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Г
РО ДЗЕ НЕЦ 
Сяр гей ЧАР НЯК кож ны 
год бя рэ ў арэн ду 

па во зе ры. За раз іх ужо 
тры. Але паў сюд на на вес ці 
па ра дак не ўда ец ца. 
Мяс цо выя жы ха ры не 
за да во ле ныя плат най 
ры бал кай і час та 
па ру ша юць пра ві лы.

Па чыс ці лі 
і пры бра лі

Но вы кі ру нак сва ёй 
дзей нас ці бізнесмен Сяр-
гей Чар няк па чаў з да во лі 
знач на га па пло шчы ва да-
ёма ка ля вёс кі Пла вы, што 
ў Гро дзен скім ра ё не. Аб'-
ект да стаў ся не са мы леп-
шы — ва да ём быў за дзей-
ні ча ны ў сіс тэ ме ад то ка са 
сві на вод ча га комп лек су 
мяс цо ва га СВК. У во зе-
ры збі ра ла ся ва да, а ў са-
жал цы, якая зна хо дзі ла ся 
по бач, яна змеш ва ла ся з 
ар га ні кай і па сту па ла на 
па лі...

Перш-на перш но вы ўла-
даль нік ад ра ман та ваў ва-
ро ты дам бы, каб не бы ло 
ава рый ных вы кі даў. По тым 
спус ціў ва да ём і па чыс ціў. 
Тое ж ад бы ло ся з пры бя-
рэж най зо най, ад куль вы-
вез лі ка ля двац ца ці МА Заў 
смец ця. За раз па ўсёй бе-
ра га вой лі ніі ўста ноў ле на 
ка ля сот ні па фар ба ва ных 
у зя лё ны ко лер ме та ліч-
ных ёміс тас цяў для ад хо-
даў. Яны вы во зяц ца кож ны 
ты дзень.

Для тых, хто толь кі па-
чы нае гэ ту спра ву, Сяр гей 
ра іць на быць не аб ход ныя 
ін стру мен ты для на вя дзен-
ня па рад ку — пі лу, ка сіл ку, 
гру за вік. І ў пер шую чар гу 
доб ра ўпа рад ка ваць тэ ры-
то рыю. Па маг чы мас ці пра-
вес ці элект рыч насць. Для 
та го, каб атры маць ад да-

чу, не аб ход на ўклас ці ка ля 
10 тыс. до ла раў. Па ло ва гэ-
тых срод каў па трэб на, каб 
за ры біць ва да ём. Част ка — 
на зо ну ад па чын ку.

Па куль аль тан ка, 
по тым — 
лет ні до мік

Роў на год спат рэ бі ў ся 
біз нес ме ну, каб на вес ці па-
ра дак. За раз тут тры зо ны 
для ад па чын ку, ага ро джа-
ныя драў ля ным пло там. Ён 
зроб ле ны з доў гіх до шак, 
але та кім чы нам, што на 
гэ та не спат рэ бі ла ся ні вод-
на га цві ка. У кож най зо не 
ста іць аль тан ка, ад ве дзе-
на мес ца для вог ні шча. 
Для ман га лаў на рых та ва-
ны дро вы.

Сяр гей Чар няк ка жа, 
што ў вы хад ныя тут бы вае 
больш за сто ча ла век. Пры 
гэ тым кошт за ад ну зо ну 
ад па чын ку з аль тан кай у 
су ткі скла дае 15 руб лёў, у 
вы хад ныя — 25. З кож ным 
го дам рас це па пу ляр насць 
вы ез даў на пры ро ду, та-
му біз нес мен на дру гі год 
пла нуе па ста віць ча ты ры 
кар кас ныя лет нія до мі кі на 
па лях, кож ны на дзве сям'і. 
У ста дыі рас пра цоў кі пра-
ект па бу даў ніц тве аг ра ся-
дзі бы, пад яе ў аг ра га рад ку 
вы дзе ле ны ўчас так.

— Не ка то рыя ўста наў-
лі ва юць за воб лач ную ца-
ну на та кія па слу гі, а гэ та 
немэ та згод на, — лі чыць 
Сяр гей Чар няк, — лепш 
на рошч ваць пры бы так за 
кошт аб' ёму. Вя до ма, трэ-
ба і ўклас ці на па чат ку. На-
прык лад, зо на ад па чын ку 
мне абы шла ся ў тры ты ся-
чы до ла раў, але ўсё гэ та 
акуп ля ец ца, бо сю ды пры-
яз джа юць аж но да глы бо-
кай во се ні.

