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Аляк сандр ТУР ЧЫН, 
кі раў нік Апа ра ту Са ве та 
Мі ніст раў:

«На свой зва рот ча ла век 
па ві нен атры маць зра зу ме лы 
і вы чар паль ны ад каз, 
бо мно гія пы тан ні 
мож на зняць, дак лад на 
рас тлу ма чыў шы кан крэт ныя 
ню ан сы яго праб ле мы, каб ён 
не ха дзіў по тым па роз ных 
ін стан цы ях. Ёсць пы тан ні, 
якія на мяс цо вым уз роў ні не 
ўда ец ца вы ра шыць, на прык лад, 
уз ні кае не аб ход насць уня сен ня 
змя нен няў у за ка на даў чыя 
ак ты. За да ча служ бо вых 
асоб у та кіх вы пад ках — 
да па маг чы ча ла ве ку вы ра шыць 
яго праб ле му, ад па вед на, пры 
не аб ход нас ці — вы хо дзіць на 
мі ніс тэр ства, урад з пы тан нем 
аб ка рэк ці роў цы та го ці ін ша га 
нар ма тыў на-пра ва во га ак та».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 21.04.2017 г.
Долар ЗША    1,8826
Еўра 2,0208
Рас. руб. 0,0333
Укр. грыўня 0,0703
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«За ча ра ва ны» па тэн цы ял«За ча ра ва ны» па тэн цы ял  ��

ЦМОК 
ДЛЯ ТУ РЫС ТА
Як вы ка рыс таць бе ла рус кую мі фа ло гію
Што ні ка жы це, але за апош нія га ды Бе ла русь ту рыс тыч ная 
знач на пры рас ла, з'я ві лі ся но выя па слу гі—пры на ды 
для гас цей на шай кра і ны: ані ма цый ныя эк скур сіі, 
раз на стай ныя фес ты ва лі, ад ра джэн не ста рых тра ды цый 
і ра мёст ваў, аг ра ту рызм. Што да лей?

Ча му б не па-
поў ніць наш ту-
рыс тыч ны ар се нал 
но вай «збро яй»— 
мі фа ла гіч най? Па-
куль бе ла рус кія 
ле ген ды і пад ан ні 
неда с тат ко ва вы-
ка рыс тоў ва юц ца ў 
гэ тай га лі не. Мож-
на прыга даць толь-
кі ма лень кі му зей 
мі фа ло гіі і ле су ў 
За слаўі, мі фа ла гіч-
ную сцеж ку ў Бя рэ-
зін скім за па вед ні ку, 
фес ты валь Цмо ка 
на Ле пель шчы не.

Га ю чыя кры ні цы, за ча ра ва ныя ка мя ні, па се лі шчы, у якіх царк ва 
ні бы та пра ва лі ла ся пад зям лю, ці цэ лыя вёс кі, якія пай шлі пад ва ду, 
мяс ці ны, дзе мож на шу каць зда няў і роз ных па чвар, — вось той «за ча-
ра ва ны» па тэн цы ял, які па куль яшчэ не да стат ко ва вы ка рыс тоў ва ец ца 
ў ту рыс тыч най га лі не. Трэ ба толь кі пры ду маць, як гэ та пры пад нес ці. 
Па га дзі це ся, ма ла прос та рас ка заць пад ан ні. Мож на вы ка рыс тоў-
ваць ані ма цый ныя эк скур сіі (сён ня пры іх да па мо зе ту рыс там «па да-
юць» гіс то рыю Бе ла ру сі). А мо жа, зной дуц ца крэ а тыў ныя лю дзі, якія 
ство раць квэс ты на асно ве сю жэ таў з бе ла рус кіх ка зак 
і пад ан няў.

