
ПРА ДУК ТЫ 
I МЕ ТА ЛА ВЫ РА БЫ 
НА ЭКС ПАРТ

За мi ну лы год тут вы ка на лi за-
дан нi па 17 з 20 клю ча вых па каз чы-
каў раз вiц ця. Ба за пра мыс ло вас цi 
ра ё на — дзе сяць прад пры ем стваў, 
якiя больш за па ло ву пра дук цыi 
рэа лi зу юць за ме жы Бе ла ру сi ў 
23 кра i ны све ту. Гэ та за во ды га-
за вай апа ра ту ры, ме та ла вы ра-
баў, хле ба за вод, ма лоч нае прад-
пры ем ства «На ва груд скiя Да ры», 
вiн за вод, дзве швей ныя фаб ры кi 
(на ад ной з iх вы раб ля юць спец-

адзен не, на дру гой — звы чай нае). 
Пры ват нае бе ла рус ка-iз ра iль скае 
прад пры ем ства «Ле ор Плас тык» 
га туе са ла ты з га род нi ны i рыб-
ныя пры сма кi. «Пра вiт Бел» — так-
са ма пры ват нае прад пры ем ства, 
якое зай ма ец ца паў фаб ры ка та мi 
з га род нi ны i мя са. За мi ну лы год 
пра мыс ло васць ра ё на па вя лi чы ла 
аб' ём вы твор час цi амаль на 12 % 
i вы ра бi ла пра дук цыi на 360 мiль ё -
наў руб лёў.

— Iн дэкс фi зiч на га аб' ёму ле тась 
пад рос на 4,7 %, гэ та трэ цi вы нiк 
па ўсёй Гро дзен скай воб лас цi, — 

рас ка заў пра пос пе хi ра ё на Сяр гей 

Федчанка. — За гэ ты час мы экс-

пар та ва лi ле са ма тэ ры я лы i швей-

ную пра дук цыю на но выя рын кi трох 

кра iн: Кiп ра, Нi дэр лан даў, Чэ хii.

Амаль на 10 % пад рас ла вы твор-

часць сель скай гас па дар кi. У ра ё-

не во сем ар га нi за цый, на кож ную 

з якiх у ся рэд нiм пры хо дзiц ца ка ля 

васьмі ты сяч гек та раў зя мель ных 

угод дзяў. Ле тась ра ён упер шы ню 

пе рай шоў мя жу ў пяць ты сяч тон 

па на до ях ма ла ка.

Ра ён нае бу даў нi ча-ман таж нае 

ўпраў лен не зай ма ец ца ўзвя дзен нем 

жыл ля i вы твор чых па мяш кан няў. 

Ле тась збу да ва лi тры шмат ква тэр-

ныя да мы i фер му. Сё ле та ў На ва-
груд ку з'я вяц ца яшчэ два да мы.

ГА РА ЧАЯ ВА ДА АД СОН ЦА 
I ШТУЧ НАЯ ЛЫЖ НЯ

На На ва груд чы не функ цы я-

ну юць ра ён ная баль нi ца, ча ты ры 

ам бу ла то рыi ўра ча агуль най прак-

ты кi, дзве баль нi цы сяст рын ска га 
до гля ду i 22 фель чар ска-аку шэр-
скiя пунк ты. Да рэ чы, па вы нi ках 
2019 го да Ацмi наў скi ФАП стаў 
най леп шым у кра i не.

— Ле тась на бы лi ча ты ры ма-

шы ны хут кай да па мо гi, а сё ле та ў 

ра ё не з'я вiц ца аў та ма бiль хут кай 

да па мо гi кла са «В». Хо ць бы ад-

на та кая ма шы на па вiн на быць, — 

упэў не ны стар шы ня. — Па ста вiм у 

баль нi цы та мог раф. Спе цы яль на 

пад яго рэ кан стру ю ем ад па вед ныя 
па мяш кан нi, на што пой дзе ка ля 
420 ты сяч руб лёў. Гэ тае аб ста ля-
ван не бу дзе аб слу гоў ваць На ва-
груд скi i Ка рэ лiц кi ра ё ны.

Рэ кан стру я ва лi сiс тэ му га ра ча га 
во да за бес пя чэн ня для ра дзiль на га 
ад дзя лен ня, рэ анi ма цыi i апе ра цый-
на га бло ка баль нi цы — ва да ця пер 
па да гра ец ца з да па мо гай цеп ла вых 
пом паў i со неч ных па нэ ляў. Сё ле-
та тут уста лю юць яшчэ фо та элект-
рыч ныя па нэ лi, каб па вя лi чыць эка-
на мiч ны i эка ла гiч ны эфект.

