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ВЕР МІ ФЕР МА: 
ГРО ШЫ 

СА СМЕЦ ЦЯ
Ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік з вёс кі Анд рэ еў шчы на 
Ар шан ска га ра ё на ро біць біз нес... на чар вя ках. Пра дае 
іх ры ба кам, а бія гу мус — пра дукт іх жыц ця дзей нас ці — 
у якас ці ўгна ен ня. Муж чы на хо ча ства рыць 
прад пры ем ства, дзе бу дуць пра ца ваць сто ча ла век.

Ідэя біз не су з'я ві ла ся, ка лі адзін са зна ё мых па пра сіў 
яго, ча ла ве ка ад зям лі, да па маг чы чар вя ка мі, каб у кра ме 
пра да ваць ры ба кам. Ня ўжо гэ та дэ фі цыт? Як вы свет лі ла ся, 
не так прос та ў вя лі кай коль кас ці на ка паць паў зу чых.

Па коль кі ён не пра фе сій ны бі ё лаг, прый шло ся вы ву-
чаць іх з ну ля. У ін тэр нэ це знай шоў ін фар ма цыю, што ёсць 
ка лі фар ній скі чар вяк і ра сій скі «са брат» — ста ра цель, яко га 
«вы ве лі» пад час се лек цый най ра бо ты ў са вец кі час. Та ды 
на ву коў цы ЗША і СССР кан ку ры ра ва лі не толь кі ў асва-
 ен ні кос ма су, рас пра цоў цы зброі, але і ў такіх пы тан нях. 
Ра зу ме лі, што паў зу чыя мо гуць пры нес ці шмат ка рыс-
ці, на прык лад, для раз віц ця эка ла гіч на чыс тай сель скай 
гас па дар кі...

Ста ра цель, 
як Дзміт рый 
зра біў вы сно-
ву, са сту пае 
на ша му звы-
чай на му дзі-
ку ну. Апош ні, 
ка лі мож на так 
ска заць, менш 
кап рыз ны і 
больш эфек-
тыў на раз мна-
жа ец ца.

На маё пы-
тан не, ці праў-
да, што ён 

«дрэ сі руе» чар вя коў, каб елі па пе ру і ін шыя бы та выя ад-
хо ды, прад пры маль нік ска заў, што гэ та не жарт. У іх ме-
ню мо гуць быць: па пе ра, наф та пра дук ты, ліс це і ін шае. 
Ці ка ва, што плас тык па ды хо дзіць для іх хар ча ван ня, але 
толь кі ў вы гля дзе дроб най крош кі.

— На огул, ка лі пер шы раз чар вя ка не чым па кар міць, 
ён і бу дзе гэ та ес ці. Ка неш не, толь кі не шкло, не ме тал, не 
бу даў ні чыя ма тэ ры я лы, — удак лад няе прад пры маль нік.

Су раз моў нік рас ка заў, што хоча ства рыць уні каль нае 
прад пры ем ства па пе ра пра цоў цы дру гас най сы ра ві ны, смец-
ця ў бія гу мус. Па па пя рэд ніх пад лі ках, для гэ та га спат рэ біц ца 
мі ні мум 5000 до ла раў у эк ві ва лен це. Столь кі трэ ба бу дзе 
за пла ціць за пра ект ныя ра бо ты, экс пер ты зы, уз гад нен ні.

Доб ра, што ў рай вы кан ка ме па абя ца лі пад трым ку і на-
ват пра па на ва лі ўчас так зям лі пад бу даў ніц тва, які здаў ся 
яму вель мі ўда лым для раз мя шчэн ня вы твор час ці.

Прад пры маль нік пад лі чыў, што, каб мі ні-за вод за пра-
ца ваў па поў най, трэ ба бу дзе пра ца ўлад ка ваць ка ля ста 
ча ла век. Уліч ва ю чы, што гною, як і смец ця, ха пае, ве рыць, 
што вы твор часць бу дзе за па тра ба ва ная.

А яшчэ яго арыф ме ты ка па ка за ла, што каб пе ра пра ца-
ваць куб гною, пры клад на пя ці ты ся чам чар вя кам спат рэ-
біц ца ка ля двух ме ся цаў. Дык, ка лі «ра бо чых» міль ё ны, 
на са мрэч вы гад ная спра ва. Да рэ чы, жы вуць чар вя кі да 
чвэр ці ста год дзя. Праў да, зі мой зна хо дзяц ца ў спяч цы. 
Але ка лі по бач ёсць кры ні ца цяп ла, пра цяг ва юць ак тыў ны 
лад жыц ця. Та му мужчына хо ча, каб на яго бу ду чай вер-
мі фер ме чар вя кі «пра ца ва лі» круг лы год.

