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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

Стэ рэа тып пра тое, што пе ра важ ная боль шасць 
прад пры маль ні каў — гэ та ганд ля ры, аб вяр гае 
ад па вед ная ста тыс ты ка. Біз нес на са май спра ве 
шмат про філь ны. Усё больш ра шу ча ру шыць ён у сфе ры 
вы твор час ці. Да рэ чы, на Ві цеб шчы не ёсць пра дук цыя, 
якую вы раб ля юць толь кі на прад пры ем ствах ма ло га 
і ся рэд ня га біз не су. У пры ват нас ці, ад на фаз ныя 
элект ра ру ха ві кі пе ра мен на га то ку, адзен не з 
на ту раль на га фут ра, шам пунь, ша ка лад і гэ так да лей.

У глы бін цы — прэ фе рэн цыі
На сён ня ў паў ноч най воб лас ці кра і ны за рэ гіст ра ва ныя 

больш за 9 ты сяч фір маў, якія ад но сяц ца да ма ло га і ся рэд-
ня га прад пры маль ніц тва, ка ля 23 ты ся чы ІП.

Коль касць дзе ла вых лю дзей з глы бін кі так са ма па вя ліч-
ва ец ца. І ім га ран та ва ныя прэ фе рэн цыі. Ад па вед ны Дэ крэт 
№6 Прэ зі дэн та з'я віў ся ў 2012 го дзе. Дзя ку ю чы пры ві ле ям, 
коль касць прад пры маль ніц кіх ар га ні за цый у ма лых га ра-
дах, аг ра га рад ках па вя лі чы ла ся на 5%. А ра зам гэ та амаль 
што 40% ад усіх за рэ гіст ра ва ных у воб лас ці.

— Пад атко вы мі льго та мі ак тыў на ка рыс та юц ца суб' ек-
ты прад пры маль ніц тва Бе шан ко віц ка га, Ра сон ска га і Лёз-
нен ска га ра ё наў. Ма ё мас ны мі — По лац ка га, Ві цеб ска га 
і Па стаў ска га. А най больш ак тыў ныя «льгот ні кі» — у Ле-
пель скім, — кан ста туе на мес нік стар шы ні Ві цеб ска га 
абл вы кан ка ма Алег МАЦ КЕ ВІЧ.

У сель скай мяс цо вас ці вы гад ней рас па чы наць сваю 
спра ву і бес пра цоў ным. Усе па тэн цыяль ныя прад пры маль-
ні кі з лі ку бес пра цоў ных мо гуць прэ тэн да ваць на доб рую 
бяз вы плат ную суб сі дыю. Яе су ма — ад 11 да 20 ся рэд ніх 

бюд жэ таў пра жы тач на га мі ні му му (з 1 ліс та па да па мер ад-
на го бюд жэ ту —174,52 руб ля)...

А як мо гуць дэ пу та ты мяс цо вых Са ве таў да па маг чы раз-
віц цю не дзяр жаў на га сек та ра эка но мі кі?

— У кра і не ство ра ная нар маль ная нар ма тыў ная ба за для 
пад трым кі дзе ла вой іні цы я ты вы. У нас са праў ды спры яль ныя 
ўмо вы для ін вес ты цый най і іна ва цый най дзей нас ці. Па шы ра-
ец ца дзяр жаў на-пры ват нае парт нёр ства. І дэ пу та ты аб лас ных і 
ра ён ных Са ве таў па він ны пры маць ра шэн ні, якія да па ма га лі б 
роск ві ту прад пры маль ніц тва. Я маю на ўва зе маг чы масць 
вы ка ры стан ня дзяр жаў най ма ё мас ці, зям лі і ін шае, — рас каз-
вае па моч нік Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь — га лоў ны 
ін спек тар па Ві цеб скай воб лас ці Аляк сандр ПА ЗНЯК.

Ма лень кія і вя лі кія
Ка ля 80% суб' ек таў ся рэд ня га прад пры маль ніц тва ажыц-

цяў ля юць дзей насць у га лі не пра мыс ло вас ці, бу даў ніц тва, 
сель скай гас па дар кі. А так зва ны ма лы біз нес (фір мы да 100 
ча ла век) за ся ро дзіў ся ў асноў ным на сфе ры па слуг на сель-
ніц тву. І толь кі 36,5% зай ма юц ца ганд лем.