Спар тыў нае жыц цё на На ва-
груд чы не так са ма на сы ча нае: тры 
спар тыў на-юнац кiя шко лы, зна ка-
мi ты на ўсю кра i ну бiя тлон ны комп-
лекс «Ся лец» са штуч най сiс тэ май 
аснеж ван ня.

— Ужо на бы лi лаз ню для спарт-
сме наў, зра бi лi пра ект на-каш та рыс-
ную да ку мен та цыю для пад аў жэн ня 
тра сы, каб мож на бы ло пра во дзiць 
мiж на род ныя спа бор нiц твы, — па-
дзя лiў ся Сяр гей Фед чан ка.

А яшчэ сё ле та пач не сваю ра бо-
ту но вы фiз куль тур на-азда раў лен-
чы комп лекс «Лi дар» з ба сей нам i 
спар тыў ны мi пля цоў ка мi для са мых 
роз ных за ня ткаў.

«ЗЯ ЛЁ НАЯ» ЭНЕР ГЕ ТЫ КА 
I ВЫ РА БЫ З АД ХО ДАЎ

Га рад скiя ўла ды ак тыў на су пра-
цоў нi ча юць з Еў ра пей скiм са юзам i 
ПРА АН, рэа лi зоў ва юць роз ныя пра-
гра мы, iмк ну чы ся зра бiць На ва гру-
дак «смарт-сi цi». Ле тась у го ра дзе 
з'я вi ла ся 400 «ра зум ных» свят ло-
ды ёд ных лiх та роў. Гэ та не толь кi 
зра бi ла ву лi цы больш свет лы мi, але 
i да зво лi ла сэ ка но мiць мi нi мум 30 % 
элект ра энер гii, якая спат рэ бi ла ся б 
для ра бо ты ста рым лям пач кам. 
Ава ло да лi на На ва груд чы не i энер-
гi яй вет ру. У мяс цо вым вет ра пар ку 
20 уста но вак агуль най ма гут нас цю 
звыш 32 МВт — гэ та амаль трэць 
та кiх кры нiц энер гii ў кра i не.

У аграр ным ка ле джы На ва груд-
ка ства ры лi ву чэб на-кан суль та цый-
ны цэнтр па ад наў ляль ных кры нi цах 
энер гii, ахо ве на ва коль на га ася род-
дзя, ра цы я наль ным вы ка ры стан нi 
пры род ных рэ сур саў i энер га збе ра-
жэн нi. А яшчэ з'я вi ла ся но вая спе-
цы яль насць «Ахо ва на ва коль на га 
ася род дзя i ра цы я наль нае вы ка ры-
стан не пры род ных рэ сур саў». Для 
ка ле джа на бы лi кам плект вет ра-
 э нер ге тыч най уста ноў кi ма гут нас-
цю 2,8 кВт, кам плект ге лiя во да на-

гра валь най уста ноў кi на 

200 лiт раў. У пер шым паў-

год дзi 2020-га пла ну ец ца 

ўста ноў ка фо та элект рыч-

ных па нэ ляў ма гут нас цю 

1,2 кВт.

Сё ле та ў го ра дзе пач нуць 

ма дэр нi за цыю двух да моў, 

дзе ство раць комп лекс ную 

iн тэ ле кту аль ную сiс тэ му для 

пад лi ку спа жы ван ня ча ты-

рох вi даў рэ сур саў: цяп ла, 

ва ды, га зу, элект рыч нас цi. 

Гэ та бу дзе пер шая iн тэ гра-

ва ная сiс тэ ма ў Бе ла ру сi.

