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Той факт, што на шы са на то рыі імк-

нуц ца тра піць у трэнд еў ра пей скай 

ме ды цын скай, азда раў лен чай і спа-

ін дуст рыі, пры цяг вае да іх не толь кі 

бе ла ру саў, але і гас цей з бліз ка га і

да лё ка га за меж жа. Коль касць апошніх, 

як у на шай кра і не ў цэ лым, так і ў са на-

тор на-ку рорт ных і азда раў лен чых уста-

но вах, па сту по ва рас це. Па вод ле слоў 

на чаль ні ка ад дзе ла ар га ні за цый на-

пра ва вой ра бо ты і за бес пя чэн ня 

пу цёў ка мі Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

па азда раў лен ні і са на тор на-ку рорт-

ным ля чэн ні Іны ПА ЛУ Я НА ВАЙ, сё-

ле та з па чат ку го да (за дзе вяць ме ся-

цаў) у бе ла рус кіх здраў ні цах ад па чы ла 

больш за 190 ты сяч за меж ных гас цей. 

Ле тась за та кі ж пе ры яд іх бы ло кры ху 

больш за 154 ты ся чы. Рэа лі за цыя па-

слуг за меж ным гра ма дзя нам за гэ ты 

час па вя лі чы ла ся на 14,4 %, а ў на шых 

са на то ры ях яны па кі ну лі больш за 

151 міль ён руб лёў.

— Азда раў лен не ў Беларусі грун-

ту ец ца на пры мя нен ні пры род ных 

фак та раў. На ша мі не раль ная ва да, 

на прык лад, не са сту пае па скла дзе 

той, якую ўжы ва юць на су свет на вя-

до мых ку рор тах. У нас ука ра ня ец ца 

но вы фар мат па слуг — вэл нес і ан ты-

эйдж (ан ты ўзрос та выя. — Аўт.) пра-

гра мы, ства ра юц ца су час ныя спа-цэнт-

ры. На прык лад, са на то рый «Юнац тва» 

за не каль кі апош ніх га доў атэс та ва ны 

па кры тэ ры ях еў ра-спа і ме ды кал-

спа (як ме ды цын скі спа-га тэль), — 

рас ка за ла Іна Па лу я на ва.

Ся род лі да раў у раз віц ці та кіх су-

час ных кі рун каў спе цы я ліст на зва ла 

са на то рыі «Юнац тва», «Аль фа-Ра-

дон», «Спа да рож нік», «Пры азёр ны». 

Уво гу ле ж спа-тэх на ло гіі ўка ра ні лі ка ля 

паў сот ні бе ла рус кіх здраў ніц. Пры гэ-

тым кошт пра жы ван ня да во лі ўме ра-

ны — 53 руб лі ў су ткі (за двух мес ны 

ад на па ка ё вы ну мар).

Ад нак не столь кі па ляп шэн нем са-

міх са на то ры яў, коль кі змяк чэн нем ві-

за ва га рэ жы му тлу ма чаць экс пер ты 

ці ка васць да на шай кра і ны гас цей з 

за меж жа.

— Дзя ку ю чы та му, што бяз ві за вае 

зна хо джан не ў на шай кра і не ту рыс-

таў, якія пры бы ва юць праз аэ ра порт 

Мінск, па вя лі ча на да 30 дзён, іх коль-

касць па сту по ва рас це, — за ўва жы ла 

кан суль тант ад дзе ла пла на ван ня і 

ар га ні за цыі ту рыс тыч най дзей нас ці 

Дэ парт амен та па ту рыз ме Мі ніс тэр-

ства спор ту і ту рыз му Ма ры на МАС-

ТА ШО ВА. — З лю та га мі ну ла га го да па 

ліс та пад гэ та га з 69 кра ін све ту да нас 

пры еха ла амаль 169 ты сяч за меж ных 

гра ма дзян.

