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Пра бяз вы плат ную суб сі-
дыю на раз віц цё сва ёй спра вы 
мне рас па вёў зна ё мы ган чар, 
які ня бла га стар та нуў дзя ку ю-
чы дзяр жаў най пад трым цы. Я 
так са ма вы ра шыў па спра ба-
ваць і ні коль кі не па шка да ваў 
пра гэ та. Уся го за два ме ся цы 
атры маў бяс цэн ны до свед. 
На пі сан не біз нес-пла на, 
спра ва здач насць дыс цып лі-
ну юць і са ма ар га ні зоў ва юць. 
Дзя ку ю чы кур сам па ас но вах 
прад пры маль ніц кай дзей нас-
ці па чы на еш лепш ве даць за-
кон. Я вель мі ўдзяч ны спе-
цы я ліс там, якія пра цу юць у 
цэнт ры за ня тас ці, за ін ды-
ві ду аль ны па ды ход і не абы-
яка васць. На кож най ста дыі 
мож на бы ло пра кан суль та-
вац ца, атры маць ад ка зы на 
свае пы тан ні...

Ка лі ска заў пра суб сі дыю 
сва ім сва я кам і зна ё мым, яны 
спа чат ку не па ве ры лі, ду ма лі, 
што гэ та «раз вод». Мне шка-
да, што лі ча ныя адзін кі ве да-
юць пра та кую маг чы масць. 
Інакш яшчэ больш ці ка вых 
ідэй змаг лі б ува со біц ца ў 
рэ аль нае жыц цё.

Вя до ма, гро шы не та кія вя-
лі кія, але іх ха пае для пер ша-
га кро ку. Я не лі чу гэ та «ха-
ля вай», бо над біз нес-пла нам 
трэ ба доб ра па кар пець, каб 
яго за цвер дзі лі. Гэ та шмат 
дае ў пла на ван ні сва ёй да-
лей шай дзей нас ці, па ляп шае 
ба чан не та го, чым збі ра еш ся 
зай мац ца ў жыц ці. На атры-
ма ныя гро шы на быў ін стру-
мен ты, ста нок. Іс тот ная да па-
мо га. Зра зу ме ла, толь кі на яе 
раз ліч ваць не вар та, бо, каб 
раз ві вац ца, па ста ян на да во-
дзіц ца на бы ваць ма тэ ры я лы 
ды но выя ін стру мен ты».

Да рэ чы, Ула дзі мір — пер-
шы за 20 га доў ся род ра-
мес ні каў і ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў Ві цеб-
ска, хто на пі саў біз нес-план 
па-бе ла рус ку. «Мя не гэ-
та вель мі ўра зі ла. Ні хто на 
жаль, не ска рыс таў ся сва ім 
за кон ным пра вам пі саць на 
род най мо ве. Пад час пра цы 

над біз нес-пла нам на кур сах 
да юць узо ры яго афарм лен-
ня. Я цал кам пе ра клаў шап кі 
да ку мен таў, тэр мі ны ў таб-
лі цах на бе ла рус кую мо ву. 
Бы ло ад чу ван не, што раб лю 
неш та важ нае, і тым, хто пой-
дзе за мной, бу дзе пра сцей. 
Не ча ка ную пры ем насць зра-
бі ла вы клад чы ца кур саў па 
біз нес-пла не. Яна ад мыс ло ва 
на дру ка ва ла для ад на го мя-
не па свед чан не аб за кан чэн-
ні кур саў па-бе ла рус ку. Ка-
лі аба ра няў біз нес-план, не 
бы ло ні я кіх пы тан няў на конт 
мо вы — на ад ва рот дзя ка ва лі, 
ад чу ваў ся шчы ры ін та рэс».

ПАС ЛЯ раз мо вы з Ула-
дзі мі рам я на кі ра ва ла-

ся ва ўпраў лен не па пра цы, 
за ня тас ці і са цы яль най аба-
ро не Ві цеб ска га гар вы кан ка-
ма, дзе пад ра бяз на да ве да-
ла ся пра ме ха нізм атры ман-
ня бяз вы плат най суб сі дыі. У 
ка бі не це га лоў на га спе цы-
я ліс та ад дзе ла гра мад скіх 
ра бот і ча со вай за ня тас ці 
мо ла дзі Воль гі ДА ЗОР ЦА-
ВАЙ шмат роз ных вы ра баў з 
са лом кі, гіп су, тка ні ны, ні так, 
дрэ ва...