Тры га ды та му ў ра ё не 

бы ла за пу шча на сар цi ро-

вач ная лi нiя ка му наль ных 
ад хо даў. У Гро дзен скай воб лас цi, 
да рэ чы, што год збi ра ец ца ка ля 
10 ты сяч тон па лi ме раў для пе ра-
пра цоў кi. У мi ну лым го дзе па ча ла-
ся рэа лi за цыя су мес на га пра ек та 
Еў ра пей ска га са ю за i На ва груд-
ска га рай вы кан ка ма «Ства рэн не 
па тэн цы я лу для поў най уты лi за цыi 
цвёр дых ка му наль ных ад хо даў для 
ўстой лi ва га раз вiц ця ча ты рох ра ё-
наў Гро дзен скай воб лас цi з увя дзен-
нем iнi цы я ты вы дзяр жаў на-пры ват-
на га парт нёр ства i рас пра цоў кай 
аду ка цый ных пра грам для ўста ноў 
аду ка цыi i на сель нiц тва». Мяр ку ец-
ца, што тут збу ду юць тэх на ла гiч ную 
лi нiю для рэ цык лiн гу па лi ме раў з 
аб' ёмам га то вай пра дук цыi ка ля 
ты ся чы тон. Яе пла ну юць увес цi ў 
2022 го дзе. Шля хам пе ра апра цоў кi 

тут збi ра юц ца вы раб ляць пласт ма-

са выя гра ну лы. У ме жах пра ек та 

пла ну ец ца па стаў ка кан тэй не раў 

для раз дзель на га збо ру ад хо даў i 

спе цы яль ных прэ саў у Дзят лаў скi, 

Iў еў скi i Ка рэ лiц кi ра ё ны.

БIЗ НЕС — ПРЫ ВАТ НI КАМ, 
ГIС ТО РЫЯ — 
НАВАГРУДЧАНАМ I ТУ РЫС ТАМ

Гiс та рыч ныя пом нi кi На ва груд-

чы ны пры цяг ва юць у ра ён ту рыс-

таў, ад нак не ў та кой ме ры, як ха-
це ла ся б мяс цо вым жы ха рам. Ту-
рызм тут, як пра вi ла, ад на дзён ны, 
бо iс нуе праб ле ма з пра жы ван нем. 
У го ра дзе толь кi ад на пры ват ная 
гас цi нi ца на па ру дзя сят каў мес цаў. 
Пе ра на ча ваць мож на так са ма пры 
кас цё ле, але гэ ты ва ры янт не для 

ўсiх. Ка му наль ную ж гас цi нi цу вы ку-

пi ла пры ват нае прад пры ем ства го-

ра да, мяр ку ю чы ма дэр нi за ваць яе 

па апош нiм сло ве, зра бiць сучасны 

лiфт. За раз бу даў нi чыя ра бо ты пра-

цяг ва юц ца. У хут кiм ча се па вiн ны 

ад чы нiць дзве ры дзве пры ват ныя 

гас цi нi цы i хос тэл.

— Гас цi нiч ны бiз нес i па вi нен 

быць у пры ват ных ру ках, а па жа да-

на, каб сю ды прый шоў iн вес тар з 

Ра сii цi Поль шчы, якi сле дам за са-

бой пры вёў бы i ту рыс таў. Мы га то-
выя за бяс пе чыць iм усе ўмо вы для 
ра бо ты ў ме жах за ко на, — упэў не ны 
стар шы ня рай вы кан ка ма. — У нас 
аказ ва юць ту рыс тыч ныя па слу гi, 
праў да, вы ваз ныя. Мы ж за цi каў ле-
ны ў тым, каб пры яз джа лi да нас. 
Аг ра ся дзiб у нас так са ма шмат, i на 
iх ро бiм стаў ку. У асноў ным яны пра-
па ну юць па слу гi па iн ды вi ду аль ным i 
ка лек тыў ным раз мя шчэн нi. Не ка то-
рыя з iх за бяс печ ва юць гас цей хар-
ча ван нем, эк скур сiй ны мi па слу га мi, 
пра па ну юць пра кат ло дак, ве ла сi пе-
даў, спар тыў на га iн вен та ру. Тое ж 
са мае да ты чыц ца i пры ват нi каў, якiя 
прый дуць да нас з вы твор час цю, — 
зро бiм усё, каб яны тут за ста лi ся i 
маг лi за раб ляць.

Ма лы бiз нес у ра ё не ёсць пры-
нам сi i ця пер. Ён до сыць ма ла ды, 
але ўжо да ка заў сваю знач насць i 
ўдзель нi чае ў фар мi ра ван нi да хо даў 
бюд жэ ту. На На ва груд чы не пра цуе 
ка ля 300 ма лых i ся рэд нiх прад пры-
ем стваў i больш за 1150 прад пры-
маль нi каў.

