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Ха ляль ная кух ня, 
трох зор ка выя га тэ лі і... 

бе ла рус кая мо ва
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На ту рыс тыч ны ры нак Бе ла ру сі, які 

што год ста біль на пры рас тае, звяр ну-

лі ўва гу за меж ныя ін вес та ры. Праў да, 

укла да юць срод кі яны пе ра важ на ў бу-

доў лю інф ра струк ту ры для са ма га па-

тра ба валь на га кан тын ген ту, а нам на 

ця пе раш ні мо мант больш не ха пае трох-

зор ка вых гатэ ляў, асаб лі ва ў рэ гі ё нах. 

Спра ва ў тым, што за ход нія ту рыс ты, 

якія сён ня на вед ва юць Бе ла русь, вы бі-

ра юць эка ном-клас. Пе ра важ на гэ та лю-

дзі не ма ла дыя, час та пен сій на га ўзрос-

ту, якіх ва біць эк скур сій ны ту рызм. Іх 

ці ка вяць на шы ар хі тэк ту ра, эт на гра фія, 

пры ро да. Трэ ба ўліч ваць, што звы чай на 

гэ та лю дзі аду ка ва ныя, сёе-тое ве да юць 

пра гіс то рыю Ус ход няй Еў ро пы і на ват 

Бе ла ру сі, ка лі іх прод кі — вы хад цы з 

на шай кра і ны. За ход ні кі лю бяць па да-

рож ні чаць сем' я мі ці ка лек ты ва мі, час та 

яны спа лу ча юць па езд кі ад ра зу па Укра і-

 не, Поль шчы, Літ ве, Лат віі, Бе ла ру сі. 

Пры гэ тым у нас мо гуць за тры мац ца 

на тры-чатыры дні.

А вось рас кош ныя пя ці зор ка выя гатэ-

лі больш раз лі ча ныя на дзе ла вы ту рызм 

і на па да рож ні каў з кра ін Пер сід ска га 

за лі ва, Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі. Ад туль 

пры яз джае ту рыст ма ла дзей шы, больш 

ся мей ных пар, ім па трэб ны спа, ча сам 

ка зі но, і яны га то вы тра ціць гро шы.

Азі яц кі век тар
Ад на з кра ін, за якую га то вы зма гац-

ца ту ра пе ра та ры, — Кі тай. На пра ця гу апош-

ня га дзе ся ці год дзя яго на сель ні кі ў лі да рах як

са мыя ак тыў ныя да па да рож жаў. Так, толь кі 

за 2018 год па све це раз' еха ла ся 120 міль ё -

наў ту рыс таў з Пад ня бес най. Ка лі Ра сія ў

 2018 го дзе пры ня ла 1,2 міль ё на кі тай цаў, то

ле тась ужо ка ля двух міль ё наў. Не ста іць уба-

ку і Бе ла русь. Праў да, атры маць тур па то кі 

з ус хо ду да во лі скла да на. Кі тай скі ту рыст 

спе цы фіч ны, пра ца ваць з ім ня прос та. Ён 

не на бу дзе тур у Бе ла русь на цэ лы ты дзень, 

а па ста ра ец ца вы браць та кі марш рут, каб 

за адзін раз на ве даць ад ра зу не каль кі кра ін 

аль бо па бы ваць у мяс ці нах, дзе зна хо дзяц-

ца пом ні кі су свет на га зна чэн ня, по бач з які мі 

мож на сфа та гра фа вац ца. Да та го ж па куль

ін ды ві ду аль ныя ту рыс ты з Кі тая да нас не так 

ужо ма са ва едуць. Знач на больш пры быт ку 

мо жа пры нес ці дзе ла вы ту рызм. Ле тась за 

ад ну толь кі здзел ку, ка лі на на шай тэ ры то рыі 

пра во дзі ла ся кар па ра тыў ная кан фе рэн цыя 

ад ной з буй ных кі тай скіх кам па ній, Бе ла русь 

за ра бі ла 1,5 міль ё на до ла раў. І гэ та быў са-

праўд ны пра рыў у ту рыс тыч най га лі не! Для

аб слу гоў ван ня гас цей бы ло за дзей ні ча на 

100 аў то бу саў (пры чым вы ка на на па тра ба ван-

не за каз чы ка, каб транс парт быў не ста рэй шы 

за пяць га доў), пяць гатэ ляў і 12 рэ ста ра наў. 

