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На днях Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Бе ла ру сі 

пра вя ло кон суль скі дзень... у са цы яль най сет цы 

Facebook. Ра шэн не, да рэ чы, са праў ды зруч нае: 

кож ны ка рыс таль нік мо жа не толь кі за даць сваё 

пы тан не, але і да ве дац ца неш та но вае зы хо дзя чы з 

ад ка заў на за пы ты ін шых лю дзей. У гэ тым ма тэ ры-

я ле мы са бра лі са мае ці ка вае па вы ні ках ім пра ві за-

ва най прэс-кан фе рэн цыі.

Ка лі гра ма дзя ні на Бе ла ру сі за трым лі ва юць за меж-

ныя па гра ніч ні кі ці мыт ні кі, як хут ка яны аба вя за ны 

па ве да міць пра ін цы дэнт у бе ла рус кае па соль ства?

Не ад клад на — пра гэ та ска за на ў арт. 36 Вен скай кан-

вен цыі 1963 го да аб кон суль скіх зно сі нах. На прак ты цы ў 

сі лу роз ных пры чын атрым лі ва ец ца па-роз на му: з шэ ра гам 

дзяр жаў, як, на прык лад, Ра сія, Укра і на, Поль шча, В'ет нам, 

за клю ча ны двух ба ко выя кон суль скія кан вен цыі, дзе ўжо 

кан крэт на пра пі са на, на пра ця гу яко га ча су па він на ажыц-

цяў ляц ца ін фар ма ван не пра ін цы дэнт.

Пры гэ тым да лё ка не ўся кае за тры ман не пад па дае пад 

дзе ян не кан вен цыі. Ка лі, на прык лад, па меж ні кі вы ве лі вас з 

агуль най чар гі, пра вя лі з ва мі гу тар ку пра мэ ты і аб ста ві ны 

па езд кі і пры ня лі ра шэн не за ба ра ніць уезд і дэ пар та ваць, 

то гэ та не за тры ман не па сэн се кан вен цыі, пра яго бе ла-

рус ка га кон су ла ні хто ін фар ма ваць не аба вя за ны — але 

гра ма дзя нін мо жа па ве да міць аб гэ тым сам.

У МЗС пад крэс лі лі: зна хо дзя чы ся за мя жой, не пад піс-

вай це да ку мен ты, сэнс якіх вам не зра зу ме лы. Спра ва ў 

тым, што ў ве дам стве пе ры я дыч на з'яў ля ец ца ін фар ма цыя 

пра тое, што мяс цо выя пра ва ахоў ныя ор га ны іні цы я тыў на 

пра па ну юць за тры ма на му гра ма дзя ні ну Бе ла ру сі не ін-

фар ма ваць бе ла рус кую дып мі сію або пра па ну юць пад пі-

саць да ку мент на мо ве кра і ны зна хо джан ня, дзе ад ным з 

пунк таў мо жа ста яць ад мо ва ад ін фар ма ван ня па соль ства 

Бе ла ру сі аб за тры ман ні.

Ка лі па доў жаць тэр мін бяз ві за ва га рэ жы му для за-

меж ні каў да 10 дзён?

У МЗС па га дзі лі ся, што гэ тая тэ ма вель мі ак ту аль ная. 

У ця пе раш ні час на фі наль най ста дыі зна хо дзіц ца ад па вед-

ны пра ект ука за Прэ зі дэн та аб пра даў жэн ні тэр мі ну зна хо-

джан ня за меж ных гра ма дзян на тэ ры то рыі на шай кра і ны, 

якія пры бы ва юць праз На цы я наль ны аэ ра порт.

Ці пра пра цоў ва ец ца бяз ві за вы рэ жым не толь кі для 

ту рыс таў, якія пры бы ва юць праз На цы я наль ны аэ ра порт, 

але і для тых, хто пры бы вае на цяг ні ках і аў та ма бі лях — на 

гэ та пы тан не ве дам ства адказала, што ў ад да ле най перс-

пек ты ве не вы клю ча ец ца бяз ві за вы ўезд праз на зем ныя 

пунк ты про пус ку. Шмат у чым гэ та бу дзе за ле жаць ад да-

лей ша га пе ра аб ста ля ван ня на зем ных пунк таў про пус ку і 
па ве лі чэн ня іх коль кас ці.