Го рад раз вi ва ец ца i ўпры гож-
ва ец ца. Ле тась да 975-год дзя ў 
На ва груд ку на пе ра ся чэн нi ву лiц 
Вал чэц ка га i Ча па е ва за кла лi ду-
бо ва-лi па вую алею, уста ля ва лi па-
мят ны знак. З удзе лам ма ла да жо-
наў па са дзi лi парк ма ла дых сем' яў. 
Ства ры лi ўяз ную бра му, за ры бi лi 
во зе ра Ма ла дзёж нае.

А алея лiх та роў, ство ра ная яшчэ 
ра ней, даў но ста ла ад ным з улю-
бё ных мес цаў пра гу лак мес цi чаў. 
Кож ны лiх тар тут асаб лi вы i сiм ва-
лi зуе на пра мак дзей нас цi прад пры-

ем ства цi ўста но вы, якое яго ства-

ры ла. Тут ёсць лiх тар у вы гля дзе 

гор на i ба ра ба на, якiя сiм ва лi зу юць 

пi я не рыю. Лiх тар, слуп яко га аб вi-
вае змяя, — сiм вал сiс тэ мы ахо вы 
зда роўя. Эле гант ны джэнтль мен у 
смо кiн гу i ка пе лю шы прад стаў ляе 
швей ную фаб ры ку... Ад ным сло-
вам, цi ка ва i iн ды вi ду аль на.

Не за бы ва юц ца на На ва груд чы не 
i пра гiс та рыч ныя, пры ця галь ныя для 
ту рыс таў мес цы ра ё на. Ка ля во зе ра 
Свi цязь зра бi лi эка ла гiч ную сцеж-
ку. Ад на вi лi кап лi цу бы ло га ма ёнт ка 
Чамб роў, што не па да лёк ад аг ра-
га рад ка Ва леў ка. Яе ўжо ўклю чы лi 
ў ту рыс тыч ны марш рут «Шля хам 
Ада ма Мiц ке вi ча». У вёс цы Мот ча 
ка ля кры нi цы, што асве ча на ў го-
нар Мi ка лая Цу да твор цы, уста на вi лi 
скульп ту ру свя то га Мат фея.

У ма рах На ва груд чы ны яшчэ 
шмат цi ка ва га, чым пер шая ста лi ца 
Вя лi ка га Княст ва Лi тоў ска га бу дзе 

здзiў ляць i ўраж ваць бе ла ру саў i 

гас цей. Не здар ма ж На ва гру дак лi-

чыц ца жам чу жы най гiс то ры ка-куль-

тур най спад чы ны Бе ла ру сi.

Iры на СI ДА РОК, 

фо та аў та ра.

На ва груд скi ра ён ней кiм ча ра дзей ным чы нам спа лу чае ў са бе 

аграр на-пра мыс ло выя да сяг нен нi, ба га тую гiс то ры ка-куль тур-

ную спад чы ну, якую цяж ка знай сцi ў iн шых мяс цi нах кра i ны, 

i ўпэў не на тры мае курс на ўстой лi вае раз вiц цё, зай ма ю чы ся 

«зя лё най» эка но мi кай. Тут мiр на су iс ну юць прад стаў нi кi роз ных 

кан фе сiй. Царк ва i кас цёл — на ад ной пло шчы, не па да лёк ад 

цэнт ра — му суль ман ская мя чэць. А ма на хi Свя та-Елi се еў ска га 

Лаў ры шаў ска га ма нас ты ра, што ка ля вёс кi Гне сi чы, удзель нi ча-

юць у свя тах, пра па ну ю чы гас цям улас нае печыва i зёл кi. Пра 

да сяг нен нi i пла ны рэ гi ё на ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» рас па вёў 

стар шы ня На ва груд ска га рай вы кан ка ма Сяр гей ФЕД ЧАН КА.

Сонечныя панэлі «падаграюць» ваду для аддзяленняў раённай бальніцы.

Алея ліхтароў арганізацый і ўстаноў Навагрудскага раёна — 
адно з любімых месцаў для прагулак тутэйшых.

Галоўная плошча Навагрудка.

Краіна моцная рэгіёнамі: Навагрудскі раёнКраіна моцная рэгіёнамі: Навагрудскі раён
*

Навагрудак

Ба га тая спад чы на i ўстой лi вая 
бу ду чы ня На ва груд чы ны

Макеты 
славутасцяў 

Навагрудчыны 
можна 

адрозніць 
ад сапраўдных 

будынкаў  
толькі 

па памеры.

Жам чу жы на з 975-га до вай гiс то ры яйЖам чу жы на з 975-га до вай гiс то ры яй


