
Маш таб ная сель ска гас па дар-

чая вы стаў ка за вяр ша ец ца 

заўт ра ў Мін ску. Ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды» прай шла ся па ча со-

вых па віль ё нах і аца ні ла па тэн-

цы ял ай чын на га АПК.

Ад зяр нят ка 
да су пер кам бай наў

Ад МКА Да да Шчо мыс лі цы, дзе 

ўжо не пер шы год раз горт ва ец ца 

«Бе ла гра-2019», ру кой па даць. Сё-

ле та на гэ тым не вя ліч кім ад рэз ку 

па між ме га по лі сам і вёс кай раз гар-

ну ла ся іна ва цый ная экс па зі цыя «Эк-

пе ры мен таль нае по ле». Хоць ка лі 

ка заць больш дак лад на, то з'я ві ла ся 

яно яшчэ ў ве рас ні 2018-га — пад-

час сяў бы.

Так На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр 

па зем ля роб стве НАН Бе ла ру сі 

прад ста віў экс пе ры мен таль ныя сар-

ты азі май пша ні цы, жы та і яч ме ню. 

Уся го ў скар бон цы рас пра цо вак бе-

ла рус кіх ву чо ных ка ля ча ты рох со-

цень збож жа вых, зер не ба бо вых, 

кру пя ных, тэх ніч ных куль тур і шмат-

га до вых траў. Яны зай ма юць ка ля 

80% сель ска гас па дар чых па лёў 

кра і ны, а так са ма 2,5 міль ё на гек та-

раў у най блі жэй шай су сед кі — Ра сіі. 

«Экс пе ры мен таль нае по ле» бы ло 

ство ра на, у пер шую чар гу, для гас-

цей вы стаў кі, якія пры еха лі зда лёк і 

ў бу ду чым мо гуць стаць но вы мі 

парт нё ра мі Бе ла ру сі. Су пра цоў ні кі 

Ака дэ міі на вук вы ра шы лі за ва ёў-

ваць да вер не сло вам, а спра вай: 

вось, гля дзі це, рэ аль ны вы нік на шай 

пра цы.

Ход ці ка вы і ўраж вае не толь кі 

спе цы я ліс таў, але і звы чай ных на-

вед валь ні каў на кшталт мя не. Па-

куль ад пры пын ку да ўва хо ду на 

вы стаў ку дой дзеш, дак лад на на-

стро іш ся на сель ска гас па дар чы лад 

і па ра ду еш ся за доб ры ўра джай.

А дзе ёсць збож жа, там па він на 

быць і доб рая тэх ні ка. На ад кры тай 

пля цоў цы «Бе ла гра» ма шы нам па 

тра ды цыі цес на. Сот ні ўзо раў сель-

гас тэх ні кі быц цам з'е ха лі ся па грэц-

ца пад чэр вень скім со ней кам у ча-

кан ні ўбор кі. Хо чаш — лезь у ка бі ну 

го мель ска га су пер кам бай на «Па-

лес се GS2124», хо чаш — кі руй пад-

мас коў ным пра мыс ло вым дро нам 

для апра цоў кі па лёў хі мі ка та мі. Пуб-

лі ка з ці ка вас цю ўспры ня ла на він ку 

ад Мінск ага аў та ма біль на га за во-

да — са ма звал для пе ра воз кі збож-

жа. Вя лі кі (даў жы ня ма шы ны амаль 

дзе сяць мет раў, вы шы ня — ка ля 

трох з па ло вай) і ду жы (мо жа пе ра-

во зіць да 19 тон і пры гэ тым цяг нуць 

пры чэп).

Чор най ік ры 
па-бе ла рус ку 
не жа да е це?

У спя ко ту так і хо чац ца ныр нуць 

у шмат лі кія ба сей ны, якія на вы стаў-

ку пры вез лі рыб га сы з усёй кра і ны. 

Праў да, мес ца там ужо за ня тае. Фа-

рэль, шчу па кі, кар пы... А між імі — 

дзі ва! —вя ліз ная ры бі на з доў гай 

«дзю бай», як у кач кі.

