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Стратэгія прамоцыі тавараў і паслуг турыстычнага кластара Лідскага 

раёна падрыхтавана ў рамках рэалізацыі ініцыятывы “Турыстычны 

кластар Лідскага раёна”. Ініцыятыва рэалізуецца ў рамках праекта 

“Падтрымка эканамічнага развіцця на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы 

Беларусь”, які фінансуецца Еўрапейскім Звязам і рэалізуецца Праграмай 

развіцця ААН (ПРААН) у партнёрстве з Міністэрствам эканомікі Рэспублікі 

Беларусь. Прыведзеная інфармацыя не адлюстроўвае афіцыйную 

пазіцыю Еўрапейскага Звяза, ПРААН і Міністэрства эканомікі Рэспублікі 

Беларусь. 

 

Лідскі раён з’яўляецца тэрытарыяльна-адміністратыўнай адзінкай у 

складзе Гродзенскай вобласці Рэспублікі Беларусь. У 2021 г. колькасць 

насельніцтва Лідскага раёна склала 134 731 чалавек, у т.л. гарадскога 

насельніцтва – 113 472 чалавекі і сельскага насельніцтва – 21 259 чалавек. 

Адміністратыўным цэнтрам раёна з’яўляецца г. Ліда, насельніцтва якога 

на 1 студзеня 2021 г. дасягнула 103 391 чалавек. Другім буйным 

населеным пунктам з’яўляецца горад Бярозаўка з насельніцтвам 10 081 

чалавек. Праз тэрыторыю раёна праходзіць сучасная аўтамагістраль М 6 

Мінск – Гродна, а г. Ліда з’яўляецца самым буйным вузлом беларускай 

чыгункі ў Гродзенскай вобласці. 
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Як найбольш перспектыўныя рынкі турыстычных паслуг для 

Лідскага раёна варта разглядаць наступныя тры сегменты: 

• Лакальны, які ўключае Лідскі раён і суседнія з ім раёны Гродзенскай 

вобласці на правым беразе Нёмана: Воранаўскі, Іўеўскі і Шчучынскі. 

Агульная колькасць насельніцтва ў гэтым лакальным регіёне 

складае 214 309 чалавек ці 21 % ад усяго насельніцтва Гродзенскай 

вобласці. 

• Нацыянальны, размешчаны ўздоўж аўтамагістралі М 6 і злучаны 

чыгункай з двума ключавымі цэнтрамі, Мінскам і Гродна. Колькасць 

патэнцыяльных кліентаў – каля 2,4 млн. чалавек ці 25 % 

насельніцтва рэспублікі. 

• Міжнародны, лакалізаваны ў городзе Вільнюсе, фактычнае 

насельніцтва якога з улікам асобаў, якія жывуць і працуюць часова, 

перавышае 700 тыс. чалавек. 

 

Лідскі раён не валодае відавочна ўнікальнымі прыродна-

кліматычнымі рэсурсамі для развіцця масавага рэкрэацыйнага турызму па 

мадэлі “Турызм трох S” (ад англійскіх словаў “Sea, Sun, Sand” – мора, сонца 

і пясок). Апора на прыродныя турыстычныя рэсурсы пры прамоцыі 

тавараў і паслуг ініцыятывы “Турыстычны кластар Лідскага раёна” 

магчымая толькі пры фармаванні эксклюзіўных прыродазнаўчых тураў 

для невялікіх турыстычных груп, сфармаваных на мадэлі «мяккага 

турызму» і прынцыпах “эканомікі ўражанняў”. 

 

 
 

Згодна экспертам Сусветнай турыстычнай арганізацыі (UNWTO), у 

пачатку XXI ст. у сувязі з агульнымі тэндэцыямі сталення насельніцтва, 

росту ўзроўня адукацыі і экалагічнай адказнасці пачаўся пераход ад 

традыцыйнай мадэлі экстенсіўнага, масавага “турызму трох S” да мяккай 

мадэлі ўстойлівага развіцця “турызму трох L” (ад англійскіх словаў 

“Leisure, Lore, Landscape” – вольны час, звычаі і пейзаж). Для краін, якія не 

маюць выдатных прыродных турыстычных рэсурсаў (“мора – горы”), такіх 

як Беларусь, новыя трэнды адкрываюць унікальныя магчымасці для 

развіцця турызму. У мадэлі “Трох L” асобнае месца займаюць звычаі – 

унікальныя, характэрныя канкрэтнай этнакультурнай групе традыцыі, 

рамёствы, промыслы, якія перадаюцца ў вуснай форме ў працэсе 

непасрэдных зносін з пакалення ў пакаленне. 
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Лідскі раён і суседнія з ім Воранаўскі, Іўеўскі і Шчучынскі раёны 

з’яўляюцца самымі шматнацыянальнымі тэрытарыяльна-

адміністратыўнымі адзінкамі ў Рэспубліцы Беларусь, дзе пражывае 

польскае, літоўскае і татарскае насельніцтва, а таксама захаваліся помнікі, 

звязаныя з гісторыяй і культурай яўрэйскага народа на беларускай зямлі. 

