
ТЭМА ТЫДНЯ

11

7 снежня 2018 г. 3
Маг чы мас ці 

для са ма за ня тас ці
і раз віц ця біз не су на вёс цы ёсць. 
Спра ва за іні цы я ты вай гра ма дзян

Ці шы ня, пры ро да, а так са ма не да ра гі кошт жыл ля 
і арэн ды вы твор чых пло шчаў мо гуць са дзей ні ча ць 
та му, каб ад ра дзіць жыц цё на вёс цы. Мно гім лю дзям 
умо вы пра жы ван ня ў сель скай мяс цо вас ці за раз 
зда юц ца больш кам форт ны мі, чым у шум ным 
ме га по лі се. Між тым, каб пры цяг нуць на сель ніц тва ў 
вёс ку, у сель скай мяс цо вас ці па він ны быць ство ра ны 
ра бо чыя мес цы з год най апла тай пра цы, лі чыць 
стар шы ня Го мель ска га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Ка ця ры на ЗЕН КЕ ВІЧ:

— Ця пер скла ла ся спры яль-
нае ста но ві шча для та го, каб 
ад крыць сваю спра ву на вёс цы, 
і мно гія прад пры маль ні кі па ча-
лі ўжо вы ка рыс тоў ваць гэ тыя 
маг чы мас ці для раз віц ця ма ло-
га біз не су. Дзей ні ча юць Дэ крэт 
Прэ зі дэн та № 7 «Аб раз віц ці 
прад пры маль ніц тва», ука зы 
«Аб раз віц ці ганд лю, гра мад-
ска га хар ча ван ня і бы та во га 

аб слу гоў ван ня», «Аб рэ гу ля ван ні дзей нас ці фі зіч ных 
асоб», «Аб раз віц ці аг ра эка ту рыз му», «Аб ажыц цяў-
лен ні фі зіч ны мі асо ба мі ра мес най дзей нас ці». Нар ма-
тыў ныя да ку мен ты ўхі лі лі за ліш нія ад мі ніст ра цый ныя 
бар' е ры і зра бі лі пы тан ні ар га ні за цыі біз не су і са ма за-
ня тас ці пра сцей шы мі, зра зу ме лы мі і да ступ ны мі для 
гра ма дзян. За да ча дэ пу та таў усіх уз роў няў — да но-
сіць у да ступ най фор ме гэ тую ін фар ма цыю да кож на га 
ча ла ве ка.

— Як мож на аха рак та ры за ваць сё лет нюю сі ту а-
цыю на рын ку за ня тас ці Го мель шчы ны?

— Вы ні кі ма ні то рын гу рын ку пра цы па каз ва юць, што 
за 9 ме ся цаў го да яна за ста ва ла ся ста біль най. Па мен-
шы ла ся коль касць лю дзей, якія ста яць на ўлі ку бес пра-
цоў ных, па вя лі чы ла ся коль касць за яў ле ных ва кан сій. 
Сё ле та за 9 ме ся цаў ака за на са дзей ні чан не ў пра ца-
ўлад ка ван ні на на яў ныя ва кан сіі і ство ра ны пра цоў-
ныя мес цы для 21,6 ты ся чы гра ма дзян, у тым лі ку для 
амаль 13 ты сяч бес пра цоў ных. У сель скай мяс цо вас ці 
пра ца ўлад ка ва на 2,8 ты ся чы бес пра цоў ных. Для ар-
га ні за цыі ра мес най дзей нас ці са срод каў фон ду са цы-
яль най аба ро ны на сель ніц тва Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы-
лу ча ны суб сі дыі 36 гра ма дзя нам з лі ку бес пра цоў ных, 
8 — на ар га ні за цыю ся лян ска-фер мер скай гас па дар кі. 
Уся го ж у Го мель скай воб лас ці ка ля чатырох ты сяч 
ча ла век ажыц цяў ля юць ра мес ную дзей насць, больш 
за тры ты ся чы ча ла век ажыц цяў ля юць дзей насць без 
дзяр жаў най рэ гіст ра цыі ў якас ці ін ды ві ду аль на га прад-
пры маль ні ка. У тыя рэ гі ё ны, дзе не ха пае пра цоў ных 
рэ сур саў, пе ра се ле на 16 сем' яў бес пра цоў ных гра ма-
дзян. Са срод каў бюд жэ ту бес пра цоў ным і чле нам іх 
сем' яў вы дзе ле ны гра шо выя срод кі ў су ме 13,4 ты ся чы 
руб лёў. Для за бес пя чэн ня аг ра пра мыс ло ва га комп лек-
су ква лі фі ка ва ны мі кад ра мі ажыц цяў ля ла ся пра фе сій-
нае на ву чан не 200 бес пра цоў ных, якія пра жы ва юць у 
сель скай мяс цо вас ці.

