
На Гро дзен шчы не стар та ва ла ак цыя 
«На шы дзе ці», у якой па тра ды цыі 
са мы ак тыў ны ўдзел пры ма юць 
і на род ныя абран ні кі.

Як па ве да мі лі «МС» у аб лас ным Са-
ве це дэ пу та таў, сён ня, 21 снеж ня, стар-
шы ні аб лас но га і га рад ско га Са ве таў 
дэ пу та таў Ігар Жук і Ба рыс Фё да раў 
па він шу юць з на ва год ні мі свя та мі вы-
ха ван цаў шко лы-ін тэр на та з па ру шэн-
ня мі слы ху ў Грод не і па до раць са лод кія 
па да рун кі, а ма лыя, у сваю чар гу, ад-
дзя чаць сва ім та лен там — па ра ду юць 
да рос лых твор чы мі ну ма ра мі.

Па тра ды цыі ў цэнт ры ўва гі ўдзель-
ні каў ак цыі — дзе ці-ін ва лі ды, ма лыя з 
шмат дзет ных, пры ём ных сем' яў, дзі ця-
чых да моў ся мей на га ты пу, адо ра ныя 
школь ні кі ды ін шыя.

Да рэ чы, ад ны мі з пер шых, хто на кі ра-
ваў ся з він ша ван ня мі і па час тун ка мі, ста-
лі дэ пу та ты га рад ско га Са ве та 28-га склі-
кан ня. Але на Бе рас не ва, Сяр гей Ма зай ла, 
Дзя ніс Сы ра ма ха і Ігар Чы вель 13 снеж ня 
за ві та лі ў гос ці ў дзі ця чы дом ся мей на га 
ты пу, што зна хо дзіц ца на ву лі цы Ваў ко ві ча 
ў аб лас ным цэнт ры. Ме на ві та тут атры ма лі 
пра піс ку не адзін, а ад ра зу тры та кія дзі ця-
чыя да мы, пас ля ча го ву лі ца ў на ро дзе на-
бы ла свое асаб лі вы ста тус «баць коў скай». 
На прык лад, су жэн цы На тал ля і Анд рэй 
Му шын скія ста лі баць ка мі для пя ці хлоп-
чы каў і пя ці дзяў ча так ад трох да 14 га доў. 
Ма лыя з удзяч нас цю су стра ка лі дэ пу тац кі 
«дэ сант», рас каз ва лі аб сва іх пос пе хах, 
ці ка вых мо ман тах з жыц ця ў но вым до ме 
і час та ва лі гасцей гар ба тай.

Воль га АНУФРЫЕВА.

ДЗЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ДОБ РАЯ СПРА ВА

 У тэ му
Для па ляў ні чых 

і раз віц ця 
ту рыз му

Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 
іні цы я ва ла раз гляд у Па ла це 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пы тан не 
аб спра шчэн ні пра цэ ду ры 
атры ман ня ме ды цын скіх да ве дак 
для па ляў ні чых.

Га вор ка, у пры ват нас ці, ідзе аб 
пра хо джан ні ме ды цын ска га агля ду 
для вы да чы ме ды цын скай да вед кі 
аб ста не зда роўя, якая па цвяр джае 
ад сут насць за хвор ван няў і фі зіч ных 
не да хо паў, уклю ча ных у пе ра лік 
за хвор ван няў і фі зіч ных не да хо паў 
гра ма дзян, пры на яў нас ці якіх про-
ці па ка за на ва ло дан не збро яй, па ве-
да мі лі ў прэс-служ бе мі ніс тэр ства.

Удзел у ра бо чым па ся джэн ні 
пры ня лі прад стаў ні кі роз ных за-
ці каў ле ных ве дам стваў. Па зі цыю 
Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 
прад ста віў на чаль нік ад дзе ла 
па ляў ні чай гас па дар кі Сяр гей 
ШАС ТА КОЎ. Ён ад зна чыў, што з-за 
скла да най пра цэ ду ры атры ман ня 
ме ды цын скіх да ве дак у рэ гі ё нах 
па ча ло на зі рац ца зні жэн не коль-
кас ці па ляў ні чых. Ра зам з тым на-
ша кра і на па-ра ней ша му за ста ец ца 
за ці каў ле най у раз віц ці па ляў ні ча га 
ту рыз му.

Вы ні кам аб мер ка ван няў ста ла 
ўня сен не пра па ноў аб пад аў жэн ні 
тэр мі ну дзе ян ня ме ды цын скай да-
вед кі аб пра хо джан ні ка мі сіі на ва-
ло дан не збро яй да трох-пя ці га доў 
(ця пер да ку мент дзей ні чае толь кі 
на пра ця гу го да), а так са ма аб зме-
не фор мы ме ды цын скай да вед кі 
для атры ман ня па свед чан ня кі роў-
цы з пра ду гле джан нем маг чы мас ці 
вы ка ры стан ня яе для за рэ гіст ра ва-
ных па ляў ні чых.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У вёс цы Ко пі шча Ба раў лян ска га сель са ве та 
ад крыў ся но вы дзі ця чы сад № 3 на 150 мес цаў. 

