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Як пра ві ла, боль шасць спа жыў цоў лі-
чыць, што пра дук цыя, куп ле ная на 
рын ку ў фер ме ра ці вяс ко вай ба буль кі, 
эка ла гіч на чыс тая. Але дзе га ран тыя, 
што сель ска гас па дар чыя куль ту ры не 
пыр ска юць «хі мі яй» для атры ман ня 
леп шых ура джа яў, а жы вё лу не кор-
мяць кам бі кар ма мі, каб пры баў ля ла ў 
ва зе? Як свед чаць са цы я ла гіч ныя апы-
тан ні, на шы су ай чын ні кі дрэн на ўяў-
ля юць пра цэс атры ман ня ар га ніч ных 
пра дук таў. Ра зам з тым, 90% га ра джан 
хо чуць хар ча вац ца на ту раль ны мі мя-
сам, ма ла ком, са да ві ной і га род ні най. 
На жаль, яны амаль ад сут ні ча юць у 
ганд лі: ар га ніч ная сель ская гас па дар-
ка ў кра і не прак тыч на ў за род ка вым 
ста не.

ВЫ ПРА БА ВАН НІ 
ДЛЯ ПЕР ША ПРА ХОД ЦАЎ 

Фі зік-элект рон шчык Дзміт рый Кры лоў і 
яго жон ка Га лі на, пе да гог па спе цы яль нас-
ці, пе ра еха лі ў Дзяр жын скі ра ён з Мін ска. 
Яны ста лі, па сут нас ці, пер ша пра ход ца мі па 
вы рошч ван ні коз ма лоч най заа не нскай па-
ро ды ў Бе ла ру сі. У фер мер скай гас па дар цы 
«ДАК» на 100 гек та рах зям лі ўтрым лі ва ец ца 
звыш 300 жы вё лін. Ма ла ко Дзміт рый і Га лі на 
зда юць для пе ра пра цоў кі на за вод, бу ду юць 
сы ра роб ны цэх. Дзміт рый Аляк санд ра віч 
і не ду маў зай мац ца ар га ніч най сель скай 
гас па дар кай, па куль не па бы ваў у Шве цыі, 
дзе эка ла гіч ныя пра дук ты скла да юць 60% 
ад агуль най вы твор час ці.

Асвой ван не ар га ніч на га зем ля роб ства 
ста ла для фер ме раў са праўд ным вы пра-
ба ван нем, па коль кі да вя ло ся ад мо віц ца 
ад вы ка ры стан ня мі не раль ных угна ен няў, 
гер бі цы даў, яда хі мі ка таў, каб азда ра віць 
зям лю. З пус та зел лем зма га лі ся дзе даў-
скі мі ме та да мі — пра пол кай, а шкод ні каў 
вы ні шча лі з да па мо гай се ва зва ро ту. У вы-
ні ку гас па да ры стра ці лі ва ўра джай нас ці, 

эфек тыў нас ці пра цы. І толь кі праз тры га-
ды спе цы я ліс ты між на род на га экс перт на га 
цэнт ра «Ар га нік-стан дарт», які зна хо дзіц ца 
ва Укра і не, уру чы лі ім сер ты фі кат на зям лю. 
Па коль кі ў Бе ла ру сі ня ма сер ты фі ку ю чых 
ор га наў, фер ме рам, што вы ра шы лі зай-
мац ца ар га ніч най гас па дар кай, да во дзіц ца 
звяр тац ца да экс пер таў ва Укра і не, у Лат віі, 
Ра сіі. Да рэ чы, у за ход ніх кра і нах для та кой 
ка тэ го рыі пры ват ных вы твор цаў дзей ні чае 
асоб ная дзяр жаў ная пра гра ма, якая пра ду-
гледж вае пад трым ку і кам пен са цыю страт 
на пе ра ход ны пе ры яд да эка ла гіч на га зем-
ля роб ства.

Сер ты фі кат ар га ніч на га фер ме ра — толь-
кі пер шы крок на шля ху да атры ман ня эка-
ла гіч на га ка зі на га ма ла ка. Та кі ж да ку мент 
Кры ло вым трэ ба атры маць на сель гас куль-
ту ры, а за тым — на жы вё лу і пра дук цыю. 
Але па куль яны не мо гуць сер ты фі цы ра ваць 
ста так. Не ха пае на ту раль ных кар моў, і да-
во дзіц ца вы ка рыс тоў ваць у якас ці пад корм кі 
кам бі кар мы, што су пя рэ чыць па тра ба ван ням 
Еў ра са ю за.

