ку, не аб ход насць раз віц ця 
ін сты ту цый на га па тэн цы я лу і ра зу мен ня сут нас ці пра ек-
таў як ся род дзяр жаў ных, так і пры ват ных удзель ні каў. 
«Дзяр жаў на-пры ват нае парт нёр ства па він на пра ца ваць 
не так, ка лі ўрад ка жа пры ват на му парт нё ру, што трэ ба 
ра біць. Трэ ба ўмець вы слу хоў ваць но выя ідэі і за клю чаць 
доў га тэр мі но выя па гад нен ні ў ін та рэ сах абод вух ба коў», 
— рас тлу ма чыў экс перт.

Арт Сміт па тлу ма чыў, чым ад роз ні ва ец ца дзяр жаў-
на-пры ват нае парт нёр ства ад пры ва ты за цыі: у пер шым 
вы пад ку ўрад ады гры вае най важ ней шую ро лю па ажыц-
цяў лен ні бес пе ра пын на га ма ні то рын гу за рэа лі за цы яй 
кант рак та. «Вель мі час та ак ты вы, якія бу ду юц ца або 
ства ра юц ца ў ме жах ДПП, пе ра да юц ца па за вяр шэн ні 
кант рак та ва ўлас насць дзяр жа вы». У якас ці пры кла ду 
экс перт пры вёў бу даў ніц тва плат най аў та ма біль най да ро-
гі. Кам па нія бу дуе аў та да ро гу, фі нан суе яе бу даў ніц тва, 
мо жа экс плу а та ваць яе на пра ця гу, ска жам, 20 га доў, і па 
за вяр шэн ні гэ та га пе ры я ду лі чыц ца, што да рож ны збор 
кам пен суе ін вес ты цыі кам па ніі, па кры вае экс плу а та цый-
ныя вы дат кі і да зва ляе ёй атры маць пры бы так. Пас ля гэ-
та га да ро га пе рад аец ца ўра ду, які мо жа аль бо пра цяг ваць 
экс плу а та ваць яе ў плат ным рэ жы ме ўлас ны мі сі ла мі, аль-
бо пе ра тва рыць у бяс плат ную гра мад скую да ро гу. «Та кім 
чы нам, гэ та не пры ва ты за цыя, дзе дзяр жаў ная ўлас насць 
пе рад аец ца ў пры ват ныя ру кі, а ін стру мент, які да зва ляе 
пры цяг нуць пры ват ны ка пі тал для бу даў ніц тва дзяр жаў най 
або гра мад скай улас нас ці», — ад зна чыў экс перт.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

Да вед ка «Звяз ды»
Рэа лі за цыя пра ек та ўскла дзе на на Пра гра му раз віц ця 

ААН. Экс перт ную пад трым ку аказ ва юць спе цы я ліс ты ў 
га лі не ДПП, якія пра цу юць у Еў ра пей скай эка на міч най 
ка мі сіі ААН. Пра ект фі нан су ец ца Еў ра пей скім са юзам і 
су фі нан су ец ца Пра гра май раз віц ця ААН. Бюд жэт двух-
га до ва га пра ек та — 1,08 млн еў ра. На цы я наль най ар га-
ні за цы яй-вы ка наў цай з'яў ля ец ца Мі ніс тэр ства эка но мі кі, 
а на цы я наль ным ка ар ды на та рам пра ек та — мі ністр эка-
но мі кі Мі ка лай Снап коў.

У АСНО ВЕ ГРА МАД СТВА — ІН ТА РЭ СЫ БІЗ НЕ СУ? ГрошыГрошы  ��

Фі зіч ныя асо бы ў ве рас ні на рошч ва лі ва-
лют ныя дэ па зі ты, а юры дыч ныя — руб лё-
выя. Та кая ста тыс ты ка зме шча на ў спра ва-
зда чы На цы я наль на га бан ка.

Укла ды юры дыч ных асоб у на цы я наль най ва-
лю це за ве ра сень вы рас лі на 3,1% і на 1 каст рыч-
ні ка да сяг ну лі 29,46 трлн руб лёў (за сту дзень—ве-
ра сень на зі ра ец ца зні жэн не на 1,9%). Укла ды 
на сель ніц тва ў бе ла рус кіх руб лях за ве ра сень, 
на ад ва рот, зні зі лі ся — на 1,6% (за сту дзень—ве-
ра сень вы рас лі на 38,4%), склаў шы на 1 каст рыч-
ні ка 33,6 трлн руб лёў.

