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Нех та бу дуе ўлас ны бiз нес ра зам 
з жон кай цi дзяў чы най, нех та 
— у адзi ноч ку. Але, на пэў на, 
най больш па пу ляр ны ва ры янт 
для стар ту сва ёй спра вы 
ся род мо ла дзi — з сяб рам на 
два iх. Ме на вi та та кiм чы нам 
мно гiя спа дзя юц ца змен шыць 
ад каз насць i фi нан са выя 
ўкла дан нi. Iван ГАР ГУН пай шоў 
як раз па гэ тым шля ху i ра зам 
з сяб рам ад крыў цы руль ню ў 
цэнт ры ста лi цы. Ка рэс пан дэнт 
«Чыр вон кi» су стрэў ся з 
хлоп цам, каб па раз маў ляць 
пра гiс то рыю гэ та га «бiз не су на 
два iх» i аб праб ле мах, з якi мi 
мо гуць су тык нуц ца па чат коў цы.

...На ўва хо дзе нас су стра кае 
сам Iван, ра зам з iм мы iдзём у так 
зва нае «тэх нiч нае па мяш кан не». 
Гэ та па кой, дзе цы руль нi кi мо гуць 
ад па чыць i вы пiць гар ба ты. Тут жа 
пра цу з да ку мен та цы яй i ка сай вя-
дуць улас нi кi прад пры ем ства. Ад ра-
зу ж цi ка вiм ся, цi ёсць кам пань ён. 
На жаль, дру гi гас па дар цы руль нi, 
Анд рэй АР ЛОЎ, за раз зна хо дзiц ца 
ў ад па чын ку.

— Ад крыц цё сва ёй спра вы бы ло, 
хут чэй, не аб ход нас цю, — рас каз вае 
Iван. — I я, i Анд рэй ву чы лi ся на фа-
куль тэ це жур на лiс ты кi БДУ: я — на 
трэ цiм, а ён — на пер шым кур се. 
Ужо та ды я ра зу меў, што сур' ёз ныя 
гро шы працай жур на лiс та, (ды яшчэ 
i сту дэн ту дзён най фор мы), за ра бiць 
цяж ка. А для хлоп ца гэ та праб ле ма. 
Па чаў ду маць пра ма лы бiз нес. Пры-
клад на ў гэ ты ж час нас з Анд рэ ем 
за ся лi лi ў адзiн па кой у iн тэр на це. 
Паў го да мы прос та жы лi по бач, не 
сва ры лi ся, але i не сяб ра ва лi асаб-
лi ва. А ў ней кi мо мант зра зу ме лi, 
што ў нас шмат агуль на га, у тым 
лi ку i жа дан не ад крыць сваю спра ву. 
Што на ра дзi ла ся ра ней: сяб роў ства 
цi iдэя пра бiз нес? На ват не ве даю. 
Хут чэй, сяб роў ства, бо спа чат ку 
мы за цi ка вi лi адзiн ад на го, а ўжо 
по тым па ча лi дзя лiц ца iдэ я мi, якiх 
бы ло шмат.

Хлоп цы доў га пе ра бi ра лi ва ры ян-
ты, ду ма лi з ча го па чаць. Iван рас каз-
вае, што спа чат ку ў пла нах быў лет нi 
ган даль у ста лiч ных пар ках. Пра да-
ваць ха це лi ма ро зi ва i iн шыя ла сун кi, 
але да рэа лi за цыi спра ва не дай шла. 
Праб ле ма бы ла ў тым, што мес цы для 
та ко га ганд лю пра да юц ца з аў кцы ё-
ну, i ў той мо мант, ка лi хлоп цы толь кi 
па чы на лi пла на ваць сваю дзей насць, 
усё ўжо бы ло пра да дзе на.

Пас ля гэ та га сяб ры па ча лi рас-
пра цоў ваць дру гi ва ры янт — ад крыц-

цё не вя лi кай ка вяр нi з пра дук цы яй 
улас най вы твор час цi ў бу дын ку ад-
ной з на ву чаль ных уста ноў. Тое, што 
гэ тая за ду ма не бы ла рэа лi за ва на, 
Iван звяз вае з не да хо пам во пы ту ме-
на вi та ў гэ тым кi рун ку дзей нас цi.