— Гэ та вы ра бы на шых ра-
мес ні каў. Вось ві сіць кар ці на, 
вы ка на ная ў тэх ні цы ніт ка гра-
фіі. Яе аў та рка атры ма ла суб-
сі дыю на пры кан цы мі ну ла га 
го да. Жан чы на, да гля да ю чы 
сваю хво рую ма ці, асво і ла 
гэ тую тэх ні ку і прый шла да 

нас. Не па суб сі дыю, а прос-
та да ве дац ца, ці мож на з гэ-
тым ві дам дзей нас ці лі чыц ца 
ра мес ні кам. Па ка за ла свае 
ра бо ты, пы та ла ся, ці бу дуць 
яны ка рыс тац ца по пы там. За-
раз яна ў пра цэ се за куп кі аб-
ста ля ван ня, ні так. Мы з усі мі 
ра мес ні ка мі і прад пры маль-
ні ка мі ста ра ем ся пад трым лі-
ваць зва рот ную су вязь, аб-
мень вац ца ін фар ма цы яй, каб 
зра зу мець, якія кі рун кі за па-
тра ба ва ны. Пад час зно сі наў 
да вед ва ем ся пра праб ле мы, 
з які мі яны су ты ка юц ца, каб 
у да лей шым больш якас на 
пра ца ваць з кож ным бес пра-
цоў ным, які хо ча рас па чаць 
сваю спра ву.

— Воль га Ана толь еў на, 
да вай це ўя вім, што я бес-
пра цоў ная, у мя не ёсць ідэя 
для біз не су, але ня ма пер-
ша па чат ко ва га ка пі та лу. 
Рас ка жы це, што мне трэ ба 
зра біць, каб атры маць суб-
сі дыю і на блі зіц ца да сва ёй 
ма ры?

— Пер шае, што вы па він-
ны зра біць — гэ та атры маць 
афі цый ны ста тус бес пра цоў-
на га. Звяр тац ца трэ ба ў служ-
бу за ня тас ці па мес цы сва ёй 
рэ гіст ра цыі. У сва ёй пра цы 
мы кі ру ем ся «Па ла жэн нем аб 
са дзей ні чан ні бес пра цоў ным 
у ар га ні за цыі прад пры маль-
ніц кай дзей нас ці, дзей нас ці 
па ака зан ні па слуг у сфе ры 
аг ра эка ту рыз му, ра мес ніц кай 

дзей нас ці». Там пра пі са на, 
што на дзяр жаў ную фі нан-
са вую пад трым ку мо жа прэ-
тэн да ваць толь кі той, хто не 
мае ні я кіх па ру шэн няў згод на 
з За ко нам «Аб за ня тас ці на-
сель ніц тва Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь» і на пра ця гу ме ся ца з 
та го дня, як за рэ гіст ра ваў ся 
ў якас ці бес пра цоў на га, не 
змог пра ца ўлад ка вац ца на 
па ды хо дзя чую пра цу.

— Прай шоў ме сяц, я так 
і не змаг ла ўлад ка вац ца на 
пра цу. Што да лей?

— Пры хо дзі це да мя не са 
сва ёй карт кай бес пра цоў на-
га. І, ка лі ў вас ня ма па ру-
шэн няў і вы вы зна чы лі ся з 
ві дам дзей нас ці, па чы на ем 
пра ца ваць у кі рун ку ад крыц-
ця ўлас най спра вы. Перш-на-
перш пра па ноў ва ем прай сці 
на ву чан не на кур сах «Асно вы 
прад пры маль ніц кай дзей нас-
ці». Для ўсіх бес пра цоў ных 
яны бяс плат ныя. На кур сах 
вас на ву чаць гра мат на склас-
ці біз нес-план, які з'яў ля ец-
ца аба вяз ко вай умо вай для 
вы дзя лен ня вам фі нан са вай 
пад трым кі. Так са ма там вы 
атры ма е це мі ні мум пер ша-
сных ве даў, якія не аб ход ныя, 
каб рас па чаць сваю спра ву, 
змо жа це за даць свае пы тан-
ні. Мы па пя рэдж ва ем бес пра-
цоў ных, што на пра ця гу паў-
го да пас ля за кан чэн ня гэ тых 
кур саў трэ ба за рэ гіст ра вац ца 
прад пры маль ні кам ці ра мес-
ні кам. Інакш прый дзец ца вяр-
таць гро шы за на ву чан не.