У сваю чар гу, ва лют ныя дэ па зі ты фі зіч ных 

асоб за ве ра сень пры рас лі на 2,4% (за сту-
дзень—ве ра сень па вя лі чы лі ся на 13,1%) да 7,1 
млрд до ла раў на 1 каст рыч ні ка. Дэ па зі ты юры-
дыч ных асоб у за меж най ва лю це за ве ра сень 
вы рас лі толь кі на 0,3% (за дзе вяць ме ся цаў зні-
жэн не скла ла 4,4%) і ста лі роў ныя 3,84 млрд 
до ла раў.

Агу лам руб лё выя дэ па зі ты юры дыч ных і фі зіч-
ных асоб за ве ра сень вы рас лі на 0,5%, склаў шы 
на 1 каст рыч ні ка 63,06 трлн руб лёў. За сту дзень—
ве ра сень пры рост — 16,2%. А ва лют ныя ўкла ды 
юры дыч ных і фі зіч ных асоб у ве рас ні ўзрас лі на 
1,7% і на 1 каст рыч ні ка да сяг ну лі 10,94 млрд до-
ла раў. Пры рост з па чат ку го да — 6,2%.

Дня мі ад бы ло ся чар го вае па ся джэн не Кан-
суль та цый на га са ве та пры На цы я наль ным 
бан ку Бе ла ру сі. Пад час яго бы лі аб мер-
ка ва ны за ха ды па ап ты мі за цыі аб' ёмаў 
пад трым кі бан ка мі эка но мі кі, па ве дам ляе 
ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя-
зяў Нац бан ка.

«Крэ ды та ван не па він на за бяс печ ваць устой лі-
вае і зба лан са ва нае раз віц цё эка но мі кі Бе ла ру-
сі, — ад зна ча на на па ся джэн ні. — Пры гэ тым у 
мэ тах пад тры ман ня зба лан са ва нас ці эка но мі кі і 
па вы шэн ня яе кан ку рэн та здоль нас ці прын цы по ва 
важ на пры няц це пер ша чар го вых за ха даў па па-
вы шэн ні эфек тыў нас ці вы ка ры стан ня крэ дыт ных 
рэ сур саў, іх пе ра раз мер ка ван ня і ап ты мі за цыі 
аб' ёмаў». У гэ тым кан тэкс це бы лі раз гле джа ны 
пы тан ні фі нан са ван ня ма дэр ні за цыі эка но мі кі, 
крэ ды та ван ня ма ло га і ся рэд ня га біз не су, дзяр-
жаў ных пра грам і ме ра пры ем стваў, струк тур ных 
рэ фор маў і ін ша га.

Асноў ная ўва га бы ла на да дзе на аб мер ка ван-
ню агуль ных па ды хо даў і кан крэт ных мер па ап-
ты мі за цыі аб' ёмаў пад трым кі бан ка мі эка но мі кі, 
у тым лі ку пад час раз мо вы пра план су мес ных 

дзе ян няў ура да і На цы я наль на га бан ка па струк-
тур ным рэ фар ма ван ні і па вы шэн ні кан ку рэн та-
здоль нас ці эка но мі кі. Вы пра ца ва ныя па вы ні ках 
па ся джэн ня рэ ка мен да цыі бу дуць у да лей шым 
уліч вац ца На цы я наль ным бан кам пры пра вя дзен-
ні гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі.

У ра бо це Са ве та пры ня лі ўдзел прад стаў ні кі 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
Апа ра ту Са ве та Мі ніст раў, На цы я наль на га схо ду, 
Мі ніс тэр ства фі нан саў, Мі ніс тэр ства эка но мі кі, 
прад стаў ніц тва Су свет на га бан ка ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь, кі раў ні кі шэ ра гу бе ла рус кіх бан каў, 
біз нес-аса цы я цый, а так са ма вя до мыя бе ла рус-
кія на ву коў цы і прад стаў ні кі экс перт най су поль-
нас ці.

