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БІЗ НЕ СУ Ча му і як ву чаць у ін ку ба та ры
— Я не ўме ла ні вя заць, ні шыць, 

па чы на ла з ну ля, — пры зна ла ся 
ўдзель ні ца пра ек та Юлія Па шко віч. 
Дзя ку ю чы атры ма ным ве дам, па ча ла 
вя заць роз ныя дзі ця чыя цац кі. Я ўжо 
за рэ гіст ра ва ла ся ў якас ці ра мес ні цы, 
каб за раб ляць ле галь на. У пла нах — 
вя заць роз ныя рэ чы: шап кі, ру ка-
 ві цы, шкар пэт кі. Пра да ваць вы ра бы 
збі ра ю ся на вы стаў ках-кір ма шах, 
праз сет ку спе цы я лі за ва ных ма га-
зі наў. Ужо з ад ным з іх за клю чы ла 
да га вор і ад да ла на рэа лі за цыю вя-
за ных зай цоў.

На тал ля Лі пай з Ка ло дзі шчаў з го-
на рам дэ ман струе мне сваю пры го-
жую ра бо ту — вя за ную кар ці ну «Ле та 
яс нае».

— Я ву чы ла ся ў ад ной гру пе з 
Юляй. За ня ткі бы лі на столь кі ці-
ка выя, што пра хо дзі лі на ад ным 
ды хан ні. Як і мая но вая сяб роў ка, 
я ўпер шы ню ўзя ла ў ру кі прут кі. 
На стой лі вас цю, ста ран нем да сяг-
ну ла пэў ных вы ні каў. У да лей шым 
з'я віў ся спар тыў ны азарт, збі ра ю ся 
афарм ляць ра мес ніц тва і пра да-
ваць свае вы ра бы. Ка лі ты ад ной-
чы па лю бі ла гэ тую спра ву, то ўжо 
на заў сё ды.

У бы лых ву ча ніц з 'я ві ла ся маг чы-
масць пра соў ваць свой пра дукт праз 
ін тэр нэт-плат фор му «Ро бім ра зам», 
якую ад крыў біз нес-ін ку ба тар. Тут 
мож на раз мя шчаць ін фар ма цыю аб 
вы ра бах, ра бо тах, аб са бе, пры чым, 
бяс плат на.

Як па каз вае прак ты ка, ва ры ян-
таў і ідэй для ад крыц ця сель ска га 
біз не су мност ва. Лю дзі хо чуць не 
толь кі за раб ляць, але і раз ві ваць 
сваю ма лую ра дзі му, ра біць яе 
багатай. А жа дан ня і пра ца ві тас ці 
вяс коў цам ха пае, што за свед чыў 
фес ты валь «Ту тэй шая гас па дар ка», 
які прай шоў на пля цоў цы ін ку ба та-
ра. На пра ця гу двух дзён ра мес ні кі 
і фер ме ры прад стаў ля лі сваю пра-
дук цыю.Та кім чы нам яны не толь кі 
рэа лі зоў ва лі свае вы ра бы, але і за-
яў ля лі аб са бе.

На тал ля Лу ка шэ віч дэ ман стра-
ва ла раз на стай ныя алеі — іль ня-
ны, кун жут ны, грэц ка га арэ ха, а 
таксама спе цыі, со у сы, кас ме тыч-
ныя срод кі руч ной ра бо ты. Гэ та 

ся мей ны біз нес, а сы ра ві на 
рых ту ец ца ў ду бо вай боч-
цы руч ным спо са бам. Та му 
пра дук цыя атрым лі ва ец ца 
най леп шай якас ці.

Ра мес ні ца Ган на Ка на ва-
ла ва па ка за ла вя за ныя вы ра-
бы з ка зі на га пу ху. Рэ чы з яго 
не толь кі доб ра са гра ва юць, 
асаб лі ва ця пер, але і да па ма-
га юць пры роз ных за хвор-
ван нях.

Сло вам, біз нес ме нам-па-
чат коў цам ёсць у ка го ву чыц-
ца і пе рай маць во пыт.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

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, ства раць 
сва ёй пра цай 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.