— Як у воб лас ці вы ка рыс тоў ва ец ца маг чы масць 
ар га ні за цыі прад пры маль ніц тва і вя дзен ня біз не су 
на ба зе дзяр жаў най ма ё мас ці, якая не вы ка рыс-
тоў ва ла ся?

— Для вя дзен ня біз не су, а так са ма для рэ кан струк-
цыі пад жыл лё і вя дзен не да па мож най гас па дар кі мож-
на на быць дзяр жаў ную не ру хо масць за ад ну ба за вую 
ве лі чы ню або ў бяз вы плат нае ка ры стан не пад аформ-
ле ныя да га во рам аба вя за цель ствы па ства рэн ні ра бо-
чых мес цаў, або бяз вы плат на ва ўлас насць для рэа лі-
за цыі ін вест пра ек таў. Уся го ў Го мель скай воб лас ці на 
ба зе аб' ек таў дзяр жаў най улас нас ці, якія не вы ка рыс-
тоў ва лі ся, ство ра на 1500 ра бо чых мес цаў. Па ста не на 
20 ліс та па да сё ле та ў сель скай мяс цо вас ці рэа лі за ва ны 
70 аб' ек таў, з іх для ар га ні за цыі вы твор час ці — 18, ганд-
лю — 12, рэ кан струк цыі пад жыл лё і вя дзен не да па мож най 
гас па дар кі — 14, аг ра эка ту рызм — 8, ін шыя ад мі ніст ра цый-
на-гас па дар чыя мэ ты — 18. Та кім чы нам, боль шая част ка 
не ру хо мас ці на бы ва ец ца ме на ві та дзе ля вы твор чых мэт. 
Знач ная коль касць не ру хо мас ці рэа лі за ва на прад стаў ні-
кам ма ло га біз не су і ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам 
для ар га ні за цыі ганд лю ў сель скай мяс цо вас ці. На га даю, 
што яшчэ ле тась Го мель скім аб лас ным Са ве там дэ пу та таў 
бы ло пры ня та ра шэн не «Аб ме рах па рэа лі за цыі Ука-
за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 22 ве рас ня 2017 г. 
№ 345», якім за цвер джа ны пе ра лік на се ле ных пунк таў і 
тэ ры то рый па-за на се ле ны мі пунк та мі, якія ад но сяц ца да 
тэ ры то рый сель скай мяс цо вас ці і ма лых га рад скіх па ся-
лен няў. Гэ ты пе ра лік сфар мі ра ва ны на пад ста ве пра па-
ноў ра ён ных Са ве таў дэ пу та таў і мяс цо вых вы ка наў чых і 
рас па рад чых ор га наў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Каб рас па чаць сваю спра ву, 
па трэб ны стар та вы ка пі тал. Адзін 
з ва ры ян таў атры маць гро шы — 
звяр нуц ца ў служ бу за ня тас ці па 
суб сі дыю. Для тых, хто збі ра ец ца 
вес ці біз нес у сель скай мяс цо вас ці, 
ма тэ ры яль ная да па мо га скла дае 
15 бюд жэ таў пра жыт ко ва га мі ні му му 
(3,2 ты ся чы руб лёў). На што ха пае 
гэ тых гро шай?

«Шу ка ла ра бо ту 
і ў Брэс це, і ў Мін ску»

Со фія КА МЯ НОЎ СКАЯ з вёс кі 
Пер ша май ская (Бя ро заў скі ра ён) усё 
жыц цё зай ма ла ся дэ ка ра тыў на-пры-
клад ной твор час цю. Скон чы ла Баб-
руй скае мас тац кае ву чы лі шча, доў гі 
час бы ла кі раў ні ком гурт ка ў дзі ця-
чым эс тэ тыч ным цэнт ры. А по тым 
кар ды наль на змя ні ла ра бо ту — ста ла 
пры ём най ма ці для дзвюх дзяў чы нак. 
Ка лі ж праз пяць га доў жан чы на за ха-
це ла вяр нуц ца ў твор часць, знай сці 
па ды хо дзя чую ва кан сію ака за ла ся 
цяж ка.