Да рэ чы
Кан суль та цый ны са вет пры На цы я наль ным 

бан ку Рэс пуб лі кі Бе ла русь з'яў ля ец ца да рад чым 
ор га нам. У яго функ цыі ўва хо дзіць ака зан не цэнт-
раль на му бан ку кра і ны экс перт ных, ін фар ма цый-
ных і кан суль та цый ных па слуг пры рас пра цоў цы 
і рэа лі за цыі гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі, а так-
са ма па пы тан нях функ цы я на ван ня бан каў скай і 
пла цеж най сіс тэм.

Столь кі ў ся рэд нім про сяць за ка мер цый ны «квад рат» у 
Го ме лі.

Згод на з ана лі зам не каль кіх пра па ноў на ад ным з сай таў не ру-
хо мас ці, у аб лас ным цэнт ры кошт арэн ды офі саў, скла доў і ін шых 
ка мер цый ных па мяш кан няў за ле жыць ад іх пло шчы і мес ца зна хо-
джан ня. Так, па мяш кан ні ад 150 да 400-500 кв мет раў бу дуць каш та-
ваць ад 12 да 20 еў ра ў ме сяц за «квад рат». Тут мо гуць трап ляц ца 
па бу до вы і на ўскрай ках го ра да, і ў цэнт ры. Па мяш кан ні да 100 кв. 
мет раў бу дуць тан ней — ёсць пра па но вы па 3 еў ра за «квад рат» 
у ме сяц. Ад нак у пра ві ле ёсць вы клю чэн ні — не ка то рыя аб' ек ты ў 
цэнт ры го ра да з доб рым ра мон там і зу сім не вя лі кай пло шчы (ад 20 
да 45 кв. мет раў) мо гуць каш та ваць ад 10 да 40 еў ра за «квад рат». 
Вя лі кія па мяш кан ні (больш за 1000 кв. мет раў) — знач на тан ней-
шыя. Цэ ны ва га юц ца ад 0,2 да 1 еў ра за 1 кв.м.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ
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ЮРЫ ДЫЧ НЫЯ АСО БЫ БОЛЬШ ДА ВЯ РА ЮЦЬ РУБ ЛЮ

КРЭ ДЫ ТА ВАН НЕ — СПРА ВА ТОН КАЯ...

КА ЛЯ 12 ЕЎ РА ЗА МЕ СЯЦ
ПРОДАЕТСЯ 
бизнес-центр 

Кристалл, 
9 030 м2. 

Офисные, торговые, 
производственные, 

складские помещения.
Удобное расположение. 

г. Гомель, ул. Ильича, 331-2.
Тел. (029) 195-56-81.
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СЛО ВА СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТА
«Пра грэ сіў най нор май бу ду ча га за ко на аб дзяр жаў-

на-пры ват ным парт нёр стве з'яў ля ец ца асоб ны раз-
дзел, які пры све ча ны ме на ві та пы тан ням за клю чэн ня 
па гад нен няў аб дзяр жаў на-пры ват ным парт нёр стве. 
Ён пра ду гледж вае іс тот ныя ўмо вы па гад нен ня: па дзел 
ры зы кі, пе ра да ча парт нё ру ма ё мас ці ці зя мель ных 
участ каў, пры няц це ад пры ват на га парт нё ра дзяр-
жа вай у ма ё масць та го, што ство ра на ў ме жах парт-
нёр ства, пра ду гле джа ны ме ха нізм вы плат з бюд жэ ту 
кош ту аб' ек та ў рас тэр мі ноў ку пры ват на му парт нё ру 
пас ля за кан чэн ня бу даў ніц тва і ін шыя», — ка жа Ак са на 
Цям ніц кая, на мес нік на чаль ні ка юры дыч на га ўпраў лен-
ня Мі ніс тэр ства эка но мі кі Бе ла ру сі.

ФАКТ
Па спя хо выя пры кла ды рэа лі за цыі пра ек таў дзяр жаў-
на-пры ват на га парт нёр ства ёсць у Та джы кі ста не, 
Поль шчы, Хар ва тыі, Ра сіі — у сфе ры транс пар ту 
і во да за бес пя чэн ня, энер ге ты кі. Ак тыў ная пра ца 
ў гэ тым кі рун ку вя дзец ца ва Укра і не. Да рэ чы, 
ін вес ты цыі пры дзяр жаў на-пры ват ным парт нёр стве 
мо гуць быць як за меж ны мі, так і ўнут ра ны мі, 
а так са ма зме ша ны мі. На ўдзел у пра ек тах ДПП 
пра во дзіц ца ад кры ты тэн дар.

