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А яшчэ пад час гуль няў бу дзе пра ца-

ваць адзі ны круг ла су тач ны кол-цэнтр 

для ту рыс таў, па ве да міў на мес нік 

мі ніст ра спор ту і ту рыз му Мі ха іл 

ПАРТ НОЙ у прэс-цэнт ры Бел ТА.

У най блі жэй шы час нас ча кае важ ны эк за-

мен — 21 чэр ве ня на ступ на га го да на ша кра і на 

пры мае гэ та гран ды ёз нае спар тыў нае свя та. 

Для гас цей і ба лель шчы каў рас пра цу юць спе-

цы яль ныя ту рыс тыч ныя па ке ты, якія бу дуць 

уклю чаць бі ле ты на спар тыў ныя спа бор ніц твы, 

пра жы ван не ў га тэ лях, аг ра ся дзі бах, эк скур-

сій ную пра гра му, су ве ні ры і па да рун кі, адзі ны 

пра яз ны да ку мент на ўсе ві ды гра мад ска га 

транс пар ту.

Ві дэа ро лік 
пра па тэн цы ял ста лі цы

За раз ідзе на бор ва лан цё раў, якія бу дуць 

кан суль та ваць ту рыс таў на ву лі цах го ра да і 

куль тур ных аб' ек тах, а так са ма да па ма гаць 

у пунк тах про пус ку асо бам, якія пе ра ся ка юць 

мя жу кра і ны. Яны бу дуць да па ма гаць гас цям 

і пры за паў нен ні міг ра цый ных кар таў, мыт ных 

дэк ла ра цый. У ма біль най пра гра ме «Mінск.

Mіnsk» да пра цоў ва ец ца раз дзел аб ІІ Еў ра-

пей скіх гуль нях. Пра гуль ні, якія ад бу дуц ца, 

ак тыў на рас казва ец ца на між на род ных ту рыс-

тыч ных вы стаў ках.

Акра мя та го, бу дзе зня ты ві дэа ро лік пра 

ту рыс тыч ны па тэн цы ял Мін ска і пра бу ду чыя 

гуль ні, яго бу дуць дэ ман стра ваць на бар тах 

са ма лё таў авія кам па ніі Еtіhаd Аіrwауs. На час ІІ 

Еў ра пей скіх гуль няў бу дзе за бяс пе ча на ра бо та 

без вы хад ных ма га зі наў і аб' ек таў гра мад ска га 

хар ча ван ня, му зе яў і ін шых уста ноў куль ту ры, 

па шы ра на сет ка ганд лё вых аб' ек таў, якія пра-

цу юць у сіс тэ ме tах frее.

Гэ тая ра бо та вя дзец ца і ва ўвяз цы з пад-

рых тоў кай да пра вя дзен ня чэм пі я на ту све ту 

па ха кеі, які ў 2021 го дзе пры муць Бе ла русь 

і Лат вія.

Рост — амаль 18 пра цэн таў
Мі ніс тэр ства і ту ра пе ра та ры праг на зу юць, што 

па вы ні ках гэ та га го да ры нак ту рыс тыч ных па слуг 

па ка жа рост у па раў на нні з мі ну лы мі га да мі. Та кі 

пра гноз ро біц ца з улі кам ра бо ты па лі бе ра лі за цыі 

ві за ва га рэ жы му, па шы рэн ню ме жаў бяз ві за вых 

зон Гро дзен скай і Брэсц кай аб лас цей, а так са ма 

ак ты ві за цыі мар ке тын га вых ме ра пры ем стваў.

На ша кра і на за сем ме ся цаў го да па вя лі-

чы ла экс парт ту рыс тыч ных па слуг у па раў на-

нні з ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го да на 

17,5 % — да 126,1 мільёна до ла раў. З па чат ку 

го да Мінс пор ту з гра мад скі мі ар га ні за цы я мі і 

біз не сам пра вя ло больш за 20 мар ке тын га вых 

ме ра пры ем стваў у Еў ро пе, ЗША, Азіі. Пра ве-

дзе ны прэ зен та цыі ту рыс тыч ных маг чы мас цяў 

на шай кра і ны на вы стаў ках у Літ ве, Лат віі, Эс-

то ніі, Укра і не і Ра сіі.

Сё ле та з 27 лі пе ня пра цяг ласць бяз ві за ва га 

зна хо джан ня на тэ ры то рыі на шай кра і ны па вя лі-

ча на з 5 да 30 су так. За гэ ты час па ток бяз ві за-

вых ту рыс таў вы рас на 42 %. Лі дзі ру юць па коль-

кас ці бяз ві за вых на вед ван няў гра ма дзя не Гер-

ма ніі, Поль шчы, Вя лі ка бры та ніі, Іта ліі і ЗША.

