
— Свят ла на Пят-
роў на, што зна чыць 
для го ра да гэ тае 
свя та?

— Па-пер шае, хо чац ца вы ка заць шчы рую 
ўдзяч насць На цы я наль на му ар га ні за цый на-
му ка мі тэ ту па пра вя дзен ні Дня бе ла рус ка га 
пісь мен ства, Мінск аму аб лас но му вы ка наў-
ча му ка мі тэ ту за тое, што пля цоў кай для 
пра вя дзен ня Дня бе ла рус ка га пісь мен ства 
вы бра ны наш го рад. За слаўе — адзін з ча-
ты рох га ра доў Бе ла ру сі, які пе ра сяг нуў ты-
ся ча га до вую гіс то рыю і ў на ступ ным го дзе 
бу дзе ад зна чаць сваё 1030-год дзе. А тое, 
што свя та пры мер ка ва на да юбі лей най да-
ты, — гэ та яшчэ ад но свед чан не стаў лен-
ня кі раў ніц тва кра і ны і воб лас ці да сва ёй 
гіс то рыі.

Па-дру гое, пра вя дзен не та ко га свя та 
да зво ліць змя ніць знеш няе аб ліч ча го ра-
да ў леп шы бок. На пад рых тоў чыя ра бо ты 
з рэс пуб лі кан ска га, аб лас но га і ра ён на га 
бюд жэ таў вы дзе ле на ка ля 150 млрд руб лёў. 
За дзей ні ча ны так са ма фі нан сы прад пры-
ем стваў і ар га ні за цый го ра да. І, да рэ чы, 
асвой ван не срод каў па ды хо дзіць да за-
вяр шэн ня. Пад ка пі таль ны ра монт тра пі лі 
Цэнт раль ная пло шча, цэнт раль ны і дзі ця-
чы скве ры, Спа са-Пра аб ра жэн ская царк-
ва, ся рэд няя шко ла № 1, дзі ця чая шко ла 
мас тац тваў, га рад скі Дом куль ту ры «Сві-

та нак», кам бі нат бы та вых па слуг. Акра мя 
та го, пра ве дзе ны бя гу чы ра монт у агуль-
на аду ка цый най шко ле № 2, гім на зіі, пя ці 
да школь ных уста но вах. За ме не на ка ля 2 
кі ла мет раў цеп ла се так, за ас фаль та ва ны 
прак тыч на ўсе асноў ныя ву лі цы го ра да з 
ін тэн сіў ным ру хам. Ра зам з тым, да дат ко-
ва пры вод зяц ца ў па ра дак і ас фаль ту юц ца 
яшчэ не каль кі га рад скіх транс парт ных ар-
тэ рый. Аб на віў ся і кас цёл Най свя цей шай 
Пан ны Ма рыі. Ра мон там фа са да свя ты ні і 
ага ро джы зай ма ец ца ка та ліц кая аб шчы на 
за кошт аса біс тых срод каў і срод каў ме-
цэ на таў — прад пры ем стваў і ар га ні за цый 
го ра да.

— З кож ным го дам на ўез дзе ў За-
слаўе па вя ліч ва юц ца транс парт ныя па-
то кі. Маг чы ма, неш та ро біц ца, каб раз-
гру зіць «ва ро ты» го ра да?

— У За слаўе мож на тра піць з ча ты рох 
ба коў. Пры чым на двух уез дах у го рад бу-
дуць улад ка ва ны кру га выя раз вяз кі. Гэ та 
вель мі важ на для кам фор ту і зруч нас ці як 
жы ха роў, так і ту рыс таў, гас цей. Спра ва ў 
тым, што ка ля 30% на сель ніц тва За слаўя 
пра цуе ў Мін ску. На на шы прад пры ем ствы, 
у тым лі ку та кія, як «Кос вік», «Хен кель Баў-
тэх нік», так са ма пры яз джа юць што дня на 
ра бо ту са ста лі цы, ін шых рэ гі ё наў воб лас ці 
не толь кі на гра мад скім транс пар це, але і 
на аса біс тых аў та ма бі лях. Транс парт ны па-

ток па ста ян на па вя ліч ва ец ца, та му раз вяз ка 
бы ла жыц цё ва не аб ход най.

