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АК ЦЭН ТЫ

З ВЫ ЕЗ ДАМ 
НА МЕС ЦА

Знес ці дом — гэ та толь кі 
па ло ва спра вы... 
А што да лей?

Чар го вае па ся джэн не прэ зі ды у ма 
Ма гі лёў ска га аб лса ве та, у якім 
пры няў удзел па моч нік Прэ зі дэн та — 
га лоў ны ін спек тар па Ма гі лёў скай 
воб лас ці Ге надзь Лаў ран коў, 
ад бы ло ся ў гарадскім пасёлку 
Круглае. На пры кла дзе Круг лян ска га 
і Бя лы ніц ка га ра ё наў дэ пу та ты змаг лі 
пе ра ка нац ца ў тым, як вы кон ва юц ца 
па тра ба ван ні Ука за Прэ зі дэн та РБ 
№100 аб зно се са ста рэ ла га жыл ля 
і Па ста наў лен ня Саў мі на №1087 
аб доб ра ўпа рад ка ван ні на се ле ных 
пунк таў.

ПРЫ ВАТ НЫ СЕК ТАР

МА ЛОЧ НЫЯ РЭ КІ 
СТА РА ВО ЛІ

Аб не ка то рых асаб лі вас цях збо ру ма ла ка 
ад на сель ніц тва ў сё лет ні се зон

Ка лі ў ін шых на се ле ных пунк тах і сель са ве тах 
па га лоўе ка роў у пры ват ным сек та ры ня спын на 
ска ра ча ец ца, то ў Вя лі кім Ся ле і Ста ра во лі ка роў 
тры ма юць амаль усе жы ха ры. «Так скла ла ся 
гіс та рыч на, — раз ва жае стар шы ня Вя лі ка сель ска га 
сель ска га Са ве та Тац ця на НА ВІЦ КАЯ. — 
Тут заў сё ды тры ма лі ка роў і ме лі з гэ та га пры бы так. 
Яшчэ лю дзі ў нас пра ца лю бі выя, гас па дар ка 
мяс цо вая да па ма гае ін ды ві ду аль на му сек та ру. 
Ча му ж не тры маць?»

Без умоў на, гла баль ныя пы тан ні, 
якія па тра бу юць вя лі кіх фі нан са вых 
срод каў, без бюд жэт най пад трым кі 
не па цяг нуць. Але ёсць і та кія, 
якія па сі лах са мім жы ха рам — 
бы ло б жа дан не. Аб гэ тым 
свед чыць пра ект «Ства рэн не 
і дзей насць клу ба ста рас таў вё сак 
«КУТ», які ця пер ажыц цяў ля ец ца 
на Ашмян шчы не, а ме на ві та 
ў Каль чун скім сель са ве це. 
Зроб ле на да во лі шмат: па са дзі лі 
сад, ад на ві лі мост, бу ду юць 
дзі ця чую гуль ня вую пля цоў ку. 
Акра мя та го, пры біб лі я тэ цы 
ство ра ны са цы яль на-ін фар ма цый-
ны цэнтр; на бы лі крос ны, тэ ніс ны 
стол. І гэ та, спа дзя юц ца іні цы я та ры 
пра ек та, толь кі па ча так.

«Не ча ка лі та кой 
ак тыў нас ці»

Перш чым на кі ра вац ца ў аг ра га ра док 
Каль чу ны, мы ра зам са стар шы нёй Ашмян-
ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў Мі ка ла-
ем КВЯТ КЕ ВІ ЧАМ су стрэ лі ся з удзель ні ка-
мі ка ман ды гэ та га пра ек та — ды рэк та рам 
цэнт ра лі за ва най біб лі я тэч най сіс тэ мы Ма-
ры най БЕ ЛА ВУС і ме та дыс там ад дзе ла 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра-
вах мо ла дзі рай вы кан ка ма Сяр ге ем ЖЫ-
ЛІ КАМ. Яны ка жуць, што на ват не ча ка лі та-
кой ак тыў нас ці з бо ку мяс цо вых жы ха роў.