Ча ка ец ца, што пад аў жэн не тэр мі ну бяз-

ві за ва га зна хо джан ня за меж ных гра ма дзян 

на тэ ры то рыі кра і ны бу дзе асаб лі ва ста ноў ча 

ад бі вац ца на дзей нас ці са на тор на-ку рорт ных 

уста ноў на шай кра і ны. Для кур са азда раў лен-

ня трэ ба 8—12 пра цэ дур, а пя ці дзён ны «бяз-

віз» не да зва ляў гэ та га ра біць.

Па куль ты ся чы, 
а мо гуць — міль ё ны

Гэ ты год аб' яў ле ны го дам ту рыз му Бе ла-

ру сі ў Кі таі. З 10 жніў ня дзей ні чае ўза ем ны 

бяз ві за вы ўезд для ўла даль ні каў агуль на гра-

ма дзян скіх паш пар тоў гра ма дзян на шых кра ін. 

Для пры цяг нен ня ту рыс таў з КНР пра вод зяц ца 

азна ям лен чыя ту ры для кі тай скіх СМІ, срод кі 

раз мя шчэн ня адап ту юц ца да стан дар ту аб слу-

гоў ван ня Сhіnа Frіеndlу, рых ту юц ца гі ды-пе ра-

клад чы кі з ве дан нем кі тай скай мо вы, вы да-

юц ца рэ клам на-ін фар ма цый ныя ма тэ ры я лы і 

па ляп ша ец ца на ві га цыя ў Мін ску і рэ гі ё нах на 

кі тай скай мо ве.

У су вя зі з гэ тым Мінс пор ту раз ліч вае на 

што га до вы рост коль кас ці ту рыс таў з Кі тая 

не менш чым на 15 % з улі кам увя дзен ня бяз-

ві за ва га рэ жы му.

«Усё бу дзе за ле жаць ад та го, на коль кі доб-

ра мы па пра цу ем па мар ке тын га вай пра гра ме 

і якія срод кі бу дуць вы лу ча ныя. Ка лі па ўсіх 

буй ных рэ гі ё нах нам вы дзе ляць срод кі — гэ та 

бу дзе адзін пры рост. Ка лі бу дзем пра соў вац ца, 

як і ця пер, не вя лі кі мі гра шы ма, — гэ та бу дзе ў 

год 12—15 %. Але спа дзя ём ся ўсё ж такі спра-

ца ваць па па ве лі чэн ні ту рыс тыч на га пры быт ку 

ў ра зы», — ад зна чыў на мес нік мі ніст ра.

Кі тай для на шай кра і ны вель мі перс пек тыў-

ны і мэ та вы ры нак. Па вы ні ках мі ну ла га го да 

коль касць ар га ні за ва ных ту рыс таў з КНР у 

Бе ла ру сі па вя лі чы ла ся ў 2,1 ра за. З па чат ку 

го да да нас пры еха ла больш за 17 ты сяч гра-

ма дзян Кі тая (пры рост на 4,6 % у па раў на нні з 

ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га го да).

Па пра гно зах экс пер таў, усе ра ней пра ве-

дзе ныя ме ра пры ем ствы па пры цяг нен ні ту-

рыс таў з Кі тая спра цу юць на мак сі му ме праз 

год-паў та ра. У тым лі ку ча ка ец ца рост ін ды ві-

ду аль ных ту рыс таў. Па сло вах Мі ха і ла Парт но-

га, у пер шую чар гу кі тай цаў ці ка віць у на шай 

кра і не «чыр во ны ту рызм» (на вед ван не мяс цін, 

звя за ных з ка му ніс тыч най гіс то ры яй), «лі нія 

Ста лі на», а так са ма за мкі і пры ро да.

Сяр гей КУР КАЧ.

КА ЛЯ ШАС ЦІ ТЫ СЯЧ 
ВА ЛАН ЦЁ РАЎ

Ме на ві та та кую коль касць доб ра ах вот ных ра бот ні каў пла ну ец ца за дзей ні чаць пад час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў

ПА ЗАЯЎЛЯЛЬНЫМ 
ПРЫНЦЫПЕ

Асаб лі вас цю сё лет няй лет няй 

дзі ця чай азда раў лен чай кам па ніі 

ста ла тое, што ад па чыць маг лі ўсе 

ах вот ныя, да стат ко ва бы ло толь кі 

звяр нуц ца па пу цёў ку. У вы ні ку ў 

дзі ця чых летніках па бы ва ла больш 

за 381 ты ся чу школь ні каў — на 

13,5 ты ся чы больш, чым ле тась.

