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Зборка-разборка...
даільнага апарата,
дойка на ферме
ды іншыя незвычайныя
конкурсы!
Вызначаны
самыя лепшыя
даяркі
Маладзечаншчыны!
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Як выжыць
без камп'ютараў,
мабільных тэлефонаў
і электрычнасці ў дзікіх
умовах, маючы толькі
паўтара літра вады?..
Беларускія скаўты —
выпрабавана
на сабе!

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«ПАТРЭБНА РЭАЛЬНАЯ БАРАЦЬБА
З НАЙБОЛЬШ ЦЯЖКІМІ ФОРМАМІ
КАРУПЦЫІ І ЭКАНАМІЧНЫХ
ЗЛАЧЫНСТВАЎ»
Учора Прэзідэнт Аляксандр Лукашэнка
правёў нараду па пытанні эфектыўнасці барацьбы з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі, перадае карэспандэнт
БЕЛТА.
«Варта прызнаць, што яшчэ не ўсё неабходнае зроблена для спынення карупцыі
і правапарушэнняў у эканамічнай сферы.
Работа ўпаўнаважаных дзяржаўных органаў
часта носіць бессістэмны характар і абмяжоўваецца выяўленнем малазначных злачынстваў. Пасіўнасць праяўляюць і мясцовыя
органы ўлады», — адзначыў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў
краіне дзейнічае антыкарупцыйнае заканадаўства, якое адпавядае міжнародным стандартам, і сёння няма неабходнасці яго ў цэлым
рэфармаваць. Прэзідэнт лічыць, што дзяржава мае права чакаць большага эфекту ад работы службаў і падраздзяленняў, якія павінны
спыняць карупцыйныя праявы і эканамічныя
злачынствы, паколькі затрачвае значныя сродкі на ўтрыманне гэтых структур.
«Відавочна, што асноўнымі прычынамі
існуючай сітуацыі сталі самазаспакоенасць
і інертнасць шэрагу начальнікаў падраздзяленняў праваахоўных і кантралюючых
органаў, — заявіў кіраўнік дзяржавы. —
Вінаватыя не стрэлачнікі, а хто сядзіць за
гэтым сталом. Калі ў вас няма ўнутранай
перакананасці, што гэта — страшная зараза для дзяржавы і яе трэба неадкладна
выкараняць па ўсіх напрамках, мы ніколі
карупцыю не пераможам».
«Хачу, каб вы зразумелі: я не пабаюся любога рашучага кроку і дзеяння, у тым ліку калі
гэта будзе тычыцца самых высокіх службовых
асоб», — падкрэсліў Прэзідэнт, папярэдзіўшы
ўсіх прысутных на нарадзе кіраўнікоў ведамстваў аб персанальнай адказнасці за стан
спраў у сферы стрымання карупцыі і эканамічных злачынстваў. «Падкрэсліваю: не павінна
быць ніякай кампанейшчыны. Гэта пастаянная,
мэтанакіраваная, штодзённая праца», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Генеральная пракуратура
на справе павінна стаць
каардынатарам работы
ў барацьбе з карупцыяй
Аляксандр Лукашэнка патрабуе ад Генеральнай пракуратуры, каб яна на справе
стала каардынатарам работы ўсіх праваахоўных ведамстваў у пытаннях барацьбы
са злачыннасцю і арганізацыяй процідзеяння карупцыі. «Час шчоўкаць абцасамі скончыўся. Патрэбна рашучая барацьба з гэтым
злом, — сказаў Прэзідэнт. — Пакуль я ад
Генпракуратуры гэтага не бачу».
«Рэальная барацьба з найбольш цяжкімі
формамі карупцыі і эканамічных злачынстваў, якія наносяць значны матэрыяльны
ўрон, а таксама шкоду правам і законным
інтарэсам грамадзян, не павінна падмяняцца пагоняй за колькаснымі паказчыкамі па
выяўленні і спыненні менш небяспечных парушэнняў», — падкрэсліў Прэзідэнт.
Аляксандр Лукашэнка са шкадаваннем
канстатаваў, што сярод праваахоўных органаў адсутнічае належнае ўзаемадзеянне па
многіх пытаннях. «Насцярожвае і тое, што
пракурорамі не прынята рэальных мер па
ліквідацыі наяўных фактаў неканструктыўнай сумеснай працы аператыўных службаў і
следчых падраздзяленняў у пытаннях ацэнкі
сабраных доказаў па эканамічных злачынствах. Менавіта гэта часам служыць прычынай несвоечасовага завядзення альбо
неабгрунтаванага спынення крымінальных
спраў», — сказаў кіраўнік дзяржавы .
Ён таксама адзначыў, што з боку пракуратуры эфектыўная каардынацыя сумес-

