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УЗБЕКИСТАН – ПЕРЛИНА СХОДУ
В Узбекистані туристична сфера – одна з наймолодших, але в своєму
розвитку вона випереджає багато інших. Узбекистан з його унікальними
пам’ятками старовинної архітектури, найдавнішою цивілізацією, чудовими куточками природи теж прагне стати однією з найбільших туристичних держав.
Із 1993 року наша країна є членом Всесвітньої туристичної організації
ООН (ЮНВТО), а з 2004 року в «серці Шовкового шляху» – Самарканді –
діє офіс підтримки ЮНВТО, який координує розвиток туризму трансконтинентальної магістралі.
За короткий період в країні здійснено масштабну роботу у сфері модернізації туристичної індустрії, поліпшення транспортної та готельної інфраструктури країни, а також здійснено розробки і вдосконалення нормативно-правової бази у сфері туризму, що є фундаментом для сталого розвитку
напряму. На сьогодні розроблено в новій редакції проект Закону Республіки Узбекистан «Про туризм», а також 34 нормативно-правових акти,
26 з яких було схвалено і вони вже набрали чинності.
Задля приведення якості туристичних послуг до рівня міжнародних
стандартів, задля гарантування безпеки туристів, на підставі вимог Міжнародної організації зі стандартизації (ISO) було розроблено і зареєстровано два нових державних стандарти щодо термінології в туристичній
сфері та вимог до безпеки господарської діяльності готелів.
Водночас наша країна стала членом міжнародного технічного комітету
«Туризм і послуги, що надаються в цій сфері» Міжнародної організації зі
стандартизації (ISO).
Задля отримання оперативної і достовірної інформації з усіх питань
щодо туристичної сфери та обробки запитів суб’єктів туристичної діяль438

ності і туристів з 4 грудня 2017 року розпочав свою роботу «Call center»
Держкомтуризму, який надає послуги цілодобово.
В рамках розвитку туристичного потенціалу регіонів та ефективного
їх використання втілюють у життя програми з розвитку туризму в Хорезмській і Бухарській областях, затверджені відповідними постановами глави держави, також програми у Самаркандській, Кашкадар’їнській,
Сурхандар’їнській, Джизакській і Ферганській областях, затверджені постановами і протоколами Кабінету Міністрів.
Зокрема, у межах програми в Бухарі і Самарканді наведені роботи зі
створення туристичних зон «Давня Бухара» і «Самарканд Сіті», реалізації близько 450 проектів, зокрема з реставрації та консервації 50 об’єктів культурної спадщини, будівництва та реконструкції понад 50 готелів,
створення близько 100 об’єктів громадського харчування.
Із метою розвитку агро- і екотуризму в регіонах, заохочення і підготовки
до надання послуг із розміщення туристів в сільських місцевостях, з боку
Комітету було організовано понад 100 готельних будинків, відповідно до загальновстановлених вимог, і підготовлено до надання туристичних послуг
в районах Бустанлику, Паркенту, Ахангарану і Ангрену Ташкентської області.
Також було вжито такі заходи щодо спрощення та приведення до світових стандартів порядку видачі в’їзних віз і реєстрації іноземних громадян:
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а) рішенням Кабінету Міністрів Республіки Узбекистан з 1 січня 2018
року запроваджено систему подвійного коридору в міжнародних аеропортах Республіки Узбекистан, а з 1 січня 2021 року ця система набирає
чинності в автомобільних і залізничних пунктах пропуску через митний
кордон Республіки Узбекистан;
б) передбачено можливість тимчасової реєстрації в електронній формі
іноземних громадян, які здійснюють за межами населених пунктів поїздки, термін яких не перевищує 10 діб, в супроводі екскурсовода, гіда та/
або інструктора-провідника;
в) введено одноразову туристичну візу для індивідуальних іноземних
туристів на 30 днів, а плату за реєстрацію візи скорочено на одну третину (від 60 до 40 доларів США), мінімальний склад туристичної групи для
оформлення візи був знижений удвічі (з 10 до 5);
г) згідно з Указом президента Республіки Узбекистан:
– з 10 лютого 2018 року для громадян Ізраїлю, Індонезії, Кореї, Малайзії, Сінгапуру, Туреччини та Японії було введено 30-денний безвізовий
режим після в’їзду на територію Республіки Узбекистан;
– було встановлено спрощену реєстрацію туристичних віз для 39 країн
Європейського Союзу, деяких країн Східної Азії та країн Близького Сходу: Індії, Канади, Нової Зеландії і Сполучених Штатів.
– з 1 липня 2018 року заплановано введення системи видачі електронних віз для громадян іноземних держав.