Згу біў ся паш парт за мя жой — што ра біць?
У та кім вы пад ку ча ла век мо жа вяр нуц ца ў Бе ла русь па 

Па свед чан ні на вяр тан не.

Пер шым кро кам па ві нен стаць зва нок у бе ла рус кую 
дып мі сію і ін фар ма ван не кон суль ска га су пра цоў ні ка. На 
сай це бе ла рус кіх па соль стваў ёсць тэ ле фон эк стран най 
су вя зі. У ця пе раш ні час бе ла рус кія кон су лы ў сва ёй ра-
бо це ак тыў на вы ка рыс тоў ва юць і Vіber, і WhatsApp, та му 
маг чы масць звя зац ца з імі ў гра ма дзян ёсць.

На ступ ны крок — зва рот у мяс цо вую па лі цыю па атры-
ман не да вед кі, якая па цвяр джае стра ту паш пар та. Гэ та 

трэ ба ра біць аба вяз ко ва.

На шля ху да до му, у вы пад ку маг чы ма га, на прык лад, 

спы нен ня мяс цо вы мі пра ва ахоў ны мі ор га на мі (пра вер кі 

да ку мен таў ці пра хо джан ня паш парт на га кант ро лю) на-

яў насць афі цый на га да ку мен та, які па цвяр джае стра ту 
бе ла рус ка га паш пар та, знач на аб лег чыць ка му ні ка цыю з 
мяс цо вай па лі цы яй.

Не каль кі слоў аб пра цэ ду ры вы да чы Па свед чан ня на 
вяр тан не: у па соль ства аса біс та па да ец ца за ява на вы да-
чу Па свед чан ня, дзве ка ля ро выя фа та гра фіі за яў ні ка, якія 
ад па вя да юць яго ўзрос ту, па ме рам 40х50 мм. Да рэ чы, пе-
ра лік да ку мен таў на атры ман не Па свед чан ня на вяр тан не 
ёсць на ўсіх сай тах бе ла рус кіх па соль стваў.

За вы да чу гэ та га да ку мен та для гра ма дзян, ста рэй шых 
за 14 га доў, у вы пад ку стра ты паш пар та пра ду гле джа на 
апла та кон суль ска га збо ру (на прык лад, на сён няш ні дзень 
збор скла дае 20 еў ра). Пры на яў нас ці важ кіх пры чын мо-
жа быць пры ня та ра шэн не аб вы зва лен ні гра ма дзя ні на ад 
зга да най пла ты.

Пы тан не на ўзда гон: што ра біць, ка лі за мя жой згу біў 
аль бо ўкра лі ўсе гро шы? Пер шы крок — зва рот у бе ла-
рус кую дып мі сію ў кра і не ін цы дэн ту аль бо ў вы пад ку яе 

ад сут нас ці — у дып мі сію Ра сій скай Фе дэ ра цыі.

Ад на ча со ва, сва я кам і сяб рам у Бе ла ру сі лепш звяр нуц ца 

ў га лоў нае кон суль скае ўпраў лен не МЗС (+375172222665, 
+375172222666, +375172222676) аль бо ў нач ны час да дзя-
жур на га па МЗС (+375173272922) і ўжо «ў руч ным рэ жы ме» 
су мес ны мі на ма ган ня мі вы ра шаць гэ тую сі ту а цыю.

А як спра вы са спра шчэн нем ві за ва га рэ жы му 
з Еў ра пей скім са юзам?

Ра бо та вя дзец ца. Але гэ та не ад на ба ко вы пра цэс, і для 
пра соў ван ня на пе рад па трэб на во ля абод вух парт нё раў. 

