
СУ ВЕ НІ РЫ 
ДЛЯ БЕ ЛА ВЕЖ СКАЙ 
ПУ ШЧЫ

Ігар Кур ле ня жы ве ў аг ра-
га рад ку Ма жэй ка ва Лід ска га 
ра ё на. Па спе цы яль нас ці ён 
ста ноч нік: скон чыў мас тац кі 
пра фе сій на-тэх ніч ны ка ледж 
у Коб ры не. Як ён сам ка жа, 
хо бі — разь ба па дрэ ве — пе-
ра рас ло ў пра фе сію.

Муж чы на пра ца ваў спа-
чат ку на Лід скай мэб ле вай 
фаб ры цы. По тым пас ля ар міі 
ўлад ка ваў ся да пры ват ні ка. 
Прад пры ем ства зна хо дзі ла-
ся ў Мін скай воб лас ці: ва кан-
сію блі жэй да до ма знай сці не 
ўда ло ся. Та му Ігар за ду маў ся 
над тым, каб ад крыць сваю 
спра ву і пра ца ваць на ся бе. 
У ліс та па дзе 2015 го да звяр-
нуў ся ў ра ён ную служ бу за-
ня тас ці. Там яму да па маг лі 
склас ці біз нес-план і вы да лі 
суб сі дыю (для тых бес пра цоў-
ных, хто збі ра ец ца зай мац ца 
прад пры маль ніц твам у сель-
скай мяс цо вас ці, яна скла дае 

15 бюд жэ таў пра жы тач на га 
мі ні му му — на сён ня гэ та ка ля 
2,6 ты ся чы руб лёў). На гэ тыя 
гро шы муж чы на на быў не аб-
ход ны ін стру мент, ма тэ ры ял 
для вы пус ку пра дук цыі на па-
чат ко вым эта пе.

— Раб лю су ве ні ры з дрэ ва, 
по суд, упры га жэн ні для мэб-
лі, — рас каз вае ён пра сваю 
дзей насць. — Дзе пра даю по-
тым? На кір ма шах бы ваю, яшчэ 
част ка вы ра баў па зна ё мых ра-
зы хо дзіц ца. Су ве ні ры ў Бе ла-
веж скую пу шчу па стаў ляю.

У пла нах Іга ра — па шы-
раць вы твор часць. Муж чы на 
збі ра ец ца май стра ваць аль-
тан кі. Але для гэ та га па трэб-
ны стан кі, на якія па куль не 
ха пае фі нан саў. Та му ця пер 
уме лец шу кае но выя пунк ты 
збы ту сва ёй пра дук цыі. «Ха чу 
су ве ні ры яшчэ ў Лід скі за мак 
пе ра да ваць, ця пер да маў ля ю-
ся», — дзе ліц ца ра мес нік.

СА ДОЎ НІ КА 
ВЫ КЛІ КА ЛІ?

За па тра ба ва ную сён ня 
пра фе сію заа тэх ні ка Аляк-
санд ра Шы шо нак з вёс кі 
Вед ры ца Чэр вень ска га ра-

ё на атры ма ла ў Ві цеб скай 
дзяр жаў най ака дэ міі ве тэ ры-
нар най ме ды цы ны. Але кім 
толь кі ні пра ца ва ла: і ў ар міі 
па кант рак це слу жы ла, і мас-
тац кім кі раў ні ком у клу бе бы-
ла. А ў вы ні ку знай шла ся бе ў 
са да вод стве.

— Усё жыц цё за хап ля ла ся 
квет ка мі, як і ма ма, — тлу ма-
чыць свой вы бар жан чы на. — 

Яшчэ да та го, як ад кры ла 
сваю спра ву, вы рошч ва ла 
ру жы. Лю дзі па ды хо дзі лі, ці-
ка ві лі ся, ці мож на на быць. Так 
по пыт на ра дзіў пра па но ву.

У сва ім квет ні ку Аляк санд-
ра вы рошч вае ру жы, хвой ныя 
рас лі ны, пе ту ніі. «Раб лю ак-
цэнт на та кія квет кі, якія ка-
рыс та юц ца па пу ляр нас цю ва 
ўсе ча сы. Ка лі на лі ліі, ба воў-
нік ін та рэс ідзе хва ля мі, то ру-
жа заў сё ды доб ра пра да ец ца. 
Спра бую ча ран ка ваць квет кі, 
каб яны бы лі больш пры ста-
са ва ныя да на ша га клі ма ту, 
каб не бы ло та ко га кло па ту з 
укрыц цём, хва ро ба мі».