Акра мя гэ та га, у бяз ві за вым рэ жы-

ме за меж ныя ту рыс ты мо гуць на вед-

ваць Аў гус тоў скі ка нал і Бе ла веж скую 

пу шчу. Аў гус тоў скі ка нал (з 26 каст-

рыч ні ка 2016 го да яго мож на на ве даць 

без ві зы) пры еха ла па гля дзець больш 

за 126 ты сяч ту рыс таў. Гэ та гра ма дзя-

не Літ вы, Поль шчы, Лат віі, Гер ма ніі і 

ін шых кра ін. Бе ла веж скую пу шчу з 

мо ман ту ўста наў лен ня бяз ві зу (чэр-

вень 2015 го да) на ве да ла больш за 

14 ты сяч ту рыс таў, сю ды, як пра ві ла, 

едуць на па ля ван не. Уся го ж з па чат ку 

бя гу ча га го да ў Бе ла русь пры еха ла 

больш за 3 міль ё ны 620 ты сяч за меж-

ні каў (3 міль ё ны 328 ты сяч за та кі ж 

пе ры яд ле тась).

— Па ве лі чэн не пра цяг лас ці бяз ві-

за ва га зна хо джан ня са дзей ні чае та му, 

што ту рыс ты на вед ва юць не толь кі рас-

кру ча ныя сла ву тас ці, але і ін шыя на шы 

пры го жыя мяс ці ны — на цы я наль ныя 

пар кі, за па вед ні кі, аг ра ся дзі бы, — рас-

ка за ла Ма ры на Мас та шо ва.

Пос пе хі і да сяг нен ні бе ла рус кай 

ме ды цы ны так са ма пры ваб лі ва юць 

за меж ных гас цей. Най боль шым по-

пы там у клі ні ках Бе ла ру сі ка рыс та юц-

ца ста ма та ла гіч ныя, рэ пра дук тыў ныя, 

кар дыя хі рур гіч ныя, а так са ма па слу гі 

па плас тыч най хі рур гіі, аку шэр стве, 

транс план та ло гіі, ды яг нос ты цы і рэ а-

бі лі та цыі.

— У нас ство ра ны цэнт ры, якія 

зай ма юц ца ар га ні за цый ны мі пы тан-

ня мі ля чэн ня за меж ных гра ма дзян. 

На прык лад, «Мед Трэ вэл Бе ла русь» 

што год пры во зіць у на шу кра і ну ка ля 

700 за меж ні каў, — ад зна чае Ма ры на 

Мас та шо ва.

Як пад крэс ліў прад стаў нік ін фар-

ма цый на га пар та ла «Клі ні кі Бе ла ру-

сі» Аляк сандр ІЛЬ Я ШЭ ВІЧ, з па чат ку 

го да па ля чэн не ў Бе ла русь звяр ну ла ся 

больш за 98 ты сяч за меж ных гра ма дзян 

са 121 кра і ны све ту. Най час цей гэ та 

прад стаў ні кі Ра сіі, Ка зах ста на, Укра і ны, 

Азер бай джа на, Літ вы, ЗША і Кі тая. Пра-

ект «Клі ні кі Бе ла ру сі» ство ра ны на ба зе 

Бе ла рус кай ме ды цын скай ака дэ міі пас-

ля дып лом най аду ка цыі для рэ кла мы 

ме ды цын скіх па слуг за мя жой.

Пе ра важ ную боль шасць ту рыс таў 

скла да юць прад стаў ні кі Ра сіі, Укра і-

ны, Ка зах ста на, Азер бай джа на, Гру зіі, 

Мал до вы, Сі рыі, Із ра і ля, Гер ма ніі, Іта ліі, 

Еме на і ін шых кра ін. Ме на ві та ра сі я не 

пе ра ва жа юць і ў лі ку за меж ных гас цей 

на шых здраў ніц (80—87 %), і апош нія 

га ды гэ та ліч ба за ста ец ца больш-менш 

ста біль най.

Але на КРА ВЕЦ.

НА ЛЯ ЧЭН НЕ І ПА ЛЯ ВАН НЕ
Сён ня ў Бе ла ру сі пра цуе 

307 са на тор на-ку рорт ных (105) 

і азда раў лен чых (202) уста ноў. 

Пе ра важ ная боль шасць 

іх зна хо дзіц ца ў Мін скай 

воб лас ці — 155, у Ві цеб скай 

воб лас ці раз ме шча на 

109 уста ноў, у Брэсц кай — 

69 здраў ніц.