Ці ка ва, што не вя лі кія фір мы, як і ў кра і нах з ба га тым 
во пы там біз нес-дзей нас ці, па спя хо ва вы кон ва юць за ка зы 
буй ных прад пры ем стваў. Гэ та — парт нёр ства ў фор ме суб-
кант рак та цыі. Та кім чы нам, на пад ста ве ка а пе ра цыі вы пус-
ка юц ца: упа коў ка для хар чо вых пра дук таў, кам плек ту ю чыя 
для абут ку, вы мя раль ныя пры бо ры, со лад, та ра, пад до ны... 
У пе ра лі ку за ка заў біз не су ёсць і лан цу гі, і спру жы ны для 
сель ска гас па дар чай тэх ні кі, і кра пеж ныя вы ра бы, і гэ так 
да лей. Але да во пы ту ў гэ тым пы тан ні раз ві тых кра ін нам 
яшчэ да лё ка. А ме на ві та та кая прак ты ка — адзін з вя ду чых 
фак та раў па вы шэн ня эфек тыў нас ці вы твор час ці.

— Змя ніць сі ту а цыю мо жа рэ струк ту ры за цыя пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў. Не за гру жа нае аб ста ля ван не і пус тыя цэ хі — 
гэ та рас ко ша. Кож ны ру бель ак ты ваў па ві нен пра ца ваць. Тут 
мо гуць быць ство ра ны функ цы я наль ныя ма лыя прад пры ем-
ствы. Ад па вед на з'я вяц ца но выя пра цоў ныя мес цы, па ні зяц ца 
вы дат кі, ска ро ціц ца ім парт, — пра цяг вае ві цэ-гу бер на тар.

Што да ты чыц ца экс пар ту, на до лю біз не су на сён ня пры хо-
дзіц ца амаль што яго тра ці на. Зра зу ме ла, па тэн цы ял вя лі кі.

Што ў ін ку ба та ры
У на ро дзе ка жуць, што ку ра нят во сен ню лі чаць, а ў ін ку-

ба та ры для біз не су пры рост пад ліч ва юць вель мі час та.
— За 16 га доў ад кры лі больш за 100 па спя хо вых прад пры-

ем стваў. На іх пра цу юць ка ля 1000 ча ла век... Сён ня ў вась мі 
бу дын ках раз ме шча ны ка ля 180 суб' ек таў гас па да ран ня, 
— рас каз вае ды рэк тар ін ку ба та ра ма ло га прад пры-
маль ніц тва пра ва вой гру пы «За кон і па ра дак» Мі ха іл 
КЕЙ ЗЕ РАЎ.

У ін ку ба та ры па сім ва ліч най ца не мож на аран да ваць 
па мяш кан не пад офіс, вы твор часць, склад. Тут аказ ва юць 
юры дыч ныя, бух гал тар скія, мар ке тын га выя па слу гі. Ства-
ра ец ца біз нес-шко ла для кі раў ні коў прад пры ем стваў — іх 
на ву чаць ары ен та вац ца ў су час ных рэа лі ях біз не су, пе ра-
адоль ваць кры зі сы, пра віль на на ладж ваць су вя зі, шу каць 
ін вес та раў і за каз чы каў.

Пра тое, што пад трым ка мяс цо вай ула ды па раў наль на 
эфек тыў ная, свед чаць на ступ ныя ліч бы. Толь кі ў пер шым 
паў год дзі гэ та га го да па ча лі дзей насць ка ля 150 но вых ар га-
ні за цый і 12 вы твор час цяў. Ство ра на ка ля 1,2 ты ся чы но вых 
ра бо чых мес цаў...

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. рukshаnskі@zvіаzdа.bу

МА ЛЫ, ДЫ ДА РА ГІ

БІЗ НЕ СУ — ЗЯ ЛЁ НАЕ СВЯТ ЛОБІЗ НЕ СУ — ЗЯ ЛЁ НАЕ СВЯТ ЛО

ЛАД ЖЫЦЦЯ

У ЧАР ГУ ПА ФРУК ТО ВЫ СЫР!У ЧАР ГУ ПА ФРУК ТО ВЫ СЫР!
Які смак бе ла рус кай кух ні? Сям'я Ві на ку ра вых упэў не на, што яб лыч ны

Юлія і Кас тусь мін ча не, але 
пяць га доў та му вы ра шы лі 
пе ра ехаць у Смар гон скі 
ра ён і па чаць улас ную 
спра ву. Як га во рыць 
гас па ды ня, яны фа на ты 
вяс ко ва га ла ду жыц ця. 
Ця пер ра зам са сва і мі 
дзець мі Ар ту рам і Ве ра ні кай 
жы вуць на ху та ры і ро бяць, 
для ка гось ці цу доў ны, а 
для знаў цаў — тра ды цый на 
бе ла рус кі, яб лыч ны сыр.