МЕР КА ВАН НЕ
Стар шы вы клад чык 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 са ца ба ро ны На тал ля ДО ЛБІК:

— 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 ней, 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 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 кі ру нак. Усё зна хо дзіць свай го па куп ні ка. Прос та трэ ба 
вы ка рыс тоў ваць 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. 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 сем 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.

Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.

РЭП ЛІ КА З МЕС ЦА
Дзміт рый ГЕН ТЭР, гас па дар аг ра ся дзі бы 
ў Бе рас та віц кім ра ё не:

— Рас па чаць аг ра -
ту рыс тыч ны біз нес па са-
 дзей ні ча лі не каль кі фак-
та раў. У пер шую чар гу — 
іль гот нае крэ ды та ван не 
бан ка і амаль ад сут насць 
па дат каў. Гэ та доб рыя 
дзяр жаў ныя прэ фе рэн-
цыі, якія да лі маг чы масць 
па бу да ваць дых тоў ны 
дом і на ват ства рыць 
ва да ём. Але мы су тык-
ну лі ся з пэў ным ко лам 
праб лем, якія звя за ны 
са зна хо джан нем аг ра ся-
дзі бы ў па гра ніч най зо не. 

А тут ёсць свае асаб лі вас ці. Для пры ёму і раз мя шчэн ня 
за меж ных ту рыс таў не аб ход на мець спе цы яль ны да-
звол. Бы вае, што ту рыс ты едуць це раз мя жу і жа да юць 
пры пы ніц ца на аг ра ся дзі бе на не каль кі дзён. Але за та кі 
ка рот кі тэр мін мы не па спя ва ем афор міць да ку мен ты. 
Гэ та ад бі вае ах во ту ў за меж ні каў, і яны едуць да лей. Па-
ста ян ныя гос ці ве да юць та кую асаб лі васць па гра ніч най 
зо ны і за каз ва юць мес цы за га дзя. На прык лад, ра сі я не, 
якія пла ну юць пра вес ці тут на ва год нія свя ты, зра бі лі гэ та 
ўжо за раз.

Мы са мі за каз ва ем гэ ты про пуск, едзем у па гра ніч ны 
атрад, па да ём да ку мен ты, аплач ва ем. Я чуў, што з гэ та га 
го да за меж ні кі мо гуць афор міць да звол праз ін тэр нэт, 
але гэ тым ні хто па куль не ска рыс таў ся. Для та го, каб зра-
біць гэ та мне, па трэб ны ко піі паш пар тоў. Вы сы лаць да ныя 
паш пар та ні хто не зга джа ец ца. У той жа час пяць дзён для 
афарм лен ня — гэ та да во лі пра цяг лы тэр мін, які не спры яе 
за ез ду ту рыс таў, на прык лад на ўік-энд.

Я не ад ной чы спра ба ваў агу чыць праб ле му па афарм-
лен ні да зво лу для за меж ных ту рыс таў. Лі чу, што ве-
дам ствы па він ны не як да га ва рыц ца па між са бой, каб 
пры гра ніч ныя аг ра ся дзі бы маг лі пры маць ту рыс таў з-за 
мя жы на лю бы тэр мін — і ка рот кі, і доў гі, як па жа дае сам 
ту рыст. Да рэ чы, яшчэ не так даў но, у пры гра ніч ную зо ну 
ўва хо дзі ла знач ная част ка Гро дзен ска га ра ё на, у тым 
лі ку і Аў гус тоў скі ка нал. Пас ля та го як гэ тыя пе ра шко ды 
бы лі зня ты, тэ ры то рыя на бы вае са праўд ны ту рыс тыч ны 
роск віт.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ЛЮ ДЗІ МО ТА ЛЯ
спры яе раз віц цю ўся го на се ле на га пунк та

