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Сё ле та коль касць дзі ця чых 

азда раў лен чых лет ні каў у 

кра і не па вя лі чыц ца. Ад па вед-

на, ад па чыць у іх змо жа боль-

шая, чым ле тась, коль касць 

дзя цей. Вы рас це і дзяр жаў ная 

да та цыя на пу цёў кі, што зро-

біць іх мак сі маль на да ступ ны мі. 

Якой бу дзе сё лет няя дзі-

 ця чая лет няя азда раў лен чая 

кам па нія, а так са ма на коль кі 

вы рас це ца на пу цё вак у са на-

то рыі для да рос лых і якія з іх 

са мыя па пу ляр ныя, рас ка заў 

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 

Ге надзь БАЛ БА ТОЎ СКІ.

Да та цыі па вя лі чац ца
Пры ём ка ста цы я нар ных лет-

ні каў пач нец ца ў хут кім ча се. 

У 2020 го дзе іх коль касць вы рас це 

са 143 да 146.

— Ад нос на ня даў на мы за кры-

ва лі па 20—25 лет ні каў, а сё ле-

та на ад ва рот, іх коль касць па-

вя лі чыц ца. Два лет ні кі ўвя дуць у 

строй пас ля рэ кан струк цыі, яшчэ 

адзін акры ец ца на ба зе за кры тай 

шко лы, якая зна хо дзіц ца ў доб-

рым ста не, у эка ла гіч на чыс тай 

сель скай мяс цо вас ці, — рас ка заў 

Ге надзь Бал ба тоў скі. — Уся го ў 

кра і не ў лет ні пе ры яд бу дзе пра-

ца ваць больш за 6200 лет ні каў 

усіх тыпаў. Па аб' ёмах азда раў-

лен ня мы ста вім ам бі цый ныя за-

да чы — пла ну ем за ле та азда ра-

віць 394 ты ся чы дзя цей.

Фі нан са выя срод кі на гэ тыя мэ-

ты па сту пі лі з бюд жэ ту і фон ду са-

цы яль на га стра ха ван ня ў поў ным 

аб' ёме. Пла ну ец ца вы ка рыс таць 

50 міль ё наў руб лёў, і гэ та га хо піць 

як на азда раў лен не на зва най коль-

кас ці дзя цей, так і на пад рых тоў ку 

лет ні каў да се зо на.

— На пад рых тоў ку лет ні каў і 

ўма ца ван не іх ма тэ ры яль на-тэх-

ніч най ба зы ле тась за тра ча на 

18 міль ё наў руб лёў, у 2018-м — 

11 міль ё наў. Ра дуе, што з го ду ў 

год гэ та ліч ба рас це і што ўлас ні кі 

ўкла да юць свае срод кі ў раз віц-

цё дзі ця чых азда раў лен чых уста-

ноў, — ад зна чыў ды рэк тар цэнт-

ра. — Пла ну ем, што ў 2020-м коль-

касць срод каў не змен шыц ца.

Дзяр жаў ныя да та цыі на дзі ця чыя 

пу цёў кі ў лет ні кі ўсіх ты паў па вя лі-

чац ца сё ле та на 5 %. Дзяржаўная 

дапамога ў летнік з круг ла су тач ным 

зна хо джан нем складзе 206 руб лёў 

(ле тась — 196).

— Знач на га рос ту цэн не праг-

на зу ец ца, да ступ насць пу цё вак 

для баць коў бу дзе вы со кай, — рэ-

зю ма ваў су раз моў ца.

Ге надзь Бал ба тоў скі на га даў, 

што за 2019 год азда раў лен не і 

са на тор на-ку рорт нае ля чэн не 

прай шлі 719 ты сяч дзя цей.

— Мі ну ла год няя лет няя кам-

па нія ста ла зна ка вай: мы аха пі лі 

41,5 % дзя цей школь на га ўзрос ту. 

Мы даў но не вы ка рыс тоў ва ем пла-

на вы ме тад, а пра цу ем па за явач-

ным прын цы пе — усе ах вот ныя і 

тыя, хто мае па трэ бу, атрым лі ва-

юць пу цёў кі.

