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ТОЕ, што раз ві ваць біз нес 
у глы бін цы не толь кі 

маг чы ма, але і вы гад на, мно гія 
прад пры маль ні кі ўжо зра зу ме лі. 
Зра зу ме лі гэ та і мяс цо выя 
ўла ды, якія пра па ну юць 
біз нес ме нам у пер шую чар гу 
тыя па мяш кан ні, што не 
вы ка рыс тоў ва юц ца па роз ных 
пры чы нах. За да валь нен не 
агуль ных ін та рэ саў пры во дзіць 
да ства рэн ня но вых ра бо чых 
мес цаў. Як, на прык лад, у Ель скім 
ра ё не.

Ён, да рэ чы, не вя лі кі, зна хо дзі ц-
ца на поўд ні Бе ла ру сі і мя жуе 
з Укра і най. Тэ ры то рыю ра ё на 
праз па меж ны пе ра ход «Но вая 
Руд ня» пе ра ся кае аў та тра са Жы-
то мір — Баб руйск, ёсць і чы гун-
ка. Так што ла гіс ты ка ві да воч на 
пры ваб ная для ства рэн ня но вых 
вы твор час цяў.

Агуль на вя до ма і тое, што 
прад пры ем ствы атрым лі ва юць 
пэў ныя пад атко выя па лёг кі, тут 
знач на тан ней шая ра бо чая сі ла 
і зу сім ін шае стаў лен не. Тых, хто 
са праў ды ўкла да ец ца ў раз віц-
цё рэ гі ё на, на ру ках но сяць. Бо 
ўрэш це гэ та дзей насць дае і ра-
бо чыя мес цы, і срод кі ў мяс цо вы 
бюд жэт.

Вось толь кі апош нія пры кла-
ды. Бу ды нак, дзе не ка лі раз мя-

шчаў ся на ву чаль на-вы твор чы 
кам бі нат, за ад ну ба за вую ў 
2009 го дзе ку піў но вы ўлас нік. 
Пра вёў ад па вед ную рэ кан струк-
цыю і пе ра пра фі ля ван не пад свае 
па трэ бы. За раз тут швей ны цэх 
пры ват на га вы твор ча га ўні тар на-
 га прад пры ем ства «Па лі мер -
ва лак но». Яго кі раў нік Ва дзім 
Іль юк га во рыць, што на бы ва лі 
па мяш кан не ме на ві та пад па-
шы рэн не ўжо іс ну ю ча га біз не су. 
Ця пер з пра дук цыі асноў най вы-
твор час ці — сін тэ по ну — шы юць 
раз на стай ныя вы ра бы: па сцель-
ную бя ліз ну і спец адзен не.

Дзе сяць мяс цо вых жы ха роў 
знай шлі тут ра бо ту і не скар дзяц-
ца на зар пла ту. Су пра цоў ні каў 
за да валь ня юць доб рыя ўмо вы 
пра цы, ка жа швач ка Ак са на Ба-
ба ед. Са праў ды, для лю дзей тут 
аб ста ля ва лі не толь кі зруч ныя ра-
бо чыя мес цы, але і ўсе бы та выя 
па мяш кан ні. Праў да, ад зна ча юць 
ар га ні за та ры спра вы, вы со ка ква-
лі фі ка ва ных кад раў у не вя ліч кім 
Ель ску не ха пае.

Яшчэ ад на маг чы масць для ар-
га ні за цыі пры ват на га біз не су і гас-
па дар ска га стаў лен ня да зям лі — 
яе арэн да. На 17 гек та рах, аран-
да ва ных у ка му наль на га сель-
ска гас па дар ча га прад пры ем ства 
«Да брынь», па во се ні за кла дзе на 

план та цыя бу я коў.
У та ва рыст ва з аб ме жа ва най 

ад каз нас цю «Бэ ры мар» ужо 
ёсць во пыт вы рошч ван ня гэ тай 
куль ту ры пад Мінск ам. На поў-
д ні кра і ны за кла лі дру гую план-
та цыю. Га во раць, пад Ель скам 
бу дуць вы рошч ваць ран нія сар-
ты, а ў цэнт ры Бе ла ру сі — больш 
поз нія. У вы ні ку атры ма ец ца 
бес пе ра пын ны цыкл. Усё пра-
ду ма на: каш тоў ная і ка рыс ная 
яга да ра ней тра піць на ры нак. 
Ад гэ та га вый грае і вы твор ца, і 
па куп нік.