Па куль жа бія гу мус Дзміт рый вы ка рыс тоў вае на сва ім 
участ ку зям лі. За ўва жыў, што ўра джай насць са да ві ны і 
ага род ні ны па вя лі чы ла ся. Рас лі ны і яб лы ні прак тыч на не 
хва рэ юць. Ліш кі бія гу му су пра дае. Пра дукт ка рыс та ец-
 ца по пы там: увес ну пра даў зна ё мым дзве то ны за ты-
дзень.

Да рэ чы, бія гу мус мо жа выкарыстоўвацца для за бру-
 джа най зям лі. На прык лад, чэр ві з'я дуць раз лі тыя наф та-
пра дук ты, і зям ля зноў бу дзе чыс тая.

А яшчэ чэр ві пас ля пе ра пра цоў кі ў вы гля дзе па раш ку 
мо гуць быць і якас най да баў кай у корм для ка роў, ку рэй, 
свой скіх ка чак і ін шых.

— Яны на сто пра цэн таў за свой ва юц ца ў ар га ніз ме жы-
вёл. Гэ та вы со ка ка ла рый ная бял ко вая ежа, — пад крэс ліў 
су раз моў нік.

Як вя до ма, у Еў ро пе даў но ўжо ак тыў на па ча лі раз ві-
ваць зя лё ную эка но мі ку. І ў Кі таі ўсё больш ак тыў на ўка-
ра ня юць тэх на ло гіі без «хі міі» на зям лі, у жы вё ла га доў лі. 
Ды і вы гад на ін вес та ваць у чар вя коў: за па ру га доў мож на 
аку піць укла дзе нае ў пяць ра зоў...

Дзміт рый пры знаў ся, што не ён адзін спра ба ваў раз-
ві ваць чар вяч ны біз нес. Але за раб ляць у ім ад ра зу ў 
не ка лькіх кі рун ках, ба дай, атры ма ла ся толь кі ў яго. Та му 
што на стой лі вы і ўжо, ка лі бя рэц ца за неш та, вы ву чае ўсё 
да дро бя зяў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Дзяр жа ва сты му люе раз віц цё 
ма ло га біз не су на вёс цы 

з да па мо гай роз ных іль гот, 
прэ фе рэн цый. Але да лё ка не ўсе 
асмель ва юц ца ад крыць сваю 
спра ву. Хтось ці ба іц ца пра га рэць, 
нех та прос та не ве дае з ча го па чаць, 
а ка мусь ці не ха пае на вы каў і 
ве даў. На да па мо гу па тэн цый ным 
біз нес ме нам пры хо дзіць ін ку ба тар 
ма ло га прад пры маль ніц тва 
ў Ма чу лі шчах, дзе са праўд ныя 
пра фе сі я на лы ву чаць, як 
пе ра тва рыць у жыц цё ці ка выя 
ідэі і па чаць біз нес. Ня даў на тут 
рэа лі за ва лі но вы пра ект «Ака дэ мія 
ак ты ві за цыі прад пры маль ніц тва 
ў сель скай мяс цо вас ці», дзе 
76 жы ха роў Мінск ага ра ё на на 
бяс плат ных кур сах ву чы лі ся шыць, 
вы шы ваць, вя заць шы дэл кам 
і прут ка мі.

— Ча му мы зра бі лі стаў ку ме на ві-
та на ра мес ніц кую дзей насць, — раз-
ва жае кі раў нік мяс цо ва га фон ду 
ўстой лі ва га раз віц ця «Іна ва цыі для 
рэ гі ё наў» Ма ры на НАЙ ДО ВІЧ. — 
Пры чын не каль кі. Вы ра бы руч ной ра-
бо ты, так зва ны хэнд-мэйд, ка рыс та-
юц ца вя лі кім по пы там. Па-дру гое, у 
на шай кра і не ство ра ны бес прэ цэ дэнт-
ныя ўмо вы для раз віц ця ра мес ніц тва. 
Мяр куй це са мі: за ад ну ба за вую ве лі-
чы ню ў год кож ны гра ма дзя нін Бе ла-
ру сі мо жа за рэ гіст ра вац ца ра мес ні кам, 
са ма стой на вы раб ляць пра дук цыю 

і пра да ваць яе. Для не ка то рых ця пер 
гэ та ста ла не толь кі да дат ко вым, а ўжо 
і асноў ным за роб кам.