Кошт вы рас на адзін 
ру бель

— За пер шыя два ме ся цы 

2020 го да мы на зі ра ем ста ноў чыя 

тэн дэн цыі: на 2 % у па раў на нні з 

ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла га 

го да па вя лі чы ла ся за паў няль-

насць са на то ры яў, за хоў ва ец ца 

по пыт на пу цёў кі, па вя ліч ва ец ца 

глы бі ня про да жаў. Ка лі вы хо ча це 

па ехаць у са на то рый ле там, дзей-

ні чаць трэ ба ўжо ця пер. На прык-

лад, у «Юнац тва» на ле та ўжо ўсё 

пра да дзе на, — дзе ліц ца ды рэк тар 

цэнт ра.

Па куль ца на на су ткі ў двух мес-

ным ну ма ры стан дарт най якас ці 

вы рас ла на 1 ру бель. Ка лі ле тась 

пра жы ван не ў ся рэд нім каш та ва-

ла 57 руб лёў 60 ка пе ек, то ця пер 

58 рублёў 70 ка пе ек.

— Ка неш не, да ле та цэ ны яшчэ 

пад рас туць, але ня знач на — у ме-

жах 5 %. Сён ня пу цёў кі на ле та 

рэа лі зу юц ца з раз лі ку 60 руб лёў 

у су ткі.

Ге надзь Бал ба тоў скі ад зна-

чыў, што най боль шым по пы там 

ка рыс та юц ца са на то рыі з най-

леп шай ма тэ ры яль на-тэх ніч най 

ба зай — пер шай і вы шэй шай ка-

тэ го рый. Але і са на то рыі больш 

ніз ка га кла су зна хо дзяць сва іх 

спа жыў цоў. Пры гэ тым роз няц-

ца і цэ ны. Кошт ну ма роў «люкс» 

у брэн да вых са на то ры ях мо-

жа да хо дзіць да 200 руб лёў у 

су ткі. У са на то ры ях з мі ні маль-

ным на бо рам азда раў лен чых па-

слуг су тач нае пра жы ван не каш-

туе 30—40 руб лёў.

Ся род са мых су час ных са на-

то ры яў экс перт вы лу чыў «Аль фа 

Ра дон» і «Плі са». Яны бы лі ўзве-

дзе ны са мы мі апош ні мі.

— Са на то рыі па бу да ва ны з ну-

ля, ство ра на су час ная інф ра струк-

ту ра. Там ёсць свае мі не раль ныя 

во ды і са пра пе ле выя гра зі. І яны 

шы ро ка гэ та пры мя ня юць. За паў-

няль насць пад 100 % ім не па трэб-

на. Яна скла дае ка ля 70 %, і за 

кошт больш вы со кай ца ны гэ та 

сябе апраўдвае.

Ле тась у Бе ла ру сі ад па чы ла 

242,5 ты ся чы за меж ні каў. Ка ля 

80 % з іх ра сі я не. Але апош нім 

ча сам што год іх коль касць кры-

ху змян ша ец ца. Затое ці ка васць 

да бе ла рус кіх са на то ры яў, якія 

зна хо дзяц ца ў бяз ві за вай зо не ў 

Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас цях 

(на сён ня іх 10), пра яў ля юць гра-

ма дзя не з За ход няй Еў ро пы. У тых 

са на то ры ях, якія ва ўмо вах «бяз ві-

зу» пра цу юць ужо год, вы руч ка ад 

экс пар ту па вя лі чы ла ся ўдвая.

Але на КРА ВЕЦ.

Азда раў лен не-2020Азда раў лен не-2020

Ге надзь БАЛ БА ТОЎ СКІ: «Да ступ насць пу цё вак бу дзе вы со кай»

 Рэ кор ды 2019-га
У цэ лым у 2019 го дзе са на тор на-ку рорт нае ля чэн не і азда раў лен не 

ў кра і не прай шло 1 389 ты сяч ча ла век. Год стаў рэ корд ным не толь-

кі па коль кас ці тых, хто ад па чыў у бе ла рус кіх здраў ні цах, але і па іх 

за паў няль нас ці — у ся рэд нім за год 84 %. Па вя лі чы ла ся коль касць 

пу цё вак у сва бод най рэа лі за цыі — бы ло пра да дзе на 495 ты сяч, вы-

руч ка скла ла 460 міль ё наў руб лёў. За кошт срод каў бюд жэ ту і фон ду 

са цы яль на га стра ха ван ня ад па чы ла больш за 794 ты ся чы ча ла век. 