— Гэ та віс ла нос, — тлу ма чыць 

на мес нік ды рэк та ра во пыт на га 

рыб га са «Ся лец» Сяр гей 

СТЭЛЬМА ШУК, за ўва жыў шы мае 

поў ныя здзіў лен ня во чы. — Пры вез-

лі во сем га доў та му па дзярж пра-

гра ме з Аме ры кі. Вы гад ная пра мыс-

ло вая ры ба: кор міц ца планк то нам, 

хут ка рас це і дае чор ную ік ру. Ад-

нак, каб атры маць паў на вар тас нае 

па том ства, трэ ба ча каць 12 га доў. 

А вось «бе ла рус кую» бя лу гу, якая 

так са ма раз во дзіц ца толь кі ў рыб-

га сах, ужо мож на па каш та ваць.

На су праць вод на га цар ства раз-

мяс ціў ся жы вёль ны свет: ко ні, ка ро-

вы, авеч кі, ко зы.

— Зу сім як я ў ве чар пят ні цы, — 

з усмеш кай ка жа мін чан ка Алі на 

Іва нец, ты ка ю чы паль чы кам на сон-

ную свін ню.

Дзя цей не ад цяг нуць ад двух дзя-

сят каў па рсюч коў, якія, па віск ва ю-

чы, топ чуц ца ка ля сві на ма так. Гла-

дзяць, чэ шуць за вуш кам і про сяць 

баць коў «за вес ці до ма та кую ж дзю-

дзю». Усё гэ та на гад вае кан такт ны 

заа парк, толь кі ў якім за мест яно таў 

і шын шыл — тое, што яшчэ сто га-

доў та му бы ло амаль у кож на га па-

ва жа ю ча га ся бе бе ла ру са. «Га рад-

скія!» — што тут яшчэ ска заць. 

Я, хоць і са ма даў но жы ву ў ста лі цы, 

пы та ю ся ў жы вё ла во даў: па рсюч коў 

якой па ро ды лепш баць кам у вёс ку 

пры дбаць?

— А вось на шы — бе ла рус кая мяс-

ная, бе ла рус кая буй ная бе лая і бела-

руская чорна-пярэстая. Выбар зале-

жыць ад таго, хочацца вам больш 

сала ці мяса. Але ўсе тры — добры 

варыянт і для хатніх каўбас, і для кат-

лет. Раз во дзім мы яшчэ і за меж ныя 

па ро ды — ланд ра сы, ёрк шы ры...

— Не-не, чу жо га не як не хо чац-

ца, — пе ра бі ваю на паў сло ве Але ну 

Яно віч з На ву ко ва-прак тыч на га 

цэнт ра па жы вё ла га доў лі НАН Бе-

ла ру сі і тлу ма чу: — Узя лі мы не як 

гэ тых ланд ра саў. Дык у іх жа шку ра 

«ду бо вая»: ні па чыс ціць, ні з'ес ці і 

на ват ад са ла не ад дзя ліць. Дзя куй, 

але нам толь кі сваё па да вай це.

Ра зам з тым сель ская гас па дар-

ка — гэ та не толь кі пра ежу. Па куль 

ма лыя за баў ля юц ца з па ра сят ка мі і 

тру са мі, а муж чы ны пры цэнь ва юц ца 

да ры бы, жан чын мож на знай сці ка-

ля стэн да з нор ка мі. Та ко га зве ра 

жы вым не па гла дзіш, хоць ён і зда-

ец ца над звы чай мі лым.

— Сён ня но рак у Бе ла ру сі раз вод-

зяць вы ключ на на фут ра. У асар ты-

мен це — 11 ко ле раў, — рас каз вае 

ды рэк тар Ма ла дзе чан скай зве ра-

гас па дар кі Бел ка ап са ю за Тац ця на 

АДА МІ НА. — Ад на скур ка на шай вы-

твор час ці абы дзец ца ў су му ка ля 

45 руб лёў (з улі кам і НДВ і вы ра бу), 

жа но чае фут ра ся рэд няй даў жы ні 

каш туе ў ся рэд нім 1600 руб лёў.

У па лат цы з ку ра мі так са ма шмат 

жан чын.

— Ня суш кі і брой ле ры ў мя не 

ёсць. Ха чу што-не будзь пры го-

жае, — ка жа ма ла дая гас па ды ня, 

якая пры еха ла на вы стаў ку спе цы-

яль на па «эк зо ты ку для вяс ко ва га 

ку рат ні ка».

Ёй тут жа пра па ноў ва юць пры-

гле дзец ца да па ро ды «Міль флер», 

якую мож на на ват у до ме тры маць 

за мест па пу гая. Га нар лі выя і яр-

кія — у су се дзяў та кіх дак лад на не 

бу дзе!