НЕ ЗГУ БІЦЬ 
ДРОБ НА ГА РА МЕС НІ КА 

Па сло вах Дзміт рыя Кры ло ва, дзяр жа ва 
толь кі па ча ла пра яў ляць ці ка васць да ар га-
ніч най гас па дар кі. Дэ пу та ты ак тыў на пад-
клю чы лі ся да ства рэн ня нар ма тыў най ба зы, 
рас пра цоў кі сіс тэ мы дзяр жаў най пад трым кі, 
пры няц ця за ко на аб ар га ніч най сель скай гас-
па дар цы. Коль кі га доў та му экс пер ты су мня-
ва лі ся ў тым, што бе ла ру сы га то вы куп ляць 
да ра гую ар га ніч ную пра дук цыю. Ця пер жа 
лю дзі ста лі ба га цейшымі і хо чуць спа жы ваць 
эка ла гіч на чыс тыя пра дук ты. «Усё мае свой 
кошт: ці ты куп ля еш больш да ра гія ар га ніч-
ныя пра дук ты ці ўклад ва еш за тым гро шы ў 
ля чэн не», — ад зна чыў Мі ка лай Іван чан ка, 
на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі па пы-
тан нях эка ло гіі, пры ро да ка ры стан ня і чар но-
быль скай ка та стро фы Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду.

— А па куль у нас за ка на даў ства па пе ра-
пра цоў цы пра дук цыі на кі ра ва на на кант роль 
буй ных вы твор цаў. З дзяр жаў на га пунк ту 
гле джан ня, гэ та пра віль на, — лі чыць Дзміт-
рый Кры лоў. — Але пры гэ тым мы губ ля ем 
дроб на га ра мес ні ка, які хо ча вы пус каць ту-
шон ку, вянд лі ну, кан сер вы з са да ві ны і га род-
ні ны ды ін шае. Вель мі скла да на пры ват ні кам 
вы трым лі ваць па тра ба ван ні, што прад' яў ля-
юц ца да хар чо вай вы твор час ці. Для та кой 
ка тэ го рыі гас па дар ні каў па трэб на асоб нае 
за ка на даў ства, з ін шы мі па ды хо да мі, прын-
цы па мі. На прык лад, у Еў ро пе мож на вы пус-
каць пра дук цыю на кух ні, што зна хо дзіц ца 
лі та раль на за сця ной фер мы. А там тэй шыя 
кант ра лё ры ў пер шую чар гу ацэнь ва юць вы-
твор цу па тым, ці пад трым лі вае ён гі гі е ну, ці 
вы трым лі вае стан дар ты, рэ цэп ту ру.

Па сло вах экс пер та эка ла гіч най уста но вы 
«Аг ра-Эка-Куль ту ра», кан ды да та сель ска-
гас па дар чых на вук Ла ны Се менс, у кра і не 
ўжо ёсць сер ты фі цы ра ва ная ар га ніч ная гас-
па дар ка, яшчэ сем — на па ды хо дзе. У ай-
чын ных ар га ніч ных фер ме раў знач на больш 
цяж кас цяў, чым у звы чай ных, асаб лі ва ў тых, 
хто толь кі па чы нае спра ву. Па-пер шае, вель-
мі цяж ка атры маць крэ ды ты на ват пад вы со-

кія пра цэн ты. Па-дру гое, тор ма зам на шля ху 
раз віц ця ў Бе ла ру сі ар га ніч най сель скай гас-
па дар кі з'яў ля ец ца ад сут насць ад па вед на га 
за ко на.

Эка ла гіч ная ўста но ва «Аг ра -Эка- Куль ту-
ра» су мес на з Цэнт рам эка ла гіч ных ра шэн-
няў рас пра ца ва ла пра па но вы для пад рых-
тоў кі пра ек та за ко на аб ар га ніч най вы твор-
час ці на асно ве во пы ту ра бо ты з за меж ны мі 
і ай чын ны мі фер ме ра мі. «Мно гія бе ла рус кія 
фер ме ры хо чуць стаць ар га ніч ны мі, але ім 
па трэб на да па мо га, у тым лі ку ў на ладж ван ні 
су вя зяў з сер тфі цы ру ю чы мі ар га ні за цы я мі, з 
за ход ні мі ка ле га мі. На ша ўста но ва да па ма-
гае вы ра шыць гэ тыя праб ле мы. Мы ла дзім 
се мі на ры, за пра ша ем кан суль тан таў з Укра-
і ны, Поль шчы, па сы ла ем фер ме раў да на-
шых парт нё раў за мя жу, каб яны на ву чы лі ся 
кан крэт ным ме то ды кам вя дзен ня ар га ніч най 
гас па дар кі», — рас па вя ла Ла на Се менс.

ВЯР НУЦЬ
ПРЭ СТЫЖ ФЕР МЕ РА 

На днях Мінск на ве даў спе цы я ліст з су-
свет ным імем у га лі не ар га ніч на га зем ля-
роб ства, кі раў нік шэ ра гу сель ска гас па дар-

чых пра ек таў, ды рэк тар фер мы Rіdgedale 
PERMACULTURE Ры чард Пер кінс са Шве-
цыі. Ён рас ка заў бе ла рус кім фер ме рам, як 
зра біць сель скую гас па дар ку пры быт ко вым 
біз не сам.