най работы падмяняецца паператворчасцю
і абмеркаваннем статыстычных даных. «Вы
мне абяцалі пакласці канец гэтай пісаніне»,
— сказаў Прэзідэнт, звяртаючыся да генеральнага пракурора Аляксандра Канюка.
Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу на
асаблівую значнасць пытанняў эфектыўнай
барацьбы з карупцыяй і эканамічнымі злачынствамі. «З майго пункту гледжання, гэта
найважнейшыя пагрозы для нашай дзяржавы. Нічога больш страшнага для нас сёння
няма яшчэ і таму, што з іншымі пагрозамі мы
спраўляемся, і, можна сказаць, паспяхова», —
сказаў кіраўнік дзяржавы.
У той жа час Прэзідэнт адзначыў і пэўныя
станоўчыя зрухі, якіх дабіліся ў выніку выпрацоўкі сістэмы мер па выкараненні супрацьпраўных з'яў ва ўсіх іх формах і праявах, аналізе дзейнасці адпаведных дзяржаўных структур
па гэтых напрамках. «На працягу трох апошніх
гадоў колькасць карупцыйных і эканамічных
злачынстваў у краіне скарачаецца, — сказаў
кіраўнік дзяржавы. — Як бы да нас ні ставіліся
ў Заходняй Еўропе, Амерыцы, іншых краінах,
усе адназначна прызнаюць, што ў Беларусі
ўлада імкнецца паставіць заслон любым карупцыйным злачынствам. Недатыкальных у
краіне няма. Гэта ацэнкі з боку расіян, украінцаў, палякаў, іншых, не толькі суседзяў нашай
дзяржавы». Палепшыўся і міжнародны імідж
Беларусі па гэтых пазіцыях. «Гэта ў цэлым пацвярджае дзейснасць прымаемых на дзяржаўным узроўні мер, асабліва прафілактычных.
Тым не менш актуальнасць антыкарупцыйнай
тэмы не зніжаецца. Яна патрабуе пастаяннай
увагі і сістэмнай работы як праваахоўных органаў, так і ўсяго грамадства», — падкрэсліў
Аляксандр Лукашэнка.

Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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ЦЫТАТА ДНЯ

 Нацыянальны
інтарэс

ГРОШЫ НА ДАРОГАХ ПАЧАЛА
ЗБІРАЦЬ ЭЛЕКТРОНІКА

З першых гадзін першага
жніўня стартавала
камерцыйная эксплуатацыя
электроннай сістэмы BеlTоll,
з дапамогай якой здзяйсняецца
спагнанне платы за праезд па
некаторых дарогах Беларусі.
За некалькі гадзін
электронным «касірам»
на дарогах было сабрана
больш за 600 млн рублёў
з кіроўцаў-карыстальнікаў
сістэмы новага нацыянальнага
праекта. Аб гэтым паведаміў
намеснік міністра транспарту
і камунікацый Беларусі
Аляксей АЎРАМЕНКА.

