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«Ады шоў час, ка лі гас цям 
па трэб ныя бы лі толь кі «чар ка 
і сквар ка», ім ужо ці ка выя му зеі, 
куль тур ная пра гра ма», — лі чыць 
гас па дар аг ра ся дзі бы «Ган ка» 
Ана толь Га нец. Аб тым, 
як раз ві ва ец ца сель скі ту рызм, 
у прэс-цэнт ры Бел ТА па дзя лі лі ся 
мер ка ван нем экс пер ты ў гэ тай 
га лі не.

ЛІЧ БЫ І ФАК ТЫ
Упер шы ню пра аг ра ся дзі бы ў 

на шай кра і не за га ва ры лі ў 2002 го-
дзе. У 2006-м бы лі вя до мыя 
34 аб' ек ты, якія па зі цы я на ва лі ся-
бе як аг ра ся дзі бы, у 2010-м — 884. 
Па сло вах на мес ні ка ды рэк та-
ра дэ парт амен та па ту рыз ме 
Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му 
Ві та ля ГРЫ ЦЭ ВІ ЧА, на 1 сту дзе-
ня ў на шай кра і не на ліч ва ец ца 
2319 суб' ек таў аг ра ту рыз му, у 
тым лі ку на ба зе сель ска гас па-
дар чых ар га ні за цый — 20. Між 
тым рэ аль на ажыц цяў ля е сваю 
дзей насць толь кі 1821 ся дзі ба. 
На дум ку Ві та ля Гры цэ ві ча, ры-
нак на сы ціў ся — пра гэ та свед-
чыць з'яў лен не ня знач най коль-
кас ці но вых ся дзіб. У 2017 го дзе іх 
коль касць вы рас ла на 1,8 %. Пры 
гэ тым гас цей пры ма ец ца больш. 
На зі ра ец ца ўстой лі вая тэн дэн цыя 
па ве лі чэн ня коль кас ці за меж ных 
ту рыс таў не толь кі з Ра сіі, кра ін 
СНД, але і з Еў ра са ю за, Паў ноч-
най Аме ры кі. На ват на аф ры кан-
скім кан ты нен це ве да юць Бе ла-
русь — у ся дзі бах па бы ва лі гос ці 
з Гві неі і Га бо на. У цэ лым до ля 
за меж ных ту рыс таў у 2017 годзе 
вы рас ла на 9 %. Сур' ёз ны штур-
шок для раз віц ця аг ра эка ту рыз му 
даў «бяз віз».

Сё ле та, лі чыць чы ноў нік, ёсць 
вы дат ная маг чы масць «ска рыс-
тац ца мо ман там» пра вя дзен ня 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў. Акра мя 
18 ты сяч удзель ні каў спар тыў ных 
ка ман даў і ін шых афі цый на акрэ-
ды та ва ных асоб, ча ка ец ца пры езд 
пры клад на 30 ты сяч ба лель шчы-

каў. Да рэ чы, яны ўжо бра ні ру юць 
мес цы ў ся дзі бах. «Гэ та вы дат ны 
шанц па ка заць за меж ні кам Бе-
ла русь ва ўсёй яе раз на стай нас-
ці, — ска заў прад стаў нік Мінс пор-
ту. — За пла на ва ны злёт ка ра ва не-
раў, пра вя дзен не дня ад чы не ных 
дзвя рэй у аг ра ся дзі бах».

На дум ку Ві та ля Гры цэ ві ча, 
сель скі ту рызм стаў на шай ад мет-
най ці ка він кай у 2016 і 2018 га дах, 
ка лі кра і на за ня ла пер шае мес-
ца ў на мі на цыі «Аг ра эка ту рызм» 
у рэй тын гу Nаtіоnаl Gеоgrарhіс 
Trаvеlеr Аwаrds ся род най леп шых 
ту рыс тыч ных дэ сты на цый.

БІЗ НЕС АБО ХО БІ?
Каб атры маць ста тус гас-

па да ра аг ра ся дзі бы і па чаць 
пры маць ту рыс таў, да стат ко-
ва ўся го толь кі за рэ гіст ра вац-
ца ў сель вы кан ка ме. Стаў ка 
па да тку — ад на ба за вая ве-
лі чы ня на год.

Улад коў вае ся дзі бы кож ны па 
сва ім ра зу мен ні: ад рэ кан струк-
цыі ста ро га до ма да бу даў ніц тва 
шы коў на га ка тэ джа. Крэ дыт най 
пад трым кай ААТ «Бе ла грап рам-
банк» ска рыс таў ся 591 суб' ект 
аг ра ту рыз му (на су му 6,45 млн 
руб лёў).