— У мно гiх уста но вах ёсць свае 
ста ло выя аль бо мi нi-ка вяр нi, та му 
«ўцiс нуц ца» ту ды бы ло цяж ка, — ус-
па мi нае Iван. — Гэ так жа цяж ка, як i 
не ка то рым сту дэн там — у «ста лоў-
скiя» чэр гi. Мы атрым лi ва лi шмат 
ад моў, аль бо нас прос та за валь ва-
лi па тра ба ван ня мi аб роз ных па пе-
рах. На ват не ра зу мею, ча му нам 
ад маў ля лi: маг чы ма, кi раў нiц тва не-
ка то рых унi вер сi тэ таў прос та ба iц ца 
пус цiць да ся бе пра ца ваць не пра фе-
сi я на лаў у сфе ры хар ча ван ня.

Пас ля не каль кiх ня ўдач хлоп цы 
зра зу ме лi, што для ад крыц ця спра-
вы iм аба вяз ко ва спат рэ бiц ца сваё 
па мяш кан не. Паў ста ла пы тан не: дзе 
ўзяць гро шы на на быц цё цi арэн ду? 
Мно гiя ў та кiх вы пад ках iдуць у банк 
i афарм ля юць крэ дыт на раз вiц цё 
ма ло га бiз не су, але парт нё ры знай-
шлi больш зруч ны шлях. Гро шы яны 
па зы чы лi, але не ў бан ка, а ў род ных 
i сяб роў. Тут жа ўзнiк ла па трэ ба i 
ў раз ме жа ван нi пра цы. Вы ра шы лi, 
што Анд рэй бу дзе зай мац ца фi нан-
са мi, а Iван — па пе ра мi i пы тан ня мi 
юры дыч на га кштал ту.

Хут ка ў ад ным з ча со пi саў хлоп цы 
па ба чы лi аб' яву аб тым, што амаль у 
цэнт ры Мiн ска пра да ец ца пра ва на 
арэн ду фак тыч на га то вай цы руль нi. 
Кошт, па iх мер ка ван нi, быў адэ кват-
ным. Та му, доў га не ду ма ю чы, сяб ры 
вы ку пi лi гэ тае пра ва ў мi ну ла га гас-
па да ра па мяш кан ня i па ча лi рых та-
вац ца да ад крыц ця.

— Аб ста ля ван ня, з якiм мы па-
чы на лi пра ца ваць, ужо амаль не за-
ста ло ся, за год мы прак тыч на ўсё 
па мя ня лi на больш но вае, — рас каз-
вае Iван. — Iдэя ства рэн ня доб рай 
цы руль нi нам спа да ба ла ся, а та му 
мы вы ра шы лi не мя няць ста рую спе-
цы я лi за цыю. Ды гэ та бы ло б i ня вы-
гад на. Та му мы пры ня лi ся за по шу-
кi пер ша га цы руль нi ка. Ве да е це, на 
па чат ку заўж ды цяж ка, але ёсць ва 
ўсiм гэ тым ней кi азарт, якi на паў-
няе ча ла ве ка не вы чэрп най энер гi яй. 
Пры нам сi, ча ла ве ка, якi за цi каў ле ны 
ў тым, каб яго спра ва жы ла. Ну i, 
без умоў на, вя лi кую ро лю ады гры-
вае фак тар ма ла до сцi. Чым больш 
праб лем (а ў нас iх бы ло шмат), тым 
больш цi ка ва iх вы ра шаць.

Праб ле му з цы руль нi кам хлоп цы 
вы ра шы лi хут ка. Знай шлi зна ё ма га, 
якi, па сло вах Iва на, быў не над та 

моц ным спе цы я лiс там, але да па мог 
зра бiць пер шы крок на пе рад. Па ра-
лель на хлоп цы шу ка лi яму за ме ну.

— Нам вель мi па шан ца ва ла з 
пер шым на шым па ста ян ным цы руль-
нi кам. Вiк то рыя (ме на вi та так за вуць 
дзяў чы ну) да па маг ла нам на ват не 
толь кi доб рым вы ка нан нем сва ёй 
ра бо ты, але i па ра да мi ме на вi та па 
бiз не се. Яна ўжо па спе ла па пра ца-
ваць у роз ных цы руль нях, ве да ла, як 
i што ро бiц ца, а та му ста ла для нас у 
ней кай сту пе нi парт нё рам. Ужо праз 
2-3 ме ся цы мы тро хi «рас ка ча лi ся» i 
знай шлi яшчэ ад ну дзяў чы ну, так са-
ма доб ра га май стра.