— У су пра цоў ніц тве з гра мад скім аб' яд-
нан нем «Фонд імя Льва Са пе гі» мы ня даў-
на ства ры лі вір ту аль ны му зей Ду гі Стру вэ 
на ба зе Галь шан скай сель скай біб лі я тэ кі. І 
вось — на ступ ны пра ект, які спа чат ку за дум-
ваў ся як вы ключ на куль тур ны. Бы ла за да ча 
па леп шыць ра бо ту з жы ха ра мі ад да ле ных 

на се ле ных пунк таў, якія за ста юц ца 
без інф ра струк ту ры — бо за кры-
ва юц ца біб лі я тэ кі, клу бы. Але ж 
лю дзі чы та юць, яны па він ны мець 
до ступ да ін фар ма цыі. Як тры маць су вязь 
з гэ ты мі ма лень кі мі вёс ка мі? Пэў на, праз 
ста рас таў. На гэ та і быў скі ра ва ны пра ект па 
ства рэн ні клу ба ста рас таў на ба зе біб лі я тэ кі 
ў Каль чу нах. Але ён не аб ме жа ваў ся толь кі 
ін фар ма цый ны мі, куль тур ны мі мэ та мі, — ка-
жа Ма ры на Бе ла вус.

— А ча му пра ект ажыц цяў ля ец ца на тэ ры-
то рыі ме на ві та Каль чун ска га сель са ве та?

— Най перш гэ та звя за на з асо бай ча ла-
ве ка — Але ны ШКЕЛ ДА, якая ўжо больш 
за 40 га доў пра цуе ў мяс цо вай біб лі я тэ цы, 
шмат ра зоў вы бі ра ла ся дэ пу та там і ста рас-
там. Столь кі ў яе эн ту зі яз му! Столь кі доб рых 
спраў ёю ўжо зроб ле на! Яна, ка лі рыхтавалі 
пра ект, уно сі ла свае ка рэк ты вы, пра па но вы. 
Ка жуць, што лю дзі ця пер па сіў ныя, ім ні чо га 
не трэ ба... Ня праў да! Га лоў нае — ар га ні за-
ваць іх, «пад штурх нуць» сва ім пры кла дам. 
Што і ро біць Але на Адоль фаў на.

«Іду і пла чу... 
ад пос пе ху»

Біб лі я тэч най спра вай Але на Шкел да ма-
ры ла зай мац ца з дзя цін ства. Пры гад вае, 
што са дзі ла сва іх ля лек на ка на пу і вы да ва-
ла ім кні жач кі. А вось ка лі з'я ві ла ся ця га да 
гра мад ска ка рыс най дзей нас ці?

— Мне па да ба ец ца пра ца ваць з людзь мі, 
не чым ім да па маг чы. Ба чыш ней кія хі бы і 
ду ма еш, якія ме ры пры няць. І гэ та — бес-
ка рыс лі ва, прос та каб уба чыць удзяч насць 
у ва чах, — ка жа Але на Адоль фаў на, з якой 
мы гу та рым у біб лі я тэ цы ка ля не звы чай на га 
«дрэ ва доб рых і якас ных спраў».

Акра мя зя лё ных ліс точ каў, там па сту по ва 
«рас пус ка юц ца» аран жа выя і бе лыя бу тон-
чы кі. Аран жа выя сім ва лі зу юць ус ход сон ца, 
якое све ціць тым, хто ро біць да бро. Бе лыя — 
свет лыя дум кі і ка рыс ныя ўчын кі. Доб рыя 
спра вы мяс цо вых школь ні каў па зна ча ны на 
гэ тым дрэ ве ў вы гля дзе па пя ро вых со ней каў, 

якіх, за зна чае Але на Шкел да, ста но віц ца ўсё 
больш.

Да рэ чы, ужо даў но па яе іні цы я ты ве ў 
Каль чу нах ство ра ны клуб «Мі ла сэр насць», 
дзе ва лан цё ры — вуч ні ста рэй шых кла саў 
мяс цо вай шко лы. Яны да па ма га юць па гас-
па дар цы па жы лым і адзі но кім лю дзям з ад-
да ле ных вё сак, па іх за яў цы да стаў ля юць 
кні гі, ле кі. Бя руць з са бой і та но метр, каб 
па ме раць лю дзям ціск. Ня даў на за срод кі 
пра ек та для ва лан цё раў на бы лі тры ве ла-
сі пе ды.

Аса біс ты прык лад ужо даў но па каз вае 
іні цы я тар ідэі. Пры чым мно гае зроб ле на без 
дзяр жаў ных да та цый.