— Ад ной з асноў ных за дач іні цы я ты-
вы з'яў ля ец ца ак тыў нае ўклю чэн не дзя-
цей, пад лет каў у рэа лі за цыю тых за дач, 
якія ста яць пе рад кі раў ніц твам го ра да і 
гра мад скі мі аб' яд нан ня мі той ці ін шай 
мяс цо вас ці, — за зна чыў прад стаў нік 
ЮНІ СЕФ Бе ла ру сі Юрый Ак са міт ны. 
— І пры ем на, што ма ла дое па ка лен не 
ўдзель ні чае ў вы ра шэн ні пы тан няў, якія 
ты чац ца па ляп шэн ня ўмоў жыц ця, фар-
мі ра ван ня зда ро ва га ла ду жыц ця, па-
вы шэн ня якас ці аду ка цыі... Дзе ці і пад-
лет кі пра яў ля юць ся бе ў гэ тых пра цэ сах 
вель мі ак тыў на. Імк нуц ца рэа лі за ваць 
свае ці ка выя іні цы я ты вы, а кі раў ніц тва, 
у сваю чар гу, пры слу хоў ва ец ца да іх.

Гэ тая між на род ная іні цы я ты ва бы ла 
агу ча на ў Стам бу ле сям нац цаць га доў 
та му, а з 2000-га па ча ла рас паў сюдж-
вац ца ва ўсім све це. У на шай кра і не 
да пра ек та ўжо да лу чыў ся 21 го рад, 
у лі ку якіх аб лас ныя цэнт ры, Ба ры саў, 
Шклоў, Жо дзі на, Лі да і ін шыя. Ся род 
іх ужо двум — На ва по лац ку і Пін ску 
— пры свое ны па чэс ны ста тус «Го рад, 
дру жа люб ны дзе цям».

— Мы ў свой час пры ня лі ра шэн не 
ўдзель ні чаць у гэ тай іні цы я ты ве, каб 
да па маг чы ажыц ця віць ідэі дзя цей і 
мо ла дзі на ша га го ра да, — па дзя лі ла ся 
стар шы ня На ва по лац ка га га рад ско га 
вы ка наў ча га ка мі тэ та На тал ля Ка ча на-

ва (на фота). — Раз гля да ем усе ідэі, якія 
па сту па юць ад на шых юных жы ха роў. У 
нас ство ра ны пар ла мент на ву чэн цаў, 
і на су стрэ чах з ім мы аб мяр коў ва ем 
іні цы я ты вы. На прык лад, з апош ніх пра-
па ноў — бу даў ніц тва аква пар ку. Ка лі 
фі нан са выя маг чы мас ці нам да зво ляць, 
то бу дзем рэа лі зоў ваць яе.

Пры На цы я наль най ка мі сіі па пра вах 
дзі ця ці ў Бе ла ру сі ство ра ны Ка ар ды на-
цый ны са вет, які раз гля дае за явы ад усіх, 
хто жа дае да лу чыц ца да пра ек та. Але 
ка лі для пры няц ця ў кан ды да ты па тра бу-
ец ца жа дан не па леп шыць умо вы жыц ця 
ма ла до га па ка лен ня, дык да ста ту су трэ-
ба «да рас ці». Сіс тэ ма кры тэ ры яў, па якіх 
ацэнь ва ец ца го рад, за кра нае роз ныя 
сфе ры, па чы на ю чы ад ахо вы зда роўя і 
аду ка цыі і за кан чва ю чы да па мо гай дзе-
цям, якія ма юць псі ха фі зіч ныя ад хі лен ні 
аль бо па збаў ле ны баць коў скай да па мо гі, 
у ін тэ гра ван ні ў гра мад ства на роў ных. У 
на ступ ным го дзе ад бу дзец ца між на род-
ная кан фе рэн цыя, пры све ча ная аба ро не 
пра воў дзя цей з улі кам ужо на бы та га 
на шай кра і най во пы ту. І, маг чы ма, та ды 
геа гра фіч ная па літ ра бе ла рус кіх га ра доў 
іні цы я ты вы «Га ра ды, дру жа люб ныя дзе-
цям» бу дзе яшчэ больш раз на стай най, а 
жыц цё ста не леп шым.