 

Раёны: 
Нацыянальны склад насельніцтва ў 2019 г. ў % 

Беларусы  Рускія Палякі Украінцы Літоўцы Татары 

Лідскі 51,4 9,4 35,3 1,7 0,1 0,1 

Вораноўскі 13,0 3,0 80,8 0,6 1,6 0,1 

Іўеўскі 79,6 2,4 15,4 0,3 – 1,8 

Шчучынскі 45,0 6,4 46,4 1,3 – – 

Гродзенская 
вобласць 

66,7 8,2 21,5 1,4 0,2 0,2 

Рэспубліка 
Беларусь 

84,9 7,5 3,1 1,7 0,1 0,1 

 

На тэрыторыі Лідскага раёна і лакальнага рэгіёна з чатырох раёнаў 

Панёмання (Лідскі, Воранаўскі, Іўеўскі і Шчучынскі) ёсць толькі тры 

ўнікальныя помнікі з асноўнага і папярэдняга спіса ЮНЕСКА і аб’ектаў 

міжнароднага значэння: Лідскі замак, царква-крэпасць у в. Мураванка і 

пять пунктаў Геадэзічнай дугі Струвэ. Чатыры аб’екты «2» катэгорыі 

(республіканскага значэння): касцел Уздвіжання Святого крыжа ў г. Лідзе 

XVIII в., ансамбль былога манастыра піяраў у г. Лідзе 1797–1824 гг., 

будынак пошты ў г. Лідзе 1930 г., Міхайлаўскі касцёл у в. Белагруда 1900–

1905 гг. 

 
 

Асноўнымі сродкамі размяшчэння на тэрыторыі Лідскага раёна ў 

2021 г. з’яўляліся: 

• гасцініца «Ліда» Лідскага ДУП ЖКГ (152 нумары на 195 месцаў); 

• гасцініца «Кантынент» СЗАТ «Ліпласт-СпБ» (24 нумары на 30 месцаў); 

• гасцініца «Цэнтральная» (9 нумароў на 11 месцаў); 

• матэль ЧТУП «Ліда драйв плюс» (11 нумараў на 20 месцаў); 

• хостэл «Перакрыжаванне» (16 нумароў на 41 месца); 

• кемпінг (15 месцаў). 
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Агульная колькасць месцаў для размяшчэння ў Лідскім раёне 

складае 312 ці 12,2 % ад аднаразовай умяшчасльнасці гасцініц і 

аналагічных сродкаў размяшчэння ў Гродзенскай вобласці. 

 

 У адпаведнасці з 

дадзенымі Нацыянальнага 

статыстычнага камітэта 

Республікі Беларусь, каэфіцыент 

загрузкі гасцініц і аналагічных 

сродкаў размяшчэння ў краіне па 

выніках 2021 г. склаў 25,4 %, а па 

Гродзенскай вобласці – 23,3 %. 

Па Лідскаму раёну гэты паказчык 

у два разы меншы, чым у целым 

па вобласці. Відавочна, што раён 

недастаткова выкарыстоўвае 

свой патэнцыял у якасці 

дэстынацыі на рынку унутранага 

і выязнога турызму, а госці 

Лідчіны з’яўляюцца не столькі 

турыстамі, колькі экскурсантамі, якія вандруюць па раёне транзітам па 

розных турысцка-экскурсійных маршрутах. 

 

 

У Лідскім раёне функцыянуе 146 аб’ектаў грамадскага харчавання 

на 8 899 пасадачных месцаў. У 2021 г. іх колькасць павялічылася на 5 

установаў. Аднак, згодна дадзеным Лідскага райвыканкама, толькі 6 з 146 

прадпрыемстваў грамадскага харчавання гатовыя прымаць 

арганізаваныя турыстычныя групы. Многія з установаў з самага пачатку не 

улічваюць асаблівасці работы з турыстамі і плануюць недастатковую 

колькасць месцаў – ад 25 да 40. Хаця ў беларускай турыстычнай індустрыі 

асноўнай неафіцыйнай адзінкай вымярэння ўнутранага турыстычнага 

патока з’яўляецца аўтобус на 50 месцаў, пасажыры якога пад час руху па 

маршруце павінны абслугоўвацца адначасова. 