Ня бес ная кан цы ля рыяНя бес ная кан цы ля рыя

СПА ЧАТ КУ СНЕГ, 
А ПО ТЫМ ХО ЛАД

У су бо ту ўна чы доб ра пад ма ро зіць — 
мес ца мі да мі нус 10—13 гра ду саў

На гэ тым тыд ні га лоў най сі нап тыч най па дзе яй ва 

ўсход ніх рэ гі ё нах кра і ны ста ла ўтва рэн не снеж на га 

по кры ва. На ра ні цу 15 ліс та па да вы шы ня сне гу па 

ўсход няй па ло ве кра і ны скла да ла ад 1 да 11 сан-

ты мет раў, а мес ца мі да ся га ла 15—18 сан ты мет раў. 

Мак сі маль ныя апад кі — у ра ё не ме тэа стан цыі 

Ле пель, дзе вы шы ня снеж на га по кры ва да ся гала 

21 сан ты мет ра. Даж джы і мок ры снег бу дуць пра цяг-

вац ца і ў вы хад ныя, па ве да мі лі «Звяз дзе» спе цы я-

ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын-

гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня і заўт ра на ша кра і на апы нец ца пад уплы вам воб-

лас ці па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, сфар мі ра ва най у 

ха лод най па вет ра най ма се. На ват днём бу дзе тры мац ца 

не вя лі кі мі нус, та му снег, які вы паў, хут ка не рас та не. Пры 

па вы ша ным фо не ат мас фер на га ціс ку ў пят ні цу і су бо ту 

апад каў па кра і не не ча ка ец ца, толь кі ў су бо ту ра ні цай і днём

у асоб ных ра ё нах Ві цеб скай воб лас ці прой дуць кароткачасо-

выя сне гапады і даж джы. У асоб ных ра ё нах кра і ны ча ка юц-

ца ту ман, сла бы га ла лёд, на да ро гах мес ца мі га ла лё дзі ца, 

ве цер ня ўстой лі вы сла бы.

Пад ра ні цу ў су бо ту, па да ных сі ноп ты каў, бу дзе мі нус 

2—9 гра ду саў, у асоб ных ра ё нах, у асноў ным па паў днё вым 

ус хо дзе кра і ны, ад мі нус 10 да мі нус 13 гра ду саў. Днём тэм-

пе ра ту ра па вет ра пач не па ды мац ца, да ся рэ дзі ны дня ўжо 

бу дзе ад мі нус 3 гра ду саў да 4 цяп ла. У ня дзе лю ат мас фер ны 

ціск пач не па даць і ўмо вы на двор'я бу дуць фар мі ра ваць ат-

мас фер ныя фран ты. На боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 

ча ка ец ца дождж, мес ца мі з мок рым сне гам. Уна чы і ра ні цай 

мес ца мі сла бы ту ман і га ла лёд, на асоб ных участ ках да рог

га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 4

да плюс 3 гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе пад ма ро зіць да

мі нус 5—8 гра ду саў. Удзень уста лю ец ца вы ключ на сы рое 

на двор'е, ка лі бу дзе ад мі нус 1 гра ду са да 6 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Бяс пе каБяс пе ка ГІП СА КАР ДОН — 
НА ПРА ВЕР КУ

Ка мі сія па над звы чай ных сі ту а цы ях пры Са ве це Мі ніст-

раў Бе ла ру сі пры ня ла ра шэн не пра ве рыць усе гіп са-

кар дон ныя кан струк цыі вя лі кай пло шчы ў ганд лё вых 

цэнт рах кра і ны. Пра гэ та «Звяз дзе» па ве да мі лі ў прэс-

служ бе Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях.

Та кім чы нам, мяс цо выя рас па рад чыя і вы ка наў чыя ор-

га ны да 19 ліс та па да скла дуць спі сы аб' ек таў з ма са вым 

зна хо джан нем лю дзей, дзе вы ка рыс тоў ва юц ца кан струк цыі 

з гіп са кар до ну. Яшчэ ме сяц спат рэ біц ца на іх агля ды. Вы ні кі 

па сту пяць у МНС, дзе іх аб агуль няць.