Не па да лёк на гас цей вы стаў кі 

сум ны мі ва чы ма па зі ра юць авеч кі, 

быц цам про сяц ца да до му — на Ві-

цеб скае племп радп ры ем ства.

— Зна ка мі тая ра ма наў ская па-

ро да. З'я ві ла ся ў Яра слаў лі яшчэ 

пры Пят ры І — на ежу і воп рат ку. 

Ра ней жа як бы ло: ле там му жы кі 

вы хо дзяць ка сіць, а ім трэ ба з са бой 

мя са ці са ла даць на абед. Ха ла-

дзіль ні каў ня ма. Та му і тры ма лі аве-

чак. Ад ну за б'еш — сям'я на ты-

дзень-дру гі ежай за бяс пе ча на, мож-

на яшчэ і фут ра з аў чы ны зра-

біць, — ро біць гіс та рыч ны эк скурс 

на чаль нік пле мад дзе ла Ві цеб ска-

га племп радп ры ем ства Кан стан-

цін ВА РАБ' ЁЎ. — Ця пер у Бе ла ру сі 

для гэ тай жы вё лы ста но ві шча са-

праў ды не са мае за від нае. Не так 

прос та збыць воў ну. Якас ная і цёп-

лая, а по пы ту ня ма. Хоць бя ры і вы-

кід вай. Тое ж са мае да ты чыц ца і 

скур, якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў вы-

твор час ці абутку.

Ай чын ная аве чая скур ка каш туе 

ўся го ка ля трох руб лёў, у той час як 

кі тай скія — ка ля вась мі. Тым не ме-

ней адзін з най буй ней шых вы твор-

цаў ску ра но га абут ку кра і ны пра цуе 

ме на ві та з ус ход ні мі па стаў шчы ка мі, 

грэ бу ю чы бе ла рус кім пра дук там.

— З ін ша га бо ку, пры ват ні кі — 

у хат нюю гас па дар ку ці для не вя ліч-

кіх фер маў — аве чак і ба ран чы каў 

на бы ва юць. На ват тут, на вы стаў цы, 

ах вот на ро бяць за мо вы. З кож ным 

го дам ці ка васць да жы вё лы па кры-

се вяр та ец ца.
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Ка неш не, га вор ка ідзе пра больш-менш доб ра-

ўпа рад ка ва ныя да чы з ты па вы мі ўмо ва мі і зруч ным 

мес ца зна хо джан нем. Як, на прык лад, дом у Жда-

но ві чах, які зна хо дзіц ца по бач з ле сам. Ён зда ец ца 

на ле та па ца не 315 руб лёў у ме сяц з пе рад апла тай 

у 50 пра цэн таў. На ўчаст ку ёсць лаз ня, аль тан ка, 

мес ца для шаш лы коў. Дом аб ста ля ва ны мэб ляй, 

ёсць ха ла дзіль нік.

Мож на знай сці да чы і па больш ніз кіх цэ нах, але 

з зу сім ін шы мі ўмо ва мі. На прык лад, у Пу ха віц кім 

на прам ку зда ец ца да мок у 28 «квад ра таў» уся го 

за 50$ у ме сяц + апла та элект ра энер гіі, і на леж нае 

ўтры ман не до ма і тэ ры то рыі (ка сіць тра ву, па ра-

дак, убор ка смец ця і ін шае на ўчаст ку пло шчай 

4 сот кі). З пар ні ком, але без лаз ні і мэб лі. За тое 

ўла даль нік пра па ноў вае маг чы масць вы ку пу за 

не вя лі кую су му (уся го 2500$). А вось у Жо дзі не 

мож на знай сці ха ту ўся го толь кі на 50$ да ра жэй-

шую, але аб ста ля ва ную і з лаз няй, што, без умоў на, 

асаб лі ва пры ваб лі вае аран да та раў.

Ёсць ва ры ян ты і больш да ра гія. У Ра там цы зда-

юць да чу за 225$ з вы дат ны мі ўмо ва мі для жыц ця: 

лаз няй, аль тан кай, пля цоў кай для бар бе кю і ро ва-

ра мі. Ці, на прык лад, у ра ё не Раў біч пра па ноў ва ец-

ца ха та кош там ка ля 400$ у ме сяц, але доб ра ўпа-

рад ка ва ная і на ват з тэ ле ві за рам.