«Сум лен ная» 
ры бал ка

Сяр гей Чар няк сам за-
яд лы ры бак, та му і пра ві лы 
на сва ім ва да ёме ўста на віў 
дэ ма кра тыч ныя. Ува ход-
ны бі лет каш туе 3 руб лі. 
Кошт ры бы вы зна ча ец ца 
па фак це. На прык лад, ка-
рась — 2 руб лі за кі ла грам, 
карп — 3,5 руб ля. Гэ та знач-
на тан ней, чым у роз ніч ным 
ганд лі, ка жа аран да тар. 
Срод кі ідуць на тое, каб 

пад трым лі ваць на леж ны 
стан пры бя рэж най зо ны, 
вы во зіць смец це.

Не ка то рыя аран да та ры 
бя руць па 15—16 руб лёў за 
мес ца, ку ды ўва хо дзіць і 
кошт ры бы. Але ж ёсць ня-
ма ла ама та раў, якія пры-
яз джа юць па ры ба чыць 
дзе ля спар тыў на га ін та рэ-
су. Увесь улоў яны ад пус-
ка юць (бы вае, што ва га 
ры бы да хо дзіць да 20 кг). 
Та кім ры ба кам, без умоў на, 
важ на, каб кошт бі ле та не 
за ле жаў ад уло ву.

Каб ры ба кам бы ло зруч-
на ла віць, Сяр гей Чар няк 
мяр куе па бу да ваць не-
каль кі пір саў. Але і за раз 
па ды ход да ва ды доб ра 
вы зна ча ны. Бе раг па ста-
ян на аб кош ва ец ца. Праз 
40—50 м ста яць смет ні-
кі. Для біз нес ме на важ на, 
каб яго во зе ра не толь кі 
ка рыс та ла ся па пу ляр нас-
цю ў ры ба коў, але і бы ло 
най леп шым у ако лі цы па 
са ні тар ным ста не і доб ра-
ўпа рад ка ван ні.

У Абу хаў скім сель скім 
Са ве це, на тэ ры то рыі яко-
га зна хо дзіц ца ва да ём, 
пры ват ным ула даль ні кам 
за да во ле ны. Тут лі чаць, 
што аб' ект на быў доб ра га 
гас па да ра. Умо вы ры бал-
кі так са ма не вы клі ка юць 
на ра кан няў. Прык лад та-
му — чэм пі я на ты па рыб най 
лоў лі, у тым лі ку аб лас ныя, 
якія ар га ні зуе ры ба лоў ны 
клуб. А та кія ме ра пры ем-
ствы пра хо дзяць толь кі на 
са мых леп шых ва да ёмах.

А жы ха ры — 
су праць

Ня даў на біз нес мен узяў 
у арэн ду не вя ліч кі ва да ём 
ка ля вёс кі Яс ке ві чы, так-
са ма ў Гро дзен скім ра ё не, 
каб ар га ні за ваць тут плат-
ную ры бал ку. Як і ў пер-
шым вы пад ку, па чыс ціў ад 
смец ця, ад ра ман та ваў гід-
ра тэх ніч нае збу да ван не.

Во зе ра зна хо дзіц ца за 
кі ла мет раў 20 ад Грод на, як 
і пер шы аран да ва ны ва да-
ём, але ў ін шым ба ку. Кож-
ны ра нак і ве чар Сяр гей 
аб' яз джае іх, каб са чыць 
за па рад кам. Яго асаб лі ва 
не па ко іць, што на но вым 
во зе ры вель мі час та зда-
ра юц ца вы пад кі бра кань-
ер ства, хоць уста ноў ле ны 
таб ліч кі з па пя рэ джан нем, 
а да ро га да ва да ёма пе ра-
кры та шлаг ба у мам.

— Па куль ры бал ка тут 
за ба ро не на, — тлу ма чыць 
Сяр гей. — Мы ня даў на 
за пус ці лі сю ды маль коў 
кар па. Я пра сіў мяс цо вых 
жы ха роў, каб яны па ча ка-
лі, па куль ры ба пад рас це, 
і та ды тут мож на бу дзе на 
плат най асно ве ры ба чыць. 