Пер ша па чат ко вая ідэя аг ра ся-
дзіб — ад па чы нак у вёс цы, вяр тан-
не да вы то каў. Ад нак з раз віц цём 
гэ та га сек та ра мно гія аг ра ся дзі бы 
па ча лі спе цы я лі за вац ца на пра вя-
дзен ні вя сел ляў і кар па ра ты ваў. 
Та ды і бы ло ўзня та пы тан не аб 

тым, што адна ба за вая ве лі чы ня 
за та кую дзей насць — не сур' ёз на. 
Аб мяр коў ва лі ся роз ныя ва ры ян-
ты, у вы ні ку прый шлі да вы сно-
вы, што льго ты для ўла даль ні каў 
аг ра ся дзіб, за ма ца ва ныя Ука зам 
№ 372 (дзей ні чае да 2021 го да), 
па він ны за стац ца ў сі ле. А каб 
рас ста віць усе кроп кі над «і», 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад пі саў Указ 
№ 365 «Аб раз віц ці аг ра эка ту-
рыз му», які ўсту піў у сі лу з 12 сту-
дзе ня 2018 го да.

Да ку мен там пра ду гле джа на, 
што, каб зай мац ца аг ра ту рыз-
мам, па-ра ней ша му не трэ ба 
рэ гіст ра вать ІП ці юры дыч ную 
асо бу. Спрас ці лі ся і пы тан ні вы-
ка ры стан ня да моў і зя мель ных 
участ каў. Так са ма да дзе ны вы-
чар паль ны пе ра лік па слуг, якія 
мо гуць аказ ваць ся дзі бы. Ся род іх 
і пра вя дзен не прэ зен та цый, юбі-
ле яў, бан ке таў; ака зан не па слуг 
лаз няў, саўн і ду ша вых; ка тан не 
на жы вё лах, за вы клю чэн нем дзі-

кіх, і кон ны транс парт; да ван не 
ін вен та ру для спор ту і ад па чын-
ку; транс парт нае аб слу гоў ван не 
аг ра эка ту рыс таў.

На дум ку Ві та ля Гры цэ ві ча, ка-
лі ў ся дзі бе пра вод зяць вы ключ-
на вя сел лі і кар па ра ты вы, то гэ та 
псеў да аг ра ту рызм. А стар шы ня 
БГА «Ад па чы нак у вёс цы» Ва-
ле рыя КЛІ ЦУ НО ВА сцвяр джае, 
што «вя лі кія ся дзі бы без ма са-
вых ме ра пры ем стваў іс на ваць 
не змо гуць». Да та го ж біз нес 
но сіць се зон ны ха рак тар, а не ка-
то рыя ся дзі бы і зу сім пра цу юць ад 
вы пад ку да вы пад ку, і змя нен не 
стаў кі па да тку бы ло б для іх вя лі-
кім ця жа рам.

Прад стаў нік Мінс пор ту пры-
знаў ся, што ле тась яму пры хо-
дзі ла ся час цей за ўсё раз гля даць 
зва ро ты аб тым, як пра віль на 
бу да ваць гас ця выя до мі кі, а 
так са ма скар гі су се дзяў на шум 
у ся дзі бах пад час пра вя дзен ня 
тых са мых вя сел ляў і кар па ра ты-
ваў. Так са ма ён ад зна чыў, што 
аг ра эка ся дзі бам трэ ба больш 
цес на су пра цоў ні чаць з ту ра пе-
ра та ра мі: «Па куль жа ў нас не 
рэд касць сі ту а цыі, ка лі ту ра пе-
ра тар да маў ля ец ца аб пры ёме 
гру пы, на прык лад, 40 ту рыс таў 
з Гер ма ніі, а по тым пе ра тэ ле фа-
ноў вае гас па дар і ўсё ад мя няе, 

та му што на гэ ты ж дзень яму 
пра па на ва лі пра вя дзен не вя-
сел ля».

Свой по гляд на гэ тую праб ле-
му вы ка заў стар шы ня гра мад-
ска га са ве та па раз віц ці аг-
ра эка ту рыз му Ва ло жын ска га 
ра ё на, ула даль нік аг ра ся дзі бы 
«Ган ка» Ана толь ГА НЕЦ: «Бы ла 
спро ба пра ца ваць з ту ра пе ра та-
ра мі, але яны хо чуць да во лі вя лі кі 
пра цэнт за свае па слу гі. Та му за-
каз чы кі пад ліч ва юць, на коль кі ім 
гэ та вы гад на».

Да рэ чы, су ткі пра жы ван ня ў 
ся дзі бе каш ту юць ад 15 руб лёў 
і амаль што... да бяс кон цас ці. 
Мно гія гас па да ры ад да юць пе ра-
ва гу не за пы там ін ды ві ду аль ных 
ту рыс таў, а кам па ні ям.

КОЛЬ КІ «ЭКА» 
Ў СЕЛЬ СКІМ 
ТУ РЫЗ МЕ?

