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Спо ра ва вя до ма на ўсю кра і ну най перш дас ціп нас цю 
і гу ма рам сва іх лю дзей. Не здар ма ж тут пра пі саў ся 
фес ты валь «Спо раў скія жар ты». Яшчэ вёс ка зна ка мі тая 
во зе рам, якое спа кон ве ку кар мі ла мяс цо вых жы ха роў. 
Спо раў цы — на род асаб лі вы, заў сё ды ма юць сваё 
мер ка ван не. У іх, да рэ чы, кал гас не ка лі апош нім не толь кі 
ў ра ё не і воб лас ці, мо жа, на ват у кра і не ар га ні зоў ва лі. 
Яны, што на зы ва ец ца, уме лі тры маць паў зу.

Ка ва лак зям лі
На жаль, і гэ тая са ма быт ная вёс ка цер піць у вы ні ку на-

ступ стваў урба ні за цыі. Лю дзей ста но віц ца ме ней, дзе ці ту-
тэй шых жы ха роў з'яз джа юць у га ра ды. Сён ня ў Спо раў скім 
сель са ве це кры ху больш за паў та ры ты ся чы на сель ніц тва. 
Асноў ная част ка пра ца здоль ных вяс коў цаў за ня тая ў мяс-
цо вым сель гас прад пры ем стве. Ін шыя пра цу юць у ляс ніц-
тве, на ме лі я ра цыі, на аб' ек тах са цы яль на-куль тур на га 
пры зна чэн ня, у аран да та ра на во зе ры... Але ў Спо ра ве, 
на прык лад, ня ма ні вод на га пры ват на га прад пры ем ства, 
ні хто на ват не спра ба ваў рас па чаць сваю спра ву.

Та му Ва сіль і На тал ля Шчур ко ў ней кім сэн се пер ша-
пра ход цы. Яны ўзя лі тры гек та ры зям лі ды за ня лі ся вы-
рошч ван нем ягад. І ня хай для па чат ку ар га ні за ва лі ра бо-
чыя мес цы толь кі для ся бе (у се зон, праў да, най ма юць 
збор шчы каў з лі ку бес пра цоў ных), трэ ба ж бы ло з не ча га 
па чы наць. Ра ней Ва сіль ез дзіў на заробкі ў Ра сію, пра ца ваў 
на бу доў лях. На тал ля, як шмат дзет ная ма ці, зай ма ла ся 
вы ха ван нем дзя цей. З ча сам га ла ве сям'і на да ку чы ла та-
кая ра бо та: у веч ных раз' ез дах, хар ча ван не ўсу ха мят ку, 
пра жы ван не да лё ка не ў апарт амен тах. І ка лі па ма ла до сці 
мож на так-сяк тры ваць апі са ны рэ жым жыц ця, то з ча сам 
на сту пае пе ра асэн са ван не, і гэ та ста но віц ца не пры маль-
ным. Вось і вы ра шы лі на ся мей най на ра дзе за няц ца ма-
лень кай улас най спра вай на сва ім ка вал ку зям лі.

Ця пер узяць зям лі на па трэ бы аса біс тай пад соб най 
гас па дар кі не скла да на. Афор мі лі не аб ход ныя да ку мен-
ты ў сель скім Са ве це. Ака за ла ся, як шмат дзет ная сям'я 
яны на ват пэў ныя льго ты ма юць. Сло вам, атры ма лі тры 
гек та ры зям лі. Пер шы год два ад вя лі пад ма лі ны, адзін — 
пад клуб ні цы. Ма лі ны та ды не ўра дзі лі, вя лі кая част ка 
ўра джаю вы мак ла. Ця пер се ва зва рот па мя ня лі, ужо два 
гек та ры за са джа ны клуб ні ца мі і адзін ма лі на мі.

На сям'ю ха пае
— Ска заць, што ра ней не вель мі ўяў ля лі са бе цяж кас ці, з 

які мі да вя дзец ца су тык нуц ца, — амаль ні чо га не ска заць, — 
раз ва жае Ва сіль Шчур ко. — На па чат ку спра ба ва лі збы ваць 
ура джай ў ся бе, звяр та лі ся ў на рых тоў чыя ар га ні за цыі, 
да пры ват ні каў. Толь кі час па тра ці лі і срод кі. Па сту по ва 
прый шлі да ўсве дам лен ня, што за ра біць ней кую ка пей ку 
мож на ў тым вы пад ку, ка лі за вя зеш яга ды ў Маск ву.