В результаті вищезазначених заходів кількість туристів, що відвідали
країну до 2017 року, збільшилася на 32,7% порівняно з попереднім роком
і сягнула 2 млн 690 тисяч осіб. Вони ознайомилися з більш ніж сімома
тисячами об’єктів культурної спадщини, пам’ятками історії, давньої архітектури і культури, зокрема містами Самарканд, Бухара, Хіва і Шахрисабз, які включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Експорт туристичних послуг збільшився на 18,3% порівняно з 2016 роком і становив 1 млрд 581 млн доларів.
Зарубіжних туристів Узбекистан приваблює не лише всесвітньо відомою узбецькою гостинністю, унікальними пам’ятками древньої і сучасної архітектури, але і тим, що в нас у країні панують мир і стабільність,
атмосфера взаємної поваги та злагоди.
Наявні рекреаційні ресурси дозволяють розвивати всі види туризму,
приймати гостей цілий рік. Узбекистан здатний запропонувати широкий
спектр послуг як для любителів культурно-пізнавального, активного відпочинку, так і для екстремалів.
Сьогодні в країні широко розвинені діловий, екологічний, лікувально-оздоровчий, фольклорно-етнографічний, історико-архітектурний, релігійно-паломницький та інші види туризму.
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У передчутті східної казки
In the premonition of the oriental fairy tale

Унікальні пам’ятки давнини, багатство і різноманітність природи, вікові
традиції ремісництва, мудрі звичаї та народні свята зосереджені в історичних містах Самарканд, Хіва, Бухара, Шахрисабз, Ташкент та інших.
Розвиток екотуризму – ще один важливий напрям. У низці заповідників і природних парків створюються візит-центри з відповідною інфраструктурою. За підтримки представництва ЮНЕСКО в Узбекистані
здійснюється проект зі включення Чаткальського державного біосферного заповідника до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це дозволить
привернути до нього увагу світової громадськості, реалізувати великий
потенціал цієї заповідної зони.
Узбекистан – відмінне місце для рандоннерів. Гори і пустеля «в одному
флаконі» – це випробування, яке багато велотуристів-екстремалів вважають обов’язковим пунктом у своїй карті пригод.
Велотур в Узбекистані сповнений екзотики, легенд і східної гостинності.
На дорогах велосипедисти користуються перевагою, яку забезпечують
патрульно-постові служби.
І, звичайно ж, такі тури поєднані з історичним екскурсом Великим шовковим шляхом – містами Самарканд, Бухара, Хіва.
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В узбецько-українських відносинах у сфері туристичного обміну
постійно відбувається пошук нових
форм співпраці, моніторинг раніше
підписаних домовленостей у сфері туризму. Зараз Україна входить
в десятку провідних туристичних
партнерів нашої країни. Причин для
цього кілька.
Сьогодні Узбекистан є сполучною ланкою між Європою і Південно-Східною Азією. Багато туристичних компаній України розробляють
маршрути з зупинкою в Узбекистані, для знайомства з його визначними пам’ятками, а потім подорож
триває в Таїланд, Малайзію, Індонезію, Японію, Корею.
У пізнавальному аспекті варто відзначити,
що основними особливостяЧарівними шляхами Узбекистану
ми характеру узбецької сім’ї є гостинMagic roads of Uzbekistan
ність і традиційно шаноблива повага
до старших за віком. Узбеки зазвичай живуть великими родинами, які складаються з кількох поколінь, тому перевагу віддають великим будинкам.
Значне місце в побуті, як елемент гостинності, займає чайна церемонія.
Заварювання чаю та його розливання гостям є виключною прерогативою
господаря. Прийнято завжди приймати запрошення на обід або вечерю і
приходити вчасно. Прямуючи в гості, бажано захопити з собою сувеніри
або солодощі для дітей господаря. За руку вітаються зазвичай тільки з чоловіками.
Із жінками та особами, які сидять на віддалі, вітаються, прикладаючи
праву руку до серця і супроводжуючи цей жест легким нахилом голови.
Під час рукостискання традиційно цікавляться здоров’ям, станом справ
на роботі та вдома.
У сільській місцевості в разі приходу гостя жінки зазвичай не сідають
за один стіл з чоловіками, щоб не заважати їхній бесіді. Не прийнято захоплюватися красою жінок і звертати на них пильну увагу. При вході в
житлове приміщення знімають взуття. Необхідно займати місце, на яке
вказує господар. До речі, чим далі воно від входу, тим воно почесніше.
Запрошуємо кожного українця відвідати наш сонячний Узбекистан.
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