Еў ра парт нё ры вы лу ча юць шэ раг умоў, якія ста вяць на-
шых гра ма дзян у не вель мі кам форт нае ста но ві шча — па-
тра ба ван не аб па да чы да ку мен таў вы ключ на праз ві за выя 
цэнт ры ў іх лі ку. Над вы ра шэн нем і гэ тых праб лем ных ас-
пек таў вя дзец ца ра бо та су мес на з парт нё ра мі з ЕС. Яшчэ 
ў ве дам стве пад крэс лі лі: ня ма аб' ек тыў ных пры чын, якія 

пе ра шко дзі лі б знай сці ўза е ма пры маль ныя раз вяз кі.

Ча ка ем!

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Знеш ні век тарЗнеш ні век тар  

Ча ма дан, вак зал... 
дзе паш парт?!

Аб чым пы та лі ся ў на ша га МЗС у ін тэр нэ це

Грод на чар го вы раз за не се ны 

на Рэс пуб лі кан скую дош ку 

Го на ру. Што ста іць за доб рай 

тэн дэн цы яй, мы вы ра шы лі 

рас пы таць стар шы ню 

Гро дзен ска га гар вы кан ка ма 

Ме чы сла ва ГОЯ.

Із ноў са мы-са мы...
— Ме чы слаў Бра ні сла ва віч, па-

пер шае, да зволь це па він ша ваць гро-

дзен цаў і кі раў ніц тва го ра да з гэ тай 

на го ды, а па-дру гое, за пы тац ца: што 

да ло пад ста вы на зы вац ца най леп-

шым, стаў шы пе ра мож цам у сфе ры 

са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця ся-

род аб лас ных цэнт раў?

— Пры знан не Грод на пе ра мож цам 

рэс пуб лі кан ска га спа бор ніц тва ў сфе-

ры са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця 

ся род га ра доў і ра ё наў і за ня сен не на 

Рэс пуб лі кан скую дош ку Го на ру з'яў ля-

ец ца асноў ным вы ні кам пра цы гро дзен-

цаў за 2017 год.

Та кіх знач ных вы ні каў мы да сяг ну-

лі дзя ку ю чы ство ра ным у кра і не не аб-

ход ным умо вам для раз віц ця біз не су, 

а так са ма ўпар тай пра цы, іні цы я ты ве, 

твор ча му па ды хо ду пра цоў ных ка лек ты-

ваў, умен ню пра ца ваць у ад па вед нас ці 

з па тра ба ван ня мі ча су ў тым лі ку і бюд-

жэт ных ар га ні за цый. Па вы ні ках пра цы 

за 2017 год ся род ар га ні за цый пра мыс-

ло вас ці пе ра мож ца мі спа бор ніц тва ста лі 

ад кры тыя ак цы я нер ныя та ва рыст вы «Гро-

дзен ская ты ту нё вая фаб ры ка «Нё ман» і 

«Ма лоч ны Свет». Яны так са ма за не се ны 

на Рэс пуб лі кан скую дош ку Го на ру.

Да рэ чы, Грод на не ўпер шы ню зай-

мае лі дар скія па зі цыі: з мо ман ту пад-

пі сан ня Ука за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь «Аб Рэс пуб лі кан скай дош цы 

Го на ру» наш го рад у сфе ры са цы яль на-

эка на міч на га раз віц ця двой чы зай маў 

дру гое мес ца (па вы ні ках 2004 і 2006 

га доў), двой чы — пер шае (2005 і 2007) 

і ўліч ва ю чы ця пе раш няе да сяг нен не — 

ужо двой чы ста но віц ца пе ра мож цам 

(2015 і 2017).

— Мяр ку ю чы па на мі на цыі, Грод-

на сур' ёз на да даў у сва ім са цы яль-

на-эка на міч ным раз віц ці, за кошт 

ча го?