Ле тась гас па дар ва зіў клуб ні цы ў ста лі цу Ра сіі. І ка лі на 
там тэй шых рын ках ад ла джа на сіс тэ ма збы ту, ска жам, для 
фер ме раў і гас па да роў з Мал до вы, то на ша му ча ла ве ку 
трэ ба ўвесь час быць пер ша пра ход цам. Але ўсё роў на, ня-
гле дзя чы на ўсе фар маль ныя і не фар маль ныя тра ты, там 
рэа лі зоў ваць ура джай вы гад на. Вя до ма, на зям лі вя лі кіх 
гро шай не за ро біш, але ж на ўтры ман не сям'і хо піць.

— Бы ва лі пе ры я ды, мы ледзь не ў рос пач упа да лі, — 
да паў няе му жа На тал ля. — Мы за пра ша лі лю дзей з ра-
ён най служ бы за ня тас ці на ўбор ку. Яны, да рэ чы, вель мі 
доб ра пра ца ва лі. За збор ім пла ці лі ў раз лі ку па руб лі за 
кі ло. А бра лі ў нас у на рых то вач ным пунк це клуб ні цы па 
80 ка пе ек за кі ла грам. Та кім чы нам, збі раць ура джай ста-
ла ня вы гад на і мы пе ра ста лі збі раць. Пра па ноў ва лі ўсім 
ах вот ным са браць яга ды бяс плат на для ся бе, та кіх не 
зна хо дзі ла ся, і част ка іх зу сім пра па ла ў по лі.

Шка да, што ў нас не бя руць яга ду на за ма роз ку, на ва-
рэн не, — пра цяг вае На тал ля. — Тыя ж ма лоч ныя кам бі на-
ты, што ёгур ты вы пус ка юць, ня рэд ка куп ля юць ві та мін ныя 
на паў няль ні кі за мя жой.

Пе ра адо лець бар' е ры і раз ві вац ца
Доб ра, што цяж кас ці, з які мі да вя ло ся су стрэц ца су жэн-

цам Шчур ко на пер шым эта пе, іх не спы ні лі. Яны ма юць 
на мер пе ра адо лець пе ра шко ды, пры звы ча іц ца да сі ту а-
цыі, на ву чыц ца ас но вам біз не су і раз ві ваць сваю спра ву. 
Гас па дар на быў трак тар і ўсю не аб ход ную пры чап ную 
тэх ні ку для апра цоў кі.

Стар шы ня Спо раў ска га сель ска га Са ве та Аляк-
сандр МАР ТЫ СЕ ВІЧ на зы вае му жа і жон ку Шчур ко ста-
ран ны мі пра цаў ні ка мі. І гэ тыя тры гек та ры, што яны ўзя лі ся 
апра цоў ваць, даў но ма зо лі лі во ка мяс цо вай ула дзе. Ка ва-
лак зям лі за вёс кай быў не ці ка вы сель гас прад пры ем ству, 

даў но не апра цоў ваў ся, за рас таў пус та зел лем. А ця пер 
зям ля акуль ту ра ная і да гля да ец ца. Ка лі ж ста не больш гас-
па да роў, якія кор мяц ца з вы ра шча на га ўлас ны мі ру ка мі, 
то, мо жа, яны аль бо та кія, як яны, з ча сам ад кры юць прад-
пры ем ствы па за ма роз цы, пе ра пра цоў цы яга ды. Па куль 
мы га во рым, што па доб ных прад пры ем стваў не ха пае. 
Але ж хтось ці па ві нен іх ства рыць. Для гэ та га па трэб на 
іні цы я ты ва, кам пе тэнт насць і пэў ныя ўкла дан ні. А гэ та ўжо 
бу ду чыя ра бо чыя мес цы і па да ткі.

Да рэ чы, услед за Ва сі лём і На тал ляй яшчэ адзін учас так 
афор міў пад аса біс тую гас па дар ку Ле а нід Па шке віч. Ле а-
нід Ва сі ле віч пла нуе вы рошч ваць бу я кі.