— Ці пла ну ец ца да свя та ад крыц цё 
пом ні каў, па мят ных до шак у го нар лю-
дзей, якія ста я лі ля вы то каў па се лі шча, 
зра бі лі знач ны ўнё сак у раз віц цё За-
слаўя?

— Пра цяг ва ец ца збор срод каў для пом-
ні ка за сна валь ні ку го ра да кня зю Ізя сла ву. 
Яго пла ну ец ца ўста на віць 31 жніў ня — 1 ве-
рас ня, а афі цый нае ад крыц цё пры зна ча на 
на 6 ве рас ня. Ка ля га рад ско га До ма куль-
ту ры «Сві та нак» ужо ёсць пом нік Раг не дзе 
і ма лень ка му Ізя сла ву. Але гэ та га, на маю 
дум ку, не да стат ко ва: князь Ізя слаў па кі-
нуў вя лі кі след у гіс то рыі не толь кі го ра да, 
але і ўсёй Бе ла ру сі. Ме на ві та ад яго пай-
шоў по лац кі род і, як вя до ма, Еў фра сін ня 
По лац кая — пра праў нуч ка кня зя. Пом нік 
вы раб ля юць на прад пры ем стве «Лі цей ны 
двор», што ў Пу ха віц кім ра ё не, па эс кі зе 
скульп та ра Аляк санд ра Вік та ра ві ча Про-
ха ра ва.

Яшчэ ад ной зна ка вай па дзе яй ста не ад-
крыц цё дзі ця ча га пар ку з гуль ня вой пля-
цоў кай, штуч ным ва да ёмам, на бя рэж най, 
не вя лі кім фан та нам, лаў кай для за ка ха ных. 
На гэ тым мес цы ра ней быў звы чай ны сквер 
з за рос лым ба ло там. Ужо ў пра цэ се ра бот 
спе цы я ліс ты вы зна чы лі, што тут 
мож на зра біць не вя лі кае во зе ра.
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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

На мес нік мі ніст ра за меж ных 
спраў Бе ла ру сі Але на Куп чы на 
22 жніў ня су стрэ ла ся з кі раў ні-
ком Прад стаў ніц тва Еў ра пей-
ска га са ю за ў на шай кра і не 
Май рай Мо рай. На су стрэ чы 
асаб лі вая ўва га бы ла на да дзе-
на пад рых тоў цы да су стрэ чы ў 
Мін ску прэ зі дэн таў кра ін МС і 
Укра і ны з удзе лам ЕС, а так-
са ма раз мо ва іш ла аб раз віц ці 
ад но сін па між Бе ла рус сю і Еў-
ра пей скім са юзам.

Ура чыс ты ўвод кар' ер на-
га са ма зва ла Бе лАЗ-75710 
гру за па ды маль нас цю 450 т 
у экс плу а та цыю ад быў ся ў 
Ке ме раў скай воб лас ці Ра сіі.

Абл вы кан ка мам, Мінск аму 
гар вы кан ка му, Мі ніс тэр ству 
сель скай гас па дар кі і хар ча-
ван ня Бе ла ру сі трэ ба пра вес-
ці ўбор ку пло да а га род нін ных 
куль тур па тэр мі нах вы спя ван-
ня да 20 каст рыч ні ка, буль-
бы — да 20 ве рас ня з раз мя-
шчэн нем яе ў схо ві шчах.

23 жніў ня ў му зей ным 
комп лек се «Ду дут кі» прой-
дзе фес ты валь ля ту чых мы-
шэй.  Гас цям бу дзе пра па на-
ва на фо та вы стаў ка «Ля ту чыя 
мы шы ва кол нас», а таксама 
магчымасць пад кі раў ніц-
твам экс пер та па бу да ваць 
до мік для ру как ры лых.

КОРАТКА

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

Фо
та

зд
ым

кі 
На

дз
еі 

БУ
Ж

АН
.

Фо
 та

 Б
ЕЛ

ТА
.