Андрэй БЕЛЯКОЎ,
другi сакратар цэнтральнага
камiтэта грамадскага
аб'яднання «БРСМ»:

Фотаздымкі Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Праграма
тэлебачання
на наступны
тыдзень

«Мы разгледзелi пытанне аб
прадастаўленнi зацiкаўленымi
працадаўцамi больш за 48 з паловай тысяч месцаў для працаўладкавання моладзi, заключана 1800
дагавораў больш як на 36 тысяч
месцаў. У складзе студэнцкiх
атрадаў сёння працуе больш за
23 тысячы чалавек, у тым лiку
1000 маладых людзей выехала за
межы краiны. А каля 6 тысяч
працаўладкавана iндывiдуальна.
Акрамя таго, 20 тысяч чалавек
уваходзяць у склад 566 добраахвотнiцкiх атрадаў i больш за 18
тысяч — у склад валанцёрскiх
атрадаў «Добрае сэрца». Усяго
рознымi формамi другаснай занятасцi ахоплена больш за 67
тысяч юнакоў i дзяўчат».
Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 02.08.2013 г.

Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

МУС недапрацоўвае
па выяўленні
эканамічных злачынстваў

8890,00
11770,00
269,50
1094,49

НАДВОР’Е СЁННЯ

«Валодаючы самым вялікім патэнцыялам
і неабходнымі магчымасцямі, ведамства заняло незразумелую чакальную пазіцыю»,
— адзначыў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу міністра ўнутраных спраў
Ігара Шуневіча на неапраўдана зацягнуты
працэс рэарганізацыі галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй. «Нягледзячы на тое,
што супрацьдзеянне карупцыі вызначана ў
якасці асноўнай задачы для гэтага падраздзялення і на гэтую задачу асаблівы ўпор
рабіўся ў ходзе нарады па рэфармаванні
органаў унутраных спраў, ніякіх рашэнняў
па яе выкананні пакуль не прынята, па меншай меры, у поўным аб'ёме, — канстатаваў
Прэзідэнт. — Больш за тое, у апошні час я
атрымліваю ўсё больш інфармацыі ад міністра па асобных карупцыйных праявах.
Але яна проста нікчэмная ў параўнанні з той
інфармацыяй, якую я маю ад іншых структур. Гэта выяўленыя вамі дробныя факты
карупцыі і эканамічных злачынстваў».
На думку кіраўніка дзяржавы, страціла
сваю арганізуючую ролю і галоўнае ўпраўленне па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Нягледзячы на складаную абстаноўку
ў гэтай сферы, колькасць эканамічных злачынстваў, якія выяўляюцца органамі ўнутраных спраў, знізілася за тры гады практычна
на трэць. «Нізкія вынікі работы на фоне захоўваемага самага вялікага некамплекту ў
аператыўных падраздзяленнях, які дасягае
амаль 15%, нездаровы маральна-псіхалагічны клімат у калектыве сведчаць, што дзейнасць гэтага падраздзялення выпала з поля
зроку як міністра, так і начальнікаў абласных
упраўленняў. І начальнікаў зверху, якія павінны кантраляваць дадзеныя працэсы, я
маю на ўвазе кіраўнікоў Дзяржсакратарыята і Генпракуратуры», — сказаў
Аляксандр Лукашэнка.
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Ён адзначыў, што пры падтрымцы зацікаўленых органаў дзяржаўнага кіравання інвестар — аўстрыйская кампанія Kарsсh TrаffісСоm АG
— рэалізаваў праект па стварэнні
электроннай сістэмы збору платы
за праезд па аўтадарозе Беларусі BеlTоll у кароткія тэрміны. Зараз
платнымі ў такім фармаце сталі
815 км дарог краіны.
Мінтранс і аўстрыйская кампанія
паўтара года вялі сумесную працу
па рэалізацыі інвестпраекта, якая
ўключае падрыхтоўку нарматыўнай
базы, праектаванне і непасрэдна
стварэнне сіс тэмы. Намеснік міністра адзначыў, што праект вельмі
складаны з прычыны яго навізны,
абмежаванасці па часе рэалізацыі,
а таксама неабходнасці стварэння вялікай колькасці спадарожных
нар ма тыў на-пра ва вых да ку ментаў. «Праект з'яўляецца адным з
найважнейшых для Мініс тэрства
транспарту і камунікацый з прычыны перспектыўнасці яго далейшага
развіцця», — звярнуў увагу Аляксей
Аўраменка.
У чацвер да дзевяці раніцы карыс таль ні кам бе ла рус кіх да рог
бы ло пе ра да дзе на больш за 49
тыс. бартавых прылад, што дапама га юць кі роў цам ажыц цяўляць
элект рон ную апла ту. У цэ лым
бы ло за клю ча на звыш 32 тыс.
здзелак або аперацый, паведаміў