У на шых вёс ках, ма лых і ся рэд ніх 
га ра дах шмат жан чын, якія вя жуць, 
вы шы ва юць, шы юць. Умель ства ім 
пе рад ало ся ад ба буль, ма туль і ста-
ла для іх хо бі. Мно гія ха це лі б на ву-
чыц ца гэ та му май стэр ству з ну ля, а 
хтось ці — удас ка на ліць на вы кі. Але не 
ве да юць дзе. Та му ар га ні за та ры пра-
ек та і скі ра ва лі ўва гу на жан чын, каб 
даць ім сіс тэм ныя ве ды, на ву чыць 
за раб ляць гро шы. У біз нес-ін ку ба-

та ры ство ра на твор чая май стэр ня. 
Па мяш кан не аб ста ля ва на швей ны-
мі ма шы на мі, рас крой ны мі ста ла мі, 
за куп ле ны не аб ход ныя ма тэ ры я лы, 
авер лок. На ват пас ля за кан чэн ня 
пра ек та жан чы ны змо гуць збі рац ца 
ра зам, аб мень вац ца во пы там, ву-
чыць но вых май стрых. У перс пек ты-
ве пла ну ец ца ар га ні за ваць ву чэб ную
біз нес-кам па нію з дзяў чатак Ка ло-
дзі шчан скай шко лы, дзе яны змо гуць 
шыць, ра ман та ваць адзен не, ра біць 
пер шыя крокі ў прад пры маль ніц тве, 
аказ ваць плат ныя па слу гі.

СВАЯ СПРА ВА

ІДЭІ ДЛЯ СЕЛЬ СКА ГА

Дзміт рый ІВА НОЎ.

КА ЛІ зга даць біз нес 
у вёс цы, то ад ра зу 

на па мяць пры хо дзіць 
Мо таль. Бо там 
спрад ве ку жы лі лю дзі 
прад пры маль ныя, яны 
ўме лі за раб ляць ка пей ку. 
І ця пер уме юць.

Ад прад пры маль ных 
пра дзе даў

Ад куль у ма та лян па м-
кнен ні да асва ен ня но-
 вых ра мёст ваў, лю боў да 
пра цы, на стой лі васць у да-
сяг нен ні мэ ты, ці ка ва раз-
ва жа юць у мяс цо вым му зеі. 
Тут лі чаць, што ў свой час 
асаб лі вую мі ласць да мяс-
тэч ка пра яві ла ка ра ле ва Бо-
на. Па вод ле ад ной з ле ген-
даў, яна пра яз джа ла праз 
па се лі шча і ўба чы ла ся лян, 
якія ад роз ні ва лі ся ад ін шых 
вон ка вым вы гля дам. З ран-
ку пра цоў на га дня яны бы-
лі чыс та і пры го жа апра ну-
тыя. Ме на ві та тут ма нар шая 
асо ба ўзвя ла ад ну са сва іх 
рэ зі дэн цый. Паз ней яна 
пры вез ла з Іта ліі і Гер ма ніі 
май строў-ра мес ні каў, якія 
на ву чы лі і мес тач ко вых. Ад-
сюль і ты по выя мо та льскія 
проз ві шчы: Куль бе да, Шы-
ка лай, Пал то...

Мо таль жа атры маў 
асаб лі выя пры ві леі, пад-
па рад коў ваў ся не па срэд на 
вя лі ка му кня зю, а жы ха ры 
пла ці лі па да так у каз ну, ні 
пан шчы ны не ад раб ля лі, ні 
пры го ну не ве да лі. Вар та 
ска заць, што да ся рэ дзі ны 
ХІХ ста год дзя па ла ві ну на-
сель ніц тва Мо та ля скла да-

лі яў рэі. Над звы чай прад-
пры маль ныя лю дзі, яны, 
не су мнен на, па спры я лі 
роск ві ту мяс тэч ка. На та-
га час ныя во сем ты сяч на-
сель ніц тва тут пра ца ва ла
96 не вя лі кіх крамаў. Ганд-
ля ва лі са мым раз на стай-
ным та ва рам. Бы ло шмат 
уся ля кай вы твор час ці. Да-
рэ чы, дзед і баць ка пер-
ша га прэ зі дэн та Із ра і ля 
Ха і ма Вей цма на сплаў ля лі 
тут лес у Поль шчу і ін шыя 
кра і ны Еў ро пы. Так што 
дух прад пры маль ніц тва 
і ця га да сва ёй спра вы ў 
Мо та лі вы спя ва лі вя ка мі.

Мо та льскія ка жу хі на сі-
лі на ват у Ар ген ці не, Бра-
зі ліі, Анг ліі, рас каз ва юць у 
му зеі. По тым у Тур цыі на-
ву чы лі ся вы раб ляць ску ры 
і на вад ні лі сва ёй пра дук-
цы яй ры нак. Не дзе на ру-
бя жы вась мі дзя ся тых-дзе-
вя нос тых га доў жан чы ны 
ста лі за ткац кія стан кі, якія 
за хоў ва лі ся ў кож ным до-
 ме, і па ча лі ткаць хуст кі. 
З сін тэ тыч ных ні так атрым-
 лі ва лі ся мяк кія, пры ем ныя 
на до тык хус цін кі, якія з ах-
во тай у час дэ фі цы таў куп-
ля лі на пра сто рах амаль 
уся го бы ло га Са вец ка га 
Са ю за.