За бу доў шчы кі на зва лі са док «Кос мас». І гэ тая 
наз ва цал кам ад па вя дае сут нас ці, унут ра на му і 
знеш ня му афарм лен ню. Фа сад бу дын ка на гад-
вае фю зе ляж і ў цём ны час су так пе ра лі ва ец ца 
ўсі мі ко ле ра мі. Ка ля ўва хо да ўста ноў ле на ра ке та, 
у па мяш кан ні аб ста ля ва ныя ска лад ром і зор нае 
не ба на сто лі. Ві зіт най карт кай уста но вы ста ла ма-
дэль Со неч най сіс тэ мы, упры го жа ная аў то гра фа мі 
і па жа дан ня мі кас ма на ўтаў. А во сем груп, ство-
ра ных тут, атры ма юць наз вы пла нет. На ву лі цы 
ма ец ца гуль ня вая пля цоў ка з усі мі не аб ход ны мі 
пры ста са ван ня мі: арэ ля мі, гор ка мі-са ма лё та мі, 
гор ка мі-ра ке та мі. По бач — доб ра ўпа рад ка ва ная 
зя лё ная зо на.

Пад час ура чыс та га ад крыц ця на чаль нік га лоў-
на га ўпраў лен ня аду ка цыі Мі набл вы кан ка ма 
Тац ця на АПРА НІЧ пад крэс лі ла знач насць гэ тай 
па дзеі не толь кі для Мінск ага ра ё на, але і ў цэ лым 
для ста ліч най воб лас ці. «Су мес ны мі на ма ган ня мі 
мы зра бі лі та кі па да ру нак дзе цям. Кож нае дзі ця 
для нас — зор ка, і мы ро бім усё для та го, каб на шы 
зор кі свя ці лі яр чэй!» — пад крэс лі ла яна.

Ва ўста но ве ёсць так са ма му зыч ная, спар тыў ная 
за лы, аформ ле ныя ў кас міч най тэ ма ты цы. Не ар-
ды нар насць ды зай ну ад зна ча лі і баць кі ма лых. На 
іх дум ку, не звы чай нае афарм лен не не толь кі ня се 
сэн са вую на груз ку, але і паў плы вае на эс тэ тыч нае 
раз віц цё дзя цей. І хто ве дае, маг чы ма, хтось ці з іх 
у бу ду чы ні звя жа сваё жыц цё з кас міч ны мі тэх на-
ло гі я мі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ПРЫ ЕМ НАЯ НА ВІ НА

МА ЛЕНЬ КІЯ ЗОР КІ 
Ў «КОС МА СЕ»

Жан на ВА РА БЕЙ, 
стар шы ня Ба раў лян ска га 
сель вы кан ка ма:

— Сім ва ліч на, што ад крыц цё 
дзі ця ча га са дка су па ла з па чат кам 
рэс пуб лі кан скай ак цыі «На шы дзе-
ці» і да зво лі ла част ко ва вы ра шыць 
праб ле му з мес ца мі ў да школь ных 
уста но вах.

Акра мя гэ тай да школь най уста-
но вы ў мік ра ра ё не Но вая Ба ра вая 
ўве дзе ны ў дзе ян не яшчэ два дзі-
ця чыя са ды — у 2017 і 2018 га дах. 
Усе яны з'я ві лі ся ў вы ні ку пры-
ват на-дзяр жаў на га парт нёр ства. 
Іх па бу да ва ла гру па кам па ній 
«А-100 «Дэ ве ла пмент» і пе рад ала 
на ба ланс упраў лен ня аду ка цыі 
Мі набл вы кан ка ма. У Но вай Ба-
ра вой па ча ло ся так са ма бу даў-
ніц тва шко лы на 1020 мес цаў. 
Пла ну ец ца ўвес ці яе ў экс плу а та-
цыю ў 2020 го дзе. У Ба раў ля нах 
на ву лі цы Жам чуж най за пла на-
ва на ўзвя дзен не ву чэб на-пе да-
га гіч на га комп лек су «Дзі ця чы 
сад-ся рэд няя шко ла» ад па вед на 
на 240 і 1020 мес цаў. Тут жа на 
ву лі цы 40 год Пе ра мо гі па ча ло ся 
бу даў ніц тва да школь най уста но-
вы на 230 мес цаў. Пла ну ец ца яе 
здаць у 2019-м.

СВЯ ТА 
Ў КОЖ НУЮ ХА ТУ!