Больш за 80 % гэ тых срод каў на кі ра ва на на дзі ця чае азда раў лен не.

Але і да рос лыя (як тыя, хто пра цуе, так і тыя, хто атрым лі вае пен сіі 

і дзяр жаў ныя да па мо гі), якія ме лі ме ды цын скае пра ва на азда раў лен не, 

змаг лі яго рэа лі за ваць.

Са праўд ны Во ін
— Я прос ты вяс ко вы хло пец, вы рас у 

па сёл ку Но ва па лес кі Са лі гор ска га ра ё на. 

Баць кі тры ма лі ў гас па дар цы шмат свой-

скай жы вё лы. Так што, лю боў да ўся го 

жы во га ў мя не з дзя цін ства. Пас ля шко лы 

ад ву чыў ся ў Мін скім ма шы на бу даў ні чым ка-

ле джы, ад слу жыў у вой ску. Улад ка ваў ся ў 

Ма ла дзе чан скі ад дзел Дэ парт амен та ахо вы 

МУС. Ка лі пра па на ва лі быць кі но ла гам, я 

па га дзіў ся, але пры ад ной умо ве, што куп-

лю свай го са ба ку. Так у мя не з'я ві ла ся ня-

мец кая аў чар ка Фі ё на, з якой пра вя лі шмат 

за тры ман няў. Во пы ту ра бо ты з «бра та мі 

мен шы мі» ў мя не не бы ло. Ве ды спа сці гаў 

на кур сах і са ма стой на, удзель ні чаў у роз-

ных між на род ных се мі на рах. На ад ным з іх 

па зна ё міў ся з Ві та лем Но ві кам. Ён так са ма 

кі но лаг, дрэ сі роў шчык, гас па дар Во і на, які 

і сыг раў ро лю Мух та ра. Ві та лю пер ша му 

пра па на ва лі здым кі са сва ім сяб рам. Да-

рэ чы, ня даў на Во і на не ста ла, за гі нуў ад 

ан ка ла гіч на га за хвор ван ня. Ме на ві та за гі-

нуў, а не па мёр. Та кіх са бак, як ён, ма быць, 

у «Мух та ры» больш не зды ма ла ся. Во ін 

ва ло даў ад мыс ло вы мі ра бо чы мі якас ця мі, 

быў вель мі кем лі вым, ве даў шмат тру каў. 

У яго па паш пар це над та доў гая арыс та-

кра тыч ная ня мец кая мя нуш ка, якую цяж ка 

вы ма віць, та му ўся зды мач ная гру па на зы-

ва ла яго Воінам. Ві таль па пра сіў мя не вы-

мушт ра ваць сабаку на за тры ман ні. Так і 

па ча ло ся маё «зор нае» жыц цё, — смя ец ца 

сураз моў нік.

Зям ныя лю дзі
Вя до ма, на пя рэ дад ні дэ бю ту Дзя ніс 

Бур ке віч вель мі хва ля ваў ся. Сва іх ге ро яў, 

які мі за хап ляў ся, ён ба чыў у се ры я ле, ка-

лі яшчэ быў зу сім ма лы. Але пры ня лі яго 

вель мі цёп ла. Аляк сей Ма і се еў, Ула дзі мір 

Фяк лен ка, Свят ла на Бру ха на ва ака за лі ся 

сціп лы мі, прос ты мі, зям ны мі людзь мі, без ні-

я кай зор най хва ро бы. «Ад ной чы не вя до мы 

ні ко му па чы на ю чы ак цёр ад мо віў ся па даць 

на зям лю, маў ляў, па кла дзі це мне по сціл-

ку. І Ула дзі мір не вы тры маў, зняў курт ку і 

кі нуў на тра ву. У ак цё раў, якія вы кон ва лі 

га лоў ныя ро лі, не бы ло ні я ка га рай да ра. Мы 

ўсе ра зам пі лі ка ву з ад на го куб ка, — ка жа 

Дзя ніс. — З Лё шам і Ва ло дзем сяб ру ем да 

гэ та га ча су. Я пры во зіў на зды мач ную пля-

цоў ку зна ё мых ба бу лек. Іх заў сё ды пры яз на, 

з па ва гай су стра ка лі га лоў ныя ге роі се ры я-

ла. На ват, ка лі па се кун дах рас пі са ны кож ны 

дубль, яны зна хо дзі лі час, каб па гу та рыць з 

імі, сфа та гра фа вац ца, вы піць ка вы, за пра-

сіць у гры мёр ку. З дзець мі ўсё скла да ней. 