«Гэ ты во пыт пад каз вае, ку ды да лей ру хац-

ца, што ра біць, і што мы ў ста не за да во ліць 

ня прос тыя кі тай скія за пы ты па пра вя дзен ні 

та кіх маш таб ных ме ра пры ем стваў, — за ўва-

жыў на чаль нік фі лі яла «Бел ін ту рыст» РУП 

«Цэнт рку рорт» Аляк сей СТРЭЛЬ ЧАН КА. — 

У Кі таі да стат ко ва вя лі кая коль касць кар па-

ра цый, хол дын гаў су свет на га ўзроў ню, якія 

пра цу юць на ўсіх кан ты нен тах і пра вод зяць 

свае кан фе рэн цыі, се мі на ры, кар па ра ты вы, 

як пра ві ла, у ін шых кра і нах. Бе ла русь мо жа 

стаць ад ной з та кіх пля цо вак. З да па мо гай на-

шых дып ла ма тыч ных ор га наў мы вы хо дзім на 

та кія кар па ра цыі і пра па ну ем свае па слу гі. На 

2020 год ёсць і больш знач ны, да гэ туль ня зве-

да ны ў Бе ла ру сі пра ект, але па куль у су вя зі з 

ка ра на ві ру сам ад но сі ны і ін фар ма цый ны аб-

мен пры пы не ны, пра ек ты за ма ро жа ны».

На огул ка ра на ві рус мо жа сур' ёз на паў-

плы ваць на ра бо ту ту рыс тыч най га лі ны. Ка лі 

міль ё ны кі тай скіх ту рыс таў не да едуць да 

Еў ро пы і Ра сіі, гас па да ры пры ват ных гатэ ляў 

бу дуць ста рац ца пры ва біць на не за ня тыя мес цы 

но вых клі ен таў і цэ ны на пра жы ван не ў су-

сед ніх кра і нах ста нуць па даць, бе ла рус кай 

ту рыс тыч най га лі не трэ ба быць га то вай да 

та ко га вы клі ку.

Рас це ці ка васць да на шай кра і ны і ў жы-

ха роў Па кі ста на. Нель га не звяр нуць ува гу 

на па тэн цы ял гэ тай кра і ны з на сель ніц твам у

207 міль ё наў. Сён ня знеш не па лі тыч ныя ад но-

сі ны Бе ла ру сі з Па кі ста нам раз ві ва юц ца вель-

мі па спя хо ва, што бяс спрэч на спры яе раз віц-

цю ту рыз му, — на зі ра ец ца доб рая ды на мі ка 

за па тра ба ва нас ці бе ла рус кіх ту раў.

А вось та кі перс пек тыў ны ры нак як Ін-

дыя нам яшчэ трэ ба за ва я ваць. Тэм пы рос ту 

вы язд но га ін дый ска га па то ку ацэнь ва юц ца 

ў не каль кі міль ё наў на год, але да Бе ла ру-

сі па куль да яз джа юць адзін кі. Ня ма пра мых 

авія стасункаў (хоць раз мо вы пра гэ та вя дуц ца 

ўжо не пер шы год), та му ўсе на ма ган ні, што 

пры кла да юць бе ла рус кія ту рыс тыч ныя ар га-

ні за цыі для пра соў ван ня свай го пра дук ту ў 

Ін дыі, не да юць знач на га эфек ту.

Па ля кі да га ня юць ра сі ян
Ра сія па-ра ней ша му за ста ец ца са мым ак-

ту аль ным і ма са вым ту рыс тыч ным рын кам. 

Дзя ку ю чы та му, што кам па нія «Бел авія» змаг-

ла ства рыць доб рую рэ гі я наль ную пра гра му 

авія стасункаў з ра сій скі мі га ра да мі-міль ён-

ні ка мі, у са на то ры ях, на фес ты ва лях і кан-

цэр тах мы мо жам уба чыць ту рыс таў з Ка за-

ні, Рас то ва, Ніж ня га Ноў га ра да, Ва ро не жа. 