— Сё ле та мы ады шлі ад пла-

наў і пра ца ва лі па за яў ляль ным 

прын цы пе, каб мак сі маль на аха-

піць усіх ах вот ных, — ка жа Ге-

надзь Бал ба тоў скі. — І мы не па-

мы лі лі ся, бо ў вы ні ку ле там у краі -

не пра ца ва ла 6 250 ла ге раў — на 

150 больш, чым ле тась. Як бач на, 

па пу ляр насць та ко га ад па чын ку 

толь кі рас це.

Ге надзь Бал ба тоў скі па ве да міў, 

што на дзі ця чае азда раў лен не сё-

ле та бы ло на кі ра ва на 43 міль ё ны 

руб лёў — на 3,5 міль ё на больш, 

чым ле тась. На ўма ца ван не ма тэ-

ры яль на-тэх ніч най ба зы ста цыя -

нар ных ла ге раў, а іх у Бе ла ру сі 

147, з роз ных кры ніц па сту пі ла 

11 міль ё наў руб лёў.

Пу цёў ка на 18 дзён у дзі ця чы 

летнік з круг ла су тач ным зна хо-

джан нем каш та ва ла сё ле та ў ся-

рэд нім 428 руб лёў (част ку гэ тай 

су мы па кры ва лі бюд жэт ныя срод-

кі, яшчэ част ку — праф са юз ныя 

ар га ні за цыі). У па раў на нні з мі ну-

лым го дам ца на вы рас ла ня знач-

на — не больш, чым на 5 %.

— Асаб лі вую ўва гу мы ўдзя лі-

лі азда раў лен ню дзя цей-сі рот — 

больш за 13,5 ты ся чы та кіх ад-

па чы лі ў ла ге рах, — пад крэс ліў 

Ге надзь Бал ба тоў скі. — Па бы ва ла 

ў дзі ця чых са на то ры ях і азда раў-

лен ча-рэ абі лі та цый ных цэнт рах 

больш за чатыры ты ся чы дзя цей-

ін ва лі даў.

Да рэ чы, у Бе ла ру сі пра-

цуе сем дзі ця чых са на то ры яў 

і 12 рэ абі лі та цый на-азда раў лен-

чых цэнт раў, дзе ад па чы ва юць і 

па праў ля юць зда роўе пе ра важ на 

бе ла рус кія дзе ці за бюд жэт ныя 

срод кі.

ПО ПЫТ РАС ЦЕ
Ле там бе ла рус кія здраў ні цы 

бы лі за поў не ны на 100 %, а з па-

чат ку го да гэ та ліч ба скла да ла 

80 %.

— Па вы ні ках 9 ме ся цаў мы 

на зі ра ем устой лі вы по пыт на са-

на тор на-азда раў лен чыя па слу гі, 

у тым лі ку на пу цёў кі, што зна-

хо дзяц ца ў сва бод най рэа лі за-

цыі, — ад зна чыў Ге надзь Бал ба-

тоў скі. — Вы руч ка ад іх про да жу 

сё ле та вы рас ла на 20 % і скла ла 

322 міль ё ны руб лёў.

За меж ныя гра ма дзя не ку пі лі 

пу цё ўкі на 146 міль ё наў руб лёў. 

З па чат ку го да ў бе ла рус кіх са на-

то ры ях ад па чы ла 175 ты сяч гас-

цей з за меж жа. Пе ра важ на гэ та 

бліз кія су се дзі — 90 % ад па чы-

валь ні каў-за меж ні каў скла да юць 

ра сі я не. Але з-за спра шчэн ня ві-

за ва га рэ жы му рас це ў бе ла рус-

кіх са на то ры ях коль касць ад па чы-

валь ні каў з Пры бал ты кі, Поль шчы 

і Гер ма ніі. Най боль шай па пу ляр-

нас цю ў іх ка рыс та юц ца са на то-

рыі «Юнац тва», «Аль фа-Ра дон» і 

«Плі са». Су пра цоў ні кі гэ тых здраў-

ніц, да рэ чы, ак тыў на асвой ва юць 

за меж ныя мо вы — та кая маг чы-

масць з'я ві ла ся на ад па вед ных 

кур сах у ін сты ту це ту рыз му.