У ма лых яшчэ ёсць ве ра ў Дзе да Ма ро за. 

І ка лі яны ба чы лі, што гэ та па ста ноў ка, то 

мно гія па чы на лі пла каць. Маў ляў, гэ та не 

са праўд ны Мух тар. Атрым лі ва ла ся, што я 

не асэн са ва на раз бі ваў дзі ця чыя мроі. Та му 

і пе ра стаў браць іх на здым кі».

Як ад на ка ман да
— Які мі якас ця мі па ві нен ва ло даць ме-

дый ны са ба ка? — па ці ка ві ла ся ў Дзя ні са.

— Яны пра хо дзяць стро гі ад бор. Уліч-

ва ец ца знеш ні вы гляд, умен не вы кон ваць 

роз ныя тру кі. Рэ жы сёр, як вя до ма, твор чы 

ча ла век. І пад час зды мак яму мо жа прый сці 

ідэя, не пра ду гле джа ная сцэ на ры ем. Маў ляў, 

ха чу каб Во ін пры нёс ку бак з ва дою ад на му 

з ак цё раў і ад нёс яго на зад на стол. Мы з 

Ві та лем пра ца ва лі за ка ме рай, жэс та мі ад-

да ва лі ка ман ды. І Во ін вы дат на спра віў ся з 

за дан нем. Та му вель мі важ на, каб са ба ка 

ра зу меў мо ву жэс таў, што ад яе па тра бу-

юць. На прык лад, мож на бра хаць, але не 

ку сац ца.

На огул, знай сці для філь маў ча ты рох но-

гіх ар тыс таў не так прос та. Са ба кі па він ны 

быць доб ра дрэ сі ра ва ныя, умець шчыль на 

пра ца ваць з чу жы мі людзь мі, ня гле дзя чы 

на тое, што пры вык лі да сва іх ула даль ні-

каў. Пра ца ваць як ад на ка ман да. А на пра-

цэс пры вы кан ня ад во дзіц ца ня шмат ча су. 

У «Мух та ры» зды ма ла ся дзве-тры са ба кі. 

На прык лад, адзін ты дзень — ад на, дру гі — 

ін шая, так зва ны мі на пра фе сій най мо ве 

бло ка мі. Та му што зды мач ны дзень пра-

цяг ва ец ца па 12—16 га дзін. Лю дзі ва лі лі ся 

з ног. А што ка заць пра са ба ку. Ён моц на 

стам ля ец ца ад цяж кай ра бо ты, ста но віц ца 

не па слух мя ным. Пад час зды мак пры сут-

ні чае і пад мен ны са ба ка на той вы па дак, 

ка лі што зда рыц ца, на прык лад, «ка ле га» 

па ра ніц ца, вый дзе са строю. Хоць ад ну ро-

лю іг ра лі роз ныя са ба кі, іх не маг чы ма бы ло 

ад роз ніць ад на го ад дру го га. Пад бі ра лі іх па 

мас ці, ча сам да во дзі ла ся і пад фар боў ваць, 

каб сха ваць ней кія ад мет нас ці.

— А ці не бы ло спа ку сы са мо му зняц ца ў 

ней кай ро лі? — за пы та ла ў Дзя ні са.

— Так, ад ной чы звяр нуў ся да рэ жы сё ра, 

каб па ка за лі і маю асо бу ў філь ме. Сын рас-

ка жа ў дзі ця чым сад ку, што баць ка ўдзель-

ні чае ў здым ках «Мух та ра», а яму ні хто не 

па ве рыць. І мя не па ка за лі на га лоў най за-

стаў цы ра зам з ак цё ра мі. Мая ма ма са бра-

ла жан чын з усёй вёс кі, каб па ба чы лі, як 

Мух тар вы бі вае піс та лет з рук сы на. За тым 

па пра сіў, каб да лі мне хоць ма лень кую ро лю 

са сло ва мі. Бы ло вель мі цяж ка, пас ля гэ та га 

за рок ся больш не зды мац ца. За тым на эк-

ра не ба чыў свае ка ся кі, ска ва насць. На огул, 

га лоў ныя ге роі ва ло да юць доб рай па мяц цю, 

яны не за вуч ва юць тэкст на  па мяць, пе ра-

каз ва юць яго бліз ка па сэн се. Аха піць сот ні 

ста ро нак не маг чы ма фі зіч на.