ISSN 1990 - 763X

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗША раз ліч ва юць па вя лі чыць коль касць кра ін,
якія ўвя лі санк цыі су праць Ра сіі

Кан суль та цыі на гэ тую тэ му вя дуц ца з Кі та ем, Паўд нё вай Ка рэ яй і Сін га пу рам. Пра гэ та 
за явіў Дэ ні эл Фрыд, які ад каз вае ў Дзяр жаў ным дэ парт амен це за санк цый ную па лі ты ку.

Па сло вах Фры да, пе ра мо вы аб да лу чэн ні да санк цый на га па ке та кра ін Ус ход няй Азіі 
пра цяг ва юц ца, ад нак ён не ўдак лад ніў, які ад каз атры маў з Пе кі на, Се у ла і Сін га пу ра. Ра-
зам з тым, дып ла мат пад крэс ліў, што Злу ча ныя Шта ты бу дуць за клі каць і ін шыя кра і ны 
пра явіць са лі дар насць і па ка раць Ра сію за яе па лі ты ку ва Укра і не. Га во ра чы пра ра сій скія 
санк цыі, якія аб ме жа ва лі ўвоз у кра і ну пра дук таў хар ча ван ня з ЕС, ЗША і шэ ра гу ін шых 
кра ін, Фрыд за явіў, што не ра зу мее, на вош та ра сій скі ўрад па збаў ляе сва іх гра ма дзян 
за меж най ежы. На яго дум ку, у Маск ве зра бі лі крок на зад да са вец кіх ча соў, ка лі ў на-
менк ла ту ры быў до ступ да якас ных пра дук таў, а для звы чай ных гра ма дзян яны не бы лі 
да ступ ны мі. Пры гэ тым чы ноў нік Дзярж дэ па вы ка заў упэў не насць, што ціск, які аказ ва ец ца 
з бо ку ЕС і ЗША, пры вя дзе да кан крэт ных вы ні каў.

Па лі цэй ска му ах вя ру юць больш…
У ЗША для па лі цэй ска га Да рэ на Уіл са на, які за стрэ-

ліў 18-га до ва га аф ра а ме ры кан ца Май кла Браў на, што 
вы клі ка ла пра тэс ты па ўсёй кра і не, са бра лі $178 тыс. 
ах вя ра ван няў.

Тым ча сам у Фер гю са не ак цыі пра тэс ту пе ра рас лі ў 
ма са выя бес па рад кі. У го ра дзе бы ло ўве дзе на над звы-
чай нае ста но ві шча, на пад аў лен не бес па рад каў кі ну та 

На цы я наль ная гвар дыя ЗША. «Мы пад трым лі ва ем афі цэ ра Да рэ на Уіл са на і яго сям'ю ў гэ ты 
цяж кі для іх час, — ад зна чы лі ар га ні за та ры даб ра чын най ак цыі, проз ві шчы якіх не на зы ва-
юц ца. — Усе са бра ныя гро шы бу дуць на кі ра ва ны Уіл са ну і яго сям'і на апла ту лю бых па трэб, 

якія ў іх мо гуць уз нік нуць пад час су до вых цяж баў».
На гэ тым жа ін тэр нэт-сай це ад ва ка ты, якія прад стаў-

ля юць ін та рэ сы сям'і Браў на, так са ма ар га ні за ва лі збор 
срод каў для баць кі і ма ці за гі ну ла га на «вы дат кі, звя за-
ныя з тым, каб да маг чы ся спра вяд лі вас ці». Ах вя ра ван ні 
для баць коў Браў на зра бі лі за 8 дзён больш за 5 ты сяч 
ча ла век, агуль ны аб' ём са бра ных для іх срод каў на гэ ты 
мо мант кры ху пе ра вы шае $140 тыс. 

Долар ЗША    10400,00
Еўра 13810,00
Рас. руб. 289,00
Укр. грыўня 776,12

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 23.08.2014 г. 
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Сяброўства з су се дзя мі
зні жае ры зы ку

сар дэч на-са су дзіс тых 
за хвор ван няў

За хвор ван ні сэр ца і са су даў з'яў ля юц ца 
вя ду чай пры чы най смер ці ва ўсім све це. 
Па пя рэд нія да сле да ван ні знеш ніх фак та раў 
ры зы кі ў асноў ным бы лі скан цэнт ра ва ны 
на рэ ста ра нах хут ка га хар ча ван ня, шу ме, 
да рож ным ру ху, дрэн най эка ло гіі, на сіл лі 
і ван да ліз ме.