Ся рэд ні кошт лож ка-мес ца ў 

стан дарт ным двух мес ным ну ма-

ры за су ткі скла даў гэ тым ле там 

53 руб лі. У па раў на нні са снеж-

нем мі ну ла га го да ён вы рас на 

3,5 % (51 ру бель). Ка лі пу цёў ка 

рэа лі зоў ва ла ся праз Рэс пуб лі кан-

скі цэнтр па азда раў лен ні і са на-

тор на-ку рорт ным ля чэн ні, ся рэд ні 

кошт пра жы ван ня ў су ткі скла даў 

34 руб лі.

— Ва ўмо вах зні жэн ня по пы-

ту ў асен нія і зі мо выя ме ся цы мы 

праг на зу ем зні жэн не гэ та га кош-

ту ў ІV квар та ле, — па ве да міў 

Ге надзь Бал ба тоў скі. — Глы бі ня 

про да жаў пу цё вак сён ня скла дае 

два ме ся цы. Мес цы на Но вы год 

у боль шас ці са на то ры яў ужо вы-

куп ле ны. На каст рыч нік за бра ні-

ра ва на і рэа лі за ва на 80 % пу цё-

вак, на ліс та пад — 70 %. Ёсць усе 

пад ста вы мер ка ваць, што сё ле та 

эфек тыў насць ра бо ты са на тор на-

ку рорт най сіс тэ мы бу дзе вы шэй-

шая, чым ле тась.

Але на КРА ВЕЦ
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Са на то рыі пад лі чы лі пры быт кі
Сё лет нім ле там бе ла рус кія са на то рыі бы лі за поў не ны цал-

кам. З па чат ку го да ў іх ад па чы ла 465 ты сяч ча ла век, у тым 

лі ку 175 ты сяч гас цей з за меж жа. Пу цёў кі на Но вы год 

у боль шас ці бе ла рус кіх здраў ніц так са ма ўжо вы куп ле ны, 

а мес цаў на каст рыч нік і ліс та пад за ста ло ся ня шмат — 

ка ля 20—30 %. Пад вёў вы ні кі лет няй азда раў лен чай кам па ніі 

і рас ка заў аб перс пек ты вах во сень ска га ад па чын ку ды рэк-

тар Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па азда раў лен ні і са на тор на-

ку рорт ным ля чэн ні на сель ніц тва Ге надзь БАЛ БА ТОЎ СКІ.
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Баб руйск — 
го рад, 

які чы тае
Пры ем ная на ві на! Учо ра ў 

Баб руй ску па ву лі цы Га рэ-

лі ка, 51 ад кры ла ся но вая 

кра ма сет кі ААТ «Бел кні га». 

Адкрывалі новую кнігарню 

кіраўнікі горада і «Бел-

кні гі» і намеснік міністра 

інфармацыі Ігар Бузоўскі.

Пер шая крама прадпрыемства, 

на ву лі цы Са цы я ліс тыч най, за пра ца-

ва ла ў го ра дзе яшчэ ў лю тым. Пры-

ем на па ве да міць, што па пло шчы 

но вая ганд лё вая пля цоў ка амаль 

удвая больш за па пя рэд нюю — 

145 квад рат ных мет раў. На ёй 

прад стаў ле на больш за 15 ты сяч 

най мен няў кніж най і ін шай па пя-

ро вай пра дук цыі, кан цы ляр скіх 

та ва раў. Для аб слу гоў ван ня па-

віль ё на і яго па куп ні коў ство ра на 

сем ра бо чых мес цаў. Па він ша ваць 

баб руй чан з пры ем най па дзе яй за-

ві та лі пер шы на мес нік мі ніст ра ін-

фар ма цыі Бе ла ру сі Ігар Бу зоў скі, 

прад стаў ні кі дзярж струк тур, бе ла-

рус кіх вы да вец тваў і СМІ.

— Гэ та вель мі знач ны і сім ва ліч-

ны мо мант у жыц ці го ра да і на огул 

кра і ны, — ад зна чы ла на чаль нік 

га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч-

най ра бо ты і па спра вах мо ла дзі 

Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Ка-

ця ры на МУ ЗЫ ЧЭН КА. — У наш 

век ін фар ма цый ных тэх на ло гій 

вель мі важ на, каб не губ ля ла ся 

ро ля дру ка ва най кні гі, каб яна 

па-ра ней ша му за ста ва ла ся жа-

да най і ча ка най у кож ным до ме, 

у кож най сям'і. Ме на ві та кні га 

да па ма гае вы хоў ваць но вае па-

ка лен не бе ла ру саў — гар ма ніч на 

раз ві тых прад стаў ні коў на ша га 

гра мад ства.

Да рэ чы, кра ма ў Баб руй ску ста-

ла 88-м буй ным ганд лё вым па віль-

ё нам «Бел кні гі» ў Бе ла ру сі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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