Але на Адоль фаў на пры гад вае сваю пер-
шую гра мад скую спра ву, як толь кі яе вы бра-
лі ў сель скі Са вет.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

У 
круг лян скай вёс цы Ту быш кі ўдзель ні кі па ся-
джэн ня на ват змаг лі па на зі раць, як на спра-
ве вы ра ша юц ца гэ тыя пы тан ні. На ад ной 
пля цоў цы ра бот ні кі жыл кам га са раз бі ра лі 

па бу до ву. По бач пра во дзі ла ся рэ куль ты ва цыя два ра 
з да па мо гай тэх ні кі райаграпрамтэхзабеспячэння, а 
на су сед нім участ ку ра бот ні кі СВК «Іск ра» ўжо зай-
ма лі ся ўзвор ван нем пе ра да дзе най гас па дар цы тэ-
ры то рыі. Па сло вах стар шы ні Круг лян ска га раённага 
Са ве та дэ пу та таў Ва ле рыя Яр ко ві ча, з мо ман ту дзе-
ян ня Ука за №100 у суд бы лі на кі ра ва ны 624 іс ка выя 
за явы, а 462 да мы пры зна ны без гас па дар ны мі. У ра-
ё не зне се на 257 са ста рэ лых і 310 пус ту ю чых да моў, 
больш за 2 ты ся чы гек та раў зям лі ўве дзе на ў се ва-
зва рот. Свое ча со ва вы яў ляць гэ тыя аб' ек ты да па ма-
га юць сель скія Са ве ты і ста рас ты, якія дак лад на ве-
да юць, коль кі та кіх у на се ле ным пунк це. Ра ён ная ка-
мі сія вы зна чае сту пень зно су бу дын каў і маг чы масць 
уня сен ня іх у рэ естр пус ту ю чых да моў. Ка лі на шчад кі 
ні чо га не ма юць су праць зно су па бу до вы, пы тан не 
вы ра ша ец ца на огул без су да. Драў ні на і на ват хмыз-
няк — усё ідзе ў справу. Жыл кам гас вы ка рыс тоў вае 
гэ ты ма тэ ры ял для сва іх па трэб. Га лоў ны прын цып, 

якім кі ру юц ца ра-
ён ныя ўла ды пры 
зно се чар го ва га 
до ма, — да вес ці 
спра ву да кан ца. 
Каб у на ступ ным 
го дзе на гэ тым 
мес цы ўжо рас лі 
сель гас куль ту ры.

Не ад ста юць 
па ар га ні за ва-
нас ці і ў Бя лы-
ніц кім ра ё не, дзе 
так са ма іс нуе 
комп лекс ны па-
ды ход да спра-
вы. На 1 жніў ня 
з па чат ку го да 
тут зне се на ка ля 
175 са ста рэ лых 
бу дын каў. 

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «МС».)

КА ЛІ ЗА ХО ЧАМ — КА ЛІ ЗА ХО ЧАМ — 
МО ЖАММО ЖАМ

МЫ СА МІ

Як на тэ ры то рыі 
Каль чун ска га 

сель са ве та ро бяць 
доб рыя спра вы

Да во лі ты по вая сі ту а цыя. 
У на се ле ным пунк це ёсць ней кая 
праб ле ма, а па ра лель на 
пра па но ва, як яе вы ра шыць, 
зра біць неш та ка рыс нае 
для мяс цо вых жы ха роў. 
Ад нак усё аб мя жоў ва ец ца хі ба 
што па жа дан ня мі і спа дзя ван ня мі 
на ўла ды. Маў ляў, ня хай 
вы дзе ляць гро шы і зро бяць.

Валанцёры праекта.

Аднаўленне моста.

Барыс ПРАКОПЧЫК
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Тац ця на НА ВІЦ КАЯ, 
стар шы ня сель ска га Са ве та.

У се зон я здаю 
пры клад на 
дзве то ны 

ма ла ка ў ме сяц. 
Гэ та зна чыць, 
за раб ляю 
кры ху больш за 
7 міль ё наў руб лёў. 
Дзе, ска жы це, 
у вёс цы мож на 
атры маць та кую 
зар пла ту? 

А
д ным сло-
вам, з усіх 
два нац ца ці 

сель са ве таў Пру-
жан ска га ра ё на 
гэ ты лі дзі руе па 
коль кас ці ка роў на 
пад вор ках вяс коў-
цаў. Іх тут 200. 