— У свой час бы ло вель мі прэ стыж на 
стаць фер ме рам. Сён ня ў Бе ла ру сі, зрэш-
ты, як і ва ўсім све це, фер мер ства лі чыц ца 
не па пу ляр ным, а фер ме ры ра яць дзе цям 
атрым лі ваць ін шую аду ка цыю. Але ме на ві та 
з-за та кіх ад но сін мы губ ля ем ін тэ ле кту аль ны 
па тэн цы ял, і ўсё пе ра хо дзіць у ру кі кар па-
ра тыў най сель скай гас па дар кі. Вы ра шыць 
праб ле му мы імк нём ся шля хам больш кар-
пат лі ва га па ды хо ду да пла на ван ня і пра ек-
та ван ня дзей нас ці фер ме раў, — кан ста та ваў 

Ры чард Пер кінс. — З ін ша га бо ку, не менш 
важ ная па зі цыя спа жыў цоў. Яны па він ны 
больш ве даць, што ўжы ва юць, і ўста наў лі-
ваць аса біс тыя кан так ты з вы твор ца мі.

З раз віц цём ін фар ма цый ных тэх на ло гій 
на бы ва юць аба ро ты но выя не тра ды цый ныя 
ме та ды рэа лі за цыі пра дук цыі. Асаб лі ва гэ та 
да ты чыц ца Злу ча ных Шта таў Аме ры кі, дзе 
лю дзі, што ад да юць пе ра ва гу зда ро ва му і 
пра віль на му хар ча ван ню, аб' яд ноў ва юц ца ў 
су поль нас ці дзя ку ю чы ін фар ма цый ным сет-
кам. Яны куп ля юць пра дук ты ў фер ме раў, 
якія атры ма лі ад аб рэ нне су поль нас ці. Фер-
ме рам, у сваю чар гу, гэ та так са ма вы гад на: 
не трэ ба шу каць рын кі збы ту.

Ра зам з тым, Ры чард Пер кінс за зна чыў, 
што ён не су праць сер ты фі ка цыі ар га ніч най 

пра дук цыі. «Маг чы ма, на пер ша па чат ко вым 
эта пе для Бе ла ру сі гэ та бу дзе знач ным кро-
кам на пе рад, да па мо жа ад па вед ным вы твор-
цам на за па сіць да дат ко вы во пыт. Але нель га 
вы клю чаць і не фар маль ныя гра мад скія сет кі. 
Усё гэ та мо жа су іс на ваць ра зам, па ра лель-
на», — адзначае спе цы я ліст.

Фер ме ры, лі чыць Ры чард Пер кінс, па він-
ны зай мац ца той пра дук цы яй, якая най больш 
ад па вя дае кан крэт на му рэ гі ё ну. Мно гія ж 
вы твор цы імк нуц ца прытрымлівацца на вя-
за ным ім пла нам па вы рошч ван ні пэўных 
ві даў пра дук цыі, што цал кам ідзе ўраз рэз з 
на ту раль ны мі па трэб нас ця мі і маг чы мас ця мі 
тэ ры то рый. Для гэ та га ім ча сам да во дзіц ца 
на ват штуч на змя няць умо вы сва іх эка сіс тэм. 
Не сак рэт, што пры ве зе ныя з ін шых мяс цо-
вас цяў на ват вы со ка пра дук цый ныя га тун кі 
рас лін і ві ды жы вёл дрэн на пры жы ва юц ца 
ў чу жых умо вах. Для іх пад трым кі па трэб ны 
спе цы яль ныя ўгна ен ні, прэ па ра ты, што пры-
но сіць да дат ко выя за тра ты.

Вы рошч ваць ці не бе ла рус кім фер ме рам 
не ўлас ці выя для на шай клі ма тыч най зо ны 
эк за тыч ныя куль ту ры (на прык лад, пер сі кі, 
лі мо ны) — спра ва аса біс тая.

— Іх мож на вы рас ціць дзе за ўгод на, але 
трэ ба змя ніць мік ра клі мат. Адзін з аў стрый-
скіх фер ме раў, фа зэн да яко га зна хо дзіц ца 
на вы шы ні 1,5 тыс. мет раў над уз роў нем 
мо ра, у ад кры тым грун це атрым лі вае лі мо-
ны, ча рэш ню, шмат фрук таў, якіх у Аль пах 
не су стрэ неш. Ён да сяг нуў гэ та га шля хам 
змя нен ня мік ра клі ма ту, асаб лі вым спо са бам 
спра ек та ваў шы свой учас так: вы ка рыс таў 
ва ду, якая ад люст роў вае со неч нае свят ло і 
на кі роў вае яго на ска ліс тую па верх ню гор, 
дзе рас туць са ды. Гэ та да зво лі ла раз во дзіць 
і сель ска гас па дар чых жы вёл, якія гу ля юць на 
во лі, — сцвяр джае Пер кінс. — Тыя ж прад-
пры маль ні кі, што ідуць тра ды цый ным шля-
хам, час та прай гра юць. Для та го, каб зра біць 
крок на су страч эка ла гіч най сель скай гас па-
дар цы, вар та змя ніць сваю свя до масць.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