Часткова недахоп сродкаў размяшчэння і прадпрыемстваў 

грамадскага харчавання пры абслугоўванні турыстаў у Лідскім раёне маглі 

б вырашыць аграсядзібы. У 2021 г. на тэрыторыі Лідскага раёна было 

зарэгістравана 44 аграсядзібы. 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Колькасць аграэкасядзібаў 

ў Гродзенскай вобласці 
327 356 399 433 455 

Колькасць гасцей у агра-

экасядзібах Гродзенскай 

вобласці 

57 100 70 400 85 500 65 700 99 140 

Колькасць аграэкасядзібаў 

ў Лідскім раёне 
43 41 44 46 44 

Колькасць гасцей у 

аграэкасядзібах Лідскага 

раёна 

6 157 11 057 13 150 8 418 10 823 
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Асноўныя паказчыкі работы суб’ектаў аграэкатурызма ў 2021 г. па 

раёнах Гродзенскай вобласці сведчаць, што яго эфектыўнасць у Лідскім 

раёне жадае лепшага. 

 

№ 
Раёны 

Гродзенскай 
вобласці 

Колькасць 
аграэкасядзібаў 

Колькасць 
аграэкатурыстаў, 

чалавек 

Сума, атрыманая 
ў аплату паслуг 

аграэкасядзібаў, 
бел. руб. 

1 Гродзенскі 108 30 639 1 456 590,10 

2 Смаргонскі 45 11 763 441 508,00 

3 Лідскі 44 10 823 278 016,00 

4 Шчучынскі 30 7 160 280 951,00 

5 Навагрудскі 26 6 439 179 722,00 

6 Астравецкі 25 1 537 162 315,00 

7 Воранаўскі 24 4 329 191 528,00 

8 Іўеўскі 22 4 625 234 197,00 

9 Ваўкавыскі 19 4 628 120 075,00 

10 Карэліцкі 19 4 188 240 480,66 

11 Свісласцкі 17 887 39 391,00 

12 Ашмянскі 16 3 397 83 974,00 

13 Дзятлаўскі 15 1 774 93 747,00 

14 Зэльвенскі 14 1 742 88 979,00 

15 Мастоўскі 12 769 39 790,00 

16 Слонімскі 12 2 370 54 351,00 

17 Бераставіцкі 8 2 073 79 112,00 

 Гродзенская 

вобласць 
455 99 140 4 064 780,76 

В 2021 г. у каталог Нацыянальнага агенцтва па турызму Рэспублікі 

Беларусь было ўключана чатыры зацверджаныя экскурсіі па Лідскаму 

раёну, у тым ліку адзін пешаходны маршрут: 

• “У каралеўскі горад Гродна” (Аўтар-складальнік: Т.В. Біндзель, 

2006 г.): Мінск – дарога на Пціч – Ракаў – Пяршаі – Валожын – 

Налібокская пушча – Іўе – Ліда – Малое Мажэйкава – в. Мураванка 

– Жалудок – Маёнтак Пяшчын – Дэмбрава – Мількаўшчына – 

Скідзель – Гродна – Мінск. 

• “У Бярозаўку – горад беларускага шкла” (Аўтар-складальнік: 

С.П. Цэцоха, 2007 г.; дапоўнена і перапрацавана пры удзеле 

Т.Д. Яцкевіч, 2021 г.): Мінск – Ракаў – Валожын – Іўе – Ліда – 

Бярозаўка – Мінск. 

• “Гродзенская мазаіка” (Аўтар-складальнік: С.У. Словік, 2007 г.): 

Гродна – Шчучын – Жалудок – Мажэйкава – Ліда – Бярозаўка – 

Гродна. 

• “Горад Гедыміна” (Аўтар-складальнік: А.І. Паварго, 2010 г.; 

дапоўнена і перапрацавана пры удзеле Д.В. Морозава, С.І. Бусько, 

2016 г.): Гасцініца «Ліда» – вул. Шолам-Алейхема (выхад да Фарнага 

касцёла, Памятны валун, помнік Ф. Скарыне, на вул. Савецкую, пл. 

Леніна, да Сабора Архістраціга Міхаіла) – вул. Кірава – вул. 

Міцкевіча – вул. Качана – вул. Ленінская (выхад да Кургана 

Бессмяроцця) – праспект Перамогі – вул. Замкавая (выхад да Замка) 

– месца заканчэння экскурсіі. 

Усе экскурсійныя маршруты складзены толькі на рускай мове. 