— Для нас зу-
сім не дзі ва, ка лі 
ча ла век мае ча-
ты ры аль бо пяць 
ка роў, — рас каз-
вае Тац ця на Мі ка-
ла еў на. — Ад на пен сі я нер ка з 
ма лень кай вёс кі Пе ра дзельск 
тры мае ў гас па дар цы во сем га-
лоў буй ной ра га тай жы вё лы. 
Вя до ма, са мой ёй з та кім стат-
кам не спра віц ца. Яна най мае 
ад на вяс коў цаў у пе ры яд на-
рых тоў кі кар моў ды і на ін шыя 
ра бо ты, але зво дзіць аль бо іс-
тот на па мян шаць сваю аса біс-
тую гас па дар ку не збі ра ец ца. 
Ка роў у нас ня рэд ка тры ма юць 
і спе цы я ліс ты аль бо слу жа чыя 
мяс цо вых прад пры ем стваў. На-
прык лад, сак ра тар ды рэк та ра 
сель гас прад пры ем ства, якая 
тры мае дзве ка ро вы, пры звы-
ча і ла ся па спя ваць на ра бо це 
і спраў ляц ца на ўлас ным пад-
вор ку. Аб са лют ная боль шасць 
гас па да роў, якія ма юць ка ро ву, 
здае ма ла ко, — ад зна чы ла кі-
раў нік мяс цо вай ула ды.

За куп ма ла ка ў на сель ніц-
тва цал кам ар га ні за ваў Пру-
жан скі ма лоч ны кам бі нат. Для 
гэ тай спра вы прад пры ем ства 
най мае ма ла ка збор шчы каў. Іх 
на тэ ры то рыі сель са ве та два. 
У Вя лі кім Ся ле за вод аб ста ля-
ваў ма ла ка збор ны пункт з ха-
ла дзіль най уста ноў кай.

І хоць сель са вец кая ўла да 
не па срэд на за ку пам ма ла ка 
не зай ма ец ца, усе ас тат нія пы-
тан ні, звя за ныя з утры ман нем 
пры ват ных ка роў, у яе заў сё-
ды на кант ро лі. Усе па шы для 
аса біс та га стат ка свое ча со ва 
пад ся ва юц ца і пад кош ва юц ца. 
На ват ва да да мес ца вы па су 
пад во зіц ца за кошт гас па дар-
кі. Кож ны гас па дар мае маг-
чы масць за клю чыць да га вор 
з сель гас прад пры ем ствам, 
па вод ле яко га аба вя зу ец ца 
здаць ма лад няк у кал гас, а ААТ 
«Вя лі ка сель скае-АГ РА» вы дзя-
ляе пэў ную коль касць га то вых 
кар моў па льгот най ца не. Ка лі 
ж ка му кор му трэ ба больш, то 
заў сё ды мож на вы пі саць се на 
ці са ло му за асоб ную пла ту.

Н
ай боль шыя руп ліў цы 
ўлас най гас па дар кі і 
ама та ры буй ной ра га тай 

жы вё лы жы вуць у Ста ра во лі. У 
вёс цы аж два ўлас ныя стат кі: у 
ад ным па сец ца 70, у дру гім — 
30 ка роў. 

Ма ла ка збор шчы кам у Ста-
ра во лі пра цуе Га лі на Дай не ка. 
Яна ж яшчэ і руп лі вая гас па ды-

ня, бо тры мае на сва ім пад вор-
ку ча ты рох ка роў.

— Зар пла та ў мя не не вя-
лі кая, — раз ва жае Га лі на Іва-
наў на. — А два іх дзя цей трэ ба 
кар міць, вось за раз у шко лу 
збі раць. Ды і каб па ра дак у до-
ме быў, гро шай па трэб на ня-
ма ла. У се зон я здаю пры клад-
на дзве то ны ма ла ка ў ме сяц. 
Гэ та зна чыць, за раб ляю кры ху 
больш за 7 міль ё наў руб лёў. 
Дзе, ска жы це, у вёс цы мож-
на атры маць та кую зар пла ту? 
Хоць, ра бо та ка ля ча ты рох ка-
роў вель мі ня лёг кая, але яна 
та го вар тая.