Ва ры янт з ле ці шчам для мно-
гіх са мы бяс прой грыш ны, праў да, 
толь кі ў тым вы пад ку, ка лі гэ тае 
ле ці шча ёсць. Ка лі рэ чаў зу сім не 
шка да, мож на па ста віць па ку нак 
з імі по бач са смет ні кам — звы-
чай на ўжо праз пяць хві лін та-
ко га «даб ра чын на га ак ту» тор-
ба ча роў ным воб ра зам зні кае. 
Су се дзям і зна ё мым так са ма 
мож на ад даць не ўсё: на ўрад ці 
сяб роў ка ста не да нош ваць ва шу 
су кен ку дзе ся ці га до вай даў ні ны. 
Ды і вы са мі хі ба змо жа це спа-
кой на гля дзець на ка лісь ці лю бі-
мую рэч, якая ця пер на ле жыць 
не вам?

Адзін з са мых рас паў сю джа-
ных ва ры ян таў пры мя нен ня ўжо 
не па трэб ных рэ чаў — даб ра чын-
насць. Але пе рад тым, як ажыц-
цяў ляць прын цып «па на сіў — дай 
дру го му па на сіць», не аб ход на 
пры вес ці тое ж адзен не да «та-
вар на га» вы гля ду, бо, як пра ві ла, 
ва ўсіх даб ра чын ных ар га ні за цы-
ях па тра ба ван ні да ста ну сэ канд-

хэн ду стро гія. Усё па він на быць 
як мі ні мум па мы тае і ад ра ман-
та ва нае. Доб ра, ка лі бу дзе яшчэ 
па пра са ва нае і аку рат на скла-
дзе нае.

Рэ чы, якія пры мае Бе ла-
рус кае та ва рыст ва Чыр во на га 
Кры жа, мо гуць быць не но выя, 
але аба вяз ко ва ў доб рым ста не. 
Асаб лі вую па трэ бу ар га ні за цыя 
ця пер мае ў цёп лых зі мо вых 
рэ чах — муж чын скім, жа но-

чым, дзі ця чым адзен ні і абут ку. 
Пры ма юць у Чыр во ным Кры-
жы так са ма прад ме ты гі гі е ны. 
Пры вез ці ах вя ра ван ні мож на 
як у мін скую га рад скую ар га ні-
за цыю (па ад ра се: В. Ха ру жай, 
18, к. 1), так і ў аб лас ныя ар га-
ні за цыі.

Як пра ві ла, пры ма юць рэ чы 
ва ўсіх цэрк вах, кас цё лах і ма-
нас ты рах, але лепш удак лад-
няць, што ме на ві та там па трэб-
на. Не каль кі га доў та му ка рэс-
пан дэнт «Звяз ды» па спра ба ва ла 
ад даць аб са лют на но вы, але ўжо 
не вель мі мод ны жа но чы абу так 
у Дом мі ла сэр нас ці. І там спа чат-
ку па гля дзе лі на яго з су мне вам, 
а пас ля ўка за лі ін шы ад рас, па 
якім мож на яго ад вез ці, і ска за лі, 
што «там, маг чы ма, пры муць». 
Чым ез дзіць па ўсім го ра дзе, не 
ве да ю чы, ці дасць гэ та плён, я 
вы ра шы ла та ды прос та ад даць 
абу так ба бу лі ў вёс ку — там дак-
лад на ка му-не будзь ды спат рэ-
біц ца. Тым не менш, ад кры та 

за яў ля юць пра сваю па трэ бу ў 
да брот ных па тры ма ных рэ чах 
Свя та-Елі са ве цін скі ма нас тыр 
(г. Мінск, вул. Вы гоц ка га, 2, 
тэл.8 017 289 89 19), Кас цёл свя-
тых Сы мо на і Але ны на ста ліч-
най пло шчы Не за леж нас ці (тэл. 
8 017 200 44 15), храм у го нар мін-
скай іко ны Бо жай Ма ці (вул. Га-
ла дзе да, 60, тэл. 8 017 341 82 06). 
У пе ра лі ча ных хра мах пры ма юць 
лю бы абу так, жа но чае, муж чын-
скае, дзі ця чае адзен не. Пры но-
сіць рэ чы лепш за ўсё ў су бо ту 
ці ня дзе лю, а мож на за га дзя 
ўзгад ніць час на ін шы дзень па 
тэ ле фо не.