А вось пра па но вы з на шых, мож на ска заць, ку-

рорт ных мяс цін. Вёс ка Вус це Брас лаў ска га ра ё на. 

Тут зда ец ца на ле та не вя ліч кая двух уз роў не вая 

да ча. «Лес по бач, ва да ём по бач, во зе ра по бач, 

ра ка по бач, ма ляў ні чае мес ца, лаз ня, ланд шафт-

ный ды зайн, еў ра-аздаб лен не, аздаб лен не дрэ вам, 

у вяс ко вым сты лі, мес ца для шаш лы коў, мэб ля, 

тэ ле ві зар, ха ла дзіль нік». Сан ву зел на ву лі цы, праў-

да. Ца на пы тан ня — 32 руб лі ў ме сяц.

На Брас лаў шчы не, як і на Мя дзель шчы не, да-

рэ чы най больш па пу ляр ны ва ры янт зда чы жыл-

ля — па су тач ны. Два-тры дні ад па чын ку з сям' ёй 

ці з сяб ра мі абы дуц ца ў 20—150 руб лёў за су ткі. 

Вось, на прык лад, дом «у ці хім, утуль ным, ма ляў-

ні чым мес цы, на бе ра зе во зе ра Бя рэж жа, за 2 км 

ад Брас ла ва. Да 12 спаль ных мес цаў. На ўчаст-

ку раз ме шча ны: дом, лаз ня, до мік для ін вен та ру, 

аль тан ка, арэ лі, ба тут для дзя цей. У до ме ёсць 

во да пра вод, душ, га ра чая і ха лод ная ва да. Ту а-

лет аб ста ля ва ны на ву лі цы. Дом з лаз няй злу ча-

ны вя лі кай тэ ра сай. Мес ца ідэа льна па ды хо дзіць 

для ці ха га ся мей на га ад па чын ку, з трох ба коў 

акру жа на ле сам, на ўчаст ку ёсць са жал ка, ру ча-

ёк, які агі нае аст ра вок, дзе ста іць аль тан ка, ёсць 

ка ло дзеж з чыс тай кры ніч най ва дой, аб ста ля ва-

на мес ца для вог ні шча, ман гал. Пер шая бе ра га-

вая лі нія да зва ляе спа кой на і ня зму ша на пас ля 

лаз ні асту дзіц ца ў во зе ры або па чаць і скон чыць 

га ра чы лет ні дзень вод ны мі пра цэ ду ра мі, бо вы-

хад да во зе ра за 50 мет раў ад до ма. У на яў нас-

ці тры ро ва ры і лод ка за асоб ную пла ту...» За 

ўсё гэ та гас па да ры про сяць па 100 руб лёў у су-

ткі. 

— Цэ ніц ца ў нас вель мі Ла гой скі на пра мак, бо 

лі чыц ца са мым зя лё ным у Бе ла ру сі, — пад крэс лі вае 

Анд рэй Ва ры ні чэн ка. — Так са ма час та вы бі ра юць 

да чы ў Брэсц кім ра ё не і ў ва ко лі цах Гродна.

І са праў ды, ме на ві та ў Ла гой скім ра ё не зда ец-

ца вя лі кая коль касць дач. Кошт, у асноў ным, за-

ле жыць больш ад якас ці жыт ла, чым ад яго месца-

зна хо джан ня ці на ват ад да ле нас ці ад ме га по-

ліса.

Ка ра цей, як вы зра зу ме лі, зняць ча со вае жыл лё 

на пры ро дзе на па ру ме ся цаў, спра ва не та кая 

прос тая, як зда ец ца на пер шы по гляд. Больш за 

тое, не вя ліч кая не да гле джа ная дро бязь мо жа са-

пса ваць і на строй, і ад па чы нак на не каль кі ме ся цаў 

на пе рад. Та му:

ПА РА ДЫ БЫ ВА ЛЫХ
Най перш вы бе ры це са бе на пра мак. Ка лі вам 

трэ ба бу дзе час та ез дзіць у Мінск ці лю бы ін шы 

го рад, дзе вы пра цу е це (на ра бо ту або па спра вах), 

шу кай це ад па вед ныя зруч ныя на прам кі. На ват ка-

лі вы збі ра е це ся ез дзіць на да чу на ма шы не, не 

за бы вай це пра чы гун ку. Па-пер шае, на элект рыч-

цы ня ма за то раў, па-дру гое, у вас жа ёсць ба бу лі 

і гос ці без ма шы ны, якія за хо чуць ка лі-не будзь 

на ве даць вас.