Так са ма маг чы ма аб' яд нан не 
бяз ві за вых зон Брэсц ка га і Гро дзен ска га 
рэ гі ё наў. Пра гэ та іш ла раз мо ва 
ў Па ла це прад стаў ні коў на круг лым 
ста ле: «Бе ла рус кі ту рызм: тэн дэн цыі 
і перс пек ты вы».

Аб мер ка ван не ар га ні за ва ла Па ста ян ная 
ка мі сія па ахо ве зда роўя, фі зіч най куль ту-
ры, ся мей най і ма ла дзёж най па лі ты цы. За 
круг лым ста лом са бра лі ся пар ла мен та рыі, 
прад стаў ні кі мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му, 
вы ка наў чых ор га наў ула ды, дзе ла вых ко-
лаў, на ву ко вай су пол кі і гра мад скіх ар га-
ні за цый.

Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Людміла 
МА КА РЫ НА-КІ БАК ад ной з мэт су стрэ чы 
на зва ла вы зна чэн не праб лем ных пы тан-
няў у ту рыс тыч най сфе ры, якія па тра бу юць 
да дат ко ва га пра ва во га рэ гу ля ван ня. «Гэ та 
асаб лі ва ак ту аль на за раз у су вя зі з мяр ку е-
май ка рэк ці роў кай за ко на Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь «Аб ту рыз ме», — ска за ла яна.

Штурш ком для больш ак тыў на га аб мер-
ка ван ня праб лем у ту рыс тыч най сфе ры ста-
ла і сі ту а цыя, якая зда ры ла ся ў сё лет ні се-
зон з ра сій скай кам па ні яй «На та лі Турс». 
У Бе ла ру сі пра да лі ка ля 400 ту раў, якія бы лі 
ану ля ва ныя ў су вя зі з не пла це жаз доль нас-
цю кам па ніі. Про філь ныя мі ніс тэр ствы Ра сіі 
і Бе ла ру сі пра цу юць над тым, каб вяр нуць 
срод кі лю дзям, па ве да міў на круг лым ста-
ле на мес нік мі ніст ра спор ту і ту рыз му 
Мі ха іл ПАРТ НОЙ, ад нак гэ та скла да ны 
пра цэс.

Банк руц тва «На та лі Турс» ста ла на го дай 
для до сыць га ра ча га аб мер ка ван ня пы тан-
няў стра хоў кі ад па доб ных аб ста він. Ці аба-
вяз ваць стра ха ваць ры зы ку ўза е ма ад но сін 
ту ра ген та і ту ра пе ра та ра з па стаў шчы ка мі 
ту рыс тыч ных па слуг (пе ра воз ка, раз мя-
шчэн не, хар ча ван не, эк скур сіі і інш.)? Хто 
бу дзе нес ці рас хо ды па стра ха ван ні: ту рыст 
ці ту рыс тыч нае агенц тва? У гэ тай су вя зі ўзні-
кае не аб ход насць раз ме жа ван ня ад каз нас ці 

ту ра ген таў і ту ра пе ра та раў. Ту ра ген ты пра-
да юць ту ры, якія ства ра юць ту ра пе ра та ры.

— Ту ра пе ра тар па ві нен мець маг чы масць 
ад ка заць па сва іх аба вя за цель ствах, тур-
агент па ві нен быць кам пе тэнт ны, ту рыст — 
аба ро не ны, а на цы я наль ныя ін та рэ сы — 
раз ме жа ва ны з за меж ны мі. Гэ та асноў ныя 
прын цы пы, якія па він ны быць за ма ца ва-
ны ў за ка на даў стве, — лі чыць стар шы ня 
праў лен ня Рэс пуб лі кан ска га са ю за ту-
рыс тыч най ін дуст рыі Фі ліп ГУ ЛЫ.

Ад нак не менш важ ная тэ ма для Бе ла-
ру сі — уяз ны ту рызм, асаб лі ва на пя рэ дад ні 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Ды і са мы час пад рых-
та вац ца да но ва га ту рыс тыч на га се зо на.

Па куль уяз ны ту рызм у нас раз ві ты не да-
стат ко ва, па ве да міў Мі ха іл Парт ной. «У су-
свет ным рэй тын гу кра і на зай мае 96-е мес-
ца па раз віц ці ту рыс тыч на га біз не су ся род 
186, — ска заў ён. — У асноў ным да нас пры-
яз джа юць з кра ін Бал тыі, Ра сіі і Поль шчы».