Iван ка жа, што на вед валь нi каў 
са мiм шу каць не пры хо дзi ла ся: зу сiм 
по бач — iн тэр на ты. Амаль усiм па-
трэб ныя па слу гi цы руль нi ка, па жа да-
на — тан ныя, та му клi ен таў ха па ла. 
Прай шоў ужо год з ча су ад крыц ця 
цы руль нi, але Iван ка жа, што прад-
пры ем ства да гэ туль не рас па ра джа-
ец ца сва i мi да хо да мi. Усе гро шы ад-
ра зу ж «кi да юц ца» iз ноў у спра ву.

— Мы аб са лют на спа кой на ста-
вiм ся да та го, што пры быт ку па куль 
што ня ма. Ра зам з тым, ба чым пэў-
ныя перс пек ты вы. Са мы га лоў ны 
па каз чык — у нас ёсць па ста ян ныя 
клi ен ты. Я маю на ўва зе не толь кi 
тых лю дзей, што пры хо дзяць сю ды з 

жа дан нем пад стрыг чы ся ў цы руль нi 
мак сi маль на блiз ка ад свай го до ма. 
Да нас пры яз джа юць ужо i з су сед нiх 
ра ё наў, та му што на шы цы руль нi кi 
мо гуць вы кон ваць вель мi скла да ныя 
за да чы. I пры гэ тым мы ары ен ту-
ем ся на лю дзей з ся рэд нiм уз роў-
нем за роб ку. Па ста ян ных клi ен таў 
мы так са ма спра бу ем за ах воч ваць. 
На прык лад, ня даў на быў вы па дак, 
ка лi да нас прый шла клi ент ка, а цы-
руль ня па пэў ных пры чы нах бы ла 
за чы не на. На на ступ ны дзень мы 
пад стрыг лi гэ тую жан чы ну бяс плат-
на, каб кам пен са ваць ёй змар на ва-
ны час. Вы нiк — яна зноў прый шла 
стрыг чы ся да нас.

Раз маў ля ем з Iва нам пра мар ке-
тынг i пра соў ван не брэн да. У цы-
руль нi ёсць свае су пол кi ў са цы яль-
ных сет ках, дзе раз мя шча юц ца на вi-
ны i фо та здым кi мод ных стры жак.

— Лi чу, што ка лi не зай мац ца хоць 
якiм вi дам пра соў ван ня брэн да, то 
нi чо га доб ра га не бу дзе. Прос та iс-
ну юць пэў ныя нось бi ты рэ кла мы, якiя 
па тра бу юць вя лi кiх гра шо вых улi ван-
няў, а ёсць аль тэр на тыў ныя, для якiх 
па трэб ны толь кi эн ту зi язм i воль ны 
час. Мы свой шлях вы бра лi.

Пы та ю ся ў хлоп ца пра аду ка-
цыю. Яго па плеч нiк сваё на ву чан не 
на жур фа ку скон чыў пас ля пер ша га 
кур са, за браў шы да ку мен ты. Сам 
Iван ця пер ву чыц ца на апош нiм, пя-
тым кур се. Эка на мiч най аду ка цыi 
ня ма нi ў та го, нi ў дру го га.

— Атры ман не вы шэй шай эка-
на мiч най аду ка цыi для ча ла ве ка, 
якi хо ча зай мац ца ма лым бiз не-
сам, — спра ва не аба вяз ко вая. 
Я сам пра ца ваў у ча со пi се, што пi ша 
пра фi нан сы i эка но мi ку, раз маў ляў 
з мно гi мi да свед ча ны мi людзь мi, на-
вед ваў са мыя роз ныя бiз нес-кур сы i 
трэ нiн гi. А ка лi ад крыў сваю спра ву, 

