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— Сён ня як раз на спеў мо мант 

для аб' яд нан ня з дзяр жаў ны мі ор-

га на мі, каб вы ра шыць на рэш це 

спрэч ныя мо ман ты ў ту рыс тыч най 

сфе ры, — лі чыць Ва лян цін Цэх-

мей стэр. — Прад стаў ні кі ту рыз му 

ба чаць не каль кі ва ры ян таў, як па-

леп шыць якасць і бяс пе ку па слуг. 

І пер шая ме ра — гэ та ўня сен не 

комп лекс ных па пра вак у за ка на-

даў ства. Ка неш не, гэ та доў гі пра-

цэс, які мо жа за няць ад трох да 

пя ці га доў, перш чым сіс тэ ма за-

пра цуе, але па доб ныя зме ны ста-

лі не аб ход ны мі. Я мяр кую, трэ ба 

ства рыць дзей ную ра бо чую гру пу 

пры Мі ніс тэр стве спор ту і ту рыз му, 

удзель ні ка мі якой ста нуць пра фе-

сі я на лы ад тур біз не су.

Ідэю з рас пра цоў кай за ка на даў-

чых нор маў і ства рэн нем ра бо чых 

груп пад тры млі вае Фі ліп ГУ ЛЫ, 

стар шы ня праў лен ня Рэс пуб лі-

кан ска га са ю за ту рыс тыч най 

ін дуст рыі:

— Прык лад «На та лі Турс» да-

стат ко ва знач ны і да стат ко ва яр-

кі, каб пра дэ ман стра ваць сла бас-

ці на ша га ма лень ка га, ёміс та га, 

не аба ро не на га рын ку. Не факт, 

што гэ та апош няе хва ля ван не сё-

лет ня га се зо на. На жаль, іс ну юць 

пэў ныя за ка на даў чыя пра бе лы, 

якія не аба ра ня юць бе ла рус ка га 

ту рыс та і ай чын на га ту ра ген та ад 

дзей нас ці за меж ных ту рыс тыч ных 

апе ра та раў. Аку рат ця пер у лю-

дзей іс ну юць знач ныя фі нан са выя 

праб ле мы, якія ўзнік лі з-за ад мо вы 

фір маў вы кон ваць свае аба вяз кі, 

і трэ ба ўсі мі сі ла мі па збег нуць сё-

лет няй сі ту а цыі ў на ступ ным се зо-

не ад па чын каў. Іна чай бе ла рус кія 

кам па ніі ры зы ку юць зу сім стра ціць 

да вер у клі ен таў. У спа кой ных, 

рас пла на ва ных ванд роў ках за ці-

каў ле ны ўсе: ту рыс ты, біз нес ме-

ны, чы ноў ні кі, — пад крэс ліў Фі ліп 

Гу лы.

Каб вы пра ца ваць свой шлях, 

бе ла ру сам не трэ ба «іс ці на воб-

ма цак». Фі ліп Гу лы пра па на ваў 

ска рыс тац ца во пы там су сед ніх 

кра ін. У Ра сіі, Поль шчы, Укра і не, 

Лат віі і Еў ра пей скім са ю зе так са ма 

вы ра ша лі ту рыс тыч нае пы тан не, і 

пры кла даў — як ста ноў чых, так і 

не га тыў ных — да стат ко ва. Кі раў-

нік праў лен ня пра па на ваў кан крэт-

ныя ін стру мен ты для па ляп шэн ня 

сі ту а цыі:

— На маю дум ку, па трэб ны фі-

нан са выя га ран тыі з бо ку ту ра пе-

ра та раў. Ні чо га страш на га ня ма ў 

тым, што біз нес па ві нен за ма ро зіць 

ней кую су му, каб мець «гра шо вую 

па душ ку» на ўся ля кі вы па дак.

Ге не раль ны ды рэк тар ту рыс-

тыч най кам па ніі «Топ-Тур» Сяр-

гей ЦУР КО пра па нуе па гля дзець 

на сі ту а цыю пад кры ху ін шым вуг-

лом.

