
Кры зіс пры му сіў жы ха роў 
Бе ла ру сі стрым лі ваць 
ту рыс тыч ныя «апе ты ты», та му 
як ні ко лі ста лі ак ту аль ныя 
мяс цо выя ту рыс тыч ныя аб' ек ты. 
Ка рэс пан дэнт «МС» ад пра віў ся 
ў Іва цэ ві чы — вы свет ліць, 
што сён ня ча кае ту рыс та 
ў звы чай ным бе ла рус кім ра ё не.

Аб' ек таў шмат. 
Не ха пае во пы ту

Што сён ня мо жа пра па на ваць 
Іва цэ віц кі ра ён ту рыс ту? На гэ тае 
пы тан не ад ка заў стар шы ня Іва-
цэ віц ка га ра ён на га Са ве та дэ-
пу та таў Аляк сандр СА РО КА.

— Пер шы кі ру нак у ту рыс тыч-
най сфе ры ў Іва цэ віц кім ра ё не — 
гэ та аг ра ся дзі бы. Іх не так шмат, 
уся го ча тыр нац цаць, ад нак усе 
яны на сён няш ні дзень пра цу-
юць. Дру гі кі ру нак — па ляў ні чыя 
ўгод дзі. І прак тыч на ва ўсіх та кіх 
гас па дар ках у нас ёсць ба зы для 
пры ёму па ляў ні чых. Гэ та доб-
раў па рад ка ва ныя до мі кі, у якіх з 
кам фор там мож на спы ніц ца. Да-
рэ чы, на па ля ван не вель мі час та 
пры яз джа юць за меж ні кі.

Акра мя та го, сён ня ідзе ак-
тыў нае пры цяг нен не ін вес та раў 
для за бу до вы пля цо вак ва кол 
азёр і ва да ёмаў. У Іва цэ віц кім 
ра ё не 11 азёр зай ма юць 5 ты-
сяч гек та раў, са мае буй ное з 
іх — Вы га на шчан скае, пло шчай 
у 2600 гек та раў. У вёс ках Баб ро-
ві чы і Вы га на шчы, по бач з які мі 
зна хо дзяц ца буй ныя азё ры, сён-
ня прак тыч на ня ма ні ад на го пус-
то га до ма. Пры яз джа юць лю дзі з 
Пін ска, Брэс та, Мін ска, Маск вы, 
куп ля юць ха ты і жы вуць. Там, дзе 
ёсць доб рыя пры род ныя ўмо вы 
і ва да, вёс кі са праў ды ажы ва-
юць, — пад крэс лі вае Аляк сандр 
Са ро ка.

Па сло вах стар шы ні ра ён на-
га Са ве та, сён ня ў ма лых вёс ках 
скла ла ся та кая сі ту а цыя, што ста-
лі за кры ва цца мяс цо выя шко лы 
і клу бы, та му гэ тыя бу дын кі пра-
па ноў ва юць ін вес та рам. «Прак-
тыч на ўсе па доб ныя аб' ек ты мы 

рэа лі за ва лі. Больш за тое, лю дзі 
не прос та куп ля юць та кія бу дын-
кі — яны іх ра ман ту юць, уклад-
ва юць сур' ёз ныя гро шы, ро бяць 
ба зы ад па чын ку. З ад на го бо ку, 
мы пра да ём ма ё масць, а з дру го-
га — ства ра ем ту рыс тыч ную інф-
ра струк ту ру, — да даў Аляк сандр 
Са ро ка. — Яшчэ адзін ту рыс тыч ны 
кі ру нак — гэ та пры да рож ны сэр-
віс. Па вод ле схе мы яго раз віц ця, 
якая бы ла за цвер джа на Брэсц кім 
абл вы кан ка мам, усе маг чы мыя 
ўчаст кі мы вы ста ві лі на аў кцы ён, 
і прак тыч на ўсе яны ўжо вы куп ле-
ны. На сён няш ні дзень два аб' ек ты 
зна хо дзяц ца ў ста дыі бу даў ніц тва, 
а ас тат нія функ цы я ну юць».