Але яны не слу ха юць. Скла-
дзе на шмат ад мі ніст ра цый-
ных пра та ко лаў, але амаль 
кож ны дзень зна хо дзяц ца 
па ру шаль ні кі. Участ ко вы 
так са ма ўсіх не мо жа ўпіль-
на ваць.

Па коль кі па ра зу мен ня 
знай сці не ўда ло ся, гас-
па дар збі ра ец ца пай сці 
на край нія ме ры: во сен ню 
ва да ём спус цяць, а ры бу 
пе ра вя зуць у ін шае во зе ра 
аль бо рэа лі зу юць. У да-
лей шым тут пла ну ец ца 
вы рошч ваць бе ла га аму ра 
і таў ста ло бі ка, якія не клю-
юць на ву ду. А за лоў лю 
сет кай ці ін шы мі пры ла да-
мі пра ду гле джа на не толь-
кі ад мі ніст ра цый ная, але і 
кры мі наль ная ад каз насць, 
за ўва жае Сяр гей Чар няк. 
Ён збі ра ец ца са чыць за гэ-
тым асаб лі ва піль на.

Да рэ чы, апош нім ча-
сам зда ра ец ца ня ма ла 
вы пад каў, ка лі аран да та-
ры ад маў ля юц ца ад арэн-
ды ва да ёма ме на ві та з-за 
агрэ сіў ных па во дзін мяс-
цо вых жы ха роў, па ве да-
мі лі ў аб лас ным ка мі тэ це 
па сель скай гас па дар цы 
і хар ча ван ні. У год коль-
касць та кіх вы пад каў да-
ся гае дзя сят ка.

Вы гад ная спра ва
Не ка то рыя аран да та ры 

не ве да юць, як пра віль на 
ар га ні за ваць ра бо ту, та му 
і цер пяць стра ты. Ад маў-
ляц ца ад свай го кі рун ку 
Сяр гей не збі ра ец ца. Па-
пер шае, мно га ўкла дзе на, 

а па-дру гое, спра ва гэ та 
пры пра віль ным па ды хо-
дзе пры быт ко вая. Сё ле-
та Сяр гей пла нуе за няц ца 
больш шы ро ка рэа лі за цы-
яй ры бы. У Гро дзен скім 
рай вы кан ка ме біз нес ме на 
пад тры ма лі і вы дзе лі лі яму 
не каль кі мес цаў для про-
да жу ў аг ра га рад ках і го-
ра дзе Скі дзе лі. Для гэ тых 
мэт за куп ле ны іза тэр міч-
ныя ёміс тас ці на 1 то ну ры-
бы, кіс ла род ныя ба ло ны. 
Вы яз ны ган даль пач нец ца 
блі жэй да во се ні.

За раз Сяр гей аран дуе 
тры ва да ёмы ў Гро дзен-
скім ра ё не агуль най пло-
шчай 25 га. Ён не су праць 
па вя лі чыць сваю вод ную 
гас па дар ку.

— У мя не і бра та пад рас-
та юць дзе ці, бу дзе і для іх 
спра ва, — раз ва жае Сяр-
гей.

Сам ён ро дам з вёс кі і 
ўся го да біў ся ме на ві та пра-
цай. За раз у яго ёсць яшчэ 
і фрук то вы біз нес, так са ма 
ён зай ма ец ца пе ра воз ка мі. 
Пад клю чыц ца ж да «вод-
най» тэ мы пра па на ва лі 
мяс цо выя ўла ды. Агуль ны 
пра цэнт пры ват ных ва да-
ёмаў не вя лі кі, а па ра дак 
на во дзіць трэ ба.

— Я мак сі ма ліст, — ро біць 
вы вад біз нес мен, — ка лі па-
чы наю спра ву, аба вяз ко ва 
па ві нен ба чыць вы нік. Раб-
лю для гэ та га ўсё маг чы мае і 
ра зам з гэ тым ад чу ваю пад-
трым ку ад рай вы кан ка ма і 
яго стар шы ні Яна Ва сі леў-
ска га. Тут шу ка юць гас па-
да роў, здоль ных доб ра ўпа-
рад ка ваць ва да ёмы. А та кіх 
азё раў і са жа лак яшчэ да во-
лі мно га...

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 
margo@zviazda.by

БУДЗЬ У КУР СЕ!