— Мі ну лы год ха рак та ры за ваў ся 

знач ным па ве лі чэн нем ін вес ты цый най 

ак тыў нас ці: быў рэа лі за ва ны шэ раг пра-

ек таў на су му больш за 55,7 міль ё на 

руб лёў. У 2017 го дзе ў Грод не за рэ гіст-

ра ва на 11 но вых ар га ні за цый з за меж-

ным ка пі та лам, на 10 но вых аб' ек таў 

па шы ры ла ся сет ка гра мад ска га хар ча-

ван ня. Ле тась ад кры лі ся та кія ўста но вы, 

як рэ ста ран «Бакст», ка вяр ні «Ка му нар-

ка», рэ ста ра ны хут ка га аб слу гоў ван ня 

«Бур гер Кінг», лет няе ка фэ «Лі мож», 

ка фэ «Міс тэ рыя», за ку сач ная «Пон чы-

Ка ва», ка фэ «Пра він цыя» ды ін шыя.

— А ка лі за кра нуць са цы яль ныя 

аб' ек ты?

— У гэ ты пе ры яд мы ад кры лі дзі ця чы 

дом ся мей на га ты пу на ву лі цы Вал ко ві-

ча, дзі ця чы са док на 230 мес цаў і ам-

бу ла то рыю для да рос лых у мік ра ра ё не 

Аль шан ка, па лі клі ні ку ў мік ра ра ё не Віш-

ня вец, кры ты фут боль ны ма неж ва ўро-

чы шчы Пыш кі. Акра мя та го, ужо за вер-

ша ны ра бо ты па пра ек та ван ні шко лы з 

ба сей нам у мік ра ра ё не Паў днё вы-3, за-

вяр ша ец ца бу даў ніц тва дзі ця ча га сад ка 

ў Аль шан цы.

Раз ві ва ла ся і транс парт ная інф ра-

струк ту ра: уве дзе на ў экс плу а та цыю 

шас ці па лос ная да ро га з двух уз роў не-

вай раз вяз кай да мік ра ра ё на Аль шан ка, 

ад кры ла ся пас ля рэ кан струк цыі ву лі ца 

Ін дур ская ша ша, з'я віў ся пу цеп ра вод з 

пад' яз ны мі шля ха мі на ву лі цы Гас па-

дар чай.

Ад Аў стра ліі да Япо ніі
— Экс парт — га лоў ны склад нік 

эка на міч на га раз віц ця, з кім ганд лю-

ем і як ды вер сі фі ку ем ся?

— Грод на — го рад з ад кры тай эка но-

мі кай. На шы ар га ні за цыі ажыц цяў ля лі 

знеш не ганд лё вую дзей насць са 113 краі-

на мі све ту, у тым лі ку экс пар та ва лі сваю 

пра дук цыя ў 80 кра ін. Ле тась на геа гра-

фіч най кар це з'я ві лі ся 18 но вых кра ін, 

у якія ад праў ля ец ца пра дук цыя на шых 

прад пры ем стваў. Ся род іх Аў стра лія, 

Вір гін скія аст ра вы, Гва тэ ма ла, Ган конг, 

Іар да нія, Ір лан дыя, Кіпр, Люк сем бург, 

Мек сі ка, Па кі стан, Пар ту га лія, Са удаў-

ская Ара вія, Фін лян дыя, Хар ва тыя, Чы лі, 

Шве цыя, Паўд нё вая Аф ры ка, Япо нія.

Геа гра фія знеш ня га ганд лю па слу-

га мі на ліч вае 121 кра і ну све ту. Дзе ля 

па ве лі чэн ня экс пар ту ту рыс тыч ных па-

слуг і з улі кам дзе ян ня бяз ві зу ў го ра-

дзе ро біц ца ак цэнт на ўдас ка на лен не 

ту рыс тыч на га сэр ві су. Ле тась у ме жах 

бяз ві за ва га рэ жы му да нас пры еха ла 

51 ты ся ча за меж ных ту рыс таў, сё ле-

та — ужо 35 ты сяч. Да рэ чы, ту рызм і 

бяз ві за вы ўезд з'яў ля юц ца свое асаб лі-

вай ві зіт най карт кай Грод на. 