Зацверджаных экскурсій на замежных мовах няма. 
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Апошнім часам Лідскі раён дэманструе выдатныя поспехі ў развіцці 

прамысловых экскурсій. Базай для гэтага прынцыпова новага для Беларусі 

віда экскурсійнай дзейнасці сталі шматлікія прамысловыя 

прадпрыемствы Лідчыны. Сваю ролю адыграў і даўні вопыт арганізацыі 

вытворчых экскурсій, назапашаны на ААТ “Шклозавод “Нёман” у 

г. Бярозаўка. У 2021 г. вытворчыя экскурсіі ў Лідскім раёне праводзілі 7 

прадпрыемстваў і арганізацый: 

• ААТ “Шклозавод “Нёман” (экскурсія “Шкляная вясёлка”); 

• ДЛГУ “Лідскі лясгас” (рэгіянальны лясны экалагічны адукацыйны 

цэнтр “Парк Горні”); 

• ААТ “Лідскае піва” (экскурсія па музею ААТ “Лідскае піва”); 

• ААТ “Лідахлебапрадукт” (экскурсія па вытворчасці мукі і 

макаронных вырабаў); 

• ААТ Торфабрыкетны завод “Дзітва” (экскурсія па вузкакалейцы 

праз торфараспрацоўкі і заказнік балотнай журавіны 

“Дакудаўскі”); 

• ААТ “Лідахарчканцэнтраты” (экскурсія па вытворчасці і дэгустацыя 

кукурузных палачак); 

• Цэнтр бяспекі МНС пры Лідскім РАНС. 

Колькасць турыстаў, для якіх праводзіліся вытворчыя экскурсіі ў 

Лідскім раёне ў 2021 г., склала 34 533 чалавекі (сярод іх толькі 117 

замежных грамадзян), у т.л. 26 933 навучэнцаў. Гэта на 33 % больш, чым у 

“дакавідным” 2019 г. 

 

У 2012–2019 гг. Лідскі раён дасягнуў значных поспехаў у арганізацыі 

папулярных культурна-масавых мерапрыемстваў і анімацыйных паслуг. 

Так, шырокую папулярнасць у Беларусі атрымаў фестываль хмеля, солада 

і вады “LIDBEER”, які ў 2018–2019 гг. наведвала 120–130 тыс. чалавек. На 

базе Лідскага замка ў 2006–2008 гг. былі распрацаваныя першыя ў 

рэспубліцы анімацыйныя праграмы (“Вяселле Ягайлы”, “Княжацкі суд” і 

інш.). У 2013–2014 гг. тут жа прайшлі першыя ў Беларусі анімацыйныя 

фестывалі – “Кірмаш анімацыі”, у якіх прынялі ўдзел 6 калектываў і клубаў, 

у тым ліку 3 калектыва з г.Ліды. 
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У парадку ранжыравання ад самых моцных да самых слабых 

асаблівасцяў турыстычнага патэнцыяла Лідскага раёна неабходна 

вызначыць наступныя: 

 

Асаблівасць Характарыстыка 

Людзі Шматлікае і кваліфікаванае гарадское насельніцтва, з 
высокім узроўнем развіцця малого бізнэсу і 
відавочнай этнакультурнай разнастайнасцю 

Выгаднае 
размяшчэнне 

Перакрыжаванне чыгункі і аўтамабільных шляхоў у 
адноснай блізасці ад буйных гарадоў Вільнюса, 
Гродна і Мінска, якія ў сукупнасці могуць 
генерыраваць да 3 млн. турыстаў 

Высокі творчы і 
інавацыйны 
патэнцыял раёна 

Лідчане – першапраходцы ў сферы турыстычнай 
анімацыі, прамысловага і падзейнага турызма, яны 
актыўна ўдзельнічалі ў праграмах МТД і развіваюць 
гарадскую прастору праз гарадскую скульптуру і 
малыя архітэктурныя формы 

Прыродныя і 
гісторыка-культурныя 
турыстыстычныя 
рэсурсы 

За выключэннем Лідскага замка – сярэдні ўзровень 
прывабнасці, пераважаюць славутасці «2» и «3» 
катэгорыі каштоўнасці матэрыяльнай спадчыны 

Турыстычная 
індустрыя 

Адносна Гродзенскай вобласці – сярэдні ўзровень 
развіцця сферы гасціннасці і прадстаўлення паслуг 
харчавання арганізаваным турыстычным групам 

Турыстычныя 
прадукты і турысцка-
экскурсійныя 
маршруты 

Гэта самы слабы элемент – рэгіянальны турыстычны 
прадукт адсутнічае, экскурсійнае абслугоўванне 
толькі на рускай мове па 4 зацверджаныя экскурсіі, 
уключаючы 1 пешаходную 

Кластарная мадэль з’яўляецца аптымальным арганізацыйным 

рашэннем для развіцця рэгіянальнай і лакальнай турыстычнай галіны, 

прадстаўленай вялікай колькасцю суб'ектаў гаспадарання, для многіх з 

якіх турызм не з'яўляецца профільнай сферай дзейнасці, а дадатковай 

крыніцай даходаў. Класічная мадэль дэцэнтралізаванага, сеткавага 

кластара паказала сваю нізкую эфектыўнасць у плане маркетынгу 

турыстычнага прадукту і ўстойлівага ўзаемадзеяння суб’ектаў кластара. 