РЫ БА ЧЫЦЬ ЦЯ ПЕР 
МОЖ НА БЯС ПЛАТ НА

У Ві цеб скай і Го мель скай аб лас цях з арэн ды 
вы клю ча ны 38 кі ла мет раў рэк. З 17 жніў ня ў фонд 
за па су ры ба лоў ных угод дзяў пя рой дзе ўчас так Дняп ра.

Ры ба лоў ны мі ўгод дзя мі фон ду за па су ста лі ўчаст кі 
не ка то рых ва да цё каў, якія ра ней зна хо дзі лі ся ў пад-
па рад ка ван ні аран да та раў. Ця пер гра ма дзя не мо гуць 
ры ба чыць там бяс плат на, па ве да мі лі ў Дзярж ін спек цыі 
ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту.

У Брас лаў скім ра ё не з арэн ды вы клю ча ны 10 кі ла мет-
раў ра кі За ход няя Дзві на (у ме жах ра ё на), у Па стаў скім 
ра ё не — 5 кі ла мет раў ра кі Стра ча (ад вы то ку з во зе ра 
Ма лыя Швакш ты да мос та ка ля вёс кі Дуб роў шчы на), 
у Ло еў скім ра ё не — учас так Дняп ра пра цяг лас цю 10 кі ла-
мет раў (ад вёс кі Ка мен ка, ле са скла да — уніз па ця чэн ні 
да вёс кі Шчыт цы).

З 17 жніў ня ў фонд за па су ры ба лоў ных угод дзяў пя-
рой дзе 13-кі ла мет ро вы ўчас так Дняп ра ў Рэ чыц кім ра ё не 
(ад га за пра во да, раз ме шча на га за 500 мет раў уверх па 
ця чэн ні ад на се ле на га пунк та Уно ры ца і ўніз па ця чэн ні 
да чы гу нач на га мос та).

Згод на з Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь №247 
ад 11.07.2017 ва да цё кі ў арэн ду вы да вац ца больш не 
бу дуць. З дзе ю чых да га во раў арэн ды рэк ар га ні за цыя 
плат на га ама тар ска га ры ба лоў ства бу дзе вы клю ча на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

УЛАС НЫ ВО ПЫТ

УВА ГА: УВА ГА: пры ват ны ва да ём!пры ват ны ва да ём!

Па коль кі 
па ра зу мен ня знай сці 
не ўда ло ся, гас па дар 
збі ра ец ца пай сці 
на край нія ме ры: 
во сен ню ва да ём 
спус цяць, а ры бу 
пе ра вя зуць у ін шае 
во зе ра аль бо 
рэа лі зу юць.

Ігар СА РО КІН, на мес нік стар шы ні ка мі тэ та сель-
скай гас па дар кі і хар ча ван ня Гро дзен ска га абл вы-
кан ка ма:

— За раз мы па він ны пра вес ці ін вен та ры за цыю ва да-
ёмаў — іх у нас больш за 100, рас пра ца ваць комп лекс ную 
схе му вод ных угод дзяў, каб пе ра даць іх аран да та рам. 
Трэ ба па мак сі му ме пры цяг ваць сю ды пры ват ны біз-
нес.

У знач най сту пе ні гэ ты пра цэс стрым лі вае не га тыў нае 
стаў лен не мяс цо вых жы ха роў, якія вы му ша ны ры ба-
чыць «па-но ва му», за гро шы. Гэ та па да ба ец ца да лё ка 
не ўсім. Але трэ ба ра зу мець, што са праўд ны гас па дар 
зро біць усё маг чы мае, каб ры бы ў во зе ры ці ва да ёме 
ста ла больш. І ўво гу ле бу дзе на ве дзе ны па ра дак. Па куль 
не вель мі за па тра ба ва ныя ва да ёмы, якія зна хо дзяц ца 
ўда ле чы ні ад го ра да. Тыя, што па блі зу, у асноў ным ма-
юць аран да та раў.

У Гро дзен скай воб-
лас ці 270 ры ба вод ных 
ва да ёмаў ся рэд няй 
пло шчай 11 га. З іх 160 — 
у арэн дзе.

З чым су ты ка ец ца аран да тар на ры ба вод ным про мыс ле

Сяргей ЧАРНЯК сваім бізнесам задаволены.