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
ГАРАДЫ ЗША АПЫНУЦЦА ПАД ВАДОЙ
Больш за 1,4 тысячы амерыканскіх гарадоў можа апынуцца пад вадой да канца стагоддзя. У даследаванні вучонага з незалежнай арганізацыі Clіmate Central Бенджаміна Страуса
гаворыцца пра тое, што ў выніку глабальнага пацяплення ўзровень вод Сусветнага акіяна
ўзрастае прыблізна на 127 сантыметраў. СМІ апублікавалі карту, дзе паказана, якім менавіта
гарадам пагражае затапленне і ў якім годзе.
Так, 150 гарадоў Фларыды з насельніцтвам у 2,7 мільёна чалавек і 114 гарадоў Луізіяны, дзе пражывае 1,2 мільёна, знаходзяцца ў вялікай небяспецы. Палова Палм-Біч з яго
дарагімі віламі ўздоўж ўзбярэжжа будзе затоплена ў 2060 годзе. Рака Сан-Хаакін таксама
можа затапіць каліфарнійскі горад Сакрамента і Норфалк (штат Вірджынія), дзе знаходзіцца найбуйнейшая ваенна-марская база ЗША. Пентагон пачаў падрыхтоўку на выпадак надзвычайнай сітуацыі. Сярод іншых штатаў, якім
пагражае затапленне, фігуруюць Каліфорнія, Нью-Джэрсі, Паўночная Караліна.

ПАЖЫЛЫЯ БРЫТАНЦЫ ПРАДАЮЦЬ ЖЫЛЛЁ ЗА ДАЎГІ
Пажылыя жыхары Вялікабрытаніі развітваюцца са сваім жыллём, для таго каб пагасіць даўгі. Брытанскія спецыялісты
правялі апытанне, якое паказала, што 42% пенсіянераў з-за фінансавых праблем здаюць або зусім прадаюць свае дамы.
Каля 1,3 мільёна чалавек не валодаюць дастатковымі сродкамі, каб выплаціць усе запазычанасці па крэдытах. Шмат
каго з іх могуць прымусіць прадаць сваю нерухомасць, калі тыя не змогуць тэрмінова ўнесці аплату. Каля 15% апытаных
самі вырашылі здымаць жыллё, каб не браць крэдыт у банку. А вось тыя, хто ўжо выйшаў на пенсію, і ўвогуле прадаюць
сваё жыллё. Паводле апытання, знаходзячыся на пенсіі, 25% пажылых людзей здаюць свой дом або кватэру ў арэнду.
Яшчэ 9% апытаных заявілі, што прадалі дом, каб палепшыць сваё матэрыяльнае становішча.

У ЗУБ УБУДАВАЛІ ДАТЧЫК
Навукоўцы з Тайваня ўбудавалі ў зуб датчык, абсталяваны прыладай Bluetooth. Шпіёнскае абсталяванне цяпер на службе стаматалогіі. Зуб створаны, каб шпіёніць за гаспадаром і дакладваць
урачу, які лечыць пацыента, калі апошні не выконвае абмежаванні ў ежы, пітве ці курэнні.
Герой вядомага тэлесерыяла доктар Хаус любіў казаць, што ўсе
хлусяць, і быў вельмі блізкі да ісціны. Большая частка пацыентаў
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не толькі ўтойвае ад доктара факты і гісторыі сваіх хвароб, але і
вельмі легкадумна ставіцца да рэкамендацый медыкаў.
Мікрасхема, абсталяваная сэнсарамі і перадатчыкам, уманціравана ў зубны пратэз. Прылада пры дапамозе маленькіх акселерометраў і з дакладнасцю
каля 94% адсочвае ўсе рухі пацыента, атрымліваючы інфармацыю аб тым, калі (і што)
той есць, п'е, курыць, і перадае гэтыя даныя ўрачу.