Па куп ні коў уда ец ца знай-
сці праз зна ё мых. Як той 
ка заў, са ра фан нае ра дыё — 
най леп шая рэ кла ма. Ра са-
ду на бы вае так са ма шко ла, 
асоб ныя прад пры ем ствы для 
сва іх клум баў.

— У ганд лё вых пунк тах 
аба рот ідзе за кошт коль кас-
ці та ва ру. Я ж раб лю стаў ку на 
якасць, каб па куп ні кі на ступ-
ным ра зам звяр та лі ся ме на ві-
та да мя не, — рас каз вае пра 
сваю стра тэ гію Аляк санд ра.

Акра мя раз вя дзен ня кве-
так, жан чы на зай ма ец ца 
яшчэ ланд шафт ным ды зай-
нам: з да па мо гай спе цы яль-
най кам п'ю тар най пра гра мы 
рас пра цоў вае пра ек ты азе-
ля нен ня пры ся дзіб ных участ-
каў. Аказ вае так са ма па слу гі 
са доў ні ка.

— Звяр та юц ца ча сам пен-
сі я нер кі, якія ад ны пра жы ва-
юць, про сяць у дрэ ва га лін кі 
аб рэ заць ці куст пад стрыг чы. 
У нас най маць са доў ні ка не па-
пу ляр на, лепш са мо му як-не-
будзь учас так да гля даць. Але 
кож най ра бо тай па ві нен зай-
мац ца спе цы я ліст, — мяр куе 
Аляк санд ра.

Яна ўспа мі нае, што свой 
біз нес па ча ла з на ладж ван ня 
кан так таў і вы ву чэн ня чу жо га 
во пы ту. Ез дзі ла да ін шых ланд-
шафт ных ды зай не раў па воб-
лас ці, звяз ва ла ся з фер ма мі, 
якія зай ма юц ца па стаў кай ра-
са ды. А атры ма ную суб сі дыю 
па тра ці ла на на быц цё са до ва га 
ін вен та ру — цяп лі цы, сіс тэ мы 
кро пель на га па лі ву і ін ша га.

— Ве даю, што не ка то рыя 
прад пры маль ні кі-па чат коў цы 
за куп ля юць на гэ тыя гро шы 
та вар, але, я лі чу, гэ та не мэ-
та згод на, — ка жа Аляк санд-
ра. — Лепш па тра ціць іх на аб-
ста ля ван не, якое пра слу жыць 
та бе не каль кі га доў.

НА ВЁС ЦЫ 
ПА ТРЭБ НЫ ПА СЛУ ГІ

Пра тое, якія кі рун кі прад-
пры маль ніц кай дзей нас ці най-
больш перс пек тыў ныя ў сель-
скай мяс цо вас ці, рас каз вае 
на мес нік за гад чы ка ка фед-
ры эка но мі кі і кі ра ван ня Рэс-
пуб лі кан ска га ін сты ту та па-
вы шэн ня ква лі фі ка цыі і пе ра-
пад рых тоў кі Мінп ра цы і сац-
а ба ро ны На тал ля ДОЛБІК:

— Зра зу ме ла, на вёс цы 
вы гад на зай мац ца сель скай 
гас па дар кай: га доў ляй буй ной 
ра га тай жы вё лы, сві на га доў-
ляй, га доў ляй тру соў, вы-
рошч ван нем буль бы (для на-
сель ніц тва і юры дыч ных асоб 
па за ка зах). Пры быт ко васць 
спра вы за ле жыць ад якас ці 
пра дук цыі, за трат нас ці на яе 
вы твор часць і та го, на коль-
кі фер мер га то вы ўдзя ліць 
ува гу по шу ку па тэн цый ных 
па куп ні коў. Я ра зу мею, што 
кан ку рэн цыя вель мі вя лі кая, 
але яна ёсць усю ды. Заў сё ды 
ней кія вы твор цы сы хо дзяць 
з рын ку, пе ра хо дзяць у ін-

шую сфе ру. Ра зам з тым ска-
заць, што ні ша за поў не ная на 
100 пра цэн таў, не маг чы ма ні 
пра які кірунак. Усё зна хо дзіць 
свай го па куп ні ка. Прос та трэ-
ба пры мя няць роз ныя мар ке-
тын га выя стра тэ гіі.