На га да ем, што 12 ліс та па да ў мін скім ганд лё ва-за баў-

ляль ным цэнт ры «Арэ на-сі ці» аб ва лі ла ся част ка пад вес най 

сто лі з гіп са кар до ну, з-за ча го па цяр пеў адзін ча ла век. Ця-

пер дзейнасць цэнт ра част ко ва пры пы не на, пы тан не пра 

ад наў лен не паў на вар тас най ра бо ты бу дзе ста віц ца толь кі 

пас ля пра вя дзен ня ўсіх не аб ход ных экс пер тыз.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

На цы я наль ны гіс та рыч ны му зей кра і-
ны ад крыў для мін чан і гас цей ста лі цы 
но выя аб ся гі ў ве дан ні па дзей Пер шай 
су свет най вай ны на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі. Гэ та му па спры я лі і са ма вы стаў-
ка «1918. На ра джэн не но ва га све ту» і 
прэ зен та цыя фо та аль бо ма «Бе ла русь. 
1914—1918. Вай на і мір», у якім са бра-
ны рэ пра дук цыі ста рых паш то вак з 
ка лек цыі лаў рэ а та Прэ міі Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За ду хоў нае ад-
ра джэн не» Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва.

Пра ект «У по шу ках стра ча на га», што на-

ра дзіў ся амаль пят нац цаць га доў на зад на 

ста рон ках га зе ты «СБ. Бе ла русь се год ня», 

звя за ны з мно гі мі ме дый ны мі іні цы я ты -

ва мі ў та кіх вы дан нях, як га зе ты «Звяз да», 

«Го лас Ра дзі мы», ча со пі сы «Бе ла русь» і 

«Ма ла досць», сён ня на бы вае ўсё бо лей вы-

раз ны гра мад скі і асвет ніц кі ха рак тар. Пра 

гэ та на ад крыц ці вы стаў кі ў На цы я наль ным 

гіс та рыч ным вя лі раз мо ву пер шы на мес нік кі раў ні ка Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та Мак сім Ры жан коў, мі ністр куль ту ры 

Юрый Бон дар, мі ністр ін фар ма цыі Аляк сандр Кар лю ке віч, 

стар шы ня пар ла менц кай ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На-

цы я наль на га схо ду док тар гіс та рыч ных на вук Ігар Мар за люк, 

ды і сам ка лек цы я нер — Ула дзі мір Лі ха дзе даў. Ад мет на, што 

па зна ё міц ца з ары гі на ла мі ста рых паш то вак чар го вы раз 

за ві та лі на вы стаў ку доб ра вя до мыя гіс то ры кі, пісь мен ні кі, 

жур на ліс ты, мас та кі, ка лек цы я не ры, лю дзі, якія пра яў ля юць 

не раў на душ ша да спра вы за ха ван ня гіс та рыч най па мя ці 

на шай Ай чы ны. У му зеі гэ тым днём мож на бы ло ўба чыць 

пісь мен ні цу Але ну Ха ра шэ віч, док та ра гіс та рыч ных на вук 

Ана то ля Шар ко ва, дып ла ма таў і збі раль ні каў па мя так гіс-

то рыі, бе ла рус ка га мас тац тва Пят ра Краў чан ку, Ула дзі мі ра 

Шчас на га, за слу жа на га дзея ча куль ту ры Паў ла Яку бо ві ча, 

сла ву та га бе ла рус ка га края знаў ца і эк скур са во да Ана то ля 

Аста по ві ча, лі та ра та ра і края знаў ца Ана то ля Бу тэ ві ча, прад-

стаў ні ка ра сій ска га па соль ства ў Бе ла ру сі Анд рэя Клін цэ-

ві ча, кі раў ні ка па лі гра фіч на га кам бі на та імя Яку ба Ко ла са 

Іга ра Ма ла ня ка, гіс то ры ка Ула дзі мі ра Баг да на ва...

З прось бай пра ка мен та ваць ад крыц цё вы стаў кі і прэ зен-

та цыю но ва га фі ла кар тыч на га аль бо ма, які, да рэ чы, па ба-

чыў свет у Вы да вец кім до ме «Звяз да», мы

звяр ну лі ся да ды рэк та ра На цы я наль на га 

гіс та рыч на га му зея Паў ла СА ПО ЦЬКІ.

— У дні ста год дзя за кан чэн ня Пер шай 

су свет най вай ны як ад на го з са мых жах-

лі вых ва ен ных кан флік таў XX ста год дзя 

вель мі ці ка ва су да кра нуц ца з ба га тым 

ілюст ра цый ным ма тэ ры я лам пра даў нія 

па дзеі, — ад зна чыў ён. — Сот ні паш то вак, 

з які мі нас зна ё міць Ула дзі мір Лі ха дзе даў, 

вы раз на га во раць пра каш тоў насць мі ру 

ва ўсе гіс та рыч ныя ад рэз кі ча су. Ра зам 

з ка лек цы я не рам і вы ява мі з яго збо раў

мы ся га ем у даў ні ну, ад кры ва ем воб ра зы

на шых пра шчу раў, спра бу ем уя віць іх ха-

рак та ры і па во дзі ны ста га до вай даў нас ці. 