Тэ ры то рыя Іва цэ віц ка га ра ё на 
ба га тая і на гіс та рыч ныя мяс ці ны. 
Тут зна хо дзяц ца 103 пом ні кі гіс то-
рыі і куль ту ры. Ся род іх — зна ка-
мі ты за мак Пус лоў скіх, які ця пер 
ад наў ля юць. «Ужо ўкла дзе ны 
пры стой ныя срод кі, рэ стаў ра цыя 
пра соў ва ец ца. Дах зроб ле ны, 
вок ны па ста ві лі, фа са ды част ко-
ва га то выя. Але аб' ект яшчэ не 
ўве дзе ны ў экс плу а та цыю — ідзе 
бу доў ля, та му на ват част ко ва ад-
крыць за мак нель га», — ад зна-
чыў Аляк сандр Са ро ка.

Вель мі па пу ляр ныя ся род ту-
рыс таў гіс та рыч ныя рэ кан струк-
цыі, якія ў Іва цэ віц кім ра ё не 
пра вод зяц ца ў ме ма ры яль ным 
комп лек се пар ты зан скай сла вы 
«Ха ван шчы на». Апош ні раз та кое 
ме ра пры ем ства на ве да лі ча ты ры 
ты ся чы ча ла век за два дні.

— Што да не да хо паў, то сён-
ня ўла даль ні кам на шых аб' ек-
таў не ха пае во пы ту, — ад зна чае 
стар шы ня Іва цэ віц ка га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў. — Мы да па ма-
га ем гас па да рам ту рыс тыч ных 
кро пак: каб ме лі свае сай ты, каб 
да ва лі рэ кла му. Але да гэ та га ча-

су леп шай рэ кла май за ста юц ца 
ўлас ны во пыт і ўра жан ні: лю дзі 
рас каз ва юць адзін ад на му, як і 
ку ды з'ез дзі лі.

Усё вы ра шае се зон
Адзін з па пу ляр ных аб' ек таў 

на тэ ры то рыі Іва цэ віц ка га ра ё-
на — «Гас ці нны двор Ня ха ча ва». 
Ён з'яў ля ец ца пом ні кам ар хі тэк-
ту ры ХІХ ста год дзя. Па сло вах 
ды рэк та ра Сяр гея ЯЦЫ НЫ, 
ко ліш няя паш то вая стан цыя бы-
ла па бу да ва на ў 1841 го дзе. Сяр-
гей, а так са ма адзін з за сна валь-
ні каў вы рас лі ў гэ тых мяс ці нах, 
та му ка лі паў ста ла пы тан не, дзе 
ад крыць шмат функ цы я наль ны 
комп лекс з гас ці ні цай і рэ ста ра-
нам, су мнен няў не ўзнік ла.

— Ка лі мы звяр ну лі ся ў мяс цо-
вую ад мі ніст ра цыю з прось бай 
аб на быц ці гэ та га ўчаст ка, то 
атры ма лі поў ную пад трым ку, — 
ус па мі нае Сяр гей Яцы на.

Паш то вую стан цыю ад наў ля-
лі з за ха ван нем усіх гіс та рыч ных 
тон ка сцяў, каб гос ці змаг лі ад-
чуць дух та го ча су. Больш за тое, 
ня даў на ў ар хі вах ула даль ні кі 
знай шлі ары гі наль ны план стан-
цыі, та му ў да лей шым комп лекс 
мо жа быць пры ве дзе ны ў аб са-
лют на аў тэн тыч ны стан. Да рэ чы, 
бу ды нак ад наў ляў ся пад на гля-
дам Мі ніс тэр ства куль ту ры.

— Вя до ма, у боль шай сту пе ні 
гэ та се зон ны біз нес. У нас час та 
пра вод зяц ца вя сел лі, та му ле та 
ўжо сён ня рас пі са на прак тыч на да 
жніў ня. Сі ту а цыя скла ла ся та кая, 
што ле тась нам на ват прый шло-
ся ад мо віц ца ад дзя сят ка пра па-
ноў, — ад зна чае ды рэк тар. — Але 
нель га ска заць, што во сен ню і 
зі мой лю дзей ня ма. У нас ёсць 
рэ ста ран, бар, боў лінг. Лю дзі 
заў сё ды пры яз джа юць, прос та ў 

ха лод ны час іх менш. Мы ўжо хо-
чам па шы рац ца, бо сён ня на шы 
маг чы мас ці не каль кі аб ме жа ва-
ныя. Мы зна хо дзім ся да лё ка ад 
буй ных га ра доў, гас ці ніч ных ну-
ма роў не так шмат, і та му пад час 
тых жа вя сел ляў не атрым лі ва ец-
ца раз мяс ціць усіх гас цей.