У сель скай мяс цо вас ці па-
тра бу юц ца так са ма роз ныя 
па слу гі. Той жа ра монт абут-
ку і адзен ня, цы руль ні, фіт нес, 
тан цы, цэнт ры для дзя цей. 
«Гэ тыя ві ды дзей нас ці раз ві-
ва юц ца яшчэ лепш, чым гас-
па дар ка, — за ўва жае На тал ля 
До лбік. — Ка лі ў Мін ску та кіх 
па слуг шмат, то ў вёс ках яны 
ўво гу ле ад сут ні ча юць».

Вяс ко выя біз нес ме ны мо-
гуць раз ліч ваць на іс тот ныя 
льго ты. Так, згод на з Дэ крэ-
там №6 «Аб сты му ля ван ні 
прад пры маль ніц кай дзей нас ці 
на тэ ры то рыі ся рэд ніх, ма лых 
га рад скіх па се лі шчаў, сель-
скай мяс цо вас ці», вы твор цы 
ўлас най пра дук цыі вы зва ля-
юц ца на 7 га доў ад па дат каў. 
Ін ды ві ду аль ныя прад пры-
маль ні кі, якія пла цяць адзі ны 
па да так, мо гуць атры маць па 
ім доб рыя льго ты, бо мяс цо-
выя вы ка наў чыя ор га ны ма-
юць пра ва пры маць ра шэн не 
аб па ні жэн ні гэ тых ста вак.

У ра ё наў ёсць пра гра мы 
раз віц ця рэ гі ё наў, на якія вы-
дат коў ва ец ца пэў нае фі нан са-
ван не: тыя, хто хо ча ад крыць 
сваю спра ву, мо гуць раз ліч-
ваць на гра шо вую да па мо гу 
ў рам ках гэ тых пра грам. Плюс 
ёсць маг чы масць атры ман ня 
гран таў. Ця пер шмат еў ра-
пей скіх пра грам аказ ва юць 
пад трым ку раз віц цю ме на ві та 
сель скай іні цы я ты вы. Гран ты 
не вя лі кія, але для пры ват ні ка 
з'яў ля юц ца іс тот ны мі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubnеuskауа@zvіаzdа.bу

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Мы вы ра шы лі пра вес ці свое асаб лі вы 
экс пе ры мент: у ад ной з са цы яль ных 
се так «кі ну лі кліч», шу ка ю чы лю дзей, 
якія сар ту юць смец це. Лі та раль на за 
га дзі ну ад гук ну ла ся не каль кі дзя сят-
каў ча ла век.

Ад ной са свя до мых мін ча нак ака-
за ла ся Юлія Іль ю шо нак. У гэ тым пы-
тан ні ёй па шан ца ва ла кры ху больш, 
чым ас тат нім. Ра зам з сям' ёй ма ла-
дая жан чы на жы ве на пер шым па-
вер се шмат ква тэр на га до ма.

— У нас смец цеп ра вод не за ва ра-
ны, але мы ім не ка рыс та ем ся. Нам 
зруч ней вы нес ці ад хо ды ў кан тэй нер 
на два рэ. Ра ней смец цеп ра вод рэ гу-
ляр на быў за бі ты, та му мы вы ра шы лі 
ад яго ад мо віц ца.

Юлія пры зна ец ца, што цал кам 
усё смец це яны не сар ту юць, бо не 
ўсе чле ны сям'і пад трым лі ва юць яе 
па чы нан ні, якія хоць тро хі, але ўсё ж 
та кі ўсклад ня юць жыц цё. Са ма яна 
ад дзя ляе плас тык і ма ку ла ту ру ад 
ас тат ня га ўжо ка ля двух га доў. Пад-
штурх ну ла да гэ та га ўся го толь кі 
ства рэн не ад па вед ных умоў — з'яў-
лен не ў два ры до ма спе цы я лі за ва-
ных кан тэй не раў.

— На жаль, не ўсе яшчэ пры вык-
лі на ват да са мой дум кі сар та ван ня 
смец ця. Час та на зі раю ў кан тэй-
не рах, на прык лад, для плас ты ка 
агуль ныя ад хо ды. Не вя до ма, гэ та 
ад ня ве дан ня, ля но ты ці шкод нас-
ці? — раз ва жае Юлія.