Тра ды цый на ёсць по пыт ся род жы ха роў усіх 

буй ных га ра доў СНД. У 2020 го дзе пла ну ец ца 

раз ві ваць ту ры вы хад но га дня і эк скур сій ныя 

пра гра мы для Ка зах ста на і Уз бе кі ста на.

Це шыць, што на Бе ла русь звяр ну ла ўва гу 

і на ша за ход няя су сед ка. Коль касць поль скіх 

ту рыс таў хут ка пры рас тае, сён ня яны на дру-

гім мес цы пас ля ра сій скіх. Тое ж і з кра і на мі 

Бал ты і. Не су мнен на, тут сваю па зі тыў ную 

ро лю сыг раў бяз віз, уве дзе ны ўка зам Прэ-

зі дэн та.

Да стат ко ва вы со кі по пыт і цікавасць да 

Бе ла ру сі па каз ва юць скан ды наў скія кра і ны. 

Сё ле та ту рыс тыч ныя кам па ніі су мес на з авія-

кам па ні яй «Бел авія» ўпер шы ню на ла дзі лі ту-

ры вы хад но га дня з Фін лян дыі, па вя лі чы лі 

ак тыў насць эк скур сій ныя гру пы з Да ніі, Нар-

ве гіі. Тут так са ма за па тра ба ва ны кам бі на ва-

ны пра дукт, ка лі ту рыс ты на вед ва юць ад ра зу 

не каль кі кра ін. «Скан ды наў скі ры нак для нас з 

па тэн цый на га на 2019 год пе ра тва ра ец-

ца ў мэ та вы, на які вар та ра біць стаў ку, 

тым больш ка лі мы ча ка ем чэм пі я нат 

све ту па ха кеі ў 2021 го дзе», — за ўва-

жыў 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.

На огул па пя рэд ні во пыт па каз вае, 

што спар тыў ныя ме ра пры ем ствы да-

зва ля юць да во лі ня дрэн на пра соў ваць 

ту рыс тыч ны пра дукт. Ба лель шчы кі з 

за да валь нен нем па да рож ні ча юць па 

кра і не, па кі да юць шмат ста ноў чых вод-

гу каў. Ка лі за зір нуць на фо ру мы, бач на, 

што за меж ныя гос ці па кі да юць цёп лыя

сло вы аб Бе ла русі як аб пры го жай, 

бяс печ най, чыс тай і ці ка вай кра і не. А ся-

род са мых час тых на ра кан няў — праб-

ле мы з ве дан нем анг лій скай і... бе ла-

рус кай моў.

Рас це ці ка васць да на шай кра і ны і з 

бо ку ту рыс таў — жы ха роў ЗША і Ка на-

ды. Пры чым па гля дзець на Сі ня во кую 

збі ра юц ца не толь кі ба лель шчы кі бу ду-

ча га чэм пі я на ту па ха кеі, але і ту рыс ты, 

якіх ці ка віць гіс то рыя на па ле о наў скай, 

Пер шай і Дру гой су свет ных войн. І зноў 

жа, тут вы зна чаль ным фак та рам з'яў ля-

ец ца бяз віз.

Па ся рэд ні кі — 
уча раш ні дзень?