Не вы пад ко вым па да ец ца і тое, што паш-

тоў кам спа да рож ні ча юць мно гія ці ка выя 

ар тэ фак ты. На вы стаў цы ад бы лі ся зна ём-

ствы з кан крэт ны мі гіс та рыч ны мі пер са на-

жа мі — ня мец кім фран та вым фа то гра фам 

Фры цам Кра ус кап фам, ша ра го вым ра сій скім афі цэ рам-

ар ты ле рыс там Гро дзен скай крэ пас ці па руч ні кам Ко на на -

вым, вя до мым ра сій скім ме му а рыс там, фран та ві ком 

А. Ус пен скім. По руч з фо та здым ка мі — ка та лог гіс та рыч най

вы стаў кі эт на гра фіч ных, края знаў чых, мас тац кіх ма тэ ры я-

лаў, якую ар га ні за ва лі ў Мін ску прад стаў ні кі аку па цый най 

ня мец кай ад мі ніст ра цыі ў 1918 го дзе, а яшчэ — пісь мо вы 

пры бор ка мен дан та Гро дзен скай крэ пас ці ге не ра ла 

М. Кай га ро да ва... Усё гэ та да па ма гае ства рыць ат мас фе ру 

пры сут нас ці ў ін шым ча се, па шы рае на шы ўяў лен ні пра 

даў нія па дзеі. Спа дзя ю ся, што су поль ныя пра ек ты му зея 

і пры ват ных ка лек цы я не раў бу дуць і на да лей раз ві вац ца 

на на шай пля цоў цы. А вы стаў цы фі ла кар тыс та Ула дзі мі-

ра Лі ха дзе да ва я па жа даў бы па да рож жа па ўсёй на шай 

кра і не, ды і за ме жа мі Бе ла ру сі так са ма.

Між ін шым, фо та льбом «Бе ла русь. 1914—1918. Вай на і 

мір» — 21-е па лі ку вы дан не ў аў тар скай се рыі У. Лі ха дзе-

да ва «У по шу ках стра ча на га». Пэў на, ужо даў но на спе ла 

па трэ ба пе ра вы дан ня гэ тай па свой му ўні каль най біб лі я тэ кі 

на роз ных мо вах на ро даў све ту і прад стаў лен ня праз се-

рыю та кіх кніг гіс то рыі і куль ту ры Бе ла ру сі ва ўсім све це.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

СТА РАЯ ПАШ ТОЎ КА, АР ТЭ ФАК ТЫ, 
НО ВЫ ФО ТА АЛЬ БОМ...

Прай граў гро шы су жы цель кі 
У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу Пер ша май ска га 

РУ УС г. Мін ска па сту пі ла за ява аб пра па жы гро шай 

у жы хар кі ра ё на.

Мі лі цы я не ры ўста на ві лі па да зра ва на га ў кра дзя жы — 

47-га до ва га не пра цу ю ча га мін ча ні на, які ра ней быў су дзі мы 

за ня пла ту алі мен таў. Муж чы на пе ры я дыч на пра жы ваў у 

ква тэ ры па цяр пе лай. На пя рэ дад ні свай го ад' ез ду яна па кі ну-

ла фі гу ран ту клю чы ад жыл ля і па пра сі ла да гля даць квет кі. 

Мужчына спраў на па лі ваў рас лі ны, па куль не знай шоў у 

ква тэ ры гро шы. І вы ра шыў вы пра ба ваць фар ту ну — па ехаў 

гу ляць у ка зі но. Част ку гро шай ён прай граў ад ра зу, а па ас-

тат нія вяр нуў ся пас ля ня ўда чы. Ады грац ца не атры ма ла ся, 

усяго на аза ртныя гуль ні муж чы на па тра ціў ча ты ры ты ся чы 

до ла раў і дзве ты ся чы еў ра. За ве дзе на кры мі наль ная спра ва, 

фі гу ранту пагражае ад двух да ся мі га доў з кан фіс ка цы яй.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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