Але на ДРАП КО
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ПРЫ СЛУ ХАЦ ЦА 
ДА ТА ГО, 

ШТО КА ЖУЦЬ ДЗЕ ЦІ
«Лю бое гра мад ства па він на ста віц ца да мо ла дзі, як да свай го са ма га 
каш тоў на га ка пі та лу». Гэ ты па сту лат ААН ва ўсе ча сы гу чыць ак ту аль на. 
Дня мі Бе ла рус кае ра дыё пры пад трым цы Мі ніс тэр ства аду ка цыі, На цы я-
наль на га цэнт ра мас тац кай твор час ці дзя цей і мо ла дзі, дзі ця ча га фон ду 
ААН ЮНІ СЕФ у Бе ла ру сі прэ зен та ва ла ў пра гра ме «Ад кры тая пля цоў ка» 
пра ект «Го рад, дру жа люб ны дзе цям». На го дай ста ла тое, што гэ ты па-
чэс ны ста тус атры маў ужо дру гі го рад на шай кра і ны — Пінск.

Ад Ві цеб ска да Са ма ры — больш за 1,5 
ты ся чы кі ла мет раў, але, ня гле дзя чы 
на гэ та, аб лас ны цэнтр Бе ла ру сі і ад мі-
ніст ра цый ны цэнтр Са мар скай воб лас ці 
мно гае аб' яд ноў вае. Гэ та му спры яе і 
да га вор аб парт нёр скіх ад но сі нах двух 
аб лас ных цэнт раў, які быў пад пі са ны 
11 мая 2001 го да.

У лі пе ні 2004 го да па між Са мар скай аб лас-
ной гра мад скай ар га ні за цы яй бе ла ру саў «Рус-
ка-бе ла рус кае бра тэр ства 2000» і Ві цеб скім 
га рад скім вы ка наў чым ка мі тэ там быў пад пі-
са ны пра та кол аб асноў ных кі рун ках су пра-
цоў ніц тва.

На дум ку Іры ны Глус кай, кі раў ні ка ар га ні-
за цыі са мар скіх бе ла ру саў, сён ня не аб ход на 
пе ра хо дзіць да но вых форм су пра цоў ніц тва 
па між Ві цеб скам і Са ма рай.

— На ша ар га ні за цыя га то ва спры яць фар-
мі ра ван ню су мес ных кам па ній і вы твор час цяў 
з Ві цеб скай воб лас цю ў Па волж скім рэ гі ё не. 
Упэў не на, што бу дзе мець пос пех і раз віц цё 
парт нёр скіх ад но сін у га лі не аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су і ў сфе ры ту рыс тыч ных па слуг, — 
пе ра ка на на Іры на Мі хай лаў на.

— Трэ ба ад зна чыць, што но вы ім пульс су-
пра цоў ніц тву па між на шы мі рэ гі ё на мі, — ка жа 
Іры на Глус кая, — даў і тур «Вы дат ны рэ гі ён 
«Бэ ла Дзві на» па Ві цеб скай воб лас ці, які пра-
хо дзіў у па чат ку каст рыч ні ка.

Пад час прэ зен та цыі ту рыс тыч ных маг чы-
мас цяў Ві цеб скай воб лас ці, якая пра хо дзі ла 
ў ту рыс тыч на-ін фар ма цый ным цэнт ры Ві цеб-
ска, на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня спор ту 
і ту рыз му абл вы кан ка ма На тал ля Елі се е ва 
ад зна чы ла, што ся род ту рыс таў Ві цеб шчы ны 
больш за 90 пра цэн таў уся го ту рыс тыч на га 
па то ку — ра сі я не.