га лоў ны апе ра тыў ны ды рэктар Kарsсh TrаffісСоm АG Эрвін
ТОПЛАК.
Нагадаю, што ў Беларусі з 1996
года і да гэтага часу дзейнічала адна платная аўтадарога — М1/Е30,
зборы за перамяшчэнне па якой
спаганяліся ў ручным рэжыме ў
чатырох пунктах, размешчаных на
трасе. Для разлікаў вадзіцелі былі вымушаны спыняцца. «Сістэма
BеlTоll прыйшла на змену ручнога
збору платы за праезд, бо з'яўляецца сучасным і надзейным рашэннем
у гэтай галіне», — канстатаваў намеснік міністра.

Тарыфы за перамяшчэнне
па беларускіх аўтамагістралях
устаноўлены ў залежнасці
ад тэхнічна дапушчальнай
агульнай масы транспартнага
сродку і колькасці восяў
і складаюць ад 0,04 еўра
да 0,12 еўра за кіламетр.
На першым этапе платнымі сталі асобныя ўчасткі аўтамабільных
трас M-2 Мінск — Нацыянальны аэрапорт Мінск, M-3 Мінск — Віцебск,
M- 4 Мінск — Магілёў, M-5 / Е 271
Мінск — Гомель і M-6 / Е 28 Мінск —
Гродна — мяжа Польшчы (Брузгі).
Гэта таксама датычыцца ўсяго працягу аўтамагістралі М-1/Е30 Брэст

(Казловічы) — Мінск — мяжа Расіі
(Рэдзькі).
У адпаведнасці з указам № 426
ад 27 верасня 2012 года ад дарожных збораў вызваляюцца транспартныя сродкі, зарэгістраваныя
на тэрыторыі краін Мытнага саюза,
з тэхнічна дапушчальнай агульнай
масай не больш за 3,5 т. Бясплатна
змогуць праехаць мапеды і матацыклы, зарэгістраваныя ў Беларусі, колавыя трактары і самаходныя
машыны, транспартныя сродкі аператыўнага прызначэння, а таксама
транспарт, што выкарыстоўваецца
ў мэ тах за бес пя чэн ня аба ро на здольнасці і правапарадку. Не трэба
будзе плаціць кіроўцам маршрутак
для гарадскіх перавозак пасажыраў, аўтамабіляў, якія ўжываюцца
для аказання меддапамогі, ліквідацыі надзвычайных сітуацый або
перавозак грузаў гуманітарнай дапамогі насельніцтву Беларусі і іншых краін.
Электронная сістэма збору платы дзейнічала ў Беларусі з 1 ліпеня
2013 года ў рэжыме тэхнічнай эксплуатацыі. Яна заснавана на выкарыстанні тэхналогіі спецыялізаванай радыёсувязі на кароткіх адлегласцях, якая дазваляе выконваць
разлік без неабходнасці прыпынку
транспартных сродкаў.
Аўстрыйская кампанія Kарsсh
TrаffісСоm АG, якая выступае ў