— Ха чу зра біць ак цэнт: праб-

ле мы і афе ры ра ва ныя струк ту ры 

бы лі вы яў ле ны ў не рэ зі дэн таў, гэ та 

зна чыць за меж ных кам па ній, якія 

дзей ні ча лі на на шай тэ ры то рыі. 

Вя до ма, што не ка то рыя чы ноў ні-

кі ўжо пра па на ва лі сфар мі ра ваць 

га ран тый ныя фон ды, якія бу дуць 

пад трым лі вац ца за кошт бюд жэ ту 

ту рыс тыч ных кам па ній. Лі чу, што 

та кая ме ра поў нас цю ня дзейс ная. 

Ча му? Та му што ў Ра сіі і ін шых 

краі нах ана ла гіч ная сіс тэ ма не 

вы ра шы ла ні адзін па доб ны ін цы-

дэнт. Гро шай усё роў на не ха пае. 

За тое за ба рон ныя ме ры ра зам з 

да ступ нас цю фі нан са вых срод каў 

мо гуць ства рыць гле бу для ка руп-

цый ных схем.

На мой по гляд, бу дзе эфек-

тыў на ўвес ці пункт аба вяз ко ва га 

стра ха ван ня фі нан са вых ры зык ту-

рыс та. Так атры ма ла ся, што лю дзі 

ах вот ней вы сту па юць у ро лі спа-

жыў цоў, якія доб ра ве да юць свае 

пра вы, але ста ра юц ца не ду маць 

пра аба вяз кі, як і пра «пад стра хоў-

ку» ад над звы чай ных зда рэн няў. 

Яск ра вы прык лад: ча ла век ад маў-

ля ец ца ад ме ды цын скай стра хоў-

кі, ці то раз ліч ва ю чы на прын цып 

«а рап там пра ня се», ці то свя до ма 

спа дзе ю чы ся, што ту рыс тыч ная 

кам па нія ў вы пад ку ча го па крые 

вы дат кі. Та му лі чу, што, за стра ха-

ваў шы ся аса біс та на час па езд кі, 

кож ны ту рыст аба ро ніць ся бе ад 

не пры ем нас цяў.

У спе цы я ліс таў ад стра ха ван-

ня сваё мер ка ван не на конт гэ-

та га. Люд мі ла КУ ЛАК, на чаль-

нік упраў лен ня ме ды цын ска га 

стра ха ван ня стра ха вой кам па ніі 

«Бел дзярж страх» на пры кла дах 

рас тлу ма чы ла, ча му ства рэн не 

ту рыс тыч на га фон ду за кошт ад-

па чы валь ні каў мо жа стаць не па пу-

ляр ным ра шэн нем:

— Сён ня за ка на даў ства не дае 

маг чы мас ці за клю чаць да га вор 

стра ха ван ня ў ад но сі нах да ры зы-

кі не вы ка нан ня да га во ра з бо ку 

ту ра пе ра та ра. Каб увес ці ме ха нізм 

гра ма дзян скай ад каз нас ці для тур-

а пе ра та ра, па трэб на ад па вед ная 

за ка на даў чая пры вяз ка. Сён ня 

ўсе ві ды аба вяз ко ва га стра ха-

ван ня да ты чац ца толь кі суб' ек таў 

гас па да ран ня. Ка лі ўво дзіць аба-

вяз ко вую стра хоў ку для кож на га 

з гра ма дзян, та кая ме ра пры вя дзе 

да са цы яль на га на пру жан ня і не-

за да во ле нас ці.

Па сло вах Люд мі лы Ку лак, ся-

род ту рыс таў ста но віц ца па пу ляр-

най па слу га стра ха ван ня ад ры-

зы кі ад ме ны па езд кі і ры зы кі да-

тэр мі но ва га вяр тан ня з ад па чын ку 

па ўваж лі вых пры чы нах. Мож на 

раз ліч ваць на вяр тан не гро шай, 

ка лі ад па чы нак не ад быў ся па 

ўваж лі вай пры чы не: з-за хва ро бы, 

тэх на ген най ава рыі, стра ты да ку-

мен таў... Кошт па доб най па слу гі 

ка ля 5-8 еў ра на ча ла ве ка. Вось 

толь кі трэ ба ра зу мець, што су ма 

стра ха ван ня, а, ад па вед на, і стра-

ха во га ўзно су, ад не вы ка нан ня 

аба вя за цель стваў з бо ку ту ра пе-

ра та ра бу дзе боль шай, та му што 

там уліч ваец ца кошт уся го ту ра. 

