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• Пра фі цыт рэс пуб лі-

кан ска га бюд жэ ту Бе ла-

ру сі ў сту дзе ні — каст-

рыч ні ку 2018 го да склаў 

Br5,24 млрд.

• Бе ла русь і Ра сія ўзгад-

ні лі ўсе пы тан ні па пад рых-

тоў цы па гад нен ня аб уза-

ем ным пры знан ні віз.

• Ка лож ская царк ва 

ад кры ец ца ў аб ноў ле-

ным вы гля дзе ў ся рэ дзі-

не снеж ня.

• Ге не тыч ныя тэс ты на 

за сва ен не глю тэ ну і лак то-

зы па ча лі пра во дзіць у Ін-

сты ту це ге не ты кі і цы та ло гіі 

На цы я наль най ака дэ міі на-

вук Бе ла ру сі.

• Вы стаў ка «Най леп-

шыя цац кі СССР» пач не 

пра ца ваць 6 снеж ня ў 

Мін ску ў Гас цёў ні Ула дзі-

сла ва Га луб ка.
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Сяр гей КА ЛЕ ЧЫЦ, 

на мес нік стар шы ні 

праў лен ня На цы я наль на га 

бан ка:

«Сён ня ў ЕА ЭС ня ма 
аб ме жа ван няў для та го, 
каб пра во дзіць уза ем ныя 
раз лі кі ў на цы я наль най 
ва лю це. Гэ та пы тан не, 
хут чэй, суб' ек таў 
гас па да ран ня, якія ад да юць 
пе ра ва гу той ці ін шай 
ва лю це. Гэ та эва лю цый ны 
пра цэс. Ду маю, што на шы 
на цы я наль ныя ва лю ты 
бу дуць зай маць усё боль шую 
до лю ва ўза ем ных раз лі ках. 
Га вор ка ідзе аб за мя шчэн ні 
до ла ра і еў ра на ка рысць 
на цы я наль ных ва лют 
пры ўза ем ных раз лі ках 
у ЕА ЭС. Рых ту ец ца 
кан цэп цыя, якая за клі ка на 
рэг ла мен та ваць ра бо ту 
па ства рэн ні агуль на га 
фі нан са ва га рын ку 
аб' яд нан ня».
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Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.
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БЫ ЛО, ЁСЦЬ...
Не бу дзем за бы вац ца пры гэ тым, што пры-

маць гас цей на вёс цы на ша кра і на па ча ла не 

так даў но. Яшчэ ў 2002 го дзе аг ра ту рыс ту на ват 

не бы ло дзе спы ніц ца на нач лег, бы ло праб ле-

ма тыч на знай сці жыт ло з нар маль ным сан вуз-

лом. Ка лі па ча ла пры рас таць інф ра струк ту ра, 

паў ста ла но вае пы тан не: чым ту рыс ту за няц ца 

ў вёс цы? Але і та кая праб ле ма ака за ла ся вы-

ра шаль най — тут гас па да роў аг ра ся дзіб пад-

тры ма лі мяс цо выя ўла ды, ра бот ні кі куль ту ры. 

Дзя ку ю чы аг ра ту рыз му па ча лі ажы ваць вёс кі, 

на род ныя ка лек ты вы атры ма лі слу ха чоў, ста лі 

за па тра ба ва ны мі ра мёст вы, школь ні кі па ча лі 

збі раць ін фар ма цыю пра тра ды цыі ў сва іх на се-

ле ных пунк тах. На прык лад, рэ цэп ты, якія ад шу-

ка лі вуч ні Зэ львен шчы ны на ват па тра пі лі ў друк, 

і стра вы, зга та ва ныя па іх, сён ня ту рыс ты мо гуць 

за мо віць у мяс цо вых пунк тах хар ча ван ня.

Ды і са мі гас па да ры аг ра ся дзіб па ча лі ства-

раць раз на стай ныя турп ра дук ты. Сён ня яны 

ўпэў не на за яў ля юць: «Мы пра да ём не столь кі 

нач лег і ежу, коль кі ўра жан ні». Фес ты ва лі, май-

стар-кла сы, кон ныя па хо ды і спла вы на плы-

тах і бай дар ках, крэ а тыў ныя му зеі, спар тыў ныя 

за ба вы, квэс ты і па зна валь ныя су стрэ чы — 

пе ра ліч ваць ва ры ян ты ак тыў на га ад па чын ку, 

якія сён ня пра па ну юць на вёс ках, 

мож на доў га.