Што да ты чыц ца асоб на га збо ру 
па пе ры, то на гэ та ма ла дую ма му 
на тхні лі «спа бор ніц твы» ў дзі ця чым 
са дзе.

— Мы зма га ем ся, якая гру па 
больш ма ку ла ту ры на збі рае. Мне 
зда ец ца, гэ та ме на ві та тая са вец-

кая тра ды цыя, якую аба вяз ко ва 
вар та за ха ваць. Акра мя не па срэд-
най ка рыс ці, яна яшчэ і пры шчап ляе 
дзе цям з ран ня га ўзрос ту доб рую 
звыч ку, — ад зна чы ла Юлія.

Шкло жан чы на так са ма ня даў на 
па ча ла ад дзя ляць, пас ля та го як спе-
цы яль ны кан тэй нер з'я віў ся ў два ры 
до ма, праў да, су сед ня га.

— Я ме ла маг чы масць па бы ваць 
у ад ной з вё сак Гер ма ніі, дзе да вя-
ло ся па гля дзець як нем цы ста вяц ца 
да смец ця. Ка лі ў нас ад нос на чыс та, 
та му што пры бі ра юць, то ў іх чыс-
та, та му што не за смеч ва юць. Мне 

вель мі спа да ба ла ся, што шкля ную і 
алю мі ні е вую та ру мож на бы ло зда-
ваць у ганд лё выя пунк ты: у гэ тым 
вы пад ку вяр та ец ца па да так за іх, які 
спа га ня ец ца пры про да жы.

Яшчэ адзін па ка заль ны для мя не 
прык лад — гіс то рыя ма ёй зна ё май, 
якая пэў ны час жы ла ў Шве цыі. Там 
да пы тан ня сар та ван ня смец ця ста-
вяц ца вель мі стро га, сіс тэ ма доб ра 
на ла джа на, на ват спе цы яль ныя па ке-
ты пра да юц ца толь кі з ад мыс ло вы мі 
аба зна чэн ня мі. Ад ной чы ёй прый шоў 
штраф за тое, што ў смец ці з плас ты-
кам бы ла вы яў ле на па пе ра.

Ду маю, нам бы ло б ня дрэн на пры-
мя ніць па доб ны во пыт. Увес ці санк-
цыі за па ру шэн не пра ві лаў сар та ван-
ня. Па куль гэ та га не бу дзе, сі ту а цыя 
гла баль на не зме ніц ца, бо на род у 
нас та кі: маў ляў, на вош та сар та ваць, 
ка лі мож на і так вы кі нуць, — пад вя ла 
вы нік Юлія.

А вось амаль 80-га до вая Ган на 
Іль і ніч на, якую мы знай шлі, вя до ма, 
не ў ін тэр нэ це, пры трым лі ва ец ца ін-
ша га мер ка ван ня. Па жы лая жан чы-
на жы ве ад на, на 7-м па вер се, та му 
за ва ра ны смец цеп ра вод мо жа стаць 
для яе сур' ёз най праб ле май.

— Ка лі быў моц ны ма роз, я ты-
дзень не вы хо дзі ла на ву лі цу. Хлеб, 
ма ла ко пра сі ла су сед ку мне ку піць. 
Але не зма гу ж я звяр нуц ца да яе з 
прось бай вы кі нуць смец це. Гэ та ж 
не пры стой на! Ад нак ка лі яно не каль-
кі дзён бу дзе ста яць у ква тэ ры, так-
са ма не пры ем на.

Мне скла да на ра за брац ца ў ідэі 
сар та ван ня смец ця, та му я не ма гу 
ска заць «за» я ці «су праць». Але кі-
даць па жы лых лю дзей на во лю лё су, 
маў ляў, раз бі рай це ся са мі, так са ма 
нель га. Хай та ды той, хто пры бі рае 
пад' ез ды, пе ры я дыч на абы хо дзіць на-
шыя ква тэ ры і за бі рае ў нас смец це. 
Ка лі гэ та бу дзе ад бы вац ца праз дзень, 
то я на ват га то вая збі раць яго ў роз-
ныя па ке ты, — абя цае пен сі я нер ка.

З ад на го бо ку — Ган на Іль і ніч на, 
без умоў на, мае ра цыю, але з ін ша-
га — заў сё ды бу дуць па жы лыя лю дзі, 
якім бу дзе ня зруч на абы хо дзіц ца без 
смец цеп ра во даў, так што без пры-
чы нен ня ня зруч нас цяў ад мо віц ца ад 
яго не атры ма ец ца ні ко лі. І, мо жа, 
іс ці на га ва рыць ме на ві та вус на мі 
па жы лой жан чы ны: кры ху да па мо-
гі — і абу рэн няў ста не ку ды менш, а 
ка рыс ці пры ро ды — больш?