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

У ЕЎРОПЕ БУДУЦЬ АБМЕНЬВАЦЦА
ЕЖАЙ
Некалькі гадоў Узоры мяса, атрыманага са ствалавых
таму ў Нью-Ёрку клетак ва ўніверсітэце Маастрыхта.
зарадзілася ідэя
стварэння крам,
якія дазваляюць
абменьваць лішкі
сва іх пра дук таў
на іншыя прадукты. Кейт Пэйн, ідэолаг гэтага руху, дала яму
назву Food swappіng («абмен ежай»).
Гэтым летам стыхійныя крамы для абмену
прадуктамі з'явіліся ў Вялікабрытаніі, Францыі
і іншых еўрапейскіх краінах. Ідэяй карыстаюцца фермеры і гараджане, якія вырошчваюць гародніну, садавіну, травы, вырабляюць
малочныя прадукты, пякуць хлеб. Удзельнікі
абмену ўспрымаюць гэтую ідэю як магчымасць сэканоміць на сезонных прадук тах,
паменшыць колькасць адходаў і пазбавіцца
ад неабходнасці запасіць лішкі. А для тых,
хто страціў працу, гэта стала сапраўдным выратаваннем.
У той жа час у Лондане ў хуткім часе будзе
прадэманстраваны бургер, катлета для якога абышлася ў 250 тысяч фунтаў стэрлінгаў.
Гэтыя грошы былі выдаткаваны на распрацоўку сінтэтычнага мяса, атрыманага ў лабараторыі ўніверсітэта Маастрыхта са ствалавых
клетак каровы. Прафесар Марк Пост, стваральнік ялавічыны «з прабіркі», сцвярджае,
што гэта толькі пакуль яго кулінарная навінка
каштуе так дорага, а ў будучыні сінтэтычнае
мяса змогуць дазволіць сабе ўсе ахвотныя.

якас ці ін вес та ра, уся го на кі руе
больш за 267 млн еўра на рэалізацыю праекта стварэння ў Беларусі сістэмы BеlTоll. Інвестдагавор
прадугледжвае, што пасля здачы
інвестарам у эксплуатацыю кожнай
чаргі абсталявання яно прымаецца
ва ўласнасць Беларусі. На рэалізацыю першага этапу (усяго плануецца чатыры) было накіравана каля
120 млн еўра.
На думку Эрвіна Топлака, пачатак функцыянавання BеlTоll у
Беларусі было вельмі паспяховым
пры параўнанні папярэдняга вопыту стварэння аналагічных сістэм у
іншых краінах.
Эрвін Топлак распавёў, што на
ўчарашнюю раніцу на платных дарогах выяўлена каля 340 парушальнікаў (прыкладна 10% ад агульнай
колькасці). «Мы сутыкаемся з тым,
што дастаткова вялікая колькасць
транспартных сродкаў не абсталявана належным чынам», — прызнаў
ён, дадаўшы, што сёння гэта «вельмі тыповыя паводзіны людзей», якія
не прадугледзелі ўстаноўку бартавых прылад загадзя.
Галоўны аператыўны дырэктар
выказаў здагадку, што на працягу наступных дзён колькасць парушэнняў паменшыцца, бартавыя
прылады будуць атрыманы кіроўцамі і размешчаны на аўтамабілях.
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Крыху дажджоў
i зноў спякота
У пятнiцу на тэрыторыю нашай краiны будуць паступаць вiльготныя паветраныя
масы з Балтыйскага мора,
паведамiла рэдакцыi спецыялiст Рэспублiканскага
гiдраметцэнтра Мiнпрыроды Вольга ФЯДОТАВА.
Удзень чакаюцца кароткачасовыя даж джы, у асобных раёнах магчымы навальнiцы. Максiмальная тэмпература паветра
— 18—24 цяп ла. У вы хад ныя
праг на зу ец ца па вы ша ны атмасферны фон. Аднак у суботу
на ўсходзе краiны яшчэ будзе
гаспадарыць вiльготнае паветра з Балтыкi. Таму 3 жнiўня па
ўсход нiм рэ гi ё не Бе ла ру сi будуць назiрацца кароткачасовыя
дажджы. На астатняй тэрыторыi
— без апад каў. Тэм пе ра ту ра
паветра ў ноч на суботу 10—15
цяп ла, удзень ад плюс 18 па
паўночным усходзе да плюс 28
па паўднёвым захадзе
Беларусi.
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АЙЧЫННЫЯ ЗДРАЎНІЦЫ
НАБІРАЮЦЬ АБАРОТЫ
За першае паўгоддзе ў санаторна-курортных і аздараўленчых арганізацыях краіны
прайшло лячэнне больш за
650 тысяч чалавек. З іх за
кошт сродкаў дзяржаўнага
сацыяльнага страхавання і
рэспубліканскага бюджэту
— 404 тысячы чалавек. Пра
гэта паведаміў дырэк тар
Рэспубліканскага цэнтра па
аздараўленні і санаторна-курортным лячэнні насельніцтва Генадзь Балбатоўскі.
Паводле яго слоў, беларускія
санаторыі сёння стабільна працуюць і дынамічна развіваюцца,
аб чым сведчыць іх 100% запоўненасць.
Пры чым са мы мі па пулярны мі за ста юц ца ўста но вы, у
якіх ажыц цяўля ец ца ля чэн не
на асно ве мі не раль ных вод і
ля чэб ных гра зяў. Да рэ чы, на
тэрыторыях санаторыяў цяпер
функцыянуе больш за 90 свідравін мінеральных вод і 4 радовішчы лячэбных гразяў. Такое
азда раўлен не да спа до бы не
толькі беларусам, але і замежным грамадзянам. За шэсць месяцаў у беларускіх санаторыях
прайшло аздараўленне больш
за 102 тысячы замежнікаў, 80%