Пра асаб лі вас ці збо ру гэ та га 
се зо на Га лі на Дай не ка ска за ла 
так са ма: маў ляў, бы лі праб ле-
мы. Шэсць ра зоў за ле та ма-
лоч ны кам бі нат вяр таў ма ла ко 
па пры чы не зна хо джан ня ў ім 
ан ты бі ё ты каў. Вя до ма, у спё-
ку ка ро вы ста но вяц ца яшчэ 
больш ад чу валь ны мі да роз-
ных ін фек цый. І вар та толь кі 
якой гас па ды ні на ват не ўкол 
зра біць, а зма заць вы мя маз-
зю з ад па вед ны мі рэ чы ва мі, 
ла ба ран ты за во да ад ра зу за-
фік су юць пэў ную коль касць 
ан ты бі ё ты каў. Па ля чыў сваю 
ка ро ву адзін не свя до мы гас-
па дар, а вяр та юць усю пар тыю 
ма ла ка.

П
ра не да пу шчаль насць 
зда чы ма ла ка пас ля ля-
чэн ня жы вё лі ны заў сё ды 

га во рыц ца лю дзям на схо дах. 
Гу тар кі пра во дзіць і ве тэ ры нар, 
і ра бот ні кі сель са ве та. Але пра-
хо дзіць час, і мно гія за бы ва юць 
пра не аб ход насць за ха ван ня 
тэх на ла гіч най дыс цып лі ны. Та-
ды вы дат кі ня суць усе.

— Шмат пы тан няў бы вае і 
па тлус тас ці ма ла ка. Ка лі тры-
ма ла ся спё ка, ка ро вы прос-
та не да яда лі, бо па не каль кі 
га дзін ста я лі ка ля ва да ёмаў. 
Жы вё ла ха ва ла ся ў ця нёк ад 
сон ца і на да куч лі вых на ся ко-
мых. У та кіх умо вах па да юць 
не толь кі на доі, але і тлус тасць 
ма ла ка. Гэ та не раз да во дзі ла-
ся тлу ма чыць гас па да рам, якія 
вы каз ва лі не за да во ле насць 
па каз чы ка мі тлус тас ці, пра-
стаў ле ны мі ў ве да мас ці. Але 
гэ тыя пы тан ні вы ра ша юц ца 
ляг чэй, бо раз у 10 дзён ма ла ко 
з кож на га пад вор ка пра хо дзіць 
ана ліз па вы зна чэн ні тлус тас ці, 
— пра цяг вае Га лі на.

Б
ыць дыс цып лі на ва ным і 
доб ра сум лен ным здат-
чы кам вы гад на. Для 

леп шых за вод рас пра ца ваў 
сіс тэ му за ах воч ван няў. Ка лі 
ты зда еш шмат ма ла ка і яго 
якасць ні ко лі не вы клі ка ла на-
ра кан няў, мо жаш атры маць 
са лід ную прэ мію ад за во да.

— Каб усе бы лі та кі мі здат-
чы ка мі, як Ві на Фра ло віч з на-
шай вёс кі, мы заў сё ды ха дзі лі 
б у лі да рах, — га во рыць Га лі на 

Дай не ка.
Да Ві ны Яў-

стаф' еў ны мы 
за ві та лі ў гос ці і 
ўпэў ні лі ся, якая 
яна гас па ды ня. 
Пра гэ та най-
перш свед чыў 
ідэа льны па ра-
дак у до ме, ні-
бы ў ха це толь кі 
што пад рых та-
ва лі ся да свя-
та, усё вы мы лі 
і вы чыс ці лі. А 
на гэ тым пад-
вор ку, між тым, 

тры ма юць ча ты ры ка ро вы. Ад-
ных вя дзёр трэ ба вы мыць за 
дзень больш за дзя ся так.

Ві на Фра ло віч рас ка за ла, 
што ра ней што дня ез дзі ла 
на пра цу ў го рад. І так са ма 
тры ма ла ка роў. Але та ды ёй 
да па ма га ла ма ці, якая і па-
кі ну ла да чцэ ў спад чы ну лю-
боў да хат няй жы вё лы. А ка лі 
жан чы на вый шла на пен сію, 
то за вя ла ча ты рох ка роў, якіх 
ця пер да гля да юць ра зам з 
му жам. У вы хад ныя да па ма-
га юць га рад скія дзе ці. Для іх 
баць кі і ста ра юц ца. У кож на га 
з ма лод шых Фра ло ві чаў ужо 
ўзве дзе ны свой дом. Ця пер 
дзе ці ста лі ўга вор ваць ма ці 
ска ра ціць сваю гас па дар ку, 
каб па бе раг чы зда роўе і сі лы. 
Але Ві на Яў стаф' еў на па куль 
не вы ра шы ла, ці бу дзе гэ тай 
во сен ню зда ваць ад ну ка роў-
ку, ці яшчэ з се зон па ча кае.