Да р'я КАС КО. kаskо@zvіаzdа.bу
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ГРО ШЫ 
НА КВЕТ КАХ 
І ПРЫ ЧОС КАХ

Адзін з пры быт ко вых ві даў дзей нас ці на вёс цы — сель ская гас па дар ка. 
Кан ку рэн цыя, вя до ма, ёсць, але на 100 пра цэн таў ні ша не за поў не на.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Кры ні ца ан ты са ні та рыі ці пры кме та кам фор ту?

Ка мен та рый спе цы я ліс таў дзяр жаў на га аб' яд нан ня 
«Мін ская га рад ская жыл лё вая гас па дар ка»

На ця пе раш ні мо мант ва ўсіх ра ё нах ста лі цы за кры ты 1624 ства лы 
смец цеп ра во даў, у тым лі ку 1009 ства лоў у 385 жы лых да мах част ко ва 
або цал кам бы лі за ва ра ны ле тась. У гэ тым го дзе пла ну ец ца за крыць 
яшчэ 1130 ства лоў смец цеп ра во даў.

У аб' яд нан ні за фік са ва ны адзін ка выя вы пад кі зва ро ту з іні цы я ты-
вай за вар ван ня смец цеп ра во да, ад нак пас ля пра вя дзен ня «пра цэ ду-
ры» скар гі ад жы ха роў не па сту па юць.

Пры пра вя дзен ні гэ тай ра бо ты КУП ЖКГ ра ё наў г. Мін ска кі ру-
юц ца тым, што сіс тэ ма смец це вы да лен ня жы ло га до ма ад но сіц ца 
да агуль най ма ё мас ці су мес на га до ма ўла дан ня. У су вя зі з гэ тым, 
згод на з дзе ю чым за ка на даў ствам, за крыц цё смец цеп ра во даў пра-
во дзіц ца па вы ні ках пра ве дзе ных схо даў з жы ха ра мі або апы тан няў 
пры зго дзе прос тай боль шас ці ад агуль най коль кас ці ўдзель ні каў 
агуль на га до ма ўла дан ня. Ра зам з тым на за крыц цё ства лоў смец-
цеп ра во даў уплы ва юць зва ро ты ін ва лі даў і па жы лых лю дзей, якія 
пра жы ва юць у до ме.

Да якіх вы ні каў гэ та пры вя ло? Ка лі ў 2014 го дзе ў Мін ску бы ло 
са бра на кры ху больш за 8 ты сяч тон па пе ры, шкла і па лі ме раў, то 
ў 2015-м — ужо 11,3 ты ся чы, а ў 2016-м — 12,4 ты ся чы тон. До ля 
ад сар та ва на га смец ця вы рас ла з 5—10% да 30%. Уво гу ле, ды на мі-
ка ста ноў чая. Пры чым два ры боль шас ці жы лых да моў уклю ча ны ў 
сіс тэ му  асоб на га збо ру смец ця ўжо не каль кі га доў. Вы клю чэн не — 
тэ ры то рыі, дзе ёміс тас ці прос та ня ма дзе па ста віць ці смец ця воз 
не змо жа іх за браць з-за ад сут нас ці раз ва рот най пля цоў кі. Та ды 
жы ха роў апа вя шча юць, што ў кро ка вай да ступ нас ці ёсць ад па вед-
ныя кан тэй не ры.

Ста тыс ты ка
Са мыя за па тра ба ва ныя 
ра бо чыя пра фе сіі 
на вёс цы — апе ра тар 
ма шын на га да ен ня 
і трак та рыст. Ся род 
спе цы я ліс таў 
най боль шым по пы там 
у най маль ні каў 
ка рыс та юц ца 
ве тэ ры на ры, заа тэх ні кі, 
ме ды цын скія сёст ры, 
ура чы, ін жы не ры 
і бух гал та ры. 
А ва кан сій эка на міс таў 
і юрыс таў, якія 
ў го ра дзе тра ды цый на 
ў дэ фі цы це, у сель скай 
мяс цо вас ці больш, чым 
бес пра цоў ных, што 
прэ тэн ду юць на іх.