А як па каз вае во пыт, зна чная част-

ка ту рыс таў на ват не аб ход ныя для 

вы ез ду за мя жу стра ха выя по лі сы 

ста ра ец ца на быць па мі ні маль ным 

кош це. І роз ні ца ў адзін еў ра — да-

стат ко вая пры чы на для не ка то рых 

ад мо віц ца ад стра хоў кі. Та му ідэя 

«доб ра ах вот най» вы пла ты з бо ку 

ту рыс та су мы ў 10—50 еў ра вы клі-

кае су мнен ні.

У час вы ра шэн ня спрэч ных мо-

ман таў па між ту рыс там і ту ра пе-

ра та рам не трэ ба за бы вац ца на 

«трэ ці бок». Для ту рыс тыч на га 

аген та не ча ка ная ад ме на ту раў 

мо жа стаць фа таль най. Ды рэк-

тар ту рыс тыч на га агенц тва «А» 

Але на КУД ЛА КО ВА ў пы тан нях 

стра хоў кі тры ма ец ца вель мі прос-

тай па зі цыі: га лоў нае, каб стра ха-

вы по ліс быў.

— Га то вых ра шэн няў, як уз мац-

няць сфе ру ту рыс тыч ных па слуг, 

ня ма, та му спа дзя ю ся, у хут кім ча-

се іх вы пра цу юць ка ле гі яль на на 

су стрэ чы ра бо чай гру пы.

Але на Куд ла ко ва за ўва жае, 

што не на зва ла б бе ла рус кіх ту-

рыс таў без ад каз ны мі. Гра ма дзя не 

ўсё ж та кі ўсве дам ля юць ры зы ку, 

ха ця іс ну юць асоб ныя вы пад кі «ту-

рыс тыч най без ад каз нас ці».

Ад нак самы вялікі «боль» ту-

рыс тыч на га аген та звя за ны 

з раз ме жа ван нем ад каз нас ці па-

між ту ра ген там і ту ра пе ра та рам. 

Сён ня аген ты — гэ та па ся рэд ні кі 

па між пра даў цом і клі ен там, яны 

не мо гуць паў плы ваць на ра шэн-

ні ту ра пе ра та ра, але тра ды цый на 

вы слух ва юць скар гі і прэ тэн зіі ад 

ту рыс таў у вы пад ку лю бых праб-

лем з ад па чын кам. Пры гэ тым 

агенц тва час та не ў ста не вы пла-

ціць кам пен са цыю па крыў джа на-

му ту рыс ту. У сі ту а цыі з ад мо вай 

ад вы ка нан ня аба вяз каў апе ра-

та рам буй ная ар га ні за цыя яшчэ 

здо лее пе ра бра ні ра ваць ту ры. 

Але ма лень кая кам па нія фі зіч на 

не змо жа ні пра па на ваць аль тэр-

на тыў ную па слу гу, ні вы пла ціць 

кам пен са цыю і ў вы ні ку аб анк ру-

ціц ца.

— Сён ня, ка лі мы га во рым 

пра бе ла рус кіх ту ра пе ра та раў, 

то ма ем на ўва зе фір мы, у якіх 

ёсць ту р агенц кая сет ка, — удак-

лад няе ды рэк тар ту ра пе ра та ра 

«Дзіт рыб» Ігар ЧОР НА ЗІ ПУН НІ-

КАЎ. — У вы пад ку, ка лі агенц тва 

за клю чае да га вор на вы езд клі ен-

таў, яно ры зы куе сва ім пры быт-

кам. Та му я лі чу, трэ ба за ба ра ніць 

прак ты ку, ка лі агент на пра мую 

су пра цоў ні чае з за меж ным апе-

ра та рам.