Ах вя ра ван няў ча ка юць не 
толь кі хра мы, але і даб ра чын ныя 
фон ды і аса цы я цыі, якіх сён ня 
вя лі кае мност ва. Гэ та і даб ра-
чын ны фонд «До тык да жыц ця» 
(г. Мінск, вул. Ня кра са ва, 35, к.1, 
офіс 3, тэл. 8 017 292 48 07), і 

Бе ла рус кая аса цы я цыя да па мо-
гі дзе цям-ін ва лі дам (вул. Д. Сер-
дзі ча, 9, ува ход з бо ку два ра;, 
тэл. 8 017 256 73 90), «Бе ла-
рус кі фонд мі ла сэр нас ці і зда-
роўя» (вул. К. Марк са, 39, тэл. 
8 017 327 28 80), Бе ла рус кае 
та ва рыст ва «Чар но быль скі 
бу сел» (толь кі дзі ця чыя рэ-
чы; пр. Не за леж нас ці, 78, тэл. 
8 017 280 29 14), Цэнтр пад трым-
кі сям'і і ма ця рын ства «Ма ту-
ля» (MTС: 2 701 701, Vеlсоm: 
5 701 701) і ін шыя.

А яшчэ рэ чы, што бы лі ва 
ўжыт ку, пры ма юць у тэ ры та ры-
яль ных цэнт рах са цы яль на га аб-
слу гоў ван ня на сель ніц тва, якія 
ёсць у кож ным ра ё не ста лі цы.

Апроч пе ра да чы ў пе ра лі ча ныя 
мес цы, іс ну юць яшчэ спо са бы па-
зба віц ца ад не па трэб ных рэ чаў у 
доб рым ста не. На прык лад, мож-
на звяр нуц ца ў ка мі сій ныя кра мы. 
Яны яшчэ да во лі па спя хо ва функ-
цы я ну юць у на шай кра і не, пры-
чым на ват ма юць па дзел: ёсць 
«ка мі сі ён кі» для адзен ня не вя до-
мых вы твор цаў, а ёсць — брэн да-
выя. Ста ноў чы мо мант та ко га вы-
ра шэн ня праб ле мы не па трэб ных 
рэ чаў у тым, што пас ля іх рэа лі-
за цыі вам за пла цяць пэў ную су му 
гро шай. Вя до ма, не поў ны кошт, 
а ней кі пра цэнт ад яго. Зрэш ты, 
гэ та ле пей, чым прос та вы кі нуць 
рэ чы, якія даў но на да ку чы лі.

Мож на так са ма здаць рэ-
чы ў пер шую і па куль адзі ную 
ў Бе ла ру сі даб ра чын ную кра му 
«KаlіLаskа» (пр. Не за леж нас ці, 
58, к. 6, па верх 2, 8 029 606 11 04). 
Тут, апроч адзен ня і абут ку, пры-
ма юць яшчэ і кні гі, фо та апа ра ты 
і ві ні ла выя плас цін кі, корм для 
хат ніх га да ван цаў, упры га жэн ні 
і прад ме ты ін тэр' еру. Усе рэ чы 
пры ма юць чыс ты мі, спраў ны мі, 
у доб рым ста не.

А яшчэ ў се ці ве іс нуе сайт 
оtdаmdаrоm.bу, дзе мож на раз-
мяс ціць сваю пра па но ву аб тым, 
ад ча го вы хо ча це па зба віц ца. 
Тут ёсць роз ныя ка тэ го рыі: для 
до ма, для ся бе, кам п'ю та ры і 
тэх ні ка, кні гі, дыс кі, ка се ты, аў-
та-мо та, жы вё лы і рас лі ны, хо бі 
і ін шае, што не пад да ец ца кла-
сі фі ка цыі.

Та кім чы нам, да па маг чы лю-
дзям, на ват прос та вы зва ля ю чы 
свой дом ад «за ле жаў», не так 
ужо і скла да на.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК

�

І са бе, і лю дзямІ са бе, і лю дзям  ��

Як на даць но вае жыц цё 
ста рым рэ чам 

Пе рад тым, 
як ажыц цяў ляць 
прын цып «па на сіў — 
дай дру го му па на сіць», 
не аб ход на пры вес ці тое ж 
адзен не да «та вар на га» 
вы гля ду.

Мож на звяр нуц ца 
ў ка мі сій ныя 
кра мы. Яны яшчэ 
да во лі па спя хо ва 
функ цы я ну юць у на шай 
кра і не, пры чым на ват 
ма юць па дзел: ёсць 
«ка мі сі ён кі» для адзен ня 
не вя до мых вы твор цаў, 
а ёсць — брэн да выя.

З праб ле май пе ра поў не нас ці шаф, ант рэ со ляў і па ліц пе ры я-
дыч на су ты ка ец ца кож ны. І та ды па чы на юц ца рэ ві зіі адзен-
ня, кніг, ца цак… Ка лі хат нія «за ва лы» на рэш це ра за бра ны, 
паў стае пы тан не, ку ды па дзець «да бро», якое доў гія га ды 
на за па шва ла ся і зай ма ла мес ца ва ўсіх ку тах ква тэ ры. Ад вез ці 
на ле ці шча, за на сіць да дзі рак і пус ціць на ану чы? Са браць 
у па ку нак і вы ста віць ка ля кан тэй не ра для смец ця? Раз даць 
зна ё мым, здаць у ка мі сій ную кра му ці ў даб ра чын ны фонд? 
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» вы свят ля ла, ку ды мож на пры стро іць 
ужо не но выя, але яшчэ пры стой ныя рэ чы, і на коль кі лёг ка 
гэ та зра біць.