Ве да ем на ша
Не кож ная сям'я ад ва жыц-

ца пе ра ехаць са ста лі цы ў вёс ку. 
Але Кас тусь і Юлія га во раць, што 
на ват на ху та ры жыць не цяж ка. 
Асаб лі ва ка лі ёсць ма шы на. Пе-
рад тым як пе ра ехаць, яны змя-
ні лі не каль кі хат. Спа чат ку ку пі лі 
ха ту-гні луш ку ўся го за 300 до ла-
раў. Свят ло ўклю ча еш — і яна як 
аба жур: звон ку ві даць, як пра мя ні 
пра бі ва юц ца скрозь сце ны. У ёй 
пе ра зі ма ва лі, а по тым пе ра еха лі 
на ху тар. Там і па ча лі зай мац ца 
ся дзі бай і вы рошч ваць эка ла гіч на 
чыс тыя пра дук ты.

Яб лыч ны сыр нель га з чымсь-
ці пе ра блы таць, та му яго лёг ка 
зра біць бе ла рус кім на цы я наль-
ным пра дук там, лі чаць гас па да-
ры. Уво гу ле, яго га ту юць толь кі ў 
нас і ў Літ ве, але рэ цэп ты з роз ных 
кра ін ад роз ні ва юц ца, ды і смак 
так са ма. Рэ цэпт яб лыч на га сы ру 
вя до мы на на шых зем лях здаў на. 

Адзін з яго ва ры ян таў — са лод-
кі. Яб лы кі на па ло ву змеш ва юць з 
цук рам ці мё дам. Але та кая стра ва 
маг ла з'я віц ца на ста ле толь кі за-
мож ных шлях ці чаў, бо цу кар быў 
да во лі да ра гім ін грэ ды ен там. А 
вось ся ля не хут чэй ужы ва лі яб-
лыч ны сыр з кме нам. Ка лі да даць 
ту ды яшчэ чыр во на га пер цу і со лі 
— ён бу дзе на гад ваць каў ба су. Та-
кі сыр доб ра ідзе ў якас ці за кус кі. 

Ця пер сям'я Ві на ку ра вых раз-
ліч вае ад крыць сваю сыр ную вы-
твор часць. У рам ках аг ра ся дзі бы 
вы раб ляць пра дукт да во лі цяж ка: 
пра да ваць мож на толь кі з рук у 
ру кі, ды і шмат не на га ту ешь. А 
так мож на вы хо дзіць на вя лі кія 
аб' ёмы і ганд ля ваць праз кра мы. 
Дру гая ідэя — звяр нуц ца да кан-
сер ва ва га за во да, каб узяць аб-
ста ля ван не ў арэн ду і на ім ужо га-
та ваць яб лыч ны сыр і пра да ваць 
пад сва ім брэн дам. Гэ та пер шы 
пра дукт, з якім яны пла ну юць вы-
хо дзіць на ры нак, по тым мо гуць 
да да вац ца ін шыя тра ды цый ныя 
вы ра бы, каб раз ві ваць да ступ-

насць і па зна валь насць пра дук таў 
бе ла рус кай кух ні.

Ку лі нар ныя тра ды цыі
Кас тусь і Юлія га во раць, што 

яны па ду ху вяс ко выя лю дзі. «Нам 
па да ба ец ца, ка лі пры хо дзяць гос-
ці — ад ра зу стол на крыць трэ ба». 
Ка лі пе ра яз джа еш у глы бін ку, 
па чы на еш ці ка віц ца тра ды цы я-
мі мяс цо вас ці, дзе жы веш, та му 
гас па да ры ве да юць вель мі шмат 
«ту тэй шых» рэ цэп таў:

— На Смар гон шчы не — гэ-
та грыб ныя кат ле ты. Без іх ні як. 
Аба вяз ко ва ро бяць га лён ку з 
фа сол лю і ячнымі крупамі, за пе-
ча ную ў пе чы. Ёсць у нас і бон ды 
— яч мен ныя бул кі — для іх вад-
кае цес та на «дзі кіх» драж джах 
на лі ва ец ца ў апа ло нік, по тым у 
печ ку так «шлёп!» — і па ды ма ец-
ца. Вель мі смач на.

Каб зра біць бе ла рус кую кух ню 
брэн дам, лі чыць Кас тусь, трэ ба 
па чы наць з тра ды цый ных пра дук-
таў. За раз Бе ла русь аса цы ю ец ца 
толь кі з буль бай, неабходна та кую 
сі ту а цыю мя няць. Гэ та па сту по вы 
пра цэс. У нас ёсць рэ ста ра ны бе ла-
рус кай кух ні і су час ныя ку лі нар ныя 
кні гі па ёй. Адзі нае, ча го ця пер ня-
ма, — гэ та рэ гі я наль ных кух няў. У 
ме жах Бе ла ру сі іс ну юць асаб лі вас-
ці ў кож най мяс цо вас ці. Так, пра ект 
«Ад па чы нак у вёс цы» збі раў гэ тыя 
рэ цэп ты, каб зра біць ку лі нар ную 
кар ту і кож ны ванд роў нік ве даў, 
якую ўні каль ную стра ву ў аг ра ся-
дзі бах мож на па каш та ваць. Вы ха-

дам на та кую рэ гі я наль ную кух ню 
мог бы стаць збор нік рацэптаў па 
мяс цо вас цях, як, на прык лад, ужо 
іс нуе па кас цю мах.