Па сло вах Ва ле рыі Клі цу но вай, 
гос ці ся дзіб усё больш па тра бу-
юць ар га ніч най ежы, а гас па да-
ры ак тыў на вы ка рыс тоў ва юць 
тэх на ло гіі, звя за ныя з энер гі яй 
сон ца і вет ру. На ла джа на су-
пра цоў ніц тва з за каз ні ка мі. «У іх 
ня ма інф ра струк ту ры, але ёсць 
спе цы я ліс ты, — тлу ма чыць Ва ле-
рыя Клі цу но ва. — Лю дзям зруч на 
жыць у аг ра ся дзі бе і на вед ваць 
за каз ні кі ў су пра ва джэн ні пер-
са на лу». Гэ та ра зум ны па ды ход, 
бо су пра цоў ні кі за каз ні каў ву чаць 
ту рыс таў пра віль ным па во дзі-
нам на ўні каль ных пры род ных 
аб' ек тах, ро бяць іх да ступ ны мі 
для ўсіх лю дзей. У пры ват нас ці, 
у На лі боц кай пу шчы пра гул кі па 
экас ця жын цы мо гуць здзяйс няць 
лю дзі з аб ме жа ва ны мі фі зіч ны мі 
маг чы мас ця мі.

Фер мер ская квет ка вая гас па-
дар ка «Экаф ло ра» пра во дзіць 
эк скур сіі і квэст, у па чат ку яко га 
гос ці са джа юць у імян ны гар-
шчок ма лень кую кве тач ку, а пас-
ля за вяр шэн ня ме ра пры ем ства 
атрым лі ва юць пад рос шую. Ва-
ле рыя Клі цу но ва з за хап лен нем 
рас па вя да ла, што, аказ ва ец ца, не 
ўсе ра зу ме юць гэ ты прос ты трук 
і многія ці ка вяц ца, як жа квет ка 
здо ле ла вы рас ці за па ру га дзін? 
Гэ та яна на зы вае «эка но мі кай 
ура жан няў».

«Бе ла веж ская пу шча не па спя-
вае аб слу гоў ваць гру пы за меж-
ных ту рыс таў, якія пры яз джа юць 

да нас слу хаць спе вы пту шак, — 
ка жа Ві таль Гры цэ віч. — На да-
па мо гу На цпар ку пры хо дзяць 
гас па да ры аг ра эка ся дзіб, якія 
так са ма ве да юць мес цы дыс-
ла ка цыі ляс ных спе ва коў». Ва-
ле рыя Клі цу но ва ад зна чае, што 
аг ра эка ту рызм — уда лы прык лад 
пры ват на-дзяр жаў на га парт нёр-
ства: БГА «Ад па чы нак у вёс цы» 
цес на су пра цоў ні чае з Мінс пор-
ту.

ВА ЛО ЖЫН СКАЯ 
ТА ЛА КА

Ана толь Га нец рас ка заў, што 
свой клас тар яны ства ры лі дзе-
сяць га доў та му. Са му ідэю ён 
пры вёз з Із ра і ля, дзе не ка то ры 
час жыў. Ва ло жын скі клас тар па-
чы наў ся з 8 ся дзі б, ця пер іх 52. 
Сут насць клас та ра ў тым, што 
гас па да ры ся дзіб аб' яд ноў ва-
юць на ма ган ні ў скла дан ні пра-
гра мы ад па чын ку для гас цей. 
«На вош та мне тры маць ка ня, 
ка лі по бач ёсць ся дзі ба, дзе 
гэ тым зай ма юц ца пра фе сій на, 
яшчэ адзін су сед — пча ляр, трэ-
ці — ра мес нік», — раз ва жае ён. 
Гос ці кож на га гас па да ра на вед-
ва юць не каль кі ся дзіб.

— У нас рас пра ца ва ны ве ла-
марш рут, а так са ма ёсць умо вы 
для пры ёму гас цей, якія пе ра соў-
ва юц ца на ка ляс ках, — ка жа Ана-
толь Га нец.

У рэ гі ё не ство ра ны спа жы-
вец кі ка а пе ра тыў «Ва ло жын скія 
гас цін цы», ку ды ўвай шлі гас па-
да ры ся дзіб і мяс цо выя фер ме ры. 
Аб' яд нан не ад праў ляе ў ста лі цу 
сваю пра дук цыю: хлеб, ма ла ко, 
мя са. Пры чым вы печ ка хле ба — 
спе цы я лі за цыя «Ган кі». На дум ку 
Ана то ля Ган ца, кож ная ся дзі ба 
па він на мець біз нес-план. Ця пер 
пе рад гэ тай га лі ной сель скага 
біз не су ста іць за да ча пе рай сці 
ад коль кас ці да якас ці.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

СВОЙ ДО СВЕД
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«Ган ка» пры мае гас цей.

Смач ныя па час тун кі.
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Кож ная ся дзі ба 
па він на мець 

біз нес-план. Ця пер пе рад 
гэ тай га лі ной сель скага 
біз не су ста іць за да ча 
пе рай сці ад коль кас ці да 
якас ці.

У нас не рэд касць 
сі ту а цыі, ка лі 

ту ра пе ра тар да маў ля ец ца 
аб пры ёме гру пы, 
на прык лад, 40 ту рыс таў 
з Гер ма ніі, а по тым 
пе ра тэ ле фа ноў вае 
гас па дар і ўсё ад мя няе.