Вы знач це мак сі маль ную ад лег ласць ад свай го 

го ра да. Як да лё ка вы згод ныя ез дзіць? Ад гэ та га 

бу дзе за ле жаць кошт да чы — чым да лей, ска жам, 

ад Мін ска, тым тан ней. Але за над та да лё ка — так-

са ма не ва ры янт, асаб лі ва ка лі вы пра цу е це. Аца-

ні це сваю сі ту а цыю рэ аль на. Па ду май це, на коль кі 

за гру жа ны па трэб ны вам на пра мак. Пры кінь це, 

коль кі ча су вы га то выя мар на ваць на да ро гу. Не 

пад ман вай це ся бе — 120 км ад Мін ска, з Ма лі наў-

кі, па Брэсц кай, на прык лад, тра се — як час та вы 

бу дзе це ез дзіць на гэ тую да чу?

Час та гас па да ры пра па ну юць у арэн ду не ўвесь 

дом, а толь кі част ку. На прык лад, пер шы па верх 

зда юць, а на дру гім жы вуць са мі. Ці яны па бу да ва-

лі на ўчаст ку дру гі дом — у ад ным жы вуць, а ін шы 

для дач ні каў. Та кія ва ры ян ты каш ту юць знач на 

тан ней, чым пра жы ван не без гас па да роў. Але зра-

зу ме ла, што вый сці з ра ні цы на га нак, каб спа кой-

на, атрым лі ва ю чы аса ло ду ад ці шы ні і адзі но ты, 

вы піць ка вы, так са ма не атры ма ец ца.

Ка лі вы знай шлі вы дат ную да чу, у вы дат ным 

мес цы, але для вас гэ та за над та до ра га, мож на 

па спра ба ваць зняць на па ло ву з сям' ёй сяб роў. 

Ідэа льны ва ры янт. Хоць бы ва юць і ню ан сы. На яў-

насць да дат ко вых пунк таў мо жа моц на ўсклад ніць 

су мес нае пра жы ван не — са ба кі, кош кі, ба бу лі, ста-

рэй шыя дзе ці і гэ так да лей. На ка та мо жа быць 

алер гія, ста рэй шыя дзе ці не па сяб ру юць, ба бу ля 

бу дзе ўвесь час гля дзець «Да вай па жэ нім ся», ды 

яшчэ ста нуць лез ці да вас з па ра да мі. Ну ці ка лі 

вас шас цё ра, а ін шая сям'я ўтра іх, уклю ча ю чы дзі-

ця — на ўрад ці бу дзе спра вяд лі ва пла ціць на па ло-

ву. Уво гу ле, трэ ба сто ра зоў па ду маць, перш чым 

ра шыц ца на гэ ты ва ры янт. Бы лі вы пад кі, ка лі сяб-

ры пас ля та кой вось су мес най арэн ды пе ра ста ва-

лі быць сяб ра мі.

Заў сё ды май це на ўва зе не каль кі ва ры ян таў. 

На ват ка лі вы знай шлі тое, што шу ка лі, пра цяг вай-

це ак тыў ныя по шу кі. Пры нам сі, да поў на га за вяр-

шэн ня спра вы — ка лі да га вор пад пі са ны, гро шы 

вы пла ча ны, а клю чы атры ма ны. Па мя тай це, што 

ў гас па да роў ня ма мэ ты здаць ле ці шча ме на ві та 

вам. Час та здзел кі зры ва юц ца прос та пе рад фі на-

лам з са мых роз ных пры чын — з'я віў ся хтось ці, хто 

пры ехаў ра ней, за пла ціў больш або прос та чыс та 

па-ча ла ве чы спа да баў ся больш за вас.

Та му па мя тай це, што да моў ле насць на сло вах 

гас па да ра ні чым не звяз вае. Вы, на прык лад, да-

мо ві лі ся стэ ле фа на вац ца ў маі і спа кой на ча ка е це 

гэ тай да ты. А ў па трэб ны час зван ка ўсё ня ма, і 

гас па дар не бя рэ труб ку. Па куль вы ча ка лі, прай-

шоў ме сяц, і гэ ты, і мно гія ін шыя доб рыя ва ры ян ты 

ўжо сыш лі.