— Я шу ка ла ра бо ту не толь кі ў Бя-
ро зе, але і ў Брэс це, і ў Мін ску. Але 
ад да ваць увесь за ро бак за здым нае 
жыл лё не ва ры янт. Прый шла та ды ў 
служ бу за ня тас ці, рас ка за ла, што ма-
гу ра біць. Мя не ад пра ві лі на кур сы 
па прад пры маль ніц тве — ву чыц ца, як 
вес ці сваю спра ву.

Со фія за рэ гіст ра ва ла ся ра мес ні-
кам: вы ра шы ла вы раб ляць свя точ ныя 
ак се су а ры і су ве ні ры. На прык лад, аб-
ру сы на стол для ма ла дзё наў, упры го-
жа ныя бу тэль кі і ке лі хі. За суб сі дыю 
яна за ку пі ла аб ста ля ван не: доб рую 
швей ную ма шын ку для вы шыў кі, 
прас-гід ра ад па рваль нік, пры бор для 
вы паль ван ня з роз ны мі на сад ка мі. 
На бы ла так са ма па лат ку, каб рэа лі-
зоў ваць вы ра бы на вы стаў ках.

— Суб сі дыя — гэ та доб ры штур-
шок, — лі чыць жан чы на, якая вось 
ужо тры га ды пра цуе на ся бе. — На ват 
тыя ж на жні цы для тка ні ны каш ту юць 
до ра га — бес пра цоў ны са бе та ко га не 
да зво ліць.

Свае су ве ні ры Со фія рэ кла муе на 
кір ма шах і ў ін тэр нэ це. Ка жа, як толь кі 
раз мяс ці ла фо та вы ра баў, ад ра зу па-
сы па лі ся за ка зы.

Жан чы на ра іць: важ на знай сці 
доб рых па стаў шчы коў ма тэ ры я лу. 
З не ка то ры мі кра ма мі яна за клю чы ла 
кант ракт на пяць га доў і атрым лі вае 
15-пра цэнт ную зніж ку на тка ні ны.

Клі ен ты Со фіі ў асноў ным з Бя ро-
зы. Ра мес ні ца за ўва жае, што спра ва 
гэ та пры быт ко вая: з ад на го за ка зу і 
300 руб лёў мож на за ра біць. «З го ла ду 
дак лад на на па мрэш», — жар туе.

«Ра біў стаў ку на бюд жэт ны 
ва ры янт — і па мы ліў ся»

— Мя не заў сё ды цяг ну ла да пры-
ват на га біз не су. «Сва бод нае пла-
ван не» прак ты ка ваў яшчэ ў па чат ку 
1990-х. Як і ўсе, пра ца ваў па схе ме 
«ку пі-пра дай». За меж жа, аван ту ры, — 
ус па мі нае Сця пан БУЛЬ КЕ ВІЧ.

Га доў 10 та му яму да стаў ся дом 
у вёс цы Ку роў шчы на Бя ро заў ска га 
ра ё на. Муж чы на па кры се стаў яго 
ад наў ляць — ма рыў ад крыць аг-
ра ся дзі бу. Усё ад цяг ваў: ну, мо жа 
ў на ступ ным го дзе. Па ра лель на ён 

пра ца ваў ме ха ні кам у Бя ро зе. Але 
прад пры ем ства аб анк ру ці ла ся, і Сця-
пан па ду маў, што са мы час рэа лі за-
ваць даў нюю ма ру.

— Ка лі б ве даў, коль кі гэ та каш-
туе, на пэў на, не па чы наў бы. Суб сі-
дыя па кры ла толь кі ма лень кую част ку 
рас хо даў, — пры зна ец ца. За гро шы, 
вы дзе ле ныя служ бай за ня тас ці, муж-
чы на ку піў у гас ця вы дом праль ную 
ма шы ну, тэ ле ві зар, стол для на столь-
на га тэ ні са.