Праў да, і за тра ты на па чат-
ко вым эта пе да во лі вя лі кія. Гэ та 
не толь кі са джан цы з га да валь-
ні каў. Тут трэ ба бы ло ства рыць 
асаб лі вы склад гле бы. Пад кож-
ную рас лі ну па кла лі пры клад на 
300 літ раў тор фу. Каб доб ра 
рос адзін кус цік, пад яго трэ ба 
«ўклас ці» ад 10 да 50 руб лёў. 
Плюс па трэб ны ад каз ныя спе-
цы я ліс ты, якія ве да юць, як усё 
зра біць пра віль на.

Між тым ар га ні за цыя спра-
вы тут не ама тар ская: кроп ле вая 
сіс тэ ма па лі ву пад кант ро лем 
кам п'ю та ра за бяс пе чыць рас-
лі ну ва дой з усі мі не аб ход ны мі 
па жыў ны мі рэ чы ва мі. Гэ та дасць 
пры баў ку да ўра джаю да 40 %. 
Урэш це пла ну юць з 40 ты сяч кус-

тоў атрым лі ваць ка ля 70 тон ягад 
што год.

На та вар ную ма гут насць план-
та цыя бу я коў па він на вый сці ў 2022 
го дзе. А для мяс цо вых лю дзей гэ та 
азна чае да дат ко вы се зон ны за ро-
бак. Ар га ні за та ры спра вы бу дуць 
най маць лю дзей для збо ру яга ды. 
На гек тар па трэб на дзе сяць ча ла-
век. Зна чыць, на 17 спат рэ біц ца 
ад на ча со ва 170.

Пры гэ тым пла ну юць усё зра-
біць як у га ланд цаў ці ў па ля каў. 
Еў ра пей цы для руч но га збо ру 
най ма юць лю дзей пры на яў нас ці 
ме дас вед чан ня. Яга ду збі ра юць у 
спе цы яль ных паль чат ках і доб-
ра ве да юць, як яе пра віль на не 
толь кі зняць з кус тоў, якія да ся га-

юць 2,5 мет ра ў вы шы ню, але і не 
па шко дзіць пры ўклад цы. Біз нес-
план пра ду гледж вае, што збыт 
ель скіх бу я коў у све жым вы гля-
дзе бу дзе ажыц цяў ляц ца на мяс-
цо выя рын кі, у ганд лё выя сет кі, а 
так са ма за ме жы Бе ла ру сі.

У Ель скім ра ё не ця пер за-
рэ гіст ра ва на 188 суб' ек таў 
ма ло га і ся рэд ня га прад пры-
маль ніц тва. 68 з іх — юры дыч-
ныя асо бы, ас тат нія — ін ды-
ві ду аль ныя прад пры маль ні кі. 
Удзель ная ва га па ступ лен няў 
у бюд жэт вы рас ла да 43,5 %. 
У пла нах — рэа лі за цыя не-
каль кіх но вых вы твор чых ін-
вес ты цый ных пра ек таў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Гэ та ак сі ё ма, да ка за ная 
жыц цём. З кар ты 

на се ле на га пунк та мо гуць 
знік нуць пош та, ФАП, 
шко ла, на ват кра ма, але 
па куль там жы ве нех та 
ак тыў ны і не абы яка вы, 
яшчэ не ўсё стра ча на. 
Вось, на прык лад, вёс ка 
Кузь мі ні чы Ча вус ка га ра ё на. 
Сем' яў тут не бо лей, чым 
у га рад скім 
шмат па вяр хо ві ку, — ка ля 
ста. Але яны не су му юць, 
ак тыў на ўдзель ні ча юць 
у гра мад скім жыц ці сва ёй 
ма лой ра дзі мы.
Не ад маў ля юц ца і руб лём 
пад тры маць ней кія важ ныя 
спра вы. Не тое каб яны бы лі 
тут та кія асаб лі выя, гэ та ўсё 
ста рас та Лі дзія ХЛАП КО ВА, 
якая ўмее за ці ка віць 
кож на га.