Та му, знай шоў шы ва ры янт, якія за да валь няе 

вас на пер шы по гляд, імк ні це ся да ве дац ца аб ім 

за га дзя мак сі мум па трэб на га. Так вы моц на сэ-

ка но мі це свой час і ад кі не це не па трэб ныя ва ры-

ян ты ўжо на эта пе тэ ле фа на ван ня. Не трэ ба са-

ро мец ца, за да вай це кан крэт ныя пы тан ні і да бі-

вай це ся яс ных і дак лад ных ад ка заў. Ча сам гас-

па да ры да юць не кан крэт ныя ад ка зы, як бы ўхі ля-

юц ца ад ней кіх мо ман таў — зна чыць, неабходна 

вы свет ліць усё да кан ца. На што трэ ба асаб лі ва 

звяр нуць ува гу.

Дом — вы свят ля ю чы пад ра бяз нас ці пра дом, 

не за будзь це ся спы таць аб тым, коль кі ў ім па ко яў, 

спаль ных мес цаў, ці ёсць ту а лет і ду ша вая, якая 

бы та вая тэх ні ка ста іць, не за будзь це ся пра элект-

рыч насць, газ, ва ду. А так са ма, ці збі ра юц ца гас-

па да ры на гэ ты час вы вез ці ку ды-не будзь сто ча ныя 

ша ша лем пра ба бу лі ны рэ чы, якія да та го знай шлі 

сваё мес ца на гэ тай са май да чы?

Учас так — аба вяз ко ва да ве дай це ся, што там 

рас це, ці мож на гэ тым ка рыс тац ца і ці ёсць на 

ўчаст ку ін шыя да мы або па бу до вы. Ці трэ ба па лоць 

ага род, аб кош ваць тра ву і г. д. Мо жа, увесь учас так 

па кры ты га зон най тра вой, якую трэ ба пад кош ваць 

кож ны ты дзень. Хто гэ тым бу дзе зай мац ца?

Гас па да ры — удак лад ні це, ці ўлас ні кі яны гэ тай 

кан крэт най да чы і ці бу дзе на гэ тай тэ ры то рыі пра-

жы ваць нех та яшчэ. Так, да рэ чы, да ве дай це ся між 

ін шым пра на яў насць хат ніх жы вёл — ка тоў, са бак, 

тру соў. Да ве дай це ся, ці зда ва ла ся гэ тая да ча ра-

ней і дзе са мі гас па да ры бу дуць ад па чы ваць у гэ-

тыя ме ся цы.

І на рэш це — не цяг ні це час. Доб рыя да чы ля-

цяць хут ка! Не ад кла дай це су стрэ чу, зга джай це ся 

на мес ца і час, пра па на ва нае гас па да ра мі. Да пус-

цім, ім зруч на су стрэц ца ў буд ні, а вы мо жа це толь-

кі ў вы хад ныя. Лепш усё-та кі вазь мі це ад гул і едзь-

це ў па ня дзе лак — у вы хад ны та кіх, як вы, бу дзе 

яшчэ пяць сем' яў. Да рэ чы, лепш ад ра зу ўзяць з 

са бой ней кую коль касць гро шай. Ка лі ва ры янт 

вель мі па да ба ец ца, ад ра зу па кі дай це за клад. Па-

мя тай це, што за доб ры мі да ча мі ў пры го жым мес-

цы ідзе па ля ван не, а гас па да ры аса біс та вам ні чым 

не аба вя за ныя.

Аса біс тая су стрэ ча пас ля тэ ле фон ных пе ра-

моў — як раз той мо мант, ка лі трэ ба чэс на рас ка-

заць пра ся бе. Коль кі ча ла век бу дзе рэ аль на жыць 

на зды ма е мым ле ці шчы, ці ёсць у вас хат нія жы-

вё лы (ад на так са, два ка ты, са ва і па пу гай у клет-

цы, на прык лад), лю бі це вы ці шы ню або шум ныя 

ве ча рын кі і ўсё та кое. Але без фа на тыз му. Ка лі вы 

ама тар за га раць га лы шом — то, у прын цы пе, якая 

гас па ды ні да гэ та га спра ва? Па ва жай це гас па да-

роў і будзь це з імі мак сі маль на ад кры тыя, та ды вы 

змо жа це ча каць да ся бе та ко га ж стаў лен ня.

