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Бяз ві за вы рэ жым па чаў 

да ваць ня дрэн ныя вы ні кі: 

экс парт тур пас луг за мі ну-

лы год па вя лі чыў ся на 13—

14 пра цэн таў. Як па ве да міў 

на мес нік ды рэк та ра Дэ-

парта мен та па ту рыз ме Мі-

ніс тэр ства спор ту і ту рыз му 

Ві таль ГРЫ ЦЭ ВІЧ, ле тась за-

ход не-паў днё вую мя жу Бе-

ла ру сі пе ра сек ла 4,7 міль ё на 

за меж ных гас цей. На огул жа 

кра і ну на ве да ла больш за 

12 міль ё наў ча ла век.

ЗА ПРА ША ЕМ НА ЗА ВОД
На ту раль на, най час цей нас 

адо рва юць ува гай ту рыс ты з Ра сіі. 

Ся рэд ні час іх зна хо джан ня ў «сі-

ня во кай» скла дае ка ля пя ці дзён. 

Але па ча ла пры рас таць коль касць 

па да рож ні каў з Пры бал ты кі і Поль-

шчы, а так са ма больш ад да ле ных 

кра ін. Ка рыс та юц ца па пу ляр нас цю 

ту ры вы хад но га дня, пры чым гос ці 

едуць не толь кі па гля дзець на бе-

ла рус кую ар хі тэк ту ру і пры ро ду — 

за па тра ба ва ны і пра мыс ло вы ту-

рызм. Адзін з са мых рас кру ча ных 

ту раў — на Бе лАЗ. Пла ну ец ца 

на да лей раз ві ваць гэ тую га лі ну. 

Але най перш трэ ба вы ра шыць 

праб ле му з пра фе сій най пад рых-

тоў кай спе цы я ліс таў, якія бу дуць 

ва дзіць ту рыс таў па прад пры ем-

ствах. Спра ва ў тым, што «ле вых» 

лю дзей да пус каць на вы твор часць 

нель га, а су пра цоў ні кам фаб рык і 

за во даў ча сам не ха пае ве даў, як 

пра ца ваць з па да рож ні ка мі.

Па сту по ва інф ра струк ту ра пе-

ра строй ва ец ца пад но выя за па-

тра ба ван ні рын ку. На прык лад, на 

Брэст чы не, у ра ё нах, дзе дзей ні-

чае бяз ві за вы рэ жым, ле тась з'я-

ві ла ся 37 но вых аг ра ся дзіб. У ме-

ню рэ ста ра наў мож на ўба чыць ін-

фар ма цыю на лі тоў скай і поль скай 

мо вах. Не да лё ка ад Бе ла веж скай 

пу шчы бу ду ец ца аг ра ту рыс тыч-

ны комп лекс, які змо жа пры няць 

звыш 130 гас цей.

Ві таль Гры цэ віч ад зна чыў, што 

раз гля да ец ца пы тан не аб аб' яд-

нан ні гро дзен скай і брэсц кай бяз-

ві за вых зон, што да зво ліць за тры-

маць ту рыс та на на шай тэ ры то рыі 

на больш пра цяг лы час. Так, сён ня 

за меж ні кі ў ся рэд нім пра вод зяць 

у Бе ла ру сі ка ля двух дзён, але ў 

бу ду чым з па шы рэн нем да ступ ных 

для на вед ван ня без віз тэ ры то рый 

ён змо жа вы праў ляц ца па но вых 

марш ру тах.

Пры рас тае коль касць ту рыс таў 

у тым лі ку і дзя ку ю чы раз на стай-

ным між на род ным ме ра пры ем-

ствам. Толь кі за мі ну лы год у нас 

бы ло пра ве дзе на больш за 70 буй-

ных спар тыў ных спа бор ніц тваў. 

Ужо сён ня мож на за пі сац ца на 

но вую эк скур сію «Мінск — спар-

тыў ны» і больш да ве дац ца пра 

аб' ек ты, якія бу дуць за дзей ні ча ны 

пад час ІІ Еў ра пей скіх гуль няў.