У да сле да ван ні ву чо ных з Мі чы ган ска га 
ўні вер сі тэ та пры ня лі ўдзел 5276 ча ла век 
(ста рэй шых за 50 га доў), якія не па ку та ва лі 
ад сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў. Ся-
рэд ні ўзрост удзель ні каў склаў 70 га доў.

Да след чы кі на пра ця гу ча ты рох га доў 
са чы лі за зда роў ем сар дэч на-са су дзіс тай 
сіс тэ мы па жы лых лю дзей. За гэ ты час у 
148 ча ла век зда рыў ся сар дэч ны пры ступ. 
У па чат ку пра ек та рэ спан дэн там бы ло пра-
па на ва на аца ніць сва іх су се дзяў па шка ле 
ад 1 да 7. Удзель ні каў спы та лі, на коль кі 
пры яз ныя іх су се дзі і ці маг лі б яны раз ліч-
ваць на іх і да вя раць ім. На ву коў цы вы яві лі: 
чым вы шэй бы ла гэ тая ацэн ка, тым мен шая 
бы ла ры зы ка ўзнік нен ня сар дэч на-са су дзіс-
тых за хвор ван няў. У лю дзей, якія аца ні лі 
сва іх су се дзяў на сем ба лаў з ся мі, ры зы ка 
раз віц ця сар дэч на га пры сту пу быў на 67% 
ні жэй у па раў на нні з людзь мі, якія па ста ві лі 
сва ім су се дзям уся го адзін бал. Да след чы-
кі ад зна ча юць, што та кая роз ні ца вель мі 
іс тот ная.
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Ба рыс СВЯТ ЛОЎ,
мі ністр куль ту ры:

«Ця пер у су пра цоў ні каў 
сфе ры куль ту ры са мыя ніз-
кія па каз чы кі ся рэд няй за-
ра бот най пла ты. Каб гэ-
тае ста но ві шча змя ніць, 
пра во дзіц ца ў тым лі ку 
ап ты мі за цыя. Не аб ход на 
па збаў ляц ца ад ба лас ту, 
які ўяў ля юць са бой не за-
па тра ба ва ныя па бу до вы і 
ўста но вы. Гэ тыя ўста но-
вы, без умоў на, за ста нуц-
ца ў аг ра га рад ках. Што ж 
ты чыц ца ін шых на се ле ных 
пунк таў, то тут ня ма адзі-
на га рэ цэп ту. Га лоў нае, як 
у лю бой рын ка вай эка но мі-
цы, за да валь няць па трэ бы 
лю дзей. За ко ны рын ка вай 
эка но мі кі ля жаць і ў асно-
ве па ды хо даў да па вы шэн ня 
зар пла ты. Не аб ход на за раб-
ляць. Для гэ та га ёсць усё: 
пра ва вое по ле, эка на міч ныя 
ўмо вы і час».

АНОНС 
УСЁ ПРА ВА ШУ ЗАР ПЛА ТУ 

21 жніў ня ў рам ках су мес най ак цыі Мі ніс тэр ства пра цы і са ца ба ро ны з га-
зе тай «Звяз да» прай шла «пра мая лі нія» «Пы тан ні апла ты пра цы і за ня тас ці 
на сель ніц тва». На ва шы пы тан ні ад каз ваў Пер шы на мес нік мі ніст ра пра цы 
і са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі Пётр Пят ро віч ГРУШ НІК.

Аб пы тан нях, якія на шы чы та чы за да ва лі на мес ні ку мі ніст ра, а так са ма аб 
тым, як зме ніц ца апла та пра цы бюд жэт ні каў з 1 сту дзе ня на ступ на га го да, 
чым па гра жае пра ца без за клю чэн ня кант рак та, у якіх вы пад ках най маль нік 
аба вя за ны пра доў жыць кант ракт і што ра біць, ка лі з ва мі не раз лі чы лі ся пры 
зваль нен ні, чы тай це ў на шай га зе це ў аў то рак, 26 жніў ня.