зра зу меў, што тут усё па-iн ша му. 
На ту раль на, трэ ба мець ней кую 
мi нi маль ную ба зу i ра зу мен не та-
го, што ты ро бiш. Але ў не ка то рых 
вы пад ках аду ка ва насць на ват мо-
жа за мi наць. На прык лад, ча ла век 
мо жа доў га i кар пат лi ва ацэнь ваць 
сi ту а цыю на рын ку пе рад тым, як 
па чаць пра цу, але гэ та не пры ня се 
плё ну. Бо сфе ра бiз не су вель мi iм-
пуль сiў ная, дзе па трэб на ўлiч ваць 
за над та вя лi кую коль касць кам па-
не нтаў i склад нi каў. А мно гiя з iх ад 
ця бе не за ле жаць. Мяр кую, што па-
чаць пра ца ваць мож на i без спе цы-
яль най аду ка цыi. I на ват да сяг нуць 
ча гось цi. Усе са праў ды па спя хо-
выя лю дзi, з якi мi мне да во дзi ла ся 
мець спра ву, ка за лi са мае роз нае 
пра тое, ад куль бя рэц ца гэ ты са-
мы пос пех. Я ж за раз пры хо джу да 
та кой вы сно вы: пос пех лю бой ар-
га нi за цыi скла да ец ца з аса бiс та га 
пос пе ху як яе кi раў нi ка, так i пад-
на ча ле ных. Ка лi ў ця бе ўсё доб ра ў 
сям'i, у аса бiс тым жыц цi, ка лi та бе 
ня ма за што пе ра жы ваць, а ўсе ты-
лы — пры кры тыя, сме ла кi дай вы-
клiк аб ста вi нам i кроч на пе рад. Вось 
та кая ня хiт рая фор му ла.

На пры кан цы раз маў ля ем з Iва-
нам пра ўплыў су мес на га бiз не су 
на сяб роў ства. Цi не мо жа бiз нес на 
два iх раз бу рыць гэ тыя ад но сi ны, ня-
хай i вель мi моц ныя?

— Усё атрым лi ва ец ца як раз на ад-
ва рот. Вя лi кiя праб ле мы толь кi аб' яд-
на лi нас. Цяж ка ска заць, што ад бы-
ва ец ца, ка лi сяб рам да во дзiц ца дзя-
лiць вя лi кiя гро шы. Ве ра год на, сквап-
насць знi шчае ў лю дзях усё доб рае. 
Але для ма ла дых лю дзей леп ша га 
ва ры ян ту, чым бiз нес на два iх з сяб-
рам, як мне па да ец ца, ня ма.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ,
Фо та Над зеi БУ ЖАН.

Зда быць элект ра энер гію, па бу да ваць дом 
і мно гае ін шае мож на, ка лі даць бы та вым 
ад хо дам «дру гое жыц цё». 
Як гэ та зра біць без шко ды для эка ло гіі 
і з фі нан са вай вы га дай? Свой спо саб 
вы ра шэн ня праб ле мы прад ста віў ву чань 
ся рэд няй шко лы № 118 г. Мін ска Ягор 
Ма ка рэ віч у пра ек це «Ма дэр ні за цыя 
сіс тэ мы ўты лі за цыі бы та вых ад хо даў», 
які юнак прэ зен та ваў у рам ках ак цыі 
Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за 
мо ла дзі «100 ідэй для Бе ла ру сі».

— Ідэя пра ек та з'я ві ла ся год та му, ка лі я рых-
та ваў ся да на ву ко ва-прак тыч най кан фе рэн цыі, 
— рас каз вае Ягор. — Вы ні кі да сле да ван ня па 
тэ ме ўты лі за цыі бы та вых ад хо даў паз ней ста лі 
ас но вай для да лей шай пра цы і штурш ком для 
раз віц ця за ду мак, якія я ад стой ваю сён ня.

Усве дам лен не та го, што ён хо ча зай мац ца 
эка ло гі яй, прый шло яшчэ ў 9 кла се, на ўро ку 
геа гра фіі. На стаў ні ца Тац ця на Ула дзі мі ра ўна 
Са коль чык, якая вы кла дае гэ ты прад мет, а за-
раз з'яў ля ец ца кі раў ні ком пра ек та Яго ра, да па-
маг ла яму за ры ен та вац ца ў вы ба ры тэ мы для 
на ву ко вых да сле да ван няў. За збо рам ма тэ ры-
я лу на ват пра ка ні ку лы да вя ло ся за быц ца!

Да сле да ва лі пра цэ сы пе ра пра цоў кі 
смец ця ў Бе ла ру сі, якія па раў ноў ва лі з во-

пы там еў ра пей скіх на пра цо вак у гэ-
тай сфе ры.

— На огул, ка лі ўзяць Бе ла русь, то 
ў нас пе ра пра цоў ва ец ца па куль толь кі 
10 пра цэн таў бы та вых ад хо даў, у той 
час, як, да пры кла ду, у Гер ма ніі гэ тая 
ліч ба скла дае 60 пра цэн таў, а ў Япо-
ніі — усе 90, — ка жа Ягор.