А ка лі ад мо вяць? Што ж, шу кай це ін шы ва-

рыянт.

І на рэш це. Да ча, як вы ўжо зра зу ме лі, — спра-

ва сур' ёз ная. Па-пер шае, гэ та чу жая ма ё масць, 

і каш туе яна до ра га. Па ду май це, ці за хо ча це вы 

нес ці ад каз насць у вы пад ку па жа ру або ра ба ван-

ня? Та му, да га вор — гэ та га ран тыя ад не пры ем ных 

сюр пры заў. На прык лад, гас па да ры мо гуць да зво-

ліць вам ка рыс тац ца ман га лам або хлеў чу ком, 

лод кай ці ро ва рам, а по тым за бу дуць пра гэ та і 

пач нуц ца прэ тэн зіі. Так што пра вер це да ку мен ты 

на ўлас насць і паш парт гас па да роў. Лепш зняць 

ко пію.

Аба вяз ко ва скла дзі це да га вор. Мож на за ха-

піць з са бой стан дарт ны ва ры янт да мо вы арэн ды 

(у двух эк зэмп ля рах!) і по тым упі саць ту ды да дат-

ко выя пунк ты.

Арэн да да чы — доб ры вы бар для тых, хто не 

мо жа доў га ся дзець на ад ным мес цы. Та му ра шай-

це ся — і  на шаш лыкі!

Мар га ры та ГАЙ ДАР ЖЫ. 

Фота з адкрытых крыніц.

АРЭН ДА ДА ЧЫ: 
ЦІ ВЫ ГАД НАЯ СПРА ВА?

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

ТЫ ДЗЕНЬ 
У СТЫ ЛІ «АГ РА»

Ра ім не за быц ца 
пра та кія мо ман ты:

 во піс до ма і ма ё мас ці; хто мо жа 
пра жы ваць у до ме на час арэн ды;
 што вы мо жа це ра біць на ўчаст ку 

(са джаць квет кі, збі раць яб лы кі і г. д.);
 хто ра ман туе па лом кі;
 хто ад каз вае ў вы пад ку яко га-не-

будзь форс-ма жо ру;
 у якіх вы пад ках мож на пе ра пы ніць 

дзе ян не да га во ра;
 аба вяз ко ва скла дзі це гра фік пры-

ез ду гас па да роў! Гэ та вель мі важ ны 
пункт. Ча сам абя ца ныя «па ру ра зоў за 
ле та» пе ра тва ра юц ца ў што тыд нё выя 
пры ез ды без па пя рэ джан ня, каб апыр-
скаць ру жы, пра па лоць буль бу, ад ра-
ман та ваць га ры шча, за браць неш та з 
рэ чаў і гэ так да лей.

Да моў це ся аб тым, ці па трэб ны за-
клад і якім чы нам вы бу дзе це пе ра да-
ваць гро шы. Аба вяз ко ва скла дзі це рас-
піс ку, ад зна чыў шы ў ёй су му, да ту, ад-
рас і паш парт ныя да ныя ча ла ве ка, які 
ўзяў у вас гро шы.

Як усё па чы на ла ся
Пер шая Усе бе ла рус кая вы стаў ка сель скай гас па-

дар кі і пра мыс ло вас ці ад кры ла ся ў ста лі цы 10 жніў ня 

1930 го да і пра цяг ва ла ся аж да ліс та па да!

75 гек та раў, 35 па віль ё наў і сот ні ты сяч на вед валь-

ні каў. Гэ та бы ло ме ра пры ем ства на ват не рэс пуб лі кан-

ска га, а ўсе са юз на га маш та бу, бо ВДНГ у Маск ве з'я-

ві ла ся толь кі праз дзевяць га доў.

За ме сяц да вы стаў кі «Звяз да» пі са ла пра тое, што 

«ня гле дзя чы на пра роц твы роз ных ны ці каў і ма ла ве раў, 

вы стаў ка ад кры ец ца ў вы зна ча ны тэр мін». Па коль кі 

«тэр мі но ва аб ста лёў ва ец ца па віль ён мас ла за во да і 

за лі ва ец ца фун да мент пад сі лас ную ве жу», а «ў пад-

ад дзел па ляў ніц тва да стаў ле ны мядз ведзь, воўк, лі сы, 

ар лы, фі лі ны, выд ра і інш.» Ці на ват та кое: «кам плект 

аб ста ля ван ня для ме ха ніч най па да чы кар моў і вы ваз кі 

гною з па віль ё наў жы вё ла га доў лі за ка за ны ў Аме ры цы 

і зна хо дзіц ца за раз у да ро зе». Га зе та свед чы ла, што 

спе цы яль на да вы стаў кі пра доў жы лі трам вай ную лі-

нію.