І хоць вяс коў цы, якія бя руць зям лю для аса біс тай пад-
соб най гас па дар кі, не пад па да юць пад ста тыс ты ку ства-
рэн ня ра бо чых мес цаў, па сут нас ці, яны іх ства ра юць, 
няхай на ват і для ся бе. Гэ та са мае на дзей нае ра бо чае 
мес ца для вяс коў ца — на зям лі.

На чаль нік упраў лен ня па пра цы, за ня тас ці і са цы-
яль най аба ро не рай вы кан ка ма Люд мі ла ЭСА НА ВА 
па ве да мі ла, што ўся го за мі ну лы год на Бя ро заў шчы не 
ство ра на 195 ра бо чых мес цаў:

— У ад ных яны, мож на ска заць, атры ма лі ся па спя хо вы-
мі, спра вы ад ра зу пай шлі ўга ру, у ін шых уз нік лі цяж кас ці. 
Біз нес не заў сё ды ад ра зу бы вае па спя хо вым, да вя дзец ца 
яшчэ пра ца ваць, пры кла даць пэў ныя на ма ган ні. Вар та 
ад зна чыць, што доб ры старт узя лі прад пры ем ствы «НІК-
ТА ТРАНС» і ЮСС. Пер шае та ва рыст ва з аб ме жа ва най ад-
каз нас цю зай ма ец ца гру за вы мі пе ра воз ка мі, ле тась пры-
ня ло на ра бо ту ад ра зу 13 ча ла век. Дру гое ўяў ляе са бой 
но вую вы твор часць па ра бо це з ме та лам. Спе цы я ліс ты 
ЮСС вы кон ва юць у тым лі ку ка валь скія ра бо ты, па ча лі з 
шас ці ча ла век шта ту. Ёсць ся род но вых прад пры ем стваў 
тыя, на якіх зай ма юц ца пра мыс ло вас цю і гра мад скім хар-
ча ван нем, ёсць гас ці ніч ны біз нес і фер мер скія гас па дар-
кі. У мі ну лым го дзе для ар га ні за цыі прад пры маль ніц кай 
дзей нас ці суб сі дыі атры ма лі 11 бес пра цоў ных жы ха роў 
ра ё на.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Бя ро заў скі ра ён.

Ця гам лю та га біз нес-лэ дзі са цы яль на га 
пра ек та ла дзі лі ў мяс тэч ках Ар шан ска га 
ра ё на су стрэ чы з ад на вяс коў ца мі, каб 
па дзя ліц ца з імі ве да мі пра «ка мер цыю 
на ага ро дзе». Ім пра ві за ва ныя се мі на ры 
з пры хіль ні ка мі ідэі ар га ні за цыі 
ўлас най спра вы на зям лі ста лі дру гім 
эта пам пра ек та «Прад пры маль ная 
зем ле ўлас ні ца». Ад на дум цы ўжо схо ду 
аб мяр коў ва лі, што вы рошч ваць, дзе 
ўзяць бо лей зям лі і ка лі па чы наць 
араць. У вёс цы Зуб рэ ві чы, пры нам сі, 
прай шло ўжо не каль кі па доб ных су стрэч, 
якія на збі ра лі ка ля паў сот ні ах вот ных 
па спра ба ваць ся бе ў эка ла гіч ным біз не се. 
Ар га ні за та ры пра ек та ка жуць, што 
не ўза ба ве прад пры маль ныя вяс коў цы 
бяс плат на атры ма юць якас нае на сен не, 
по крыў ны ма тэ ры ял для рас лін і апа рат 
для ва ку у ма ван ня пра дук цыі.

Экс пе ры мент са сма кам гро шай
Ужо сё ле та іні цы я тыў ныя жан чы ны па-

са дзяць на сва іх участ ках агур кі, ка бач-
кі, гар бу зы, цы бу лю-па рэй, буль бу эліт-
ных сар тоў, га ланд скія клуб ні цы, час нок, 
спар жу. На кож ным участ ку ар га ні за та ры 
пра ек та мяр ку юць ад пра ца ваць па пяць 
куль тур, ары ен ту ю чы ся на па трэ бы рын ку 
і маг чы мас ці мяс цо вай зям лі. Пры гэ тым 
яны за ўва жы лі, што атры маць ура джай 
ад не ка то рых рас лін ад ра зу ўво сень не 
ўдас ца.