Па звест ках Дзярж па гран ка мі тэ та, за 
9 ме ся цаў 2018 го да ў Бе ла ру сі па бы ва-
ла больш за 3,6 міль ё на за меж ні каў, гэ та 
амаль на паў міль ё на больш, чым за ўвесь 
мі ну лы год. Ся рэд няя пра цяг ласць зна хо-
джан ня ар га ні за ва ных ту рыс таў у кра і не — 
ка ля ча ты рох дзён. Экс парт ту рыс тыч ных 
па слуг за сту дзень — ве ра сень сё ле та склаў 
ка ля 171 міль ё на до ла раў.

— Амаль 179 ты сяч ча ла век на ве да лі на шу 
кра і ну па бяз ві за вым рэ жы ме праз Нацыя-
наль ны аэ ра порт Мінск, — да даў Мі ха іл 
Парт ной. — Бяз ві за вы рэ жым ро біць на шу 
кра і ну больш пры ваб най для за меж ні каў.

У Мі ніс тэр стве за меж ных спраў згод-
ныя з та кой вы сно вай і спа дзя юц ца, што на 
пра ця гу 2018—2019 гадоў бу дуць уне се ны 
змя нен ні ва Указ № 8 «Аб уста наў лен ні бяз-
ві за ва га па рад ку ўез ду і вы ез ду за меж ных 
гра ма дзян», якія да зво ляць ін ша зем цам 
пры ля таць у Бе ла русь па бяз ві зе праз аэ ра-
пор ты Брэс та і Грод на, а так са ма праз Ра сію. 
Аб гэ тым па ве да міў на мес нік на чаль ні-
ка га лоў на га кон суль ска га ўпраў лен ня, 

началь нік упраў лен ня ана лі зу, пла на-
ван ня ві за вай і та рыф най па лі ты кі Мі-
ніс тэр ства за меж ных спраў Аля кандр 
ГА НЕ ВІЧ.

Што да ты чыц ца да зво лу на ўезд па 
30-дзён ным бяз ві зе праз усе пунк ты про пус-
ку, то да гэ та га пы тан ня маг чы ма вяр нуц ца 
толь кі пас ля та го, як за пра цуе па гад нен не па 
ўза ем ным пры знан ні віз з Ра сі яй. На сён няш ні 
дзень па ра дак бяз ві за ва га ру ху праз аэ ра-
порт не рас паў сюдж ва ец ца на ін ша зем цаў, 
якія пры ля та юць у Бе ла русь авія рэй са мі з 
Ра сіі, а так са ма на за меж ні каў, якія пла ну юць 
вы ле цець з Бе ла ру сі ў ра сій скія аэ ра пор ты. 
Бо гэ тыя рэй сы лі чац ца ўнут ра ны мі і па гра-
ніч ны кант роль на іх не рас паў сюдж ва ец ца.

— Праб ле ма ў маг чы мас цях на ша га На-
цы я наль на га аэ ра пор та, — рас тлу ма чыў 
Аляк сандр Га не віч. — Не аб ход на ар га ні-
за ваць пунк ты па гран кант ро лю ў сек та ры, 
які пра цуе ме на ві та з рэй са мі з Ра сіі. Та ды 
ін ша зем цы, якія зна хо дзяц ца ў Ра сіі, змо-
гуць да нас пры ля таць і ад ля таць па бяз ві зе 
аб са лют на ў пра ва вым по лі.

На круг лым ста ле так са ма пра па на ва-
лі аб' яд наць бяз ві за выя зо ны Брэсц ка га і 
Гро дзен ска га рэ гі ё наў. Та ды ту рыс ты, якія 
пры еха лі ў Грод на без ві зы, пра цяг нуць свае 
па да рож жа без пе ра шкод і ў Брэст, і на ад ва-
рот. А па куль та кой маг чы мас ці ня ма.

Апроч ін ша га, у Па ла це прад стаў ні коў 
уз ні ма лі ся праб ле мы да ступ нас ці бе ла рус-
кіх гас ці ніц (кошт якіх час та ня тан ны пры 
да во лі сціп лых умо вах пра жы ван ня), ня-
вет лі вас ці ра бот ні каў ту рыс тыч най сфе ры 
і не да стат ко ва раз ві той ту рыс тыч най інф-
ра струк ту ры.

У сфе ры ту рыз му і са праў ды ёсць над 
чым пра ца ваць па ўсіх кі рун ках, але па-
ра ней ша му для дзяр жа вы пры яры тэт ным 
за ста ец ца раз віц цё ўяз но га і ўнут ра на га ту-
рыз му, бо гэ та тыя кі рун кі, якія пры но сяць 
кра і не гро шы, рэ зю ма ва лі ўдзель ні кі круг-
ла га ста ла.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

ПАР ЛА МЕНЦ КІ ДЗЁН НІК

БЕ ЛА РУСЬ ЗА ПРА ШАЕ!
За меж ні кам мо гуць да зво ліць пры ля таць у на шу кра і ну па бяз ві зе 

праз аэ ра пор ты Брэс та і Грод на