— Ці ка васць да на ша га краю ўзрас тае, аб 
чым свед чыць і той факт, што за сем ме ся цаў 
гэ та га го да экс парт ту рыс тыч ных па слуг уз рос 
больш чым на 25 пра цэн таў, а ар га ні за цыя 
ту раў — ад на з эфек тыў ных форм ра бо ты па 
пры цяг нен ні ўва гі да рэ гі ё на, — упэў не на На-
тал ля Юр' еў на. — Так, на прык лад, ле тась мы 
пра вя лі тур па вод ных марш ру тах Ві цеб шчы-
ны. Ця пер мы ак тыў на ства ра ем і раз ві ва ем 

бай да рач ныя марш ру ты. Ад на з са мых апош-
ніх пра па ноў — па да рож жа на бай дар ках «З 
ва ра гаў у грэ кі: па шля ху прод каў» па рэ ках і 
азё рах По лач чы ны.

Ха рак та ры зу ю чы ў цэ лым ту рыс тыч ны па-
тэн цы ял Ві цеб скай воб лас ці, На тал ля Елі се е ва 
зра бі ла ак цэнт на пры ваб нас ці куль тур на-па-
зна валь на га, эка ла гіч на га, азда раў лен ча га і 
па ляў ні ча га ту рыз му.

— У нас, са праў ды, ёсць што па гля дзець: 
тры ты ся чы пом ні каў ар хеа ло гіі, ар хі тэк ту ры, 
гіс то рыі і куль ту ры, 237 пом ні каў пры ро ды, 
вы дат ная ба за для са на тор на-ку рорт на га ад-
па чын ку, да рэ чы, вель мі за па тра ба ва ная, — 
ад зна чы ла на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 
спор ту і ту рыз му Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

У Ві цеб скай воб лас ці ак тыў на раз ві ва ец ца 
і сель скі ту рызм. Толь кі ў гэ тым го дзе бы ло 
за рэ гіст ра ва на ка ля 30 аг ра эка ся дзіб, і ця пер 
іх у рэ гі ё не больш за ча ты рыс та. Удзель ні кі 
 ту ра па бы ва лі на ад ной з та кіх ся дзіб з ра ман-
тыч най і тро хі за гад ка вай наз вай «Ма зур ны 
бе раг», якая раз ме шча на ў вёс цы Ма зу ры на 
ў Мёр скім ра ё не.

Гас цін насць гас па да ра гэ тай аг ра ся дзі бы 
Эду ар да Ця рэш кі, а так са ма цеп лы ня і ўтуль-
насць, якія ён ства рыў у сва ёй ся дзі бе, кра ну ла 
ўсіх удзель ні каў ту ра. Але, ка лі Эду ард Ка зі мі-
ра віч пра па на ваў яшчэ пра ка ціц ца на ка та ры 
па За ход няй Дзві не, якая ўся го за не каль кі 
дзя сят каў мет раў ад ся дзі бы, ра дас ці ў гас цей 
не бы ло кан ца...

У пра гра ме ту ра бы ло і на вед ван не По лац-
ка га жа но ча га Спа са-Еў фра сін неў ска га ма нас-
ты ра, дзе быў ар га ні за ва ны вы нас Кры жа Еў-
фра сін ні По лац кай. Гос ці азна ё мі лі ся так са ма 
са сла ву тас ця мі По лац ка, Брас ла ва, Ра со наў.

Пас ля агля ду му зея пар ты зан ска га по бы-
ту на ра сон скай зям лі ў Роў ным По лі рас па-
ча ла ся ані ма цый ная пра гра ма «А на вай не, 
як на вай не...», пад рых та ва ная ра бот ні ка мі 
ра ён на га До ма куль ту ры, ад дзе ла ідэа ла гіч-
най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
рай вы кан ка ма.

Па бы ва лі ўдзель ні кі ту ра і ў Рэс пуб лі кан скім 
ланд шафт ным за каз ні ку «Ель ня» ў Мёр скім ра-
ё не, дзе ство ра ны эка ла гіч ны цэнтр і бу ду ец ца 
ту рыс тыч ная эка ла гіч ная сцеж ка. Акра мя та го, 

ар га ні за та ры азна ё мі лі гас цей з інф ра струк-
тур ны мі аб' ек та мі рэ гі ё на.

Пад час ту ра яго ўдзель ні кі на ве да лі «Здраў-
нё ва» — му зей-ся дзі бу рус ка га мас та ка, май-
стра парт рэ та, гіс та рыч ных і бы та вых сцэн Ільі 
Яфі ма ві ча Рэ пі на, а так са ма дом-му зей Мар ка 
Ша га ла — ад на го з са мых вя до мых прад стаў ні-
коў мас тац ка га аван гар да XX ста год дзя.