БЕ ЛА ВЕЖ СКАЯ 
ПУ ШЧА СУ ПРАЦЬ 
ВЯ ЛІ КА ГА УС ЦЮ ГА

Сён ня трэ ба па кла па ціц ца пра 

пад рых тоў ку спе цы я ліс таў для 

роз ных га лін, якія змо гуць аб слу-

гоў ва ць за меж ных ту рыс таў. Так, 

ка лі з анг ла моў ны мі эк скур са во-

да мі спра ва больш-менш вы ра-

ша на, то гі даў, якія ва ло да юць 

ар га ні за тар скі мі якас ця мі і здоль-

ныя апе ра тыў на вы ра шаць раз-

на стай ныя праб ле мы, па куль не 

ха пае. Пер са нал з ве дан нем моў 

спат рэ біц ца ў гас ці ні цах, пунк тах 

хар ча ван ня. Не аб ход ныя кі роў цы, 

здоль ныя ра зу мець за меж ні каў, а 

так са ма «па ля выя ін струк та ры», 

да якіх бу дуць звяр тац ца ама та ры 

ак тыў на га ад па чын ку (на прык лад, 

ве ла па да рож жаў і бай да рак).

Не аб ход на ўліч ваць і се зон ныя 

на плы вы ту рыс таў. На прык лад, 

Мінск пры зна лі ад ным з най леп-

шых мес цаў для на ва год ніх ка-

ні кул. Гас ці ні цы бы лі за гру жа ны 

больш чым на 70 пра цэн таў. Вось і 

за дач ка на бу ду чы ню не толь кі для 

га рад ско га кі раў ніц тва, але і прад-

стаў ні коў біз не су: як ска рыс таць 

та кую па пу ляр насць і які пра дукт 

ства рыць на на ступ ны на ва год ні 

се зон.

Га ра чы мі вы да лі ся Ка ля ды і 

для Бе ла веж скай пу шчы. Мяс цо-

вы Дзед Ма роз ака заў ся на ват 

больш за па тра ба ва ны за ра сій ска-

га ў Вя лі кім Ус цю гу і быў пры зна-

ны са мым па пу ляр ным ка зач ным 

пер са на жам у кра і нах СНД. Між ін-

шым, та кая сла ва да ба ві ла тур бот 

бе ла рус ка му ча роў на му дзе ду: ён 

ледзь ве спраў ляў ся з «на шэс цем» 

ту рыс таў. На пра ця гу толь кі ад на-

го дня ў кан цы снеж ня да яго пры-

еха ла больш за 140 аў то бу саў!

На огул, у па раў на нні з ле таш-

ні мі свя та мі, коль касць гас цей у 

Бе ла ру сі па вя лі чы ла ся амаль у 

паў та ра ра за.

СТАЎ КА НА СПА 
І СУ МЕС НЫЯ МАРШ РУ ТЫ

Па куль у Бе ла ру сі не так мно га 

кам па ній, якія зай ма юц ца экс пар-

там тур пас луг. На да лё кіх рын ках 

пра ца ваць над та до ра га, цяж ка 

пра даць свой пра дукт, бо кан ку-

рэн цыя вель мі вя лі кая. Да та го ж 

не ха пае спе цы я ліс таў, зна ё мых 

з су час най сіс тэ май стра ха ван ня, 

ан лайн-бра ні ра ван ня, апра цоў кі 

да ку мен та цыі.

Але пэў ныя за ха ды ро бяц ца. 

Як па ве да міў 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, ле тась пра Бе ла русь ту-

рыс тыч ную бы ло за яў ле на на ват 

да лё ка ў све це — у Аме ры цы, 

Аб' яд на ных Араб скіх Эмі ра тах, 

Ін дыі. Штурш ком для раз віц ця 

між на род на га ту рыз му маг лі б 

па слу жыць су мес ныя ра сій ска-бе-

ла рус кія марш ру ты. На прык лад, 

у кі тай цаў за па тра ба ва ны на пра-

мак Мінск — Маск ва — Санкт-Пе-

цяр бург. Ёсць ці ка васць да та кіх 

па да рож жаў і ў гас цей з За ха ду. 

Сё ле та бе ла рус кі і ра сій скі са ю-

зы ту рін дуст рыі бы лі пры ня тыя ў 

Еў ра пей скую эк скур сій ную аса-

цы я цыю, а зна чыць, це раз на шу 

тэ ры то рыю праз не ка то ры час 

пач нуць ез дзіць аў то бу сы з вя лі-

кі мі ар га ні за ва ны мі ці збор ны мі 

гру па мі за меж ных ту рыс таў.