«Сал да цік» 
пас ля «Мух та ра»

— Дык, з «Мух та ра» і па ча ла ся ва ша сцэ-

ніч ная кар' е ра?

— Ну, гэ та моц на ска за на. Ме на ві та 

пас ля «Мух та ра» мя не ста лі за пра шаць у 

роз ныя пра ек ты з удзе лам са бак. Іх бы ло 

шмат: «Сал да цік», «Ні кро ку на зад», «Тош-

кі на вай на» і ін шыя.

У «Сал да ці ку» мас тац кім кі раў ні ком вы-

сту пі ла на род ная ар тыст ка Ра сіі, рэ жы сёр 

Ала Су ры ка ва. Гэ та ва ен ная дра ма хлоп чы-

ка-сі ра ты, за сна ва ная на рэ аль ных па дзе ях. 

На пя рэ дад ні 23 лю та га стуж ку па ка за лі ў 

мно гіх бе ла рус кіх кі на тэ ат рах. 1943-і год, 

вай на. Па за ду ме рэ жы сё ра га лоў ны ге рой 

ка та ец ца на за прэ жа ных у са ні са ба ках, 

вы во зіць з по ля бою ра не ных. На да ро зе 

ся дзіць кот, які ўмы ва ец ца. Рэжысёр за па-

тра ба ваў, каб на заўт ра пры нес лі не каль кі 

ад ноль ка вай мас ці.

— У мя не ёсць пад рых та ва ны кот, які спра-

віц ца з за дан нем, — пра па на ваў Дзя ніс.

На на ступ ны дзень кі но лаг на здым ках да-

стае з чор най скры ні свай го хат ня га мур лы ку, 

ста віць на да ро гу. Па куль той прызвычаіўся 

да свят ла, агле дзеў ся, не ра зу ме ю чы, дзе ён 

і што з ім, пус ці лі са бак. «Вась ка» ўця каць, 

але ня ма ку ды: аба пал сцеж кі ста яць лю дзі, а 

па між імі ка лі дор. Ён ір ва нуў па гэ тай вуз кай 

пра сто ры і скок нуў пра ма на ка ме ру. Шы коў-

ны атры маў ся дубль.

— Я пра ца ваў з ку ра мі, ка та мі, шча ню-

ка мі, са ба ка мі роз ных па род, ста віў тру кі. 

Гэ та не ча ла век, які ад ра зу ўсё зра зу мее. 

Жы вё лі ну рэд ка ўда ец ца зняць з пер ша га 

дуб ля. Та му ак цэнт ро біц ца на яе, бо ча-

ла ве ка ляг чэй пе ра зняць. Ад ной чы зды ма-

лі та кую сцэ ну ў філь ме «Тош кі на вай на». 

Не мец з аў та ма там і аў чар кай на лан цу гу 

вя дзе двух па лон ных, адзін з ця леж кай, дру-

гі — з рыдлёўкай, да ку чы з ву га лем, у якой 

ха ва ец ца пар ты зан. Са ба ка па чу ла, што там 

нех та ёсць і па ча ла бра хаць па ка ман дзе. 

Гэ ты эпі зод зды ма лі цэ лую га дзі ну, рэ жы сёр 

кры чыць, нер ву ец ца, не атрым лі ва ец ца так, 

як ён хо ча. А ча ты рох ла пы ахоў нік усё гаў-

кае. Не мо жа зра зу мець, што зра біў не так, 

ча му не да юць па час ту нак. І ён ку сае ад на-

го з ра бо чых за на гу, мо жа ця пер атры маю 

штось ці смач нае. Той кур чыц ца ад бо лю, а 

не мец, які не ба чыў гэ тай сцэ ны, ду мае што 

так трэ ба па сцэ на рыі і тра се яго за ка рак, 

маў ляў, па ды май ся, пра цуй.

На гэ ты раз пад ік лы сяб ра ча ла ве ка 

Дзя ніс не тра піў. У яго і так шмат уку саў. І 

ён га на рыц ца, што 90 пра цэн таў з іх — ад 

ле ген дар на га Во і на.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

«ЗОР НАЕ» ЖЫЦ ЦЁ ДЗЯ НІ СА БУР КЕ ВІ ЧА