Ра ней Кузь мі ні чы бы лі га лоў най ся дзі-
бай кал га са Іль і ча, а ка лі яго аб' яд на лі з 
су сед няй гас па дар кай, ста лі пе ры фе ры яй. 
Мо ла дзі з кож ным го дам усё менш, за ста-
юц ца ў асноў ным пен сі я не ры. Адзі нае мес-
ца для су стрэч — ту тэй шая кра ма. Бо лей 
ні я кіх са цы яль на знач ных аб' ек таў ня ма. 
Ка лі толь кі не лі чыць дом ста рас ты. Лі дзія 
Ва сі леў на па ро дзе сва ёй дзей нас ці яшчэ і 
паш таль ён, па за ко не мае пра ва пры маць 
клі ен таў до ма. Та му ве ран да ў яе — неш та 
на кшталт паш то ва га ад дзя лен ня. Тут мож на 
раз лі чыц ца за ка му наль ныя па слу гі і ку піць 
неш та з не аб ход ных у гас па дар цы дро бя-
зяў. Ад на вяс коў цы на ват свае кві тан цыі за 
ка му наль ныя па слу гі па кі да юць ёй на за-
ха ван не. Так на дзей ней, не згу бяц ца. На 
во чы трап ляе сшы так з не звы чай най наз вай — 
«Ха да вік». Вы свят ля ец ца, што гэ та спіс 
вы дан няў, на якія пад піс ва юц ца жы ха ры. 
І «Звяз да» там так са ма ёсць. Ста рас та са ма 
пе ры я дыч на яе вы піс вае.

Для мяс цо вай ула ды Лі дзія Хлап ко ва не 

прос та па моч нік, але і ка ле га 
па дэ пу тац кай дзей нас ці. Пры-
чым ужо ў дру гім склі кан ні. «Ёй 
лё сам на ка на ва на быць ста-
рас там, — смя ец ца стар шы ня 
Ан то наў ска га сель ска га Са-
ве та Дзміт рый ІЛЬ ІН. — Лю дзі 
са мі вы ка за лі ся на яе ка рысць. 
На ват вы ба ру не па кі ну лі».

На род па слу га мі ста рас ты 
не зло ўжы вае, але звяр та ец ца 
рэ гу ляр на. Ка лі неш та вель мі 
сур' ёз нае, вы хо дзяць на стар-
шы ню.

— Але спа чат ку Ва сі леў не па-
ве да мяць, по тым ідуць да мя не, — 
удак лад няе Дзміт рый Іль ін.

Кузь мі ні чы заў сё ды бы ла 
вя сё лая вёс ка. Ка лі клуб іс на-
ваў, жы ха ры збі ра лі ся там, ця-
пер спе цы яль на га па мяш кан ня 
ня ма. Але на сель ніц тва не су-
муе. Ле тась сва і мі сі ла мі ар га-
ні за ва лі цу доў нае Свя та вёс кі. 

Лю дзі па між са бой са зва ні лі ся, падрых та-
ва лі ся. Прый шлі і ста рыя, і ма ла дыя. Кож-
на му зно сін не ха пае, пра апош нія на ві ны 
да ве дац ца хо чац ца.

— Не ва ўсіх жа сац ра бот ні кі ёсць. Ды 
і гас па дар ку ма ла хто тры мае, — уз ды хае 

су раз моў ні ца. — Тры ка ро вы за ста лі ся на 
ўсю вёс ку. Як тут не за су ма ваць. Не тое 
каб лю дзі ля ні выя, прос та па ўзрос це ўжо 
скла да на да гля даць.

Жан чы на пры зна ец ца, што аса біс та ёй 
доб ра па ды мае на строй яе кот Ку зя. А як 
яшчэ на зваць ча ты рох но га га жы ха ра Кузь-
мі ні чаў? Пры га жун, з доў гі мі ку та сі ка мі на 
ву шах. Яго жан чы не па да ры лі.

Лю дзі ў вёс цы жы вуць не вель мі ба га та, 
але ду ша ў іх — са праўд ная скарб ні ца. Га-
лоў нае — па ды ход знай сці. Вель мі да па ма-
гае ста рас ту ў гра мад скай спра ве ад на сяль-
чан ка — стар шы ня ра ён най ве тэ ран скай 
ар га ні за цыі Ка ця ры на ГРЭ КА ВА.

— За клі ка ем лю дзей на доб рыя спра вы. 
Ня даў на да па ма га лі на шай баль ні цы з на-
быц цём но ва га аб ста ля ван ня. Пры хо джу 