з іх — расіяне. Ахвотна наведва юць бе ла рус кія са на то рыі
грамадзяне еўрапейскіх краін,
Ізраіля і нават Кітая. Па словах
Генадзя Балбатоўскага, геаграфія беларускага санаторна-курорт на га ля чэн ня па ста ян на
пашыраецца. Ён звязвае гэта
з тым, што беларускія санаторыі, якія сёння арыентуюцца на
замежных спажыўцоў, імкнуцца
спалучыць сусветны ўзровень
якасці паслуг з адносна недарагім коштам. Сёння ў сярэднім ён складае не менш за 300
ты сяч руб лёў за адзін кой кадзень (пры гэ тым на пачат ку
года было 240 тысяч рублёў).
У міжсезонны перыяд цэны зніжаюцца.

Беларускія санаторыі,
якія сёння арыентуюцца
на замежных спажыўцоў,
імкнуцца спалучыць
сусветны ўзровень якасці
паслуг з адносна недарагім
коштам.
Асобнае месца займае аздараўленне ў санаторна-курортных установах грамадзян, што
не працуюць. Так, у адпаведнасці
з законам, інваліды першай і дру-

гой груп маюць права на санаторна-курортнае лячэнне адзін
раз на два гады.
— Гэта нелагічна, каб пацыенты з лёгкімі паталогіямі ездзілі ў
санаторныя ўстановы часцей за
інвалідаў першай і другой груп,
— заўважыў Генадзь Балбатоўскі. — Таму непрацуючыя грамадзяне могуць атрымліваць пуцёўку адзін раз на тры гады.
Пры гэтым дырэк тар цэнтра прызнаўся, што ў сталічным
рэгіёне сітуацыя больш складаная, чым у астатніх: тут чарга на
атрыманне пуцёўкі ў санаторый
даходзіць да чатырох гадоў. Пенсіянеры, як правіла, аплачваюць
15—20% ад кошту пуцёўкі (у залежнасці ад сезона).
Калі дарослым прапануюць адпачынак у санаторыях, то для дзяцей сёлета працуе больш як 5000
лагераў. За два летнія месяцы ў
іх прайшлі аздараўленне больш
за 309 тысяч дзяцей — гэта 82%
ад запланаванай колькасці (377
тысяч). Генадзь Балбатоўскі адзначыў, што нарэшце ўдалося
спыніць негатыўную тэндэнцыю
па штогадовым закрыцці лагераў. А на іх падрыхтоўку сёлета
вы дзе лі лі больш за
100 мільёнаў рублёў.
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