Ра зРа з  �� ум ныя гро шыум ныя гро шы

АК ЦЫІ З ДВАЙ НЫМ ДНОМ
Ці та кія пры ваб ныя зніж кі, 

як іх ма лю юць?
Ну лю біць мая жон ка на бы ваць уся кія та ва ры амаль на дар маў-
шчы ну. Не, не зу сім бяс плат на, але каб бы ло так тан на, як ні дзе. 
Яна на ват цал кам пе ра ка на ная, што наш ся мей ны бюд жэт яшчэ 
па куль і тры ма ец ца дзя ку ю чы яе ге ні яль ным здоль нас цям у по-
шу ках якас ных і не да ра гіх пра дук таў і пры род най бе раж лі вас ці. 
Маг чы ма, што ў па раў на нні са мной (ці з лю бым ін шым му жы ком) 
яна і са праў ды ў цэ нах раз бі ра ец ца лепш, але ў па го ні за гэ тай 
са май «ха ля вай» мож на тра піць у спа жы вец кую паст ку, ка лі спы-
ніц ца на бы ваць аба вяз ко ва тан нае ўжо вель мі скла да на. Дня мі мы 
вы ра шы лі пра ана лі за ваць, а што на са мрэч нам пра па ну юць гэ тыя 
са мыя шмат лі кія ак цыі ганд лё вых се так з іх зніж ка мі і ін шы мі ней-
ма вер ны мі пра па но ва мі...

Вя лі кі бонус тан насць не га ран туе
Ка лі пра гля да еш ма ляў ні чыя рэ клам ныя бук ле ты вя лі кіх ганд лё вых 

крам, то ча сам за ўва жа еш, што зніж кі там на пэў ныя та ва ры да ся га юць 
20—30%. Ад ра зу зда ец ца, што трэ ба браць, але ўсё не заў сё ды так прос-
та. Час ця ком кра мы пер ша па чат ко ва вы зна ча юць ца ну пра па на ва на га 
та ва ра пры клад на на 25% да ра жэй, чым у ін шых бюд жэт ных кра мах 
па су сед стве. По тым пра дукт трап ляе пад зніж ку па ак цыі, і ву а ля — кра-
ма дае нам знач на па тан не лы пра дукт, але на са май спра ве доб ра, ка лі 
ца на яго бу дзе не дзе на 5% ні жэй шай, чым у ін шых. Бы вае, што на ват і 
да ра жэй шай. Уся спра ва ў тым, якім тут лі чыц ца стар та вы кошт.

Та му я б ра іў на шым лю дзям звяр таць ува гу не на па мер зніж кі, 
а на са му ца ну та ва ра.

Знай сці ца ну за кі ла грам і літр
Спа чат ку рас ка жу пра тое, як ад на му чы ноў ні ку ма лень кі ка ва ла чак 

пі ра га не пра да лі. А гіс то рыю гэ ту рас ка заў пер шы на мес нік мі ніст ра 
ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю Ар тур КАР ПО ВІЧ, вы сту па-
ю чы пе рад сту дэн та мі ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным эка на міч ным уні вер сі-
тэ це, га во ра чы бу ду чым спе цы я ліс там аб удас ка на лен ні 
кант роль най дзей нас ці свай го мі ніс тэр ства... СТАР. 4

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
. У Пін ску спус ці лі на ва ду пер шы ў кра і не кру із ны цеп ла ход «Бе лая Русь». 

Па куль яго вы пра боў ва юць, а пер шы рэйс з па са жы ра мі мяр ку ец ца 
зра біць праз ты дзень, 29 кра са ві ка. Рэ кан струк цыя тэх ніч на га суд на ў 
кам фар та бель ны ту рыс тыч ны ка ра бель вя ла ся па пра гра ме раз віц ця 

Пры пяц ка га Па лес ся. А для са міх пін чу коў, асаб лі ва для ма лых, ура чыс тая 
цы ры мо нія спус ку цеп ла хо да на ва ду бы ла са праўд най па дзе яй. Мно гія, 
як Да р'я і Яў ген Аст роў скія, спя ша лі ся сфа та гра фа вац ца на фо не са праўд-
на га кру із на га лай не ра, які атры маў жыц цё ў іх род ным го ра дзе.

Шчас лі вай да ро гі, «Бе лая Русь»!Шчас лі вай да ро гі, «Бе лая Русь»!