Рэкамендуецца пабудаваць канцэпцыю каардынацыі бізнэс-працэсаў 

турыстычнай галіны ў Лідскім раёне на аснове не сеткавай 

дэцэнтралізаванай мадэлі, але на аснове структураванай мадэлі 

раўнапраўных у фінансава-эканамічных адносінах суб’ектаў з выразна 

выяўленымі “якарнымі прадпрыемствамі” у аснове кластара. Суб’екты 

турыстычнага кластара Лідскага раёна павінны ўключаць у сябе дзве 

групы: 

• Рэзідэнты кластара – прадпрыемствы, установы і арганізацыі, якія 

непасрэдна ўдзельнічаюць у фармаванні, прамоцыі і рэалізацыі 

турысцка-экскурсійных паслуг і імкнуцца пры гэтым дасягнуць 

камерцыйных інтарэсаў. Аснову гэтай групы павінны складаць 

“якарныя прадпрыемствы”, якія ўтвараюць аснову кластара; 

• Партнёры кластара – установы і арганізацыі, якія эпізадычна 

ўдзельнічаюць у фармаванні, прамоцыі і рэалізацыі турысцка-

экскурсійных паслуг і не маюць камерцыйных мэтаў: мясцовыя 

органы ўлады, навучальныя і навуковыя ўстановы, грамадскія 

арганізацыі і г.д. 
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Асаблівасцю турыстычнага кластара Лідскага раёна павінна 

стаць вылучэнне сярод рэзідэнтаў “якарных прадпрыемстваў”, якія 

будуць задзейнічаныя ў аказанні турыстам асноўных паслуг у структуры 

турыстычнага прадукту, звязаных з мэтай паездкі, харчаваннем і 

пражываннем. “Якарным прадпрыемствам” мэтазгодна ўзяць на сябе ў 

рамках кластара наступныя функцыі: 

✓ Функцыя каардынацыі прадугледжвае, што “якарныя 

прадпрыемствы” будуць прадстаўляць інтарэсы кластара ў сістэме 

дзяржаўна-прыватнага партнёрства, узгадняць з рэзідэнтамі 

кластара тэматыку, маршруты, хранаметраж і паслугі ў рамках 

канкрэтных тураў, арганізоўваць узаемадзеянне з партнёрамі 

кластара. 

✓ Функцыя маркетынгу запатрабуе ад “якарных прадпрыемстваў” 

узяць на сябе прэзентацыю і прамоцыю кластара як турыстычнай 

дэстынацыі і яго турысцка-экскурсійных прадуктаў на турыстычных 

рынках. У будучыні варта звярнуць увагу на адэкватнае 

выкарыстанне брэнда і абарону правоў адносна гандлёвай маркі 

“Турыстычны кластар Лідскага раёна”. 

✓ Функцыя аналізу запатрабуе ад “якарных прадпрыемстваў” збору і 

апрацоўкі інфармацыі ад рэзідэнтаў кластара па выніках кожнага 

турыстычнага сезона, аналізу прапаноў і бізнэс-ідэй у плане 

развіцця кластара, параўнальнага аналізу становішча турыстычнага 

кластара Лідскага раёна на нацыянальным турыстычным рынку з 

улікам асноўных тэндэнцый развіцця турыстычнай галіны. 

 

Перспектыўныя напрамкі развіцця турыстычнага патэнцыяла 

Лідскага раёна: 

✓ Культурна-пазнавальны турызм, які ўключаў бы ў сябя не только 

агляд цікавых месцаў, але таксама знаёмства з нематэрыяльнай 

культурнай спадчынай (традыцыямі, звычаямі і фальклорам) 

народаў, якія з даўніх часоў жывуць на Лідчыне (беларусаў, палякаў, 

літоўцаў і татар) і анімацыйныя паслугі ў іх самым шырокім 

разуменні (ад гістарычных квэстаў да арганізацыі плэнераў для 

мастакоў-пейзажыстаў, анімалістаў і г.д.); 

✓ Прамысловы турызм – займае асноўныя пазіцыі ў структуры 

сучаснага турыстычнага прадукта Лідскага раёна, але абмежаваны 

пераважна работай са школьнымі групамі і вузкім асартыментам 

дадатковых паслуг, а таксама не прадугледжвае комплекснага 

турыстычнага прадукта; 

✓ Актыўны турызм – абапіраецца на матэрыяльна-тэхнічную базу 

спартыўных установаў і арганізацый, але апрача спартыўна-

катэгарыйнага турызму ўключае ў сябя актыўны адпачынак для 

звычайных грамадзян і асобаў з абмежаванымі магчымасцямі; 

✓ “Зялёны” турызм – які ўключае шырокі спектр відаў турызму, 

заснаваных на прыродных турыстычных рэсурсах: экалагічны або 

прыродазнаўчы, паляўнічы і сельскі турызм; 