Ся род пла наў на бу ду чы ню — 

«ама ла джэн не» кан тын ген ту са-

на то ры яў. Каб за ва біць з СНД 

лю дзей ва ўзрос це 30—55 га доў, 

да вя дзец ца ўкла даць у са на то рыі 

но выя рэ сур сы, ра біць стаў ку на 

азда раў лен не, спа-пра цэ ду ры і ды-

яг нос ты ку.

Па коль кі ту рыс тыч ныя па слу-

гі амаль ні дзе не крэ ды ту юц ца, 

раз гля да ец ца пы тан не аб ства-

рэн ні фі нан са ва-крэ дыт на га 

цэнт ра, які бу дзе пад трым лі ваць 

гэ ту га лі ну.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ту рызмТу рызм

ЗА ДАЧ КІ НА БУ ДУ ЧЫ НЮ,
або Ці га то ва Бе ла русь да на плы ву за меж ні каў?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Са мая вя лі кая праб ле ма — у комп лекс-

ным раз віц ці тэ ры то рыі га ра доў-спа да рож-

ні каў. Так, на пэў на, ні для ко га не сак рэт, 

што ў нас у пер шую чар гу ад стае са цы яль ны 

склад нік, — рас ка заў на мес нік стар шы ні 

ка мі тэ та па ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тве 

Мін набл вы кан ка ма, га лоў ны ар хі тэк тар 

Мін скай воб лас ці Ва дзім НІ КА ЛА ЕН КА. — 

Па коль кі раз ві ва ем га ра ды-спа да рож ні кі для 

вы ра шэн ня жыл лё вай праб ле мы мін чан, то 

тут ад на знач на не аб ход на пад клю чац ца Мін-

ску і ўклад вац ца ў гэ та.

Ва дзім Ні ка ла ен ка рас ка заў, што ў Мін-

скай воб лас ці ка ля паў та ра міль ё на жы ха-

роў, з іх 90 ты сяч ча ла век ма юць па трэ бу 

ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў. У ра ё нах не 

ха пае дзі ця чых сад коў і школ, на прык лад, 

у Мін скім ра ё не не ха пае 14 сад коў. Сён ня 

раз віц цё га ра доў-спа да рож ні каў зна хо дзіц-

ца ў сту па ры, бо бюд жэт Мі набл вы кан ка ма 

не мо жа фі нан са ваць і бу даў ніц тва жыл ля, 

і інф ра струк ту ру.

Спе цы я ліс ты лі чаць, што для лю дзей сён-

ня важ нае не толь кі на быц цё ква тэ ры, але 

і на быц цё зруч на га ася род дзя.

— Го ра да бу даў ні чая дзей насць дае маг-

чы масць асвой ваць тэ ры то рыі, — лі чыць 

ды рэк тар Бе ла рус ка га на ву ко ва-да след-

ча га і пра ект на га ін сты ту та го ра да бу даў-

ніц тва Аляк сандр ХІЖ НЯК. — Ад нак су-

час ны ры нак па тра буе но вых па ды хо даў. 

Па тэн цый ныя па куп ні кі хо чуць зруч нае зна-

хо джан не свай го жыл ля, доб рую пла ні роў ку 

і від до ма, дзі ця чую пля цоў ку і аба вяз ко ва 

дзі ця чыя сад кі, шко лы і па лі клі ні кі, а так са ма 

да стат ко вую коль касць ганд лё вых аб' ек таў. 

Та му раз віц цё рэ гі ё на за ле жыць ад раз віц ця 

інф ра струк ту ры і на яў нас ці пра цы.

Для раз віц ця ра ё на не аб ход на да па ма-

гаць ма ла дым спе цы я ліс там бу да ваць свой 

улас ны дом. Та кую дум ку вы ка за ла член 

Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 

эка но мі цы, бюд жэ це і фі нан сах, ды рэк-

тар ААТ «Азя рыц кі-Аг ра» Ні на ЖА ЛЯЗ-

НО ВА.