— А коль кі ча су пра хо-
дзіць ад мо ман ту зва ро ту да 
мо ман ту вы да чы суб сі дыі?

— 2—2,5 ме ся ца. Ме сяц 
вы дзя ля ец ца для по шу ку 
пра цы, кур сы доў жац ца тры 
тыд ні... Ка лі біз нес-план га то-
вы, вы па да яце яго ў служ бу 
за ня тас ці ра зам з за явай аб 
прада стаў лен ні суб сі дыі. Ка-
мі сія ўсё гэ та раз гля дае і пры-
мае ра шэн не (па па ла жэн ні 
на пра ця гу 14 ка лян дар ных 
дзён). Але мы да апош ня га не 
ад цяг ва ем. Ста ра ем ся пра-
вес ці па ся джэн не ка мі сіі як 
ма га ра ней, каб бес пра цоў ны 
мог хут чэй па чаць ажыц цяў-

ляць сваю дзей насць. Ха чу 
звяр нуць ува гу, што рэ гіст-
ра вац ца прад пры маль ні кам 
або ра мес ні кам трэ ба толь кі 
пас ля та го, як гро шы прый-
шлі на ра ху нак, інакш мо гуць 
уз нік нуць праб ле мы.

— На якую су му я ма гу 
раз ліч ваць?

— Па мер суб сі дыі сён ня, 
у пры ват нас ці, для бес пра-
цоў ных Ві цеб ска — 11 бюд-
жэ таў пра жыт ко ва га мі ні му-
му. Гэ та 17 млн 245 тыс. 910 
руб лёў. Для тых, хто пра жы-
вае ў сель скай мяс цо вас ці ці 
ў ма лых га ра дах з вы со кай 
на пру жа нас цю на рын ку пра-
цы, пра ду гле джа на боль шая 
фі нан са вая пад трым ка — 15 
бюд жэ таў пра жыт ко ва га мі-
ні му му. Вы ка ры стан не суб-
сі дыі пра піс ва ец ца біз нес-
пла нам, за тым — да га во-
рам. Гэ тыя гро шы не трэ ба 
вяр таць дзяр жа ве. Але за іх 
па він на быць стро гая спра-
ва здач насць на пра ця гу 3 
ме ся цаў.

— На коль кі суб сі дыя для 
па чат ку біз не су ка рыс та ец-
ца па пу ляр нас цю?

— За 2015 год мы вы да лі 
58 суб сі дый, з іх 38 — ін ды ві-
ду аль ным прад пры маль ні кам, 
17 — ра мес ні кам, тры жан чы-
ны (цы руль ні цы-пра фе сі я на-
лы) за рэ гіст ра ва лі пры ват ныя 
ўні тар ныя прад пры ем ствы. Не-
дзе 30% тых, хто звяр та ец ца 
па фі нан са вую пад трым ку, — 
мо ладзь да 31 го да. Што ты-
чыц ца прад пры маль ні каў, то ў 
асноў ным у нас пе ра ва жа юць 
па слу гі (звя за ныя з гру за пе ра-
воз ка мі, так сі, ад дзе лач ны мі 
ра бо та мі, ра мон там і па шы вам 
швей ных вы ра баў) — тое, што 
на рын ку за па тра ба ва на заў-
сё ды. На жаль, апош нім ча сам 
ва кан сій па та кіх спе цы яль нас-
цях не шмат. Та му лю дзі, якія 
ва ло да юць да дзе най ква лі фі-
ка цыяй, усё час цей і час цей 
за дум ва юц ца над ства рэн нем 
улас на га біз не су. З но вых кі-
рун каў — пры бор ка вы твор-
чых па мяш кан няў, но вых да-
моў пас ля бу даў ніц тва, чыст ка 
ды ва ноў і мяк кай мэб лі.

— Маг чы ма, бы лі ней кія 

ары гі наль ныя, не ты по выя 
за явы?

— Ча сам пры хо дзіць ча ла-
век і здзіў ляе: ты не ча ка еш, 
што ён бу дзе ме на ві та гэ тым 
зай мац ца. Ка лі я яшчэ толь-
кі па чы на ла пра ца ваць, суб-
сі дыю атрым лі ваў ма ла ды 
ча ла век, які шыў ляль кі. З ім 
мож на бы ло бяс кон ца раз маў-
ляць, на прык лад, пра тое, як 
ён так аку рат нень ка крыль цы 
да анё ла пры ма ца ваў.