Тых ма ла дых вяс коў цаў, 
якія куп ля юць ма ла ко і ма-
лоч ныя пра дук ты ў кра ме, яна 
на огул не ра зу мее. Лі чыць, 
што ця пер іс ну юць усе ўмо вы 
для ўтры ман ня ка ро вы. Трэ ба 
толь кі не ле на вац ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Пру жан скі ра ён.

Фо та аў та ра.

Ві на ФРА ЛО ВІЧ.
А

грася дзі бу 
«У Ні нэль» 
ве да юць да лё ка 

за ме жа мі Лёз нен ска га 
ра ё на. На ват з-за 
акі я на пры яз джа юць 
ў аг ра га ра док 
Пуш кі, да гас цін най 
гас па ды ні ся дзі бы Ні ны 
Ні ка на вай. Вяс ко вым 
ту рыс тыч ным біз не сам 
яна зай ма ец ца, 
па чы на ю чы з 2008 го да. 
Ва ўсім ра ё не сён ня 
пра цуе ка ля двац ца ці 
ся дзіб, але ж ме на ві та 
«У Ні нэль» бы ла 
са май пер шай і ця пер 
за ста ец ца са май 
ак тыў най у спра ве 
ака зан ня па слуг гас цям. 

Ся дзі ба не звы чай ная яшчэ 
і тым, што Ні на Ні ка на ва ар-
га ні за ва ла ка ля яе ўні каль ную 
эка ла гіч ную сцеж ку пра цяг лас-
цю 1,5 кі ла мет ра. Гі дам пад час 
па да рож жа па ле се ста но віц ца 
яго гас па дар — ле са вік...

Ці лёг кі хлеб ула да ра ся-
дзі бы, ці пры быт ко вая гэ та 
спра ва? Ці вы гад на мяс цо-
вым ула дам і на сель ніц тву, 
каб пры ват ных ту рыс тыч ных 
ся дзіб ста на ві ла ся больш? На 
гэ тыя і ін шыя пы тан ні па спра-
ба ваў знай сці ад ка зы наш ка-
рэс пан дэнт.

«Са ра фан нае 
ра дыё» — 
леп шая рэ кла ма

У гос ці да Ні ны Ні ка на вай 
мы пры еха лі ра зам са Свят-
ла най ПУ КА ВАЙ, стар шы-
нёй Лёз нен ска га сель ска га 
Са ве та. Па да ро зе яна рас ка-
за ла, што ха це ла б, каб та кіх 
іні цы я тыў ных лю дзей, як ула-
даль ні ца ся дзі бы «У Ні нэль», 
бы ло больш.

— Па да так для тых, хто 
пры мае ту рыс таў, фік са ва-
ны — уся го ба за вая ве лі чы ня 
ў год. Але не ма гу ска заць, 
што, на прык лад, на ша му 
сель са ве ту ці ра ё ну ня ма вя-
лі кай ка рыс ці ад вяс ко ва га 
ту рыз му. На прык лад, гос ці 
куп ля юць неш та ў кра мах — 

па вя ліч ва ец ца та ва ра зва рот. 
Гас па да ры ся дзіб па да па мо гу 
звяр та юц ца да мяс цо вых — у 
лю дзей да дат ко вы за ро бак. А 
ка лі ўжо ка заць пра «вя лі кія 
ды ві дэн ды», дык не ка то рыя 
з тых, хто ад па чы ваў «У Ні-
нэль», по тым ку пі лі тут да мы. 
Гэ та ж якая рэ кла ма ра ё ну! 
На ват з да лё ка га за меж жа 
пры яз джа юць да Ні ны! — рас-
каз вае Свят ла на Пу ка ва.

Пас ля зна ём ства з Ні най 
Ні ка на вай уз ні кае ўра жан не, 
што ве да еш яе даў но. Не-
здар ма боль шасць з ту рыс-
таў пры яз джае по тым яшчэ і 
яшчэ, ра іць ад па чыць у Пуш-
ках сва ім сва я кам, зна ё мым.