— Мы бу ду ем жыл лё за кошт крэ ды таў 

прад пры ем ства, — рас ка за ла се на тар. — 

Пер шыя сем га доў яно лі чыц ца служ бо вым, 

і толь кі по тым спе цы я ліст мае маг чы масць 

вы ку піць яго. Ка лі ж ча ла век бу дзе мець 

маг чы масць ад ра зу па бу да ваць улас ны 

дом, зра біць там ра монт і па са дзіць сад, то 

яму ўжо бу дзе цяж ка па кі нуць сваю ма лую 

ра дзі му. Та му мая пра па но ва: вы дзя ляць 

іль гот ны крэ дыт для сям'і спе цы я ліс та, які 

пры хо дзіць да нас пра ца ваць. Гэ та не аб ход-

на, каб за ма ца ваць лю дзей на гэ тай зям лі, 

каб ма ла дыя лю дзі, якія на бра лі ся ў нас 

во пы ту, не па кі да лі сваю гас па дар ку.

За круг лым ста лом аб мяр коў ва лі ся і 

праб ле мы ін вес та раў, якія на бы ва юць пля-

цоў кі для бу доў лі. Але апош нія з-за ад сут-

нас ці інф ра струк ту ры не пры год ныя для 

рэалізацыі задуманага. Гэ тая ака ліч насць 

стрым лі вае ін вес тар скую ак тыў насць. 

Удзель ні кі аб мер ка ван ня ка за лі, што не аб-

ход на ства раць паў на вар тас ныя ін вес ты-

цый ныя пля цоў кі, на якія б маг лі пры хо дзіць 

ін вес та ры са сва і мі пра ек та мі. Каб раз ві-

ваць рэ гі ён ра зам з біз не сам, а не толь кі за 

кошт бюд жэ ту, трэ ба пе ра хо дзіць да больш 

гнут ка га го ра да бу даў ні ча га пла на ван ня.

Стар шы ня Сма ля віц ка га рай вы кан-

ка ма Мі ха іл ЗА ГОР ЦАЎ пра па на ваў ства-

рыць асоб ную ін вес ты цый ную пра гра му для 

раз віц ця га ра доў-спа да рож ні каў, бо на сён-

няш ні дзень у Сма ля ві чы пе ра еха ла толь кі 

148 сем' яў з Мін ска, а да лей шае бу даў ніц тва 

жыл ля за ма ро жа на з-за ад сут нас ці не аб-

ход най інф ра струк ту ры. Так са ма стар шы-

ня рай вы кан ка ма лі чыць, што ўва гу трэ ба 

ўдзя ліць і пры цяг нен ню лю дзей на пра цу ў 

Сма ля віц кі ра ён.

— Толь кі ў ін дуст ры яль ным пар ку «Вя лі-

кі ка мень» пла ну ец ца ства рыць 3,5 ты ся чы 

ра бо чых мес цаў, — пад крэс ліў Мі ха іл За-

гор цаў. — Нам ужо за раз трэ ба зай мац-

ца ства рэн нем пры ваб ных умоў для гэ тых 

лю дзей.

Раз віц цё га ра доў-спа да рож ні каў да па-

маг ло б не толь кі вы ра шыць праб ле мы пе-

ра на се ле нас ці ста лі цы, раз віц ця рэ гі ё наў, 

але і на ра дзі ла б свое асаб лі вы бу даў ні чы 

бум, а зна чыць, і вы хад з кры зі су ў гэ тай 

га лі не (або адзін з іх) быў бы зной дзе ны. 

У жыц ці за ме жа мі ме га по лі са, але по бач 

з ім, ёсць свае знач ныя пе ра ва гі.

На га да ем, ня даў на Прэ зі дэнт кра і ны 

Аляк сандр Лу ка шэн ка на на ра дзе з ак ты-

вам ста лі цы рас кры ты ка ваў тэм пы рэа лі-

за цыі пра гра мы па раз віц ці га ра доў-спа-

да рож ні каў Мін ска. Лі дар Бе ла ру сі лі чыць, 

што га ра ды-спа да рож ні кі і ін дуст ры яль ны 

парк — гэ та век та ры раз віц ця і раз груз кі 

ста лі цы.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

 Сма ля віц кі ра ён.

За ме жа мі ме га по лі са, але по бач з ім
За круг лым ста лом.
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