✓ Гастранамічны турызм – абапіраецца на высокі узровень 

развіцця лідскай харчовай прамысловасці і этнакультурную 

разнастацнасць кулінарных традыцый Лідскага раёна. 
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1. Культурна-пазнавальны турызм 
Неабходныя асноўныя элементы 

турпрадукта 
Магчымыя зараз паслугі Паслугі, якія неабходна сфармаваць 

• Аб’екты паказу (цікавыя месцы і 
архітэктура); 

• Паслугі экскурсаводаў і гідаў-
перакладчыкаў; 

• Анімацыйныя і культурна-
забаўляльныя праграмы, т.зв. 
«забавы або актыўнасці» 
(каляндар падзей, майстар-
класы па народным рамёствам і 
нацыянальнай кухні); 

• Дадатковыя паслугі (ад продажу 
сувеніраў да тэматычных 
фотазон з выкарыстаннем 
графіці і гарадской скульптуры). 

• Звыш за 30 годных аб’ектаў паказу, 
большасць якіх знаходзіцца ў г. Лідзе; 

• 13 атэставаных экскурсаводаў пры 
адсутнасці гідаў-перакладчыкаў; 

• Каля 10 анімацыйных і культурна-
забаўляльных праграм, пераважна на 
базе ДУ “Лідскі гісторыка-мастацкі 
музей” і ДУ “Лідскі раёны цэнтр 
культуры і народнай творчасці”; 

• Некалькі лакацый па продажу сувеніраў 
і гарадскіх скульптур, запланавана 
пешаходная зона ў г. Лідзе; 

• У 2023 г. плануецца святкаванне 700-
гадовага юбілею г. Ліды, што абудзіць 
зацікаўленасць да горада і раёна. 

• Стварэнне (рэканструкцыя, рэнавацыя, рэваларызацыя) 
аб’ектаў паказу за межамі г. Ліды, у т.л. за кошт 
супрацоўніцтва з суседнімі раёнамі з апорай на агульную 
гісторыка-культурную спадчыну Лідскага павета; 

• Атэстацыя мясцовых гідаў-перекладчыкаў; 

• Распрацоўка новых анімацыйных і культурна-
забаўляльных праграм на базе суб’ектаў кластара за 
межамі г. Ліды (этнакультурных і гістарычных, 
заснаваных на мясцовых рамёствах, промыслах, кухні); 

• Вытворчасць сувеніраў з мясцовай тэматыкай і 
каларытам, з улікам іх выкарыстання ў сучасным 
штодзённым жыцці; 

• Распрацоўка плана па павышэнню прываблівасці 
гарадской прасторы за кошт гарадской скульптуры, 
малых архітэктурных форм, арт-зонаў, рэстаўрацыі і г.д. 
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2. Прамысловы турызм 
Неабходныя асноўныя элементы 

турпрадукта 
Магчымыя зараз паслугі Паслугі, якія неабходна сфармаваць 

• Аб’екты паказу (вытворчасць і 
экспазіцыя); 

• Экскурсаводы і гіды-перакладчыкі на 
прадпрыемствах; 

• Дэгустацыі і анімацыі (па 
магчымасці); 

• Дадатковыя паслугі (ад продажы 
сувеніраў да тэматычных фотазон). 

• 7 прадпрыемстваў аказваюць паслугі па 
арганізацыі вытворчых экскурсій; 

• Экскурсіі праводзяцца персаналам 
прадпрыемстваў, якія не ведаюць 
патрабаванняў па арганізацыі турысцка-
экскурсійнага абслугоўвання; 

• Дадатковыя паслугі, як правіла, не 
распрацаваны і не аказваюцца. 

• Фармаванне абзорнай экскурсіі па некалькім тэматычна 
звязаным лідскім прадпрыемствам з адзіным комплексам 
дадатковых паслуг (спачатку на базе прадпрыемстваў 
харчовай прамысловасці); 

• Фармаванне комплекснага турыстычнага прадукта, які 
раскрываў бы гісторыю вытворчасці са старажытных часоў 
(аграсядзібы) да нашых дзён (прадпрыемствы); 

• Выпуск тэматычнай сувенірнай прадукцыі і прысмакаў. 

3. Актыўны турызм 
Неабходныя асноўныя элементы 

турпрадукта 
Магчымыя зараз паслугі Паслугі, якія неабходна сфармаваць 

• Наяўнасць прывабных прыродных 
тэрыторый (“ландшафтаў”) з нізкай 
антрапагеннай нагрузкай; 

• Маркіраваныя і абсталяваныя 
маршруты; 

• Наяўнасць інструктараў і гідаў; 

• Пракат інвентара і абсталявання (у 
тым ліку рамонт, захаванне); 

• Дадатковыя паслугі (кейтэрынг, 
анімацыя, культурна-забаўляльныя 
праграмы). 