Тым ча сам пад ні ма-
лі ся пер шыя мо та льскія 
прад пры маль ні кі-каў бас-
ні кі. Вар та ска заць, што 
Сця па на Мі ню ка на зы ва-
юць тут дру гім па зна чэн-
ні пас ля Ха і ма Вей цма на 
зем ля ком, які пры нёс сла-
ву мяс тэч ку. Яшчэ ў 1930-я 
га ды ён атры маў лі цэн зію 
на вы твор часць каў бас і 
ад крыў каў бас ны цэх. 
З та го ча су вы раб каў бас не 
пе ра ры ваў ся, у са вец кія 
ча сы ён вёў ся пад эгі дай 
спа жыў ка а пе ра цыі. Ця пер 
тут пра цу юць тры цэ хі па 
вы твор час ці каў бас. Фер-
мер Анд рэй Мі нюк, праў-
нук Сця па на Мі ню ка, ро-
біць каў ба су па дзе даў скіх 
рэ цэп тах.

Біз нес мен і дэ пу тат
І са мы буй ны мя са пе-

ра пра цоў чы цэх — гэ та вы-
твор чы ка а пе ра тыў «Мо-
таль», які ўзна чаль вае 
Мі ка лай Шы ка лай. Сён ня 
ка а пе ра тыў вы пус кае ка ля 
трох тон мяс ных і каў бас-
ных вы ра баў у су ткі і дае 
ра бо ту 73 вяс коў цам.

Пра не су мнен ны аў та-
ры тэт Мі ка лая Шы ка лая 
мо жа свед чыць той факт, 
што вяс коў цы трэ ці раз 
абі ра юць яго дэ пу та там 
Брэсц ка га аб лас но га Са-
ве та. Мі ка лай Сця па на віч 
га во рыць, што раз віц цё 
прад пры маль ніц тва на 
яго ра дзі ме, па-пер шае, 
аб умоў ле на гіс та рыч на,
па-дру гое, біз не су спры я -
юць умо вы: у на се ле ным
пунк це з доб рай інф ра-

струк ту рай кам пакт на 
пра жы вае ча ты ры ты ся чы 
ча ла век, і біз нес раз ві ва-
ец ца, вы хо дзіць за рам кі 
вёс кі, да та го ж прык лад 
ад на го сель ска га жы ха ра 
на тхняе дру го га.

— Сён ня мож на га ва-
рыць не толь кі пра біз нес у 
Мо та лі, але і ва ўсім сель-
са ве це, — раз ва жае дэ пу-
тат. — У су сед ніх Тыш ка ві-
чах фер мер ска-ся лян ская 
гас па дар ка «Зна ход ка Па-
лес ся» моц на ста іць на на-
гах. Прад пры ем ства хоць 
і ма ла дое, але да во лі ды-
на міч на раз ві ва ец ца. Яго 
кі раў нік Тац ця на Кат ка вец 
акра мя ага род ні на вод ства 
зра бі ла ўпор на вы рошч-
ван не кве так у пра мыс ло-
вым маш та бе. І вось ужо 
цюль па ны з Тыш ка ві чаў 
ве да юць у на шай кра і не і 
за яе ме жа мі. Дру гі сель скі 
прад пры маль нік за ня ўся 
дрэ ва ап ра цоў кай і да сяг-
нуў пос пе ху. А па чы на ла ся 
ўсё на ма іх ва чах у тых жа 
Тыш ка ві чах, ін шых вёс ках 
з гек та ра зям лі, які вяс-
коў цы па ча лі браць для 
вя дзен ня аса біс тай пад-
соб най гас па дар кі. Лі чу, 
што гэ та доб ры старт для 
та го, каб апра ба ваць ся-
бе ў якас ці гас па да ра, ад-
чуць, што біз нес гэ та тваё, 
на пра цоў ваць во пыт і ру-
хац ца да лей.

Ад ры бы да пя чэн ня
Ну а ў Мо та лі за раз 

пра цуе больш за 25 пры-
ват ных прад пры ем стваў. 
На прык лад, пры ват нае 

ДЗЕ ЛА ВЫЯ
Як прад пры маль ніц кая жыл ка асоб ных жы ха роў

«Сён ня мож на 
га ва рыць 
не толь кі пра біз нес 
у Мо та лі, але і ва ўсім 
сель са ве це».