Акра мя та го, усе су пра цоў ні кі 
аб' ек та — жы ха ры на ва коль ных 
вё сак, а сён ня, на жаль, у вёс-
ках час та не ха пае пра цоў ных 
мес цаў. «А вось на ша га шэф-ку-
ха ра мы пры вез лі з Мін ска — ён 
на ву чыў мяс цо вых ку ха раў усім 
тон ка сцям і сак рэ там», — да даў 
Сяр гей Яцы на.

Ад крыц цё та ко га комп лек су 
пры цяг ну ла не толь кі бе ла рус кіх ту-
рыс таў, але і жы ха роў ін шых кра ін. 
Па сло вах ды рэк та ра, да іх час та 
пры яз джа юць ра сі я не, па ля кі.

Ра ён ны та ліс ман
За меж ныя гос ці так са ма час-

та на вед ва юць аг ра ся дзі бы. Па 
сло вах гас па да ра аг ра ся дзі-
бы «Та ліс ман» Але га КУ І СА, 
у яго час та спы ня юц ца эс тон цы, 
фран цу зы і італь ян цы, якія пры-
яз джа юць па па ля ваць у Іва цэ-
віц кім ра ё не. «Сі ту а цыя на рын-
ку ў 2015 го дзе бы ла леп шая, а ў 

апош нія два га ды ста ла пры яз-
джаць менш лю дзей, — ад зна-
чыў Алег. — Ця пер у бе ла ру саў 
бюд жэт стаў больш сціп лым, але 
я ду маю, што ў перс пек ты ве сі ту-
а цыя аба вяз ко ва на ла дзіц ца».

Най боль шай па пу ляр нас цю 
аг ра ся дзі ба прад ка заль на ка рыс-
та ец ца ў цёп лую па ру го да. На тэ-
ры то рыі «Та ліс ма на», акра мя до-
ма, ёсць аль тан кі, лаз ня, а так са-
ма штуч ны ва да ём, у які гас па дар 
за пус ціў ры бу. Дзя ку ю чы гэ та му 
сю ды пе ры я дыч на пры яз джа юць 
заў зя тыя ры ба кі. У бу ду чы ні біз-
нес мен пла нуе па бу да ваць яшчэ 
ад ну лаз ню і па са дзіць сад.

Алег пра па нуе сва ім клі ен там 
і да стат ко ва не звы чай ную ў на-
шых кра ях за ба ву. Пры яго аг-
ра ся дзі бе раз мя шча ец ца стра у-
са вая фер ма, а ах вот ныя мо гуць 
па каш та ваць яеч ню з стра у са ва га 
яй ка. На фер ме так са ма жы вуць 
ос лі кі, на якіх мож на па ка тац ца 
як дзе цям, так і да рос лым.

— Ця пер клі ен таў не так шмат, 
але пра за крыц цё і про даж я і не 
ду маю, — пры знаў ся Алег Ку іс. — 
Ка лі спра вы пой дуць дрэн на, то 
сам пе ра еду сю ды з сям' ёй. Як 
мож на ка заць аб про да жы, ка лі 
ўкла дзе на столь кі сіл? Мяс цо вая 
ўла да нас пад трым лі вае, гро шай 
на ўтры ман не ха пае, та му «згорт-
вац ца» я зу сім не ха чу.

Сён ня ту рыс тыч ныя аб' ек ты 
Іва цэ віц ка га ра ё на са праў ды ка-
рыс та юц ца па пу ляр нас цю. Вя до-
ма, ця пер ту рыс таў ста ла менш, 
чым не каль кі га доў та му, але лю-
дзі пры яз джа юць ад па чы ваць, 
пра цяг ва юць ад зна чаць вя сел лі... 
Ула даль ні кі ду ма юць пра бу ду-
чы ню і па шы ра юць свой біз нес, 
а ў са мім ра ё не па ста ян на на бы-
ва юц ца но выя ўчаст кі пад бу даў-
ніц тва. Па сло вах стар шы ні Іва цэ-
віц ка га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 
Аляк санд ра Са ро кі, у на ступ ныя 
га ды ча ка ец ца боль шая ці ка васць 
з бо ку ту рыс таў да ра ё на. А мяс-
цо вая ўла да і ўла даль ні кі га то вы 
зра біць усё не аб ход нае, каб гэ тую 
ці ка васць за да во ліць.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
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ЛЕП ШАЯ РЭ КЛА МА — 

УЛАС НЫ ВО ПЫТ І ЎРА ЖАН НІ
Што ад бы ва ец ца з мяс цо вым ту рыз мам
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