З на го дыЗ на го ды  ��

СВЯ ТА РОД НА ГА СЛО ВАСВЯ ТА РОД НА ГА СЛО ВА
У дру гі раз За слаўе 

ста не ста лі цай 
Дня бе ла рус ка га 

пісь мен ства.
6 і 7 ве рас ня 

ў го ра дзе прой дзе 
21-е па лі ку свя та 

кні гі і дру ку. 
Бяс спрэч на, гэ та 

вя лі кая ад каз насць, 
а яшчэ пра ца 

па пад рых тоў цы, 
ра мон це 

са цы яль ных 
аб' ек таў, жы лых 

да моў, ву ліц.

У За слаўе я пры еха ла з са май ра ні цы. Сён ня 
ў го ра дзе ідзе маш таб нае бу даў ніц тва, доб ра-
ўпа рад ка ван не: не дзе пе ра ка па на пе ша ход ная 
част ка ву лі цы, тут — тра ту ар мос цяць пліт кай, 
а там — за сы па юць кат ла ван.... Але ча со выя ня-
зруч нас ці ні ко га не раз драж ня юць: лю дзі вет лі-
выя, усмеш лі выя. На су страч ідзе ма ла дая ма ма 
з дзі цем у ка ляс цы. У ад каз на маё пы тан не «Ці 
ве да е це, да ча го рых ту ец ца го рад?» яна на ват 
пры пы ні ла ся: «А як жа! У нас і ста ры, і ма лы 
вель мі ча ка юць Дня бе ла рус ка га пісь мен ства».

— А ня зруч нас ці — гэ та ча со ва, мож на і па-
цяр пець, — пад тры ма ла раз мо ву па жы лая жан-
чы на. — За тое наш го рад яшчэ больш па пры-
га жэе. Нам за ста нуц ца і аб ноў ле ныя шко лы, і 
да ро гі, і ву лі цы, і цэрк вы. Ра ней мы га на ры лі ся 
мі ну лым За слаўя, а ця пер бу дзем га на рыц ца і 
яго бу ду чыняй.

Пра тое, як ста ра жыт ны го рад мя няе свой вы гляд і ма ла дзее на ва чах,
гу тар ка са стар шы нёй За слаў ска га га рад ско га вы ка наў ча га ка мі тэ та 
Свят ла най КАР ТА ШО ВАЙ

Ноу-хауНоу-хау  ��

МА БІЛЬ НЫ ЭК ВАЙ РЫНГ 
ПЕ РА СТАЕ БЫЦЬ РЭД КАС ЦЮ

ЁН ДА ЗВА ЛЯЕ АЖЫЦ ЦЯЎ ЛЯЦЬ БАН КАЎ СКІ 
ПЛА ЦЕЖ У ЛЮ БЫМ МЕС ЦЫ І Ў ЛЮ БЫ ЧАС

У апош ні час іс тот на па вя ліч ва ец ца коль касць ар га ні за цый 
ганд лю і сэр ві су, якія вы ка рыс тоў ва юць ма біль ныя тэр мі на лы 
апла ты «ГандлярОK» для пры ёму без на яў ных пла ця жоў з вы-
ка ры стан нем бан каў скіх кар так, па ве да мі лі ў Бе ла рус бан ку.

Ця пер бан каў скай па слу гай та ко га фар ма ту ка рыс та юц ца ўжо 
больш паў ты ся чы клі ен таў. Ма біль ны тэр мі нал апла ты «ГандлярОK» 
уяў ляе са бой счыт валь ную пры ла ду, якая да лу ча ец ца праз аў ды я-
раз' ём да смар фо на або план шэт на га кам п'ю та ра з апе ра цый ны мі 
сіс тэ ма мі Аndrоіd. Ма біль ны тэр мі нал га то вы да пры ёму пла ця жоў 
з вы ка ры стан нем бан каў скіх кар так ад ра зу пас ля рэ гіст ра цыі ў сэр-
ві се «Ганд ля рОК» і ўста ноў кі бяс плат на га ма біль на га да дат ку з 
GооglеРlау. Та кім чы нам, ра шэн не да зва ляе лю бой ар га ні за цыі ганд-
лю і сэр ві су пры маць без на яў ныя пла ця жы ад клі ен таў — тры маль-
ні каў бан каў скіх пла цеж ных кар так Vіsа, MаstеrСаrd і Бел Карт — у 
лю бым мес цы і ў лю бы час.