А зу сім ня даў на ма ла дая 
жан чы на вы ра шы ла аказ-
ваць па слу гі па тэх ніч ным 
аб слу гоў ван ні і ра мон це аў-
та ма бі ляў. Перш чым аран-
да ваць па мяш кан не, на бра-
ла ся до све ду на дзяр жаў най 
СТА. На пра ца ва ла ба зу май-
строў, якія спе цы я лі зу юц ца 
на ку заў ным ра мон це. Са ма 
ж аса біс та зай ма ец ца афар-
боў кай ма шын.

На пры кан цы го да суб-
сі дыю атры ма ла жан чы на, 
якая збі ра ец ца вы раб ляць 
драў ля ныя до мі кі для жы-
вёл: ку рэй, тру соў... Яны 
вель мі пры го жыя. Лю бо му, у 
ка го ёсць ка тэдж, ле ці шча, 
ду маю, за хо чац ца іх на быць. 
Так са ма на пер шы по гляд 
зда ец ца, што гэ та не зу сім 
жа но чая спра ва — пра ца ваць 
лоб зі кам, але за час дэ крэт-
на га водпуску яна зра зу ме ла: 
та кое ёй па ду шы...

Ка лі гля дзіш на та кіх ма-
ла дых лю дзей, па чы на еш 
яшчэ больш ца ніць сваю 
пра цу. Ра зу ме еш, што дзяр-
жа ва рэ аль на не ка му да па-
маг ла, унес ла ўклад у яго 
ста наў лен не, як ра мес ні ка 
або прад пры маль ні ка.

Мне пры ем на пра ца ваць 
з гэ тым кі рун кам. Вось толь кі 
шка да, ка лі ча ла век па сва ім 
не да гля дзе пры цяг ва ец ца да 
штраф ных санк цый. Ча сам 
за бы вае даць спра ва зда чу ці 
за пла ціць па да ткі. Та му, ка лі 
за клю ча ем да га вор, я не каль кі 
ра зоў кож на му на гад ваю пра 
яго аба вя за цель ствы. Бо час 
ця пер і так скла да ны, і не хо-
чац ца ліш ні раз за га няць ча ла-
ве ка ў не па сіль ную ка ба лу.

На дзея ДРЫ ЛА.

Я Ў РА МЕС НІ КІ ПАЙ ШОЎ БЫ...

Воль га ДА ЗОР ЦА ВА па каз вае вы ра бы ві цеб скіх ра мес ні каў.

(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)
Толь кі ў Бя рэ зін скім ра ё не — на 

па меж жы Мін шчы ны з Ма гі лёў шчы-
най, за ха ваў ся рэд кі і над звы чай ці-
ка вы ста ра жыт ны аб рад пад наз вай 
«Цяг нуць Ка ля ду на ду ба». Гэ та ні што 
ін шае, як вя сё лае раз ві тан не з са мым 
за гад ка вым і жа да ным ча сам у зем-
ля роб чым ка лен да ры на шых прод-
каў — ка ля да мі. Дзя ку ю чы бя рэ зін-
скім культ ра бот ні кам па пу ляр насць 
гэ та га яшчэ ня даў на на паў за бы та га 
звы чаю хут ка па шы ры ла ся ад рэ гія -
наль на га да ме жаў усёй кра і ны. Як 
куль тур най з'я вай аб ра дам вёс кі Но-
ві ны за ці ка ві лі ся на ву ко выя экс пер ты 
па вы ву чэн ні фальк лор най спад чы ны, 
і ў 2011 го дзе яму быў на да дзе ны ста-
тус пом ні ка не ма тэ ры яль най гіс то ры-
ка-куль тур най спад чы ны.