Аг ра куль ту ра Аг ра куль ту ра   ��

КРОК НА СУ СТРАЧ ЭКА ЛА ГІЧ НАЙ ГАС ПА ДАР ЦЫ 
УСЁ БОЛЬШ БЕ ЛА РУ САЎ ВЫ КАЗ ВА ЮЦЬ ЖА ДАН НЕ КУП ЛЯЦЬ АР ГА НІЧ НЫЯ ПРА ДУК ТЫ, ЧЫМ ТРА ЦІЦ ЦА НА ЛЕ КІ 

Як са мы леп шы
 на ва год ні па да ру нак —
Дзень па хві лін цы пры рас тае,
 па кры се.
Свят лей ста но віц ца
 ад на шых свет лых ду мак,
Шка да, у гэ та ве раць не усе.

Ад шэ рых ду мак
край ха ва ец ца у це ні,

Ад чор ных ду мак
 шлях губ ля ец ца ўна чы.
Дзень пры рас тае не за ўваж на,
 па ім гнен ні,
А коль кі іх у веч нас ці — злі чы!

Усё ра ней ўстае над кра ем сон ца,
І свет лых мар люд скіх

ні ко му не злі чыць...
Дзень пры баў ля ец ца упэў не на,

бяс кон ца,
Каб цем ру на заўж ды пе ра маг чы.

Коль касць аг ра ся дзіб у нас рас це з 
кож ным го дам. Па вод ле звес так Мі-
ніс тэр ства па па дат ках і збо рах, ка лі 
яшчэ ў 2006 го дзе ў кра і не на ліч ва лі ся 
ўся го 34 суб' ек ты аг ра эка ту рыз му, 
то ў 2012-м — ужо ка ля 1800. А коль-
касць на вед валь ні каў па вя лі чы ла ся 
аж но ў 15 ра зоў. На ад ной толь кі Мя-
дзель шчы не, на прык лад, па чы на ю чы 
з 2007 го да, ство ра на 69 аг ра ся дзіб, 
якія за мі ну лы год на ве да лі 2606 ча-
ла век.

Ня гле дзя чы на да во лі вы со кія 
цэ ны, аг ра ся дзі бы ка рыс та юц ца 
па пу ляр нас цю як ся род бе ла ру-
саў, так і ся род гас цей з за меж жа. 
Улет ку га ра джа не едуць сю ды, каб 
ад па чыць ад га рад ской мі тус ні, па-
гу ляць па ле се, па збі раць гры бы 
або яга ды, па ры ба чыць ці па па-
рыц ца ў лаз ні.

— Я звы чай на пра па ную сва ім 
гас цям эк скур сію па На ра чан скім 
краі! Так шмат мож на рас ка заць 
пра гіс то рыю гэ тых ма ляў ні чых 
мес цаў! А яшчэ пад час эк скур сій 
я шмат рас па вя даю пра рас лі ны, 
што рас туць у на шых ля сах, па каз ваю роз-
ныя га ю чыя тра вы, тлу ма чу, ад якіх хва роб 
яны да па ма га юць і як іх пра віль на на рых-
тоў ваць, — рас каз вае гас па ды ня аг ра ся дзі-
бы «Кры ніч ка» Ста ні сла ва Аст раў ская. — У 
са дзе ка ля до ма аж но 40 шпа коў няў! Мае 
гос ці мо гуць тут, апроч ад па чын ку, атры-
маць і аса ло ду ад пту шы на га спе ву.

Але гэ та ўсё вы дат на для цёп ла га се-
зо на. А што мо гуць пра па на ваць ту рыс-
там гас па да ры ся дзіб ця пер, ка лі па ле се 
ха дзіць ужо хо лад на, гры бы знік лі, ры ба 
не клюе, ды і ўво гу ле на ву лі цу ліш ні раз 
вы хо дзіць не хо чац ца? Чым яны мо гуць за-
ва біць ту рыс таў, каб яны па еха лі ме на ві та 
сю ды, а не ў паў днё выя кра і ны, дзе сон ца 
круг лы год?

А вось тут — пы тан ні. На жаль, у боль-
шас ці ся дзіб вы бар за баў да во лі стан-
дарт ны: стол, лаз ня, му зыч ныя ка ра о ке, 
бар бе кю ды эк скур сіі да блі жэй шых сла-
ву тас цяў. Яшчэ гас цям пра па ноў ва юц ца ў 
арэн ду ман гал, лод ка і спар тыў ны ін вен тар. 