Раз ві ва юц ца ад но сі ны з Вя лі ка бры-

та ні яй, Бель гі яй. Фі ліп Гу лы спа дзя ец-

ца, што та кія ж пра гра мы, як ле тась з 

Фін лян ды яй, сё ле та ўдас ца рэа лі за ваць 

ужо з но вым парт нё рам — Гер ма ні яй. Пла-

ну ец ца вый сці на сіс тэм ныя ту ры вы хад но га 

дня. Су раз моў ца за ўва жае, што та ко га сур'-

ёз на га і ма са ва га ін та рэ су да Бе ла ру сі з бо ку 

за ход ніх кра ін яшчэ не бы ло. На ту раль на, гэ ты 

шанц нель га ўпус каць. І сён ня ро біц ца вель мі 

шмат для раз віц ця парт нёр скіх ад но сін. Бы лі 

ар га ні за ва ны ту ры для жур на ліс таў з Вя лі ка-

бры та ніі, у вы ні ку якіх пуб лі ка цыі ў анг лій скіх 

вы дан нях пра Бе ла русь пра гля дзе ла не каль кі 

міль ё наў ча ла век. Бе ла ру сы ўдзель ні ча лі не 

толь кі ў вы стаў ках, але і ў та кіх ме ра пры ем-

ствах, як бір жа кан так таў, ка лі па стаў шчы кі 

і ту ра пе ра та ры су стра ка юц ца ад но з ад ным,

пры чым сіс тэ ма су стрэч рас пі са на за га дзя, і 

ба кі ад ра зу ве да юць, пра якія пра дук ты і цэ-

ны бу дзе вес ці ся га вор ка. Ка лі ра ней мож на 

бы ло пры ехаць на вы стаў ку і за пры го жым 

стэн дам за ваб лі ваць «Куп ляй це бе ла рус кае» 

ці «Пры яз джай це да нас, мы зро бім усё што 

па жа да е це», дык сён ня та кія агуль ныя «за яў-

кі» не спра цу юць. На ры нак трэ ба пры хо дзіць 

з кан крэт ным пра дук там, цэ на мі, ка мі сі яй. 

Пры чым тра ды цый на ў за ход ніх куль ту рах 

про даж вя дзец ца на год на пе рад. Ад па вед на, і 

нам трэ ба ўжо ця пер вы даць поў ную цэ на вую 

лі ней ку на 2021 год з улі кам та го, што ў гэ ты 

час бу дзе пра во дзіц ца су свет ны чэм пі я нат па 

ха кеі. Па куль нам не ха пае ма біль нас ці і гнут-

кас ці ў цэ на ўтва рэн ні, але гэ та вель мі важ на 

для та го, каб атры маць за меж ных ту рыс таў.

Сён ня за меж ныя кам па ніі ста ра юц ца на ў-

прост пра ца ваць з бе ла рус кі мі з аб' ек та мі

раз мя шчэн ня. Па ся рэд ні кі, якія прос та пе ра-

пра да юць мес цы ў гас ці ні цах, ка лі гэ та не 

вя лі кія рэ сур сы, на кшталт бу кін гу, — уча раш ні 

дзень. У трэн дзе той, хто пра па нуе ўлас ны 

пра дукт. Та му сён ня так не аб ход ны на ву чан не 

і азна ям лен не кі раў ні коў ці ад каз ных ме не-

джа раў гатэ ляў, са на то ры яў з но вы мі тэн дэн-

цы я мі на ту рыс тыч ных рын ках, яны па він ны 

пра піс ваць дак лад ныя та ры фы, вы строй ваць 

глы бі ню про да жаў і за клю чаць пра мыя кант-

рак ты.

«Важ на не да пус ціць рас пы лен ня рэ сур саў, 

якіх у Бе ла ру сі не так шмат», — за ўва жыў Фі-

ліп Гу лы. — Ёсць пэў ныя рын кі. Мы ра зу ме ем 

пры бліз ную іх ёміс тасць, хто і якіх ту рыс таў 

мо жа даць, што яны мо гуць на быць і што для 

гэ та га трэ ба зра біць».

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ка му наль нае пы тан неКа му наль нае пы тан не

ЦІ МОЖ НА 
ДРЭ ВЫ 

СА ДЖАЦЬ 
ЗІ МОЙ?

У мно гіх вы клі кае здзіў лен не, 

ка лі яны ба чаць, як ка му наль-

ныя служ бы са джа юць дрэ вы 

зі мой. Але, як вы свет лі ла ся, ме-

на ві та гэ ты пе ры яд з'яў ля ец ца 

са мым спры яль ным для та кой 

спра вы.

Дак лад ней, се зон для па сад кі рас-

лін па чы на ец ца яшчэ ў ся рэ дзі не во-

се ні — та ды, ка лі з дрэў па чы нае ма-

са ва апа даць ліс це. І пра цяг ва ец ца 

ён роў на да та го мо ман ту, па куль на

дрэ вах не пач нуць з'яў ляц ца пу пыш кі. 

Лі чыц ца, што ў гэ ты час рас лі ны

зна хо дзяц ца ў ста не спа кою і гэ та 

да зва ляе ўда ла пе ра са дзіць лю бое 

дрэ ва. Адзі нае аб ме жа ван не пры гэ-

тым — тэм пе ра ту ра па вет ра не па-

він на быць ні жэй шая за 15 гра ду саў 

ма ро зу.