Ігар Чор на зі пун ні каў пры во дзіць 

яшчэ ад но ці ка вае на зі ран не: На-

цы я наль нае агенц тва па турызме 

мае знач ны спіс за рэ гіст ра ва ных 

ту рыс тыч ных фір маў. Але тут ёсць 

ню анс — за афарм лен не сер ты фі-

ка цыі трэ ба за пла ціць. Атрым лі-

ва ец ца, чым больш сер ты фі ка таў, 

тым боль шы пры бы так у агенц тва. 

На дум ку ды рэк та ра ту ра пе ра тар-

скай кам па ніі, не ўрэ гу ля ва ная сіс-

тэ ма вы да чы сер ты фі ка таў не са-

дзей ні чае якас ці па слуг.

За час бяз ві за ва га рэ жы му ў 

Грод не, на прык лад, уз нік ла ка ля 

80 но вых ту рыс тыч ных кам па-

ній, якія атры ма лі сер ты фі ка цыю. 

Што да ты чыц ца пра фе сі я на ліз му 

«на вас пе ча ных» фір маў — тут пы-

тан не ад кры тае.

Зрэш ты, як слуш на за ўва жыў 

адзін з удзель ні каў круг ла га ста-

ла, кож ная з пра па ноў па раз віц ці 

бе ла рус ка га ту рыз му мае свае пе-

ра ва гі і не да хо пы. І каб вы зна чыць 

най больш дзейс ныя ін стру мен ты, 

па трэб на на ра да спе цы я ліс таў. 

А па куль — па ча ка ем збо ру ра бо-

чай гру пы.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ
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ТУ РЫСТ ПА КЛА ПО ЦІЦ ЦА ПРА СЯ БЕ САМ?
Гэ тым ле там ту рыс тыч ная фір ма «На та лі Турс» ад клі ка ла ўжо 

аформ ле ныя ту ры на ад па чы нак. Як вы нік — ма ра пра со неч ны 

пляж абяр ну ла ся для ты сяч лю дзей гра шо вы мі стра та мі і са пса-

ва ным на стро ем. Акра мя та го, част ка ту рыс таў за ста ла ся «на 

ча ма да нах» у за меж жы.

Та кі вы па дак у ту рыс тыч най сфе ры, як за ўва жыў ды рэк тар 

Рэс пуб лі кан ска га са ю за ту рыс тыч ных ар га ні за цый Ва лян цін 

ЦЭХ МЕЙ СТЭР, не но вы. Праб ле мы з ту ра пе ра та ра мі ўзні ка лі 

ў 2014 го дзе, ка лі «па лег лі» дзя сят кі ра сій скіх кам па ній, але той 

кры зіс не за ча піў на столь кі ма са ва бе ла рус кіх спа жыў цоў. Пы-

тан не «Як раз ві ваць ту рыс тыч ны біз нес у на шай кра і не?» ста ла 

важ ным як ні ко лі. На круг лым ста ле, пры све ча ным ме на ві та 

гэ тай праб ле ме, спе цы я ліс ты з роз ных га лін спра ба ва лі вы свет-

ліць, як аба ра ніць ту рыс та ад не вы ка нан ня ту ра пе ра та рам сва іх 

аба вяз каў, што па трэб на, каб ту рыс тыч ныя аген ты не ста на ві лі ся 

ва ўсім ві на ва ты мі і як не «па да рваць» бе ла рус кі ту рыс тыч ны 

ры нак, за ха ваў шы ў гра ма дзя ні на да вер да пра даў цоў ту рыс-

тыч ных па слуг.

Ён раз мяс ціў ка рот кі 

да вед нік па Мін ску, 

які рас каз вае, 

якія мяс ці ны вар та 

на ве даць 

у бе ла рус кай ста лі цы 

і што па каш та ваць 

у мяс цо вых ка фэ 

і ба рах, 

па ве дам ляе Бел ТА.

У ма тэ ры я ле, які аў тар 

на зваў трох хві лін ным гі дам 

па Мін ску, ад зна ча ец ца, што 

з улі кам дзе ян ня бяз ві за ва-

га рэ жы му для гра ма дзян 

80 кра ін, уклю ча ю чы Аў стра-

лію, за раз най леп шы час 

для на вед ван ня Бе ла ру сі.