Прад пры маль нік мер ка ваў, што 
ся дзі ба ў та кім мес цы аба вяз ко ва бу-
дзе ка рыс тац ца по пы там: ва кол — са-
жал кі, ва да схо ві шча Ся лец. На збі раў 
для ан ту ра жу ста ра даў ня га ся лян ска-
га на чын ня, пад рых та ваў ся час та ваць 
гас цей хат нім ма лі на вым ві ном.

— Увесь раз лік быў на ры ба коў і 
па ляў ні чых, якія ў гэ ту зо ну лю бяць 
пры яз джаць. І тут не так ужо шмат 
мес цаў, каб спы ніц ца. Я ра біў стаў ку 
на бюд жэт ны ва ры янт. Ака за ла ся, па-
мы ліў ся. Бюд жэт ні кі ад да юць пе ра ва-
гу на чоў цы ў па лат ках ці ў ма шы нах, — 
дзе ліц ца во пы там су раз моў нік.

Пра вёў шы ра бо ту над па мыл ка мі, 
на на ступ ны се зон Сця пан хо ча ак тыў-
ней за няц ца рэ кла май: клі ен таў бы ло 
не так шмат, як раз ліч ваў. Ша лё на га 
пры быт ку ад аг ра ту рыз му прад пры-
маль нік не ча кае. «Я не збі ра ю ся быць 
міль я не рам. Мне б ся рэд ні за ро бак 
мець, і бу ду за да во ле ны».

«З за куп ка мі ле су цяж ка»
Ле там мі ну ла га го да Воль га ШЫД-

ЛОЎ СКАЯ ра зам з му жам за пус ці ла 
ўлас ны біз нес — на рых тоў ку і про даж 
дроў. Для жан чы ны, у дып ло ме якой 
за пі са на «цы руль нік», ва ры янт не ча-
ка ны. Але Воль га ўдак лад няе: па спе-
цы яль нас ці так і не пра ца ва ла, бы ла 
са цы яль ным ра бот ні кам. Яна жы ве ў 
ма лень кай вёс цы Ка мар ні кі Ма ла дзе-
чан ска га ра ё на, дзе ўся го пяць да моў. 
Кра мы, дзі ця чы са док — у су сед няй 
вёс цы за паў та ра кі ла мет ра. Сю ды за-
яз джае толь кі аў та кра ма.

— Мая вёс ка зна хо дзіц ца ў ле се, з 
дзець мі на ра бо ту не вы брац ца. Са-
док пра цуе з вась мі ра ні цы: па куль 
ма ло га за вя зеш, ужо ні ку ды не па спе-
еш. Вось і вы ра шы лі з му жам ся мей ны 
біз нес рас па чаць, — апіс вае жан чы на 
сі ту а цыю.

Муж Воль гі ад ву чыў ся на спе цы я-
ліс та па дрэ ва ап ра цоў цы. Пра ца ваў 
трак та рыс там, а ў воль ны час пад-
за раб ляў у ад на го муж чы ны, дзе ка-
лоў дро вы. Сям'я і па ду ма ла: ча му б 
не зай мац ца тым жа, але для ся бе? 
І афор мі ла ІП.

— Ра за брац ца з да ку мен та цы яй, 
каб за рэ гіст ра вац ца і па чаць дзей-
насць, са праў ды скла да на, — рас каз-
вае Воль га. — Да вя ло ся на ват звяр-
тац ца па кан суль та цыю да бух гал та ра. 
Вель мі шмат ва ла кі ты, па пер.

Атры ма най суб сі дыі ха пі ла на пра-
фе сій ную бен за пі лу, дры ва кол, рас-

ход ні кі. Част ку ін стру мен таў куп ля лі 
на гро шы з ся мей най скар бон кі.

Каб пра соў ваць свае па слу гі, на-
вас пе ча ныя прад пры маль ні кі кле і лі 
аб' явы на слу пах, раз мя шча лі рэ кла му 
ў ін тэр нэ це. Але лепш за ўсё спра ца-
ва ла «са ра фан нае ра дыё».

— Праз тры ме ся цы мы ста лі на но-
гі. Ня даў на ку пі лі трак тар — ле там на 
яго за ра бі лі, — рас каз вае Воль га пра 
пос пе хі.