• Прываблівыя прыродныя турыстычныя 
рэсурсы знаходзяцца на поўдні 
(біялагічны заказнік “Дакудаўскі”, рака 
Нёман) і на паўночным захадзе (лясныя 
масівы Воранаўскага і Шчучынскага 
раёнаў); 

• Маркіраваныя і абсталяваныя маршруты 
адсутнічаюць; 

• Інструктары і гіды адсутнічаюць; 

• Пракат інвентара і абсталявання 
абмежаваны; 

• Дадатковыя паслугі недастатковыя. 

• Фармаванне і маркіроўка маршрутаў для актыўнага 
турызму ў паўднёвай частцы раёна уздоўж Нёмана; 

• Фармаванне скразных маршрутаў для актыўнага турызму 
ў паўночнай частцы раёна на аснове кааперацыі з 
суседнімі Воранаўскім і Шчучынскім раёнамі; 

• Падрыхтоўка інструктараў для актыўнага турызму; 

• Арганізацыя праката і рамонту на базе аграсядзібаў 
турыстычнага кластара необходнага інвентара; 

• Абсталяванне кемпінгаў і месцаў адпачынку; 

• Распрацоўка дадатковых турыстычных паслуг (квэстаў, 
анімацый, спаборніцтваў); 

• Арганізацыя і правядзенне тэматычнага івента з мэтай 
прамоцыі актыўнага турызму. 
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4. “Зялёны” турызм 

Неабходныя асноўныя элементы 
турпрадукта 

Магчымыя зараз паслугі Паслугі, якія неабходна сфармаваць 

• Наяўнасць унікальных і прываблівых 
прыродных тэрыторый 
(“ландшафтаў”) і аб’ектаў паказу; 

• Маркіраваныя і абсталяваныя 
маршруты; 

• Наяўнасць інструктараў і гідаў; 

• Пракат інвентара і абсталявання (у 
тым ліку рамонт, захоўванне); 

• Дадатковыя паслугі (кейтерынг, 
анімацыя, культурна-забаўляльныя 
праграмы). 

• Прываблівыя прыродныя турыстычныя 
рэсурсы знаходзяцца на поўдні 
(біялагічны заказнік “Дакудаўскі”, рака 
Нёман) і на паўночным захадзе (лясныя 
масівы Воранаўскага і Шчучынскага 
раёнаў); 

• Паслугі ў сферы “зялёнага” турызма 
аказваюць пераважна буйныя 
арганізацыі: ДЛГУ “Лідскі лясгас” 
(Рэгіянальны лясны экалагічны 
адукацыйны цэнтр “Парк Горні” і 
паляўнічы турызм) і ААТ 
“Торфабрыкетны завод “Дзітва” 
(экскурсія па вузкаколейцы ўздоўж 
месцаў здабычы торфу); 

• Спецыальна падрыхтаваныя гіды і 
экскурсаводы адсутнічаюць; 

• Дадатковыя паслугі недастатковыя. 

• Узаемадзеянне значных суб’ектаў “зялёнага” турызму з 
мясцовымі аграсядзібамі з мэтай фармавання 
турыстычных груп для “зялёных” маршрутаў; 

• Абсталяванне на базе аграсядзібаў кемпінгаў і месцаў 
адпачынку па маршрутах “зялёнага” турызму; 

• Падрыхтоўка мясцовых гідаў і экскурсаводаў для 
“зялёнага” турызму; 

• Распрацоўка і аказанне на базе аграэкасядзібаў 
дадатковых турыстычных паслуг, тэматычна звязаных з 
“зялёным” турызмам. 
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5. Гастранамічны турызм (як дадатковы від турызму) 
Неабходныя асноўныя элементы 

турпрадукта 
Магчымыя зараз паслугі Паслугі, якія неабходна сфармаваць 

• Наяўнасць унікальных і прываблівых 
мясцовых гастранамічных традыцый; 

• Развітая сфера грамадскага 
харчавання; 

• Унікальныя традыцыі харчавання, 
спажывання, якія магчыма 
выкарыстаць пры фармаванні 
анімацыйных і культурна-
забаўляльных праграм; 

• Магчымасці продажу часткі 
прадуктаў у якасці падарункаў і 
сувеніраў. 

• Багацце этнакультурных і гістарычных 
традыцый Лідскага раёна, якое дае 
магчымасць у якасці аўтэнтычных паслуг 
прапаноўваць беларускую, польскую, 
літоўскую, татарскую і яўрэйскую кухні, а 
таксама шляхецкія застольныя 
традыцыі; 

• Наяўнасць у раёне 146 аб’ектаў 
грамадскага харчавання на 8 тыс. 
месцаў і 44 аграэкасядзібы, якія маюць 
магчымасць аказваць паслугі, звязаныя з 
гастранамічным турызмам; 

• Наяўнасць у раёне 7 буйных 
прадпрыемстваў харчовай 
прамысловасці, якія вырабляюць або 
могуць вырабляць адпаведную 
прадукцыю. 