ўні тар нае прад пры ем ства 
«Шы ка лай» спе цы я лі зу ец-
ца на пе ра пра цоў цы ры бы. 
Там за раз за ня тыя пад два 
дзя сят кі ча ла век, і пра дук-
цыя ка рыс та ец ца по пы-
там. З рай цэнт ра, ін шых 
га ра доў ня рэд ка едуць 
у фір мен ны ма га зін ры-
ба пе рап ра цоў шчы каў па 
пра дук цыю. У аг ра га рад-
ку і ва ко лі цах ужо і цяж ка 
ска заць, які біз нес сель-
ска гас па дар ча га кі рун ку 
не прад стаў ле ны. За раз 
асоб ныя прад пры маль ні-
кі ста лі зай мац ца вы рошч-
ван нем бу я коў, па рэч кі, 

з'я ві ла ся но вая пі ла ра ма. 
Не ка то рыя знай шлі ся-
 бе ў ганд лё вай спра ве. 
У ча ты рох ты сяч ным Мо та лі 
больш за двац цаць вя лі-
кіх і ма лых ма га зі наў. У нас 
на огул уме юць пра ца ваць. 
На ша сель гас прад пры ем-
ства «Аг ра Мо таль» — ад но 
з най леп шых не толь кі ў ра-
ё не, але і ў воб лас ці. «А ка лі 
ёсць ра бо та, да стой ная зар-
пла та, дык лю дзі і не спя ша-
юц ца па кі даць род ныя мяс-
ці ны», — раз ва жае Мі ка лай 
Шы ка лай.

А хто і па кі дае, бы вае, 
вяр та ец ца. Як, на прык лад, 

Мі ка лай Ста се віч. Яшчэ ў 
90-х ён кан чат ко ва вяр-
нуў ся на ма лую ра дзі му, 
ад крыў сваю пя кар ню. 
Сён ня гэ та прад пры ем ства 
«Анікс Сан ія» — не вя лі кая 
фаб ры ка па вы твор час ці 
пе чы ва «Мо та льская вы-
печ ка». Кам па нія Мі ка лая 
ад кры ла му зей хле ба з да-
па мо гай гран та Еў ра са ю за. 
А каб пры цяг нуць больш 
на вед валь ні каў у му зей і 
сваю вёс ку, Мі ка лай Ста се-
віч за ня ўся аг ра эка ту рыз-
мам, па бу да ваў на бе ра зе 
Ясель ды цу доў ную ся дзі бу 
«Мо та льская Ве не цыя».

Са цы яль ная 
ад каз насць біз не су

Без удзе лу прад пры-
маль ні каў сён ня не маг-
чы ма ўя віць са цы яль ную, 
куль тур ную сфе ру аг ра га-
рад ка, яго доб ра ўпа рад-
ка ван не, лі чыць стар шы-
ня Мо та льска га сель ска га 
Са ве та Сяр гей Пі лі по віч. 
Той жа вы твор чы ка а пе-
ра тыў «Мо таль» не раз 
да па ма гаў ін ва лі дам па 
зро ку, дзе цям-ін ва лі дам, 
шко лам, му зе ям, вы-
дзя ляў гро шы на ра монт 
і бу даў ніц тва хра маў. 
А фес ты валь «Мо та льскія 
пры сма кі», які ўпэў не на 
ста но віц ца брэн дам Іва-
наў ска га ра ё на, мяс цо -
выя дзе ла выя лю дзі, мож -
на ска заць, вы пес та ва лі, 
вы нес лі на сва іх пля чах. 
Як вя до ма, ар га ні за ваць 
і пра вес ці па доб ны фес-
ты валь, пры няць та кую 
коль касць гас цей — гэ та 
вя лі кія тра ты. Ды і па ка-
заць сваю пра дук цыю трэ-
ба пры го жа, яр ка, за па-
мі наль на. Ад ным сло вам, 
ту тэй шыя прад пры ем ствы 
ста но вяц ца га лоў ны мі ге-
ро я мі і дзе ю чы мі асо ба-
мі на зва на га фес ты ва лю 
пад час яго пра вя дзен ня. 
А з'яў лен не та ко га фэс ту 
ста ла ла гіч ным пра ця гам 
ра бо ты ды ад люст ра ван-
нем «жыл кі» мяс цо вых 
жы ха роў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Іва наў скі ра ён.
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