Для апла ты па куп ні ку не аб ход на пра вес ці карт ку праз счыт валь-
ную пры ла ду і па ста віць под піс на эк ра не ма біль на га пры ста са ван ня, 
да яко га да лу ча ны ма біль ны тэр мі нал. Карт-чэк на кі роў ва ец ца па куп-
ні ку ў вы гля дзе SMS на па ка за ны ім ну мар ма біль на га тэ ле фо на.

Клю ча вой пе ра ва гай пра па но вы з'яў ля ец ца бяс пе ка ма біль ных 
тэр мі на лаў апла ты, якія не за хоў ва юць зня тую з карт кі ін фар ма цыю, 
а пе ра да юць яе ў за шыф ра ва ным вы гля дзе ў пра цэ сін га вы цэнтр. 
Кож ная пры ла да аб ста ля ва на sесurіtу-чы пам, які да зва ляе за бяс-
печ ваць кан фі дэн цы яль насць да ных карт кі.

Сяр гей КУР КАЧ.

21 жніў ня Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў на ра ду па фар мі ра ван ні но ва га ме ха ніз-
му дзяр жаў най пад трым кі сем' яў, якія вы хоў ва юць дзя цей. Выказаныя прапановы выклікалі 
шырокі рэзананс у грамадстве. Карэспандэнт «Звязды» звярнулася па каментарый 
да кампетэнтных у азначаных пытаннях асоб.

Каментарый у нумарКаментарый у нумар  ��

КАБ НАС СТАЛА БОЛЬШ

ПЕРС ПЕК ТЫЎ НЫ
ШЛЯХ 

РАЗ ВІЦ ЦЁ АГ РА ЭКА ТУ РЫЗ МУ 
ДА ПА МО ЖА РЭ АНІ МА ВАЦЬ НАШЫ ВЁС КІ 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што 
раз віц цё аг ра эка ту рыз му ў кра і не да па мо жа рэ ані ма ваць 
не перс пек тыў ныя вёс кі. Та кое мер ка ван не ён вы ка заў пад-
час ра бо чай па езд кі ў Мін скую воб ласць, пе рад ае ка рэс-
пан дэнт БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы азна ё міў ся з раз віц цём аг ра эка ту рыз му на 
пры кла дзе аг ра ся дзіб Ва ло жын ска га ра ё на.

«Ёсць у нас вель мі шмат вё сак. Ра ней іх на зы ва лі не перс пек-
тыў ны мі. А яшчэ ху та ры, — ад зна чыў Прэ зі дэнт. — Ча му б ча ла-
ве ку, які там вы рас, або прос та біз нес ме ну і лю бо му ах вот на му 
не па бу да ваць там аг ра ся дзі бу? Рэ ані ма ваў бы і вёс ку». На дум ку 
кі раў ні ка дзяр жа вы, мяс цо выя жы ха ры маг лі б ака заць да па мо гу, 
пры гля да ю чы за ся дзі ба мі, пад трым лі ва ю чы па ра дак.