Ма лая ра дзі маМа лая ра дзі ма ФАБ РЫ КА ЎРА ЖАН НЯЎ:
Но выя трэн ды ў аг ра эка ту рыз ме

Сён ня ў Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на больш 

за 2300 ся дзіб, і гэ тая га лі на пры цяг вае 

пры рас таць но вы мі суб'ек та мі. 

На ват ка лі хтось ці сы хо дзіць з рын ку, 

яго мес ца зай ма юць но выя гас па да ры. 

І хоць аг ра ся дзі бы пры ма юць не та кі 

вя лі кі пра цэнт ту рыс таў у па раў на нні 

з гас ці ні ца мі, ба за мі ад па чын ку, 

са на то ры я мі і ін шы мі тра ды цый ны мі 

мес ца мі раз мя шчэн ня, ме на ві та 

гэ ты сег мент пра цуе на імідж 

кра і ны. Апош нія два га ды Бе ла русь 

ад зна ча ец ца як ад на з най леп шых 

кра ін для аг ра эка ту рыз му па вер сіі 

Nаtіоnаl Gеоgrарhіс.
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Да кан ца го да ў Крэў скiм за мку 
ад но вяць i на кры юць ча ра пiч ным да хам 
паў ноч на-за ход нюю сця ну, па ве да мi лi 
ў Смар гон скiм рай вы кан ка ме. На гэ тыя 
мэ ты з фон ду Прэ зi дэн та па пад трым цы 

куль ту ры i мас тац тва сё ле та бы ло 
вы дзе ле на ка ля 880 тысяч рублёў. 

Паз ней пра ект ад ка рэк та ва лi: 
на ра бо ты па кан сер ва цыi 

i ад наў лен нi фраг мен таў Крэў ска га 
зам ка на 2018 год бы ло на кi ра ва на 

ка ля 1,05 мільёна рублёў. 
Ужо за раз аб' ект ка рыс та ец ца 

па пу ляр нас цю ў ту рыс таў: 
у вы хад ныя сю ды за яз джае па 

не каль кi аў то бу саў. У да лей шым 
пас ля па этап най рэа лi за цыi 

пра ек та па ток ту рыс таў, у тым лi ку 
i за меж ных, уз рас це.

Новае жыццё старых сценНовае жыццё старых сцен

Май стар ААТ «Бел рэ стаў ра цыя» 

Ула дзi мiр ВАЙ ЦА ХО ВIЧ 

i цяс ляр Ва сiль ТУ РОК.Фо
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Апош нім ча сам Ор ша па ста ян на фі гу руе не 

толь кі ў вы ступ лен нях кі раў ні ка дзяр жа вы, 

але і ў звод ках на він у цэ лым. Зразумела, 

у вы пад ку па спя хо ва га ад наў лен ня па ар-

шан скім пры кла дзе па він ны пай сці і мно гія 

ін шыя га ра ды кра і ны. Гэ тым ра зам мэ тай 

па езд кі Аляк санд ра Лу ка шэн кі ста ла кан-

крэт ная га лі на — іль на вод ства. Пра што 

га ва ры лі і да ча го прый шлі? За хо дам ві-

зі ту пра са чыў наш ка рэс пан дэнт.

НЕ Ў ПОЎ НУЮ СІ ЛУ
Спа чат ку Аляк сандр Лу ка шэн ка ад пра віў ся 

на Ар шан скі льно кам бі нат. Яму бы ло да ло жа на 

аб сі ту а цыі ў га лі не ў цэ лым у све це, а так са ма 

аб ла каль ных пос пе хах і ня ўда чах. На дум ку бе-

ла рус ка га лі да ра, Бе ла ру сі трэ ба вы рошч ваць 

больш лё ну, а не за куп ляць за мя жой. Бы ла па-

стаў ле на кан крэт ная за да ча: гэ тая га лі на на пра-

ця гу трох га доў па він на быць мі ні мум 

у два ра зы больш эфек тыў най.

ЛЁН ЛЮ БІЦЬ ПА КЛОН
Вы ні кі чар го ва га ві зі ту Прэ зі дэн та ў Ор шу
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