— Са мая леп шая рэ кла-
ма — «са ра фан нае ра дыё». 
А ве да е це, як пры ем на, ка лі 

да мя не пры яз джа юць дзе-
ці і ўну кі ко ліш ніх гас цей! 
Без умоў на, ся род ту рыс таў 
роз ныя лю дзі бы ва юць. Не-
ка то рым ад маў ляю яшчэ 
пад час тэ ле фа на ван ня. Па 
го ла се і па ад ка зах на мае 
пы тан ні ад чу ваю, што лю дзі 
не ад па чыць хо чуць, а на-
ад ва рот: вель мі шум на час 
пра вес ці. Не, я не ад маў ляю 
кам па ні ям — яны ж роз ныя 
бы ва юць. На прык лад, ужо не 
пер шы год да мя не пры яз-
джа юць гос ці з Ту лы, вель мі 
па ва жа ныя лю дзі. Днём яны 
гу ля юць па Ві цеб ску, хо дзяць 
на кан цэр ты, а ўве ча ры — да 
мя не, — рас каз вае Ні на Ні-
ка на ва.

Па аду ка цыі яна — на стаў-
нік бія ло гіі. Ця пер у шко ле, 
бу ды нак якой ві даць з яе до-
ма, пра цуе кі раў ні ком гурт-
ка юных бі ё ла гаў. Пад час 
на шай раз мо вы рас каз ва ла, 
што ту рыс тыч ны біз нес ар-
га ні зоў ва ла ра зам з бы лым 
му жам Аляк санд рам (з ім у 
Ні ны за ха ва лі ся сяб роў скія 
ста сун кі).

— Мы ж су стра ка лі ся з 
вось ма га кла са... Ка лі Са ша 
пай шоў у ар мію, на ра дзі ла ся 
на ша ста рэй шая дач ка Свят-
ла на. Прад пры маль ніц кую 
дзей насць па чы на лі ў 1990-я: 
на ма та цык ле «Ява» ез дзі лі 
па вёс ках і ганд ля ва лі роз ны-
мі кан цы ляр скі мі дро бя зя мі. 
Вы ж, на пэў на, па мя та е це той 
час па валь на га дэ фі цы ту. По-
тым пра да ва лі лю дзям кам-

бі корм, па ра сят. Бы ло, што і 
па пяць дзя сят іх у нас у хля-
ве ад ра зу жы лі, — ус па мі нае 
жан чы на.

У яе тры дач кі. Ся рэд няя — 
Але на, ма лод шая — Аня, пры-
ём ная, жы ве ў Іта ліі. Баць ка 
Ні ны быў з «за ла ты мі ру ка мі». 
Мно гія, ка лі яе су стра ка юць, 
дзя ку юць ёй за тое, што баць-
ка ў свой час дом па ста віў або 
гас па дар чую за бу до ву.

Гэ та 
трэ ба лю біць

Ні на Ні ка на ва пад крэс лі-
вае, што «аза ла ціц ца» на ака-
зан ні ту рыс тыч ных па слуг (як 
не ка то рыя ду ма юць) не атры-
ма ец ца. Мно гія па чы на юць, а 
по тым кі да юць гэ тую толь кі на 

пер шы по гляд вель мі пры быт-
ко вую спра ву.

— Сё ле та пры ня ла ча ла-
век пяць дзя сят. Пры клад на 
22 міль ё ны руб лёў за ра бі ла. 
Гэ та хі ба шмат, ка лі па ме ся-
цах рас кі нуць. На конт апла-
ты — у мя не ёсць пра па но вы 
і для тых, у ка го вель мі сціп лы 
за ро бак. На прык лад, ка лі вы 
хо ча це прос та пе ра на ча ваць 
і са мі бу дзе це ку ха рыць, трэ-
ба бу дзе за пла ціць 140 ты сяч 
руб лёў за нач лег. За га дзі-
ну ў лаз ні — 200-250 ты сяч 
руб лёў. Ка лі хо ча це су ткі 
пра вес ці ў ся дзі бе, ды каб з 
трох ра зо вым хар ча ван нем — 
25 умоў ных адзі нак па пра шу 
(з ра сі ян жа бя ру 40 до ла раў 
у эк ві ва лен це). 

(Заканчэнне 
на 2-й стар. «МС».)

СВАЯ СПРА ВА

Ні на НІ КА НА ВА і яе доч кі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

МАЙ СТАР-КЛА С АД НІ КА НА ВАЙМАЙ СТАР-КЛА С АД НІ КА НА ВАЙ
Ка рэс пан дэнт «МС» за зір нуў за ага ро джу аг ра ся дзі бы, 

што ў Лёзненскім раёне