«Я пад штур хоў ваю лю дзей да та го, каб яны іш лі і раз ві ва лі гэ та. 
Не ка то рыя так ужо і ро бяць», — за ўва жыў кі раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт лі чыць, што ў да лей шым гас па да ры та кіх аг ра ся дзіб, 
па сту по ва раз ві ва ю чы іх, маг лі б фар мі ра ваць фер мер скія гас-
па дар кі. «Да пус цім, раз во дзі лі по ні, а маг чы ма, і дзя ся так ка роў 
тры ма лі б. Гэ та яшчэ прый дзе, — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы. — Я 
ха чу гэ тым рэ ані ма ваць на шы вё сач кі. А то аг ра га рад кі мы па-
бу да ва лі, гэ та доб ра, але гэ та, лі чы, бу ду чы го рад, а вось гэ тыя 
вёс кі, ху та ры трэ ба пад няць, на коль кі гэ та маг чы ма». Па вод ле 
слоў кі раў ні ка дзяр жа вы, не ка то рыя біз нес ме ны пад тры ма лі гэ-
ту пра па но ву і па ча лі ўкла даць срод кі ў раз віц цё тых мяс цін, дзе 
не ка лі на ра дзі лі ся.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу на тое, што Бе ла ру сі як 
тран зіт най дзяр жа ве трэ ба больш ак тыў на раз ві ваць і пры да рож-
ны сэр віс, ад нак не ўзво дзя чы аб' ек ты з ну ля, а за дзей ні ча ю чы 
блі жэй шыя да трас на се ле ныя пунк ты. На яго дум ку, гэ та дасць 
штур шок да пад' ёму не вя лі кіх на се ле ных пунк таў. «Нам не трэ ба 
ў чыс тым по лі на да ро гах бу да ваць гэ ты сэр віс. Та му што на кож-
най да ро зе ў нас праз 35–50 км рай цэнт ры, і да вай це пры вяз ваць 
да інф ра струк ту ры гэ тых рай цэнт раў пунк ты ад па чын ку, аб слу-
гоў ван ня, за праў кі. Што та кое 35 км? А час цей не трэ ба, яны не 
бу дуць за ня ты. І ка лі тым са мым мы па ды мем рай цэнт ры, та ды 
ўжо бу дзем бу да ваць на ўзбо чы нах», — ска заў Прэ зі дэнт.

У 2006 го дзе ў кра і не быў пры ня ты ўказ, што ства рае эфек тыў-
ныя ўмо вы для раз віц ця аг ра эка ту рыз му, якія да юць маг чы масць 
жы ха рам сель скай мяс цо вас ці атрым лі ваць да дат ко вы да ход і са-
дзей ні ча юць ства рэн ню но вых ра бо чых мес цаў, ад ра джэн ню вё сак 
у цэ лым. Дзей насць у сфе ры аг ра эка ту рыз му лі чыц ца не прад-
пры маль ніц кай, а яе суб' ек ты вы зва ле ны ад па дат каў і пла цяць 
адзін раз у год збор за ажыц цяў лен не дзей нас ці ў па ме ры ба за вай 
ве лі чы ні. За апош нія шэсць га доў коль касць аг ра ся дзіб у кра і не 
па вя лі чы ла ся ў дзе сяць ра зоў (са 188 да 1881). Пры пад трым цы 
мяс цо вых ор га наў ула ды ў Бе ла ру сі ўтво ра ны 22 аг ра ту рыс тыч ныя 
клас та ры, што аб' яд ноў ва юць ула даль ні каў ся дзіб, ар га ні за цыі 
гра мад ска га хар ча ван ня, фер мер скія гас па дар кі і ін шых па стаў-
шчы коў па слуг. Прэ зі дэнт на ве даў адзін з па спя хо вых пры кла даў 
та ко га аг ра ту рыс тыч на га клас та ра — «Ва ло жын скія гас цін цы», 
у склад яко га ўва хо дзяць аг ра ся дзі бы «Мі ха ло ва» і «Ко ні-по ні». 
Для ту рыс таў тут рас пра ца ва ны зя лё ны марш рут, які ўклю чае на-
вед ван не аг ра ся дзіб Ва ло жын ска га ра ё на і эка ла гіч ных му зе яў, а 
так са ма ве ла сі пед ны марш рут пра цяг лас цю 150 км.

Суб' ек там аг ра эка ту рыз му на рэа лі за цыю пра ек таў пра да-
стаў ля ец ца льгот нае крэ ды та ван не ААТ «Бе ла грап рам банк». З 
па чат ку дзе ян ня гэ тай пра гра мы крэ дыт най пад трым кай бан ка 
ска рыс таў ся 471 суб' ект аг ра эка ту рыз му на агуль ную су му амаль 
Br30 млрд. Ас та так крэ дыт най за па зы ча нас ці на 1 лі пе ня 2014 го-
да склаў Br16,5 млрд, у тым лі ку пра тэр мі на ва най — Br24 млн, 
што свед чыць аб свое ча со вас ці вы ка нан ня суб' ек та мі 
аг ра эка ту рыз му аба вя за цель стваў пе рад бан кам.

ДА ЯГО РЫХТУЕЦЦА ЗАСЛАЎЕДА ЯГО РЫХТУЕЦЦА ЗАСЛАЎЕ