У «да ра жэй шых» ся дзі бах мож на су стрэць 
біль ярд, стол для на столь на га тэ ні са, а 
то і не вя ліч кі кры ты ба сейн. Ра зу ме ю чы 
аб ме жа ва насць та ко га асар ты мен ту для 
па ба чыў ша га свет ту рыс та, ула даль ні-
кі не ка то рых ся дзіб пра па ну юць гас цям 
больш не звы чай ныя за ба вы, ча сам на ват 
эк стрэ маль ныя. На прык лад, гас па да ры 
аг ра ся дзі бы «Тры Скрып кі» на Мя дзель-
шчы не да юць ад чуць, як жы лі іх прод кі ў 
бе ла рус кай вёс цы ста год дзе та му. Унут-

ра нае ўбран не гас ця во га до ма на гад вае 
жыл лё ся лян па чат ку мі ну ла га ста год дзя. 
Ад на ча со ва гас па да ры пра вод зяць роз ныя 
май стар-кла сы, на якіх ву чаць пля цен ню 
лап цей, вя зан ню ве ні каў для лаз ні, на рых-
тоў цы се на на зі му або вы пя кан ню хле ба, 
а так са ма мо гуць ра зам з гос цем пры га-
та ваць тра ды цый ныя бе ла рус кія стра вы. 
Ці ка ва? Без умоў на.

А гаспадары ка валь скай ся дзі бы «Тра-
бу ціш кі», якая зна хо дзіц ца ў Па стаў скім 
ра ё не, запрашаюць сва іх гас цей паў дзель-
ні чаць у ка валь скім май стар-кла се, па ка-
тац ца на кон най брыч цы ці сан ях, атры-
маць аса ло ду ад жы вой на род най му зы кі. 
Ама та рам спар тан ска га ад па чын ку гас па-
да ры пра па ну юць са мім зла дзіць на мё та вы 
ла гер. Яны пра да стаў ля юць і па лат кі для 
нач ле гу са спаль ны мі мяш ка мі і на ват па-
лат ку для ста ло вай.

Ся дзіб на-пар ка вы комп лекс «Пан скі ма-
ён так Су ла», што ў Стаўб цоў скім ра ё не, 
пры цяг вае на вед валь ні каў эк стрэ маль ны мі 

за ба ва мі. Сва ім гас цям гас па да ры ся дзі бы 
пра па ну юць… вер та лёт ныя пра гул кі, пад-
час якіх з вы шы ні пту шы на га па лё ту мож на 
па гля дзець на на ва коль ныя ля сы і па лі, на 
зна ка мі тыя бе ла рус кія пом ні кі ар хі тэк ту ры — 
Мір скі і Ня свіж скі за мкі. Але не толь кі на сваю 
ўлас ную авія цыю ба га тая «Су ла». Тым, хто 
не лю біць ля таць, пра па ну юц ца кон ныя пра-
гул кі, а так са ма за ня ткі з ін струк та рам па 
вер ха вой яз дзе. І ад на дзён ныя ці шмат дзён-
ныя кон ныя па хо ды, пад час якіх госць мо жа 

аку нуц ца ў ат мас фе ру мі ну лых ста-
год дзяў і на коль кі ча су ад чуць ся бе 
ры ца рам або муш ке цё рам.

Аг ра ся дзі ба «Ві та» ў Смар гон-
скім ра ё не — гэ та ўжо для тых, 
хто не абы яка вы да ва ды. Там 
пра па ну юць уні каль ную маг чы-
масць ад чуць ся бе ў ста не бяз-
важ кас ці, здзейс ніў шы за плыў у 
мар скіх кам бі не зо нах ВМФ ЗША, 
у якіх не ад чу ва ец ца хо ла ду на ват 
зі мой. Улет ку гас цей абя цаюць 
па ра да ваць так са ма 1–2-дзён ныя 
спла вы на бай дар ках па ра цэ Ві-
ліі, пе шыя і ве ла па хо ды. Акра мя 
та го, гас па дар за пра шае гас цей 
да лу чыц ца да куль ту ры бе ла-

рус ка га на ро да, на ве даў шы зроб ле ны 
ўлас ны мі сі ла мі му зей, у якім вы стаў ле-
ны прад ме ты ста ра даў ня га бе ла рус ка га 
по бы ту.

Без умоў на, на шы аг ра ся дзі бы па куль 
вы гля да юць па-роз на му. Ад ны лад ку юц ца 
ў двух-трох па вяр хо вых ка тэ джах, ін шыя — 
у звы чай ных сель скіх ха тах, але пры ра-
зум ным па ды хо дзе і кем лі вас ці гас па да роў 
да юць маг чы масць ці ка ва га ад па чын ку.

Ця пер, ка лі сціх на ва год ні ажы я таж, 
даў шы доб ры, але ча со вы пры бы так, гас-
па да ры мно гіх ся дзіб з на дзе яй гля дзяць 
на чэм пі я нат све ту па ха кеі, які прой дзе ў 
нас у маі ме ся цы. Мяр ку юць, што за меж-
ныя ту рыс ты за ці ка вяц ца не толь кі са мі мі 
спа бор ніц тва мі і пра жы ван нем у га рад скіх 
атэ лях і са на то ры ях, але і аг ра ся дзі ба мі. 
Та му не вар та дзі віц ца, што гэ тай зі мой 
дзе-ні дзе там ця пер пра па ну юць і ва ры ян-
ты ад па чын ку з ха кей най тэ ма ты кай.