• Адраджэнне і рэвіталізацыя мясцовых гастранамічных 
традыцый з улікам магчымасцяў іх выкарыстання пры 
арганізацыі банкетаў з культурна-забаўляльнымі і 
анімацыйнымі праграмамі або кейтерынгам (выязное 
харчаванне) з продажам на вынас (у якасці падарункаў і 
сувеніраў); 

• Папулярызацыя і прамоцыя на турыстычным рынку 
фірмовых лідскіх блюд; 

• Узаемадзеянне мясцовых прадпрыемстваў харчовай 
прамысловасці і суб’ектаў турыстычнага кластара з мэтай 
фармавання лінейкі сувенірнай лідскай харчовай 
прадукцыі. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ініцыятыва “Турыстычны кластар Лідскага раёна” ў рамках праекта “Падтрымка эканамічнага развіцця 
на мясцовым узроўні ў Рэспубліцы Беларусь”, які фінансуецца Еўрапейскім Звязам і рэалізуецца 
Праграмай развіцця ААН (ПРААН) у партнёрстве з Міністэрствам эканомікі Рэспублікі Беларусь 

Механізмы рэалізацыі: 

✓ Фармаванне турыстычных прадуктаў праз узаемную каардынацыю 

тэматычных тураў і ўзаемывыгаднага комплексу паслуг ці тавараў 

паміж суб’ектамі турыстычнага кластара і партнёрскімі 

арганізацыямі; 

✓ Уключэнне ў склад турыстычнага кластара Лідскага раёна суб’ектаў 

гаспадарання і партнёрскіх арганізацый з тэрыторыі суседніх 

раёнаў, у першую чаргу Воранаўскага, Іўеўскага і Шчучынскага; 

✓ Уключэнне ў склад турыстычнага кластара Лідскага раёна 

партнёрскіх прадпрыемстваў і арганізацый, размешчаных у месцах-

агрэгатарах турыстычных патокаў для Лідскай дэстынацыі (Мінск, 

Гродна, Вільнюс), якія прызваныя, каб арганізоваць туры ў Лідскі 

раён; 

✓ Актывізацыя дзяржаўна-прыватнага партнёрства паміж органамі 

раённай улады, установамі культуры і суб’ектамі турыстычнага 

кластара ў рамках падрыхтоўкі і правядзення культурна-масавых і 

прэзентацыйных мерапрыемстваў, звязаных са святкаваннем 700-

гадовага юбілея г. Ліды ў 2023 г.; 

 

✓ Сістэматычнае павышэнне медыяграматнасці персанала суб’ектаў 

турыстычнай сферы Лідчыны з мэтай фармавання самаактуальнага 

камунікатыўнага атрактара ў віртуальным асяроддзі сеткі Інтэрнэт 

для забеспячэння прамоцыі паслуг і тавараў турыстычнага кластара 

Лідскага раёна, у тым ліку 

ўзаемазвязаныя сайты 

кластара, яго суб’ектаў, іх 

тэматычныя старонкі ў 

сацыяльных сетках, спасылкі 

на гэтыя электронныя рэсурсы 

на турыстычных парталах 

Беларусі, СНД і краін далёкага 

замежжа; 

✓ Фармаванне і 

прамоцыя брэнда 

турыстычнага кластара 

Лідскага раёна, распрацоўка 

звязаных з ім лагатыпа і 

слогана. 
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Паказчыкі эфектыўнасці рэалізацыі стратэгіі прамоцыі 

тавараў і паслуг ініцыятывы “Турыстычны кластар 

Лідскага раёна”: 

 

✓ Павелічэнне турыстычнага потока; 

✓ Дыверсіфікацыя турыстычных патокаў за кошт новых краінаў і 

груп турыстаў (асобы с асаблівымі запатрабаваннямі, 

вандроўнікі з хатнімі жывёламі і г.д.); 

✓ Пашырэнне асартыменту турыстычных прадуктаў і паслуг 

турыстычнага кластара Лідскага раёна (турысцка-экскурсійных 

маршрутаў, івэнтаў, анімаційных і культурна-дасугавых 

праграм, дадатковых паслуг, у тым ліку арганізацыя актыўнага 

адпачынку, квэстаў і г.д.); 

✓ Рост колькасці ўзгадак у СМІ (у т.л. электронных); 

✓ Рост колькасці суб’ектаў турыстычнага кластара Лідскага раёна; 

✓ Рост колькасці падпісчыкаў на старонках турыстычнага 

кластара Лідскага раёна і яго суб’ектаў у сацыяльных сетках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