Аў стра лій ская жур на ліст-

ка рас каз вае, што Мінск — 

гэ та чыс ты і су час ны го рад 

з мод ны мі ка фэ, ба ра мі і 

га ле рэ я мі. У той жа час тут 

за ха ва ла ся шмат ар хі тэк-
ту ры са вец ка га пе ры я ду, 
але ў бе ла рус кай ста лі цы 
ад чу ва ец ца энер гія пра грэ-
су. Рых ту ю чы ся да пра вя-
дзен ня Еў ра пей скіх гуль няў 

2019 го да і чэм пі я на ту све ту 

па ха кеі 2021, Мінск ру ха-

ец ца на пе рад: бу ду юц ца 

но выя га тэ лі, раз ві ва ец ца 

інф ра струк ту ра, з'яў ля ец ца 

ўсё больш за баў.

Вы дан не рэ ка мен дуе па-

да рож ні кам, якія пры еха лі ў 

Мінск, на ве даць Бе ла рус кі 

дзяр жаў ны му зей гіс то рыі 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

На цы я наль ны мас тац кі му-

зей, а так са ма му зей «Кра і-

на мі ні», дзе ця пер на ліч ва-

ец ца 18 уні каль ных мі ні я цюр 

сла ву тас цяў Бе ла ру сі, а да 

2022 го да коль касць экс па-

на таў пла ну ец ца па вя лі чыць 

да 70.

Каб азна ё міц ца з ар хі-

тэк ту рай са вец кай эпо хі, 

вар та пра гу ляц ца па пра-

спек це Не за леж нас ці. Пра-

га ла даў шы ся — за зір нуць 

у ка фэ і па каш та ваць дра-

ні кі з да маш няй каў ба сой, 

яеч няй і зя лё най цы бу ляй. 

Мож на так са ма ад пра віц ца 

на ажыў ле ную ву лі цу ба-

раў і рэ ста ра наў — Зы біц-

кую. Тым, хто хо ча на быць 

бе ла рус кія ляс ныя яга ды 

ці, на прык лад, вэн джа нае 

мя са, аў тар рэ ка мен дуе 

з'ез дзіць на Ка ма роў скі 

ры нак.

Па ся ліц ца ту рыс там ра-

яць у га тэ лі «Ма нас тыр скі», 

які раз мяс ціў ся ў гіс та рыч-

ным бу дын ку ў са май ат мас-

фер най част цы ста ро га го-

ра да. «Свя та-Ду хаў ка фед-

раль ны са бор, за не каль кі 

кро каў ра ка Свіс лач з яе 

на бя рэж най, ка фэ і пе ша-

ход ны мі да рож ка мі — вам 

цяж ка бу дзе знай сці леп шае 

мес ца», — пі ша аў тар.

Акра мя та го, ура зі ла 

жур на ліст ку Trаvеlеr ву лі ца 

Каст рыч ніц кая, дзе ста рыя 

склад скія па мяш кан ні пе ра-

тва ры лі ся ў цэ лы квар тал 

ву ліч на га мас тац тва.

А каб уба чыць го рад з 

вы шы ні, яна ра іць пра ка ціц-

ца на ко ле агля ду ў пар ку 

імя М. Гор ка га.

У спіс так зва ных must dо, 

то-бок рэ чаў, якія аба вяз ко-

ва трэ ба зра біць пад час на-

вед ван ня Мін ска, аў стра лій-

ская жур на ліст ка ўнес ла два 

пунк ты. Па-пер шае, яна ра-

іць па каш та ваць бе ла рус кія 

на поі, на прык лад баль зам, 

на сто е ны на тра вах. Пры 

гэ тым вар та зай сці ў кла-

січ ны бар са вец кіх ча соў ва 

ўні вер са ме «Цэнт раль ны». 

Па-дру гое, аба вяз ко ва пра-

вес ці ве чар у На цы я наль ным 

ака дэ міч ным Вя лі кім тэ ат ры 

опе ры і ба ле та Бе ла ру сі — 

ад ным з са мых вя лі кіх тэ ат-

раў Еў ро пы.

ТРОХ ХВІ ЛІН НЫ ГІД ПА МІН СКУ
стварыў аў стра лій скі рэ сурс для па да рож ні каў Trаvеlеr