Што ж уяў ляе са бой рэ гі ён «Бэ ла Дзві на»? 
Гэ ты рэ гі ён уклю чае част ку тэ ры то рыі Ві цеб-
скай воб лас ці Бе ла ру сі (Верх ня дзвін скі, Ра сон-
скі і Брас лаў скі ра ё ны), рэ гі ён Лат га лія (Балв скі, 
Даў гаў піл скі, Крас лаў скі, Лу дзен скі, Прэй льскі 
і Рэ зек нен скі ра ё ны Лат віі, а так са ма два га ра-
ды рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня — Даў гаў пілс і 
Рэ зек не) і рэ гі ён Аў кштай ція (Літ ва). Усе гэ тыя 
рэ гі ё ны — удзель ні кі між на род на га транс гра-
ніч на га пра ек та «Бэ ла Дзві на — 2». Пра яго 
рэа лі за цыю рас па вёў ка ар ды на тар пра ек та, 
га лоў ны спе цы я ліст ад дзе ла спор ту і ту рыз му 
По лац ка га гар вы кан ка ма Ігар За грэ каў.

Сён ня рэа лі за цыя пра ек та ўвай шла ў но-
вую фа зу, аб' яд ноў ва ю чы 2 транс гра ніч ныя 
рэ гі ё ны — Бал тый скі азёр ны край і Бэ ла Дзві-
на. Пло шча тэ ры то рыі рэ гі ё на «Бэ ла Дзві на» 
скла дае больш за 40 тыс. квад рат ных кі ла-
мет раў, тут пра жы вае ка ля двух міль ё наў ча-
ла век.

— З улі кам та го, што Ві цебск — дзе ла вы 
парт нёр Са ма ры, удзел прад стаў ні коў са мар-
ска га рэ гі ё на ў ту рыс тыч ным ту ры па Ві цеб-
скай воб лас ці да зво ліў знач на па шы рыць на шы 
парт нёр скія ад но сі ны і сфар мі ра ваць пе ра лік 
спраў на блі жэй шую перс пек ты ву.

Ад нак не толь кі ту рыс тыч ны мі зда быт ка мі 
ад зна чыў ся гэ ты тур. Ся род удзель ні каў ту-
ра быў Вік тар Ана толь е віч Бы каў з Санкт-Пе-
цяр бур га. На ра дзіў ся 2 кра са ві ка 1954 го да 
ў Ле нін гра дзе. У 1975 го дзе Вік тар скон чыў 
Ле нін град скае ор дэ на Ле ні на Чыр ва на сцяж-
нае ву чы лі шча чы гу нач ных вой скаў і ва ен ных 
зно сін імя М.В. Фрун зэ, тым са мым пра цяг нуў 
спра ву свай го баць кі Ана то ля Іо сі фа ві ча, які ў 
га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны быў на чаль ні кам 
пу ця вой ка ло ны га лаў но га ра монт на-ад наў лен-
ча га цяг ні ка №10 і быў уз на га ро джа ны ор дэ-
нам Чыр во най Зор кі, ме да ля мі «За аба ро ну 
Ле нін гра да» і «За ба я выя за слу гі».

Слу жыў на Паў ноч ным фло це, а ў 1999 го-
дзе — у зван ні ка пі та на 2 ран гу, зволь не ны ў 
за пас. Дзя ду ля Вік та ра Ана толь е ві ча, Бы каў 
Іо сіф і ба бу ля Ксе нія жы лі ў вёс цы Ба ра ду лі на 
Дры сен ска га (ця пер Верх ня дзвін ска га) ра ё на 
Ві цеб скай воб лас ці. Вы ха ва лі яны пяць сы ноў, 
трое з якіх за гі ну лі ў га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. Ска жу, што да вай ны ў гэ тай вёс цы бы-
ло 15 два роў і 48 жы ха роў, але ў лю тым 1943 
го да пад час кар най апе ра цыі фа шыс таў «Зі мо-
вае ча раў ніц тва» вёс ка бы ла зні шча на...