Ра бо та па на рых тоў цы дроў се зон-
ная, най больш за гру жа ны пе ры яд — 
ле та і во сень. «У жніў ні—ве рас ні, ка-
лі б да ва лі дро вы, мы б су тка мі іх ва-
зі лі. Але з за куп ка мі цяж ка, — звяр тае 
Воль га ўва гу на праб ле му. — Ча сам 
дроў не да пра сіц ца — ад ной чы паў та-
ра ме ся ца ча ка лі. Ча му так? На пэў на, 
на нас, як на дроб ных «іпэш ні каў», не 
звяр та юць ува гі, ляс га сам больш вы-
гад на пра ца ваць з ап та ві ка мі».

Не ча ка ны мі для вяс ко вых прад-
пры маль ні каў ста лі і вы со кія за ку-
пач ныя цэ ны. Жан чы на пры во дзіць 
ліч бы: ка лі фі зіч ным асо бам шэсць 
ку боў дроў з умо вай са ма вы ва зу ад-
пус ка юць за 60 руб лёў, то ар га ні за-
цыі — за 140.

— Уя ві це, па якой ца не та ды я ма гу 
іх пра даць. Для мяс цо вых жы ха роў 
гэ та вель мі до ра га. У Ма ла дзеч не 
па між на рых тоў шчы ка мі ле су моц-
ная кан ку рэн цыя, плюс не ле галь ных 
ганд ля роў ха пае. Та му мы больш 
ары ен ту ем ся на Ра там ку, За слаўе — 
там лю дзей не бян тэ жаць на шы цэ ны. 
За год ужо на ват па ста ян ных клі ен таў 
на пра ца ва лі.

Гро шы вяр таць не трэ ба — 
пры пэў ных умо вах

За дзе вяць ме ся цаў бя гу ча га го да 
суб сі дыі на ад крыц цё сва ёй спра вы 
атры ма лі 1318 ча ла век, з іх у сель скай 
мяс цо вас ці — 248 (18,8 %). Асноў-
ная дзей насць, якую абі ра лі прад пры-
маль ні кі, — ака зан не транс парт ных, 
цы руль ніц кіх па слуг, бу даў ні ча-ад-
дзе лач ныя ра бо ты, аб слу гоў ван не 
аў та ма бі ляў, па шыў і ра монт адзен-
ня, вы твор часць сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі.

На пра ця гу трох ме ся цаў бес пра-
цоў ны му сіць даць спра ва зда чу, на 
што ён па тра ціў вы дзе ле ную яму 
ма тэ ры яль ную да па мо гу, а так са ма 
год зай мац ца прад пры маль ніц кай 
дзей нас цю. Інакш гро шы да вя дзец ца 
вяр нуць. Суб сі дыя паў тор на не вы-
да ец ца.

У Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най 
аба ро ны ад зна ча юць доб рую тэн дэн-
цыю: прад пры маль ні кі-па чат коў цы 
ста лі больш «пад ка ва ны мі». Ка лі ле-
тась з тых, хто атры маў срод кі на ад-
крыц цё сва ёй спра вы, на кур сах па 
прад пры маль ніц тве (служ ба за ня тас-
ці ар га ні зуе іх бяс плат на) на ву ча лі ся 
53,2 %, то сё ле та — 61,3 %.

Што ці ка ва, з увя дзен нем па слаб-
лен няў для біз не су, пра пі са ных у Дэ-
крэ це № 7, коль касць зва ро таў па 
суб сі дыі кры ху ска ра ці ла ся. У мі ніс-
тэр стве тлу ма чаць: па шы рыў ся пе ра-
лік дзей нас ці, якой мож на зай мац ца 
без рэ гіст ра цыі ІП, і мно гія ста лі гэ тым 
ка рыс тац ца. А гра шо вая да па мо га ад 
служ бы за ня тас ці на та кіх умо вах не 
вы да ец ца.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

УЛАС НЫ ДО СВЕД

«ЗА СУБ СІ ДЫЮ 
КУ ПІЎ ДРЫ ВА КОЛ»
Які біз нес мож на ад крыць на гро шы ад цэнт ра за ня тас ці

За дзе вяць ме ся цаў бя гу ча га 
го да суб сі дыі на ад крыц цё 
сва ёй спра вы атры ма лі 
1318 ча ла век, з іх у сель скай 
мяс цо вас ці — 248 (18,8 %).