— У зі мо вы пе ры яд рас лі ны менш 

па ку ту юць і лёг ка пе ра но сяць пра цэс 

пе ра сад кі, але ўсё гэ та трэ ба ра біць 

да та го, як пач нуць рас пус кац ца пу-

пыш кі. Пас ля гэ та га пе ра са джваць 

дрэ вы не па жа да на, та му што па чы-

на юц ца ўсе фі зі я ла гіч ныя пра цэ сы — 

дрэ вы бу дуць даў жэй пры жы ва цца, 

бу дуць час цей хва рэць, — тлу ма-

чыць кі раў нік служ бы па доб ра-

ўпа рад ка ван ні і за ха ван ні аб' ек таў 

зя лё най гас па дар кі УП «Мінск зе-

лян буд» Ан жа лі ка ПУ ЗАН КО ВА. — 

Але ка лі мы бу дзем пе ра са джваць 

рас лі ны ў кан тэй не ры, то гэ та зу сім 

іншае. Там ёсць зям ля, якая да зва-

ляе па доў жыць тэр мі ны пе ра сад кі. 

Так са ма ёсць па ро ды дрэў, якія рас-

пус ка юц ца кры ху паз ней, — ясе ні 

ці ду бы. А вось ні цыя фор мы дрэў, 

на ад ва рот, нель га вы са джваць зі-

мой — гэ та трэ ба ра біць толь кі во-

сен ню ці вяс ной.

Акра мя таго, трэ ба не толь кі са-

джаць дрэ вы ў пе ры яд спа кою — 

важ на вы кон ваць і пэў ныя пра ві лы. 

Гэ та да ты чыц ца па са дач ных ма тэ-

ры я лаў, ям для па сад кі, не аб ход на 

так са ма ўліч ваць і коль касць га лі нак, 

па ме ры ка ра нё вай сіс тэ мы. На прык-

лад, вель мі важ на не за гу біць ка-

ра нё вую шый ку, бо ме на ві та на ёй 

зна хо дзіц ца кроп ка рос ту рас лі ны. 

Ка лі яе за сы паць, то дрэ ва за гі не 

праз два-тры га ды. Спе цы я ліст ад-

зна чае, што ка лі вы кон ваць усе пра-

ві лы і за бяс пе чыць дрэ ву пра віль ны 

до гляд пас ля па сад кі, то рас лі на аба-

вяз ко ва доб ра пры жы вец ца. І важ на 

па мя таць, што агрэ сіў ны мі ўмо ва мі 

для дрэ ваў з'яў ля юц ца вы гул са бак 

і раз мя шчэн не ка ля да рог — у гэ тых 

вы пад ках ім па трэб ны най боль шы 

до гляд.

— Год та му мы вы ра шы лі па лег-

чыць жы ха рам спра ву і ра зам з Цэнт-

рам ін фар ма цый ных тэх на ло гій Мін-

гар вы кан ка ма за пус ці лі пі лот ны пра-

ект «Зя лё ны двор ра зам!». У рам ках 

яго мы зра бі лі па мят кі, якія мож на 

знай сці на сай це на ша га прад пры-

ем ства і на сай тах усіх ра ён ных ад-

мі ніст ра цый Мін ска, — удак лад няе 

Ан жа лі ка Ва сі леў на. — Лю бы ах вот-

ны мо жа зай сці на сайт і знай сці ўсю 

не аб ход ную ін фар ма цыю — як трэ ба 

са джаць дрэ вы, які до гляд не аб ход-

на за бяс печ ваць. І га лоў нае, дзе іх 

мож на са джаць. Ка лі ча ла век жа дае, 

каб рас лі на бы ла ў пэў ным мес цы, то 

гэ та трэ ба ўзгад ніць з ар хі тэк та рам 

мяс цо вай ад мі ніст ра цыі, бо вель мі 

важ на па са дзіць дрэ ва там, дзе ёсць 

та кая маг чы масць, — не аб ход на па-

мя таць пра сет кі і бу даў ніц тва, каб 

рас лі ну не да вя ло ся по тым пе ра са-

джваць зноў.

Ва ле рыя КІС ЛАЯ.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