Час нок, на прык лад, дасць пры бы так 
толь кі на на ступ ны год, а спар жа ўво гу ле 
бу дзе га то ва да рэа лі за цыі праз тры га ды. 
Пры гэ тым кошт пер шай па сад кі гек та ра 
спар жы скла дзе 8000 до ла раў, што аг ра-
рыю-па чат коў цу ад на му дак лад на не па-

цяг нуць. За тое і атры маць праз тры га ды 
з сот кі спар жы мож на да ты ся чы до ла раў. 
А ця пер пе ра множ це ліч бу на гек тар. І пры 
ўсім гэ тым на сен не і аб ста ля ван не ўдзель-
ні цы атрым лі ва юць за так, не ўклад ва ю чы 
ў пра ект ні ка пей кі.

— Гэ та экс пе ры мен таль ны пра ект. Ка лі ў 
вас не атры ма ец ца са браць ура джай уво-
сень, ні чо га страш на га, вы ні чым не ры зы-
ку е це. Ад нак атры мац ца прос та па він на, 
бо з ва мі бу дзе пра ца ваць аг ра ном, які 
рас ка жа і пад ка жа, што і ча му ад бы ва ец ца 
з га род ні най, і як яе не стра ціць, — су па-
кой вае ўдзель ніц вы ка наў чы ды рэк тар 
пра ек та «Прад пры маль ная зем ле ўлас-
ні ца» Ры ма ЕПУР. — Ка лі вам ўдас ца за-
ра біць на вы ра шча ным пра дук це — вы і 
смак гро шай ад чу е це, і на сен не на ле та вам 
за ста нец ца, і на ступ ным го дам мы бу дзем 
да лей вы бу доў ваць ад но сі ны.

У ся рэд нім у кож най з па тэн цый ных 
біз нес ву мен па 30 со так зям лі. Гэ та га да-
стат ко ва, каб вы рас ціць куль ту ры, лі чаць 
пра фе сі я на лы аг ра біз не су.

Пят руш ка для сы ра едаў, ба тон чы кі 
з се мак і чып сы са спар жы

Ча ка ец ца, што са цы яль ны пра ект па вы-
рошч ван ні га род ні ны пе ра рас це ў дру гі па 
апра цоў цы і ўпа коў цы атры ма най экап-
ра дук цыі.

Ры ма Епур, як заў зя ты прад пры маль нік, 
ве дае, што экап ра дук цыя вель мі цэ ніц ца 
на рын ку. Яна лі чыць, што з ча сам мож на 
бу дзе на ла дзіць і га та ван не са лод кіх ба-
тон чы каў з се мак на мё дзе. Тут вам для 
гэ та га і гар буз, і лён, і сла неч нік. А са спар-
жы, вы ма ча най у спе цы яль ным ра со ле і 
пас ля вы су ша най, атрым лі ва юц ца гэт кія 

свое асаб лі выя чып сы, якія вель мі па пу-
ляр ныя ў Кі таі.

— Ад каз насць у пра ек це ўза ем ная. На ша 
за да ча — даць якас нае на сен не і да па маг-
чы рэа лі за ваць вы ра шча ны пра дукт. А вам 
трэ ба са чыць за рос там куль тур і вы кон ваць 
рэ ка мен да цыі аг ра но ма і мен та раў, якія бу-
дуць пад каз ваць, як і што ра біць, — ка жа 
Ры ма Епур, звяр та ю чы ся да ўдзель ніц.

— Пра ект «Прад пры маль ная зем ле ўлас-
ні ца» вель мі ак ту аль ны ў пла не са ма за-
ня тас ці сель ска га на сель ніц тва і раз віц ця 
ў яго эка на міч най ак тыў нас ці, — упэў не-
ны Аляк сандр ТРУ ХАН, ды рэк тар бе-
ла рус ка га дзі ця ча га фон ду, ад на го з 
ар га ні за та раў пра ек та. — Для фон ду 
пра ект важ ны тым, што ма ты вуе жан чын, 
якія вы хоў ва юць дзя цей, ці апы ну лі ся ў 
скла да най жыц цё вай сі ту а цыі і ча со ва не 
ўдзель ні ча юць у эка но мі цы, на больш ак-
тыў нае і прад пры маль нае вы ка ры стан не 
свай го ча су, рэ сур саў і зям лі.