Пра гэ тыя па дзеі на шмат па кут най бе ла-
рус кай зям лі па мя та юць і бу дуць па мя таць і ў 
Бе ла ру сі, і на бе ра гах Вол гі.

Мі ка лай БОЙ КА
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САМАРСКІМ БЕЛАРУСАМ 
ПАКАЗАЛІ МАЗУРНЫ БЕРАГ

Удзель ні кі ту ра «Вы дат ны рэ гі ён «Бэ ла Дзві на» па Ві цеб скай Удзель ні кі ту ра «Вы дат ны рэ гі ён «Бэ ла Дзві на» па Ві цеб скай 
воб лас ці на ба зе ад па чын ку «Кру пе ні на».воб лас ці на ба зе ад па чын ку «Кру пе ні на».

Ані ма цый ная пра гра ма «А на вай не, як на вай не...» Ані ма цый ная пра гра ма «А на вай не, як на вай не...» 
у му зеі пар ты зан ска га по бы ту на ра сон скай зям лі.у му зеі пар ты зан ска га по бы ту на ра сон скай зям лі.

«Здраў нё ва», му зей-ся дзі ба рус ка га мас та ка, май стра парт рэ та, «Здраў нё ва», му зей-ся дзі ба рус ка га мас та ка, май стра парт рэ та, 
гіс та рыч ных і бы та вых сцэн Ільі Яфі ма ві ча Рэ пі на.гіс та рыч ных і бы та вых сцэн Ільі Яфі ма ві ча Рэ пі на.

ЗдарэннеЗдарэнне  ��
З НА ЖОМ У ЮВЕ ЛІР НУЮ КРА МУ...

У ста лі цы быў учы не ны ўзбро е ны на пад на юве лір ную кра му. Зла чын цу за тры ма лі на 
мес цы. Па ін фар ма цыі Каст рыч ніц ка га РУ УС г. Мін ска, за тры ма ны — 36-га до вы ра ней 
су дзі мы не пра цу ю чы мін ча нін. Ён зай шоў у юве лір ную кра му па ву лі цы Чка ла ва і, па гра-
жа ю чы на жом, за па тра ба ваў ад пра даў цоў пе ра даць яму 7 міль ё наў руб лёў. Але ад на з 
пра да ва чак на ціс ну ла «тры вож ную» кноп ку. На мес ца зда рэн ня тут жа бы ла на кі ра ва на 
гру па за тры ман ня ад дзе ла дэ парт амен та ахо вы і след ча-апе ра тыў ная гру па Каст рыч ніц-
ка га РУ УС. За хоп быў пра ве дзе ны ў мо мант, ка лі жан чы нам ні чо га не па гра жа ла. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КрыміналКрымінал  ��

ПРА ПА НОЎ ВАЎ ПО СУД І... АБ КРА ДАЎ ПЕН СІ Я НЕ РАЎ
Пер ша май скі РУ УС г. Мін ска вы шук вае муж чы ну, які аб кра даў пен сі я не раў.

Той зна ё міў ся з па жы лы мі людзь мі на ву лі цы, пра па ну ю чы ім ку піць быц цам бы 
якас ны і даў га веч ны по суд ад вя до мых вы твор цаў. Пры гэ тым пра да вец га тоў 
быў на ват да па маг чы за нес ці цяж кія ка роб кі з по су дам па куп ні кам да до му. А там 
імк ну ўся вы браць мо мант і, ка лі шан ца ва ла, вы кра даў гро шы ў гас па да роў жыл-
ля. Пры гэ тым да спра вы зла мыс нік па ды хо дзіў «твор ча». Не як ён па зна ё міў ся 
з пен сі я не рам, яко га пе ра ка наў па зы чыць яму гро шай на мыт нае афарм лен не 
аў та ма бі ля, які быц цам бы ста яў на гра ні цы. Пры гэ тым абя цаў вяр нуць срод кі 
іх ула даль ні ку лі та раль на на заўт ра, пры чым з са лід ны мі пра цэн та мі. У па цяр пе-
ла га не бы ло з са бой па трэб най су мы. Та ды афе рыст уга ва рыў зняць гро шы з 
бан каў ска га ра хун ку. У ру кі да зла чын цы па тра пі ла 50 міль ё наў руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