Юнак пра па нуе бу да ваць пе ра пра-
цоў чыя за во ды з вы ка ры стан нем ня-
мец кіх тэх на ло гій. Пра лі чыць эка на-
міч ную і эка ла гіч ную вы га ду мож на, 
зы хо дзя чы з тых рэ аль ных аб' ёмаў, 
якія пад ля га юць пе ра пра цоў цы. Тое 
ж шкло мо жа зноў і зноў «на бы ваць 
но вае жыц цё».

А ўсё, што за ста нец ца пас ля пе ра-
пра цоў кі, ёсць маг чы масць пе ра раб-
ляць на бія газ. Для гэ та га трэ ба бу да ваць 
бія га за выя за во ды на па лі го нах. Праз спе-
цы яль ныя ўста ноў кі і тур бі ны бія газ мож на 
пе ра раб ляць на элект ра энер гію. Як па каз вае 
прак ты ка еў ра пей скіх кра ін, та кі па ды ход да-
зва ляе прад пры ем ствам акуп ляць вы дат кі на 
элект рыч насць. Але не вар та бу да ваць за во-
ды, якія прос та спаль ва юць ад хо ды, бо ў та кім 
вы пад ку яны — прос та «печ для гро шай», 
па коль кі кошт філь траў, па трэб ных для та кіх 

прад пры ем стваў, скла дае па ло ву ад кош ту 
са мо га за во да. І пры гэ тым яны па тра бу юць 
за ме ны праз кож ныя 10-15 га доў.

Так са ма юнак пра па нуе бу даў ніц тва бія да-
моў. Гэ та но вы кі ру нак на ват у су свет най прак-
ты цы. Яго сут насць у тым, каб бу да ваць да мы з 
пе ра пра ца ва на га смец ця, у тым лі ку з ад хо даў 
звы чай ных бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. Та кое бу-
даў ніц тва да зво ліць не толь кі зра біць уклад у 
за ха ван не эка ло гіі, але і сэ ка но міць гро шы.

Мож на бу да ваць дзя сят кі і сот ні за во даў, 
але вар та не за бы ваць і пра аса біс ты ўнё сак 
кож на га. Ка жуць жа: «Хо чаш змя ніць свет — 
пач ні з ся бе». Ягор так і зра біў пад час пра цы 
над сва ім пра ек там. На пра ця гу ме ся ца па 
іні цы я ты ве юна га да след чы ка ў шко ле ад бы-
ва лі ся роз ныя ме ра пры ем ствы эка ла гіч най 
тэ ма ты кі, а по тым пра во дзі ла ся апы тан не. 
І вы нік свед чыў пра хоць і не вя лі кі, але пра-
грэс. Дзе ці ўжо больш ве да лі пра праб ле мы 
эка ло гіі і шля хі іх вы ра шэн ня. Та му хло пец вы-
сту пае за тое, каб у шко ле сіс тэ ма тыч на пра-
во дзі лі ся за ня ткі, па за клас ныя га дзі ны, якія 
да па мо гуць вуч ням фар мі ра ваць пра віль ную 
па зі цыю па пы тан нях за ха ван ня эка ло гіі.

Сён ня без пя ці хві лін вы пуск нік рэ аль на 
ацэнь вае перс пек ты ву свай го пра ек та: бу-
дзе ён рэа лі за ва ны аль бо не, за ле жыць ад 
та го, ці за ці ка вяц ца ім га рад скія ўла ды. Але 

не хо ча, каб пра яго за бы лі.
А за раз Ягор зай ма ец ца пад рых тоў кай да 

па ступ лен ня ў ВНУ і пра дум вае вы бар ную 
кам па нію ў Мін скую мо ла дзе вую па ла ту дэ-
пу та таў. Ка жуць, боль шая част ка ідэй, якія 
пра па ноў ва юць там, рэа лі зу ец ца. Наш ге рой 
ра шу ча на стро е ны ад стой ваць свае эка ла гіч-
ныя пра па но вы.

Але на ДРАП КО.

Спра вы ма ла дыхСпра вы ма ла дых

БIЗ НЕС З СЯБ РАМ НА ДВА IХ

Што на ра дзi ла ся ра ней: 
сяб роў ства цi iдэя пра бiз нес? 
На ват не ве даю. Хут чэй, 
сяб роў ства, бо спа чат ку мы 
за цi ка вi лi адзiн ад на го, а ўжо 
по тым па ча лi дзя лiц ца iдэ я мi.

«ДРУ ГОЕ ЖЫЦ ЦЁ» АД ХО ДАЎ, або Як не пус ціць гро шы на ве цер