Са ма за ня тасць 
і су поль ная ка а пе ра цыя

Мяр ку ец ца, што ра зам з жы ха ра мі Зуб-
рэ ві чаў да пра ек та да лу чац ца ах вот ныя і з 
су сед ніх вё сак. Аб ста ля ван не для пра цы 
на зям лі і з ага род ні най ар га ні за та ры мяр-
ку юць аку му ля ваць у цэнт ры пад трым кі 
прад пры маль ніц тва (біз нес-ін ку ба та ры) 
у го ра дзе Ба рань, што ў Ар шан скім ра ё-
не. Тут пра фе сі я на лы бу дуць аб раб ляць 
вы ра шча ныя куль ту ры і пры не аб ход нас ці 
ва ку у ма ваць іх. Цэх па пе ра пра цоў цы ага-
род ні ны, які з'я віц ца дзесь ці на скры жа-
ван ні па між Зуб рэ ві ча мі, Вус цем і За ба лац-
цем, на дум ку ар га ні за та раў, па ві нен стаць 
не ад' ем най част кай рэа лі за цыі пра ек та.

Толь кі ка а пе ра цыя з ад на дум ца мі дасць 
пе ра ва гі і пад час вы рошч ван ня якас на га 
ўра джаю, і пры яго рэа лі за цыі. З гэ тай 
дум кай пра фе сі я на лаў згод ны і Анд рэй 
КІР НЕЎ, стар шы ня Зуб рэ віц ка га сель-
са ве та, які за клі кае сяль чан браць у ка-
ры стан не пус тыя зем лі на вёс цы. Ця пер 
та кіх у Зуб рэ ві чах да дзя сят ка ўчаст каў па 
15—20 со так.

Афор міць зям лю для пра цы на ёй мож-
на роз ны мі шля ха мі, ад нак най больш 
прос ты — узяць яе ў арэн ду на тры га ды (у 
ча со вае ка ры стан не). На сям'ю да ец ца тры 
гек та ры. І гэ та га больш чым да стат ко ва, 
каб па прак ты ка вац ца.

— Мы ўсё жыц цё са джа ем, але ні хто 
яшчэ ад гэ та га не раз ба га цеў, — ка жа адзін 
з пры сут ных.

— Та му, што так, як пра па ну юць, ні хто 
ні ко лі гэ тым не зай маў ся, — пе ра кон вае 
стар шы ня. — Зям ля бу дзе ца ніц ца, прос та 
не ўсе гэ та ра зу ме юць. Яна заўж ды кар мі-
ла лю дзей. Мы ўсе ад яе жы вём.

— Той, хто до ма мае ага род, ні чо га 
не прай грае, — упэў не ны Та рас ЯРО-
МІН, які пра цуе ў шко ле настаўнікам 
працоўнага навучання і мае 50 со так 
зям лі. — Я і ся бе пра карм лю, і ліш кі пра-
дам. Мне не цяж ка і са бе за араць, і су-
се дзям да па маг чы. А пра дук цыі бу дзе 
больш.

Уз ру ша ныя сяль ча не па чы на юць аб-
мяр коў ваць, коль кі трэ ба бу дзе за пла ціць 
за апра цоў ку зям лі, арэн ду тэх ні кі, коль-
кі ва ды спат рэ біц ца для па лі ву ды ін шыя 
прак тыч ныя мо ман ты. Так што па ўсім ві-
даць, што пра ект, раз лі ча ны на жан чын, 
якім бу дуць да па ма гаць муж чы ны, ру ха-
ец ца ў пра віль ным кі рун ку.

Іры на СІ ДА РОК.

ГАС ПА ДА РЫ

На тал ля і Ва сіль 
ШЧУР КО.

СВАЯ СПРА ВА

ТЫ СЯ ЧА ДО ЛА РАЎ З СОТ КІ
Удзель ні цы пра ек та 

«Прад пры маль ная зем ле ўлас ні ца» 
бу дуць вы рошч ваць на Ар шан шчы не 

час нок, спар жу і клуб ні цы

БЫЦЬ ПЕР ША ПРА ХОД ЦА МІБЫЦЬ ПЕР ША ПРА ХОД ЦА МІ
Са мае на дзей нае ра бо чае мес ца для вяс коў ца — на зям лі