Ад кры ты шлях 
для біз не су

Аг ра ся дзі ба ў Ві на ку ра вых не 
прос тая, а пер ма куль тур ная. Гэ-
та азна чае, што яны вы раб ля юць 
толь кі эка ла гіч на чыс тыя пра дук-
ты. «Заў сё ды пры ем на за раб ляць 
гро шы на сва ім ла дзе жыц ця. Да 
та го ж за раз гэ та па пу ляр на і 
пры цяг вае лю дзей. Вы ра шы лі ў 
гэ тым кі рун ку раз ві вац ца». Ця-
пер яны вы раб ля юць ма лоч ныя 
сы ры і вы рошч ва юць ага род ні ну 
для ад ной з мін скіх крам. Юлія 
га во рыць, што сён ня мяс цо выя 
ўла ды вель мі за ці каў ле ны ў раз-
віц ці та кіх стар та паў:

— У нас цэ лая пра гра ма па 
пад трым цы ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су. Мы аб мяр коў ва лі свой 
пра ект з кі раў ні ком на ша га ра ё-
на Ге на дзем Ха ру жы кам. Ён заў-
сё ды вель мі пры хіль на ста віц ца 
да гэ тай спра вы. У нас кож ны 
год пра вод зяц ца кір ма шы для 
пры цяг нен ня ін вес ты цый. І на-
шу ідэю з за да валь нен нем вы лу-
чаць на та кі фо рум, каб знай сці 
фі нан са вую пад трым ку. Але для 
гэ та га па трэб ны доб ры біз нес-
план.

Сыр ро бяць у сы ра вар цы з 
ка зі на га і аве ча га ма ла ка. З ка-
роў ім не за ла дзі ла ся — тра вас-

той не па ды хо дзіць, атрым лі-
ваў ся толь кі ке фір, бо ма ла ко 
кіс лае. У гас па дар цы тры ма юць 
адзі нац цаць коз, ча ты ры свін ні, 
тры авеч кі, ця ля, ку рэй, ін ды ка і 
ка чак. Ду ма лі вы хо дзіць на зі мо-
вую зе ля ні ну — па ста ві лі цяп лі цу. 
Але вы ра шы лі, што да во лі до ра га 
пад клю чаць зі мо вае ацяп лен не, 
так што зе ля ні ну вы рошч ва юць 
се зон ную. Пла ны ёсць і па раз-
віц ці ту рыз му:

— Мы хо чам за раз зра біць 
квэс ты для сем' яў. Для дзя цей 
— на ад ным участ ку, каб да лё-
ка не ха дзіць, а для да рос лых 
мож на і на ма шы не або ве ла сі-
пе дзе па мяс цо вас ці па ка тац ца. 
Мы су пра цоў ні ча ем з роз ны мі 
ся дзі ба мі. Як на Ва ло жын шчы-
не пра цуе пра ект «Ад па чы нак у 
вёс цы», так і тут мож на зра біць 
гра мад скае аб' яд нан не. Та кім 
чы нам, мы бу дзем пра цяг ваць 
ту рыс тыч ны гас ці нец да мя жы 
з Літ вой. Для гэ та га ў нас ёсць і 
за ці каў ле ныя гас па да ры аг ра ся-
дзіб з Аст ра вец ка га ра ё на. Ды і 
на шы зна ё мыя пад трым лі ва юць 
гэ ту ідэю. На прык лад, Юлія Літ-
ві на ва і Змі цер Му раш ка ра мес-
ні кі. Яны вель мі твор чыя лю дзі. 
Змі цер зай ма ец ца тра ды цый най 
эка ар хі тэк ту рай. Та му, ка лі зра-
біць та кі ці ка вы марш рут, мож на 
пры цяг нуць шмат ту рыс таў. Гэ та 
бу дзе раз ві ваць і мяс цо вую су-
поль насць, бо ся дзі бы мо гуць 
ра біць і са цы яль ныя пра ек ты.

На дзея АНІ СО ВІЧ. 
anisovich@zviazda.by

Юлія і Кастусь Вінакуравы.
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