Воль га ЦІ ЦЯН КО ВА
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ДОБ РА І ЗІ МОЮ

Чэр гі на мя жы: 
па ча ка ем да лю та га?

Сі ту а цыя з не ча ка на вя лі кай 
коль кас цю ма шын на бе ла-
рус ка-поль скай мя жы, якія 
апош ні мі дня мі па доў гу не 
мо гуць прай сці кант роль і 
ру хац ца па сва ім марш ру це, 
па він на ста бі лі за вац ца ў на-
ступ ным ме ся цы.

Пра гэ та па ве да міў на чаль нік 
упраў лен ня ар га ні за цыі мыт-
на га кант ро лю Дзяр жаў на га 
мыт на га ка мі тэ та Ула дзі мір 
АР ЛОЎ СКІ.

— Мы праг на зу ем, што да 
па чат ку лю та га ўдас ца вый сці 
на стап ра цэнт ную пра пуск ную 
здоль насць, — ад зна чыў ён. — 
Сё ле та гру за па ток па чаў рас ці 
хут чэй, чым гэ та бы ло ў мі ну лым 
годзе. 19 сту дзе ня 2013 го да на 
пунк це про пус ку «Бруз гі» ста я ла 
чар га з 250 ма шын, сё ле та пе ра-
хо ду мя жы ча ка ла ўжо 450 аў-
то. Гэ ты мо мант кры ху «зблы таў 
кар ты» і не даў плаў на ўвай сці ў 
рэ жым пра цы па но вай сіс тэ ме.

Як вя до ма, з 1 сту дзе ня 
2014 го да мыт ныя ор га ны ў Бе-
ла ру сі атры ма лі да дат ко выя 
паў на моц твы: ажыц цяў лен не ў 
аў та да рож ных пунк тах про пус-
ку транс парт на га і са ні тар на-ка-
ран цін на га кант ро лю. Але Ула-
дзі мір Ар лоў скі пад крэс ліў, што 
су пра цоў ні кі мыт ні на вы ка нан не 
но вых для іх аба вяз каў за трач ва-
юць столь кі ж ча су, коль кі на гэ та 
іш ло і ў прад стаў ні коў транс парт-
най ін спек цыі.

— Па но вай сіс тэ ме пра цу ем 
ня даў на, але я не на зваў бы гэ-
та асноў най пры чы най ства рэн ня 
чэр гаў, якія ця пер ста яць на мя-
жы, — удак лад ніў ён.

Па сло вах Ула дзі мі ра Ар лоў-
ска га, дак лад ную пры чы ну ран-
ня га па ве лі чэн ня гру за па то ку на-
зваць скла да на. Маг чы ма, гэ та 
звя за на з больш ка рот кі мі, чым 
звы чай на, на ва год ні мі ка ні ку ла мі 
ў Ра сіі. Гру зы, якія, зра зу ме ла, 
у вы хад ныя дні ні хто не пры ме, 
прос та ра ней «па еха лі» да мес ца 
свай го пры зна чэн ня праз тэ ры-
то рыю на шай кра і ны.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

Да па маг лі ад чы ніць 
дзве ры для ме ды каў 

Не звы чай ную да па мо гу да-
вя ло ся аказ ваць ба ры саў-
скім вы ра та валь ні кам: па 
прось бе ўчаст ко ва га ўра ча-
тэ ра пеў та яны дапамаглі ў 
ад чы ніць дзверы у ква тэ ру 
ін ва лі да Вя лі кай Ай чын най 
вай ны.

— Гас па дар жыл ля 1920 го-
да на ра джэн ня ка тэ га рыч на ад-
мо віў ся ад чы ніць дзве ры ўра чу 
пад час пла на ва га на вед ван ня. 
За слу жа ны ча ла век пра жы вае 
адзін. Ра зам з на шы мі ра бот ні ка-
мі да мес ца вы клі ку вы еха лі бры-
га да хут кай да па мо гі і мі лі цыя, — 
па ве да мі лі ў Мін скім аб лас ным 
упраў лен ні МНС. — Па аў та лес-
ках су пра цоў нік РУ УС па тра піў 
праз ад чы не нае акно ў ква тэ ру 
і ад чы ніў дзве ры ме ды кам. Муж-
чы на быў цвя ро зы. Яго за вез лі ў 
баль ні цу для аб сле да ван ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

На слыхуНа слыху  ��

Коль кі га доў та му экс пер ты 
су мня ва лі ся ў тым, што бе ла ру сы 
га то вы куп ляць да ра гую 
ар га ніч ную пра дук цыю.
Ця пер жа лю дзі ста лі 
ба га цейшымі і хо чуць спа жы ваць 
эка ла гіч на чыс тыя пра дук ты.

Фо
 та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