Па сут нас ці дзе ля ме ра пры ем ства ў 1930-м з'я віў ся 

«но вы куль тур ны ася ро дак го ра да Мін ска з гран ды ёз-

ным бу даў ніц твам, па чы на ю чы ад бу дын каў клі ні кі і да 

са май вы стаў кі». Са праў ды бы лі ўзве дзе ныя дзя сят кі 

драў ля ных і ка мен ных па віль ё наў, вы ста вач ных зал, 

ста ло вых і г. д. На вы стаў цы пра ца ва ла 15 ад дзе лаў: 

10 сель ска гас па дар чых і 5 — пра мыс ло ва га сек та ра 

(гэ та пры тым, што да 1939-га па ло ва кра і ны зна хо дзі-

ла ся ў скла дзе Поль шчы). Ці ка ва, што ме на ві та тут у 

па віль ё не «Дзярж бу да» на вед валь ні кі маг лі ўба чыць, 

як бу дзе вы гля даць бу ду чы Дом ура да (яго ўвя лі ў экс-

плу а та цыю ў 1934 го дзе). А ло зунг вы стаў кі: «Мі ні мум 

штуч нас ці і мак сі мум на ту раль нас ці» свед чыць, што 

на ват у час «без пес ты цы даў і ніт ра таў» ста я ла пы тан-

не якас ці аг ра пра дук цыі.

Су час ным ар га ні за та рам «Бе ла гра», без умоў на, 

ёсць ча му па ву чыц ца ў сва іх па пя рэд ні каў. Так, 

у 1930-м на вы стаў цы пра ца ва ла тры сот ні «тлу ма-

чоў» — сту дэн таў сель ска гас па дар чай ака дэ міі, ве тінс-

ты ту та і роз ных ста ліч ных уні вер сі тэ таў, якія ва дзі лі 

бяс плат ныя эк скур сіі. Гэ та га ду жа не ха пае і ў наш час. 

Звы чай на му на вед валь ні ку, які, умоў на ка жу чы, зай шоў 

на вы стаў ку з ву лі цы, над звы чай цяж ка ра за брац ца, 

што там і дзе. Бо змя ша лі ся ў ку чу «ко ні, лю дзі і трак-

та ры», а рас тлу ма чыць, дзе і што, ня ма ка му.

Ган на КУ РАК. Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Мінск — Шчо мыс лі ца — Мінск.

А не шкодзь!А не шкодзь!

За ця жар ную 
ка зу лю — больш 

за 12 ты сяч
Па ля ван не на гэ тую жы-

вё лу ў кра і не ад кры ла ся 

15 мая, але толь кі на да рос-

лых са мцоў і се лек цый ных 

жы вёл. Не за кон ную зда бы-

чу ця жар най са мкі вы яві лі 

ў Бя лы ніц кім ра ё не.

Рэй да вая гру па Ві цеб скай аб-

лас ной і Ар шан скай між ра ён най 

ін спек цый уста на ві ла, што са мку 

ка зу лі (ра зам з ча тыр ма за кон на 

зда бы ты мі са мца мі) пад стрэ ліў 

па ляў ні чы-ра сі я нін, а егер, які 

пра во дзіў тур, «за плю шчыў во-

чы» на па ру шэн не і афор міў да-

ку мен ты на пя ця рых са мцоў.

Ка зу ля вы нош ва ла трох дзі-

ця нят, якія не ўза ба ве па він ны 

бы лі з'я віц ца на свет. Гэ та вы-

свет лі лі, ад ка паў шы рэшт кі жы-

вё лы. На не се ная шко да пры ро-

дзе ацэ не на ў 12 240 руб лёў, 

удзель ні кі па ля ван ня яе ўжо па-

кры лі. Тым не менш у ад но сі нах 

да абод вух ві на ва тых за ве дзе на 

кры мі наль ная спра ва. Вя до ма, 

што егер тры га ды та му так са ма 

пры цяг ваў ся да ад каз нас ці за 

не за кон нае па ля ван не, па ве да-

мі лі ў Дзярж ін спек цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