Усе га рад скія служ бы і ар га ні за цыі 

пра цу юць над тым, каб за меж ні кам у на-

шым го ра дзе бы ло кам форт на. Знач ны 

ўклад у раз віц цё ту рыс тыч най інф ра-

струк ту ры ўно сіц ца дзя ку ю чы пры ват-

най іні цы я ты ве. Асаб лі ва яск ра ва гэ та 

пра яў ля ец ца ў сфе ры гра мад ска га хар-

ча ван ня і пра жы ван ня. Ле тась ад кры-

лі ся тры аб' ек ты пра жы ван ня. Сё ле та 

яшчэ два: апарт-а тэль «Сла вія» і хос тэл 

«Kір Tоwn». Да кан ца 2018 го да па він ны 

ад крыц ца яшчэ тры хос тэ лы і дзве гас ці-

ні цы ў гіс та рыч най час тцы го ра да.

Так са ма бяз віз пад штурх нуў для 

ства рэн ня су час ных аб' ек таў гра мад ска-

га хар ча ван ня ці ка вых фар ма таў, якія 

пра па ну юць но выя ві ды па слуг і раз на-

стай ныя па ар хі тэк тур на-тэх ніч ным ста-

не. Сё ле та сет ка па шы ры ла ся за кошт 

ад крыц ця 12 аб' ек таў гра мад ска га хар-

ча ван ня, раз лі ча ных на 451 мес ца.

— А які плён пры но сяць дзе ла выя 

ста сун кі з кі тай скім бо кам?

— Мы ак тыў на су пра цоў ні ча ем з 

пра він цы яй Гань су. За кошт пры цяг-

нен ня пра мых за меж ных ін вес ты цый 

Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі ў го-

ра дзе рэа лі за ва лі пра ект па ства рэн ні 

цэнт ра кі тай скай ме ды цы ны, а так са-

ма пра цяг ва ем рэа лі за цыю пра ек та па 

рэ кан струк цыі гас ці ніч на-рэ ста ран на га 

комп лек су «Грод на», які кі тай скі бок на-

быў на аў кцы ё не. Аб' ём за меж ных ін вес-

ты цый склаў тры міль ё ны до ла раў.

Жы лыя «квад ра ты» 
і доб рыя за роб кі

— Вяр та ю чы ся да тэ мы на шай раз-

мо вы, «Грод на — са мы-са мы...» яшчэ 

ў якімсь ці кі рун ку?

— У ней кім сэн се ў бу даў ніц тве жыл-

ля... Кошт ад на го квад рат на га мет ра 

жыл ля ў Грод не за ста ец ца ад ным з са-

мых ніз кіх у Бе ла ру сі. Акра мя та го, мы 

асво і лі но выя для кра і ны тэх на ло гіі ў 

пла не бу даў ніц тва энер га эфек тыў на га 

жыл ля. На прык лад, у са ка ві ку мі ну ла га 

го да ўвя лі ў экс плу а та цыю 120-ква тэр-

ны энер га эфек тыў ны жы лы дом дру го га 

па ка лен ня.

На огул, бу даў ніц тва жыл ля — ад на 

з асноў ных за дач па ляп шэн ня якас ці 

жыц ця га ра джан. Уся го ле тась увя лі 

ў экс плу а та цыю 202,2 ты ся чы жы лых 

«квад ра таў», у тым лі ку 6,4 ты ся чы — 

са цы яль на га. Для жы ха роў го ра да па бу-

да ва лі 2 344 ква тэ ры, увя лі ў экс плу а та-

цыю 233 ін ды ві ду аль ныя жы лыя да мы.

— Бу даў ніц тва — гэ та доб ра, але за 

яго трэ ба раз ліч вац ца... Ці за раб ля лі 

га ра джа не па ты ся чы што ме сяц?

— На конт уз роў ню за роб каў ма гу 

ска рыс тац ца ста тыс ты кай. Так, на мі-

наль ная на лі ча ная ся рэд ня ме сяч ная 

за ра бот ная пла та ў га лі нах эка но-

мі кі ў снеж ні 2017 го да па вя лі чы ла-

ся на 30,1 % у па раў на нні з та кім жа 

пе ры я дам па за мі ну ла га го да і скла ла 

1 047 руб лёў, што эк ві ва лент на 521 до-

ла ру. Зні зі ла ся ў па раў на нні са снеж нем 

2016-га між га лі но вая ды фе рэн цы я цыя ў 

апла це пра цы ра бот ні каў па ві дах эка на-

міч най дзей нас ці з 3,1 да 2,5 ра за.