Ад ра дзі лі і кож ны год 21 сту дзе ня 
«ця га юць Ка ля ду» так са ма ў вёс ках 
Чы жа ха і Лю бу ша ны. Але най больш 
ві до вішч на ро бяць гэ та ў Но ві нах. Дзя-
ку ю чы на ма ган ня мі ад да най збі раль-
ні цы мяс цо ва га фальк ло ру і бы ло му 
кі раў ні ку До ма куль ту ры Ні не Клі мо-
віч, а так са ма яе дзе цям, уну кам, пля-
мен ні кам і сва я кам, якія скла да юць 
кас цяк эт на гур та «Ра дзі на» і якіх яна 
да лу чы ла да вы са ка род най спра вы 
ад ра джэн ня і за ха ван ня пе сен най і 
аб ра да вай спад чы ны, аб рад лёг ка 
ўпі саў ся ў кан тэкст су час на га вяс ко-
ва га жыц ця і стаў ві зі тоў кай не толь кі 
Но він, але і ўсёй Бя рэ зін шчы ны.

На па чат ку фі наль най част кай 
аб ра ду гас па ды ня ся чэ ста ры ве нік-
дзяр кач і вы кід вае яго на скры жа ван-
не ву ліц — каб ста рое, не па трэб нае і 

дрэн нае ады шло з до му, сям'і, вёс кі. 
По тым ста рэй шыя ўдзель ні цы і дзяў-
чат кі-пад лет кі ўбі ра юць са ла мя ны 
куль у жа ноц кае адзен не (ка шу лю, 
спад ніч ку, хус тач ку), ро бяць ры ту-
аль ную ляль ку — га лоў ны сім ва ліч ны 
ат ры бут пра даў жаль ні цы ро ду. Вы-
но сяць гэ ты сім вал плод нас ці зям лі 
і ні вы на двор, уру ча юць па ва жа най 
і пра ца ві тай ба бу лі (гэ тым ра зам — 
Ні не Дзміт ры еў не Клі мо віч), по тым 
са дзяць на сан кі, і вя сё лая пра цэ сія з 
тра ды цый най пес няй на кі роў ва ец ца 
за вёс ку:

«Ой, я Ка ля ду на дуб па вя ду. Ой, 
ра на-ра на, на дуб па вя ду...»

Здаў на бы та ва ла па вер'е, што трэ-
ба пад няць Ка ля ду на вы со кае дрэ-
ва. На шыя прод кі ца ні лі дуб — яго 
па раў ноў ва лі з асіл кам, у ім ба чы лі 

ад веч ны сім вал ро ду. Трэ ба, каб Ка-
ля да ся дзе ла на са мым вер се дрэ ва і 
гля дзе ла на сон ца. Но він скія ка ля доў-
шчы кі па тра ды цыі (бо лей за пяць га-
доў) во зяць Ка ля ду да ду ба ў по ле за 
вёс кай Мар цы я наў кай, усцяг ва юць гэ-
тую ляль ку-аба рэг ра зам з драў ля ным 
ко лам і гар шчэч кам з куц цёю, пры-
ма цоў ва юць да моц най га лі ны. Пад 
дрэ вам рас клад ва юць агонь, ва кол 
ду ба вод зяць ка ра год пад пес ню:

«Ка ля да, Ка ля дзі ца!
Мы ця бе ад гу ля лі,
Доб ра ша на ва лі,
А ця пер цяг нем на ду ба,
Ся дзі там лю ба.
Ся дзі там вы со ка
І гля дзі да лё ка...»
Вяр нуў шы ся ў ха ту (ця пер усё ад-

бы ва ец ца ў клу бе), ка ля доў шчы кі 

пра цяг ва юць вя сё лую бя се ду і аба-
вяз ко ва гу ля юць у «ка та». «Кот» 
— вя сё лая за ба ва для мо ла дзі з 
жар таў лі вы мі эле мен та мі эро ты кі і 
юнац ка га спры ту. У мно гіх ма ла дых 
вяс коў цаў пад час зі мо вых гуль няў 
па чы на лі ся са праўд ныя за ля цан ні 
і на ра джа лі ся са праўд ныя па чуц ці, 
якія, як пра ві ла, за кан чва лі ся вя-
сел лем.

Увес ну шлюб ныя па ры пры хо дзі-
лі да ду ба — та го са ма га, да яко га 
«цяг ну лі Ка ля ду», каб па гля дзець, ці 
пры ля це лі бус лы, ці зві лі гняз до на 
драў ля ным ко ле, пры ма ца ва ным у 
апош ні дзень Ка ляд...

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

(Больш фо та здым каў гля дзі це 
на сай це zvіazda.by)

БЫ ВАЙ, КА ЛЯ ДА!БЫ ВАЙ, КА ЛЯ ДА!