— Мне зда ец ца, гэ та не ўсе кі рун кі, 

па якіх Грод на мож на лі чыць «са мым-

са мым», ці не?

— Так, мы пер шыя ў кра і не ар га ні за-

ва лі марш рут бес кан такт на га тра лей бу-

са, які ру ха ец ца аў та ном на і не па тра буе 

бу даў ніц тва кан такт най сет кі. Вы га ды 

гэ та га марш ру ту, які з'яд наў мік ра ра ё ны 

Віш ня вец і Дзе вя тоў ку, ужо ад чу лі га ра-

джа не. Маг чы ма, та кі ж від транс пар ту 

з'яд нае Аль шан ку з інш ымі мік ра ра ё на-

мі го ра да. А яшчэ ў нас са мыя-са мыя 

пе да го гі і вуч ні! На прык лад, гім на зія № 1 

імя ака дэ мі ка Я. Ф. Кар ска га бы ла пры-

зна на най леп шай уста но вай агуль най 

ся рэд няй аду ка цыі ў Рэс пуб лі цы Бе ла-

русь. Акра мя та го, ле тась Грод на стаў 

пе ра мож цам рэс пуб лі кан ска га агля ду 

са ні тар на га ста ну і доб ра ўпа рад ка ван ня 

на се ле ных пунк таў і рэс пуб лі кан ска га 

кон кур су «Го рад куль ту ры» ў на мі на цыі 

«Най леп шы аб лас ны цэнтр».

Са мы чыс ты
— Яшчэ ад ным свед чан нем апош-

ня га — чар го вае пры знан не на рэс-

пуб лі кан скім уз роў ні аб лас но га 

цэнт ра і пе ра мо га ў рэс пуб лі кан скім 

агля дзе са ні тар на га ста ну і доб ра ўпа-

рад ка ван ня, у якім удзель ні ча лі ўсе 

га ра ды, уклю ча ю чы Мінск. Як уда ец-

ца пад трым лі ваць чыс ці ню і пры га-

жосць ста ра даў ня га Грод на?

— За слу га, звя за ная з пе ра мо гай у 

рэс пуб лі кан скім агля дзе-кон кур се са ні-

тар на га ста ну і доб ра ўпа рад ка ван ня га-

ра доў, за клю ча ец ца ў су мес най пра цы 

ка му наль ных служ баў го ра да.

З бо ку кі раў ніц тва го ра да і не па срэд-

на кі раў ні коў кам пе тэнт ных прад пры-

ем стваў ар га ні за ва ны кант роль якас ці 

ра бот у гэ тым кі рун ку. Так са ма знач ны 

ўнёсак у пад тры ман не па рад ку на га-

рад скіх зем лях укла дзе ны яго жы ха ра мі, 

што тлу ма чыц ца бе раж лі вы мі ад но сі на-

мі да свай го го ра да.

— За пе ра мо гу ў гэ тым кон кур се, 

акра мя пе ра ход на га вы мпе ла, аб лас-

но му цэнт ру ад ра са ва ла ся гра шо вая 

прэ мія ў восем ты сяч ба за вых ве лі чынь 

(196 ты сяч руб лёў). Ці ёсць пла ны, на 

што го рад на кі руе гэ тыя срод кі?

— Гро шы пой дуць на раз віц цё аб-

лас но га цэнт ра і ўма ца ван не яго ма тэ-

ры яль на-тэх ніч най ба зы.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

ГО РАД ПРЫ ВАБ НЫ ДЛЯ ІН ВЕС ТЫ ЦЫЙ, 
АД КРЫ ТЫ ДЛЯ ТУ РЫС ТАЎ 
І КАМ ФОРТ НЫ ДЛЯ ЖЫЦ ЦЯ

З першых вуснаўЗ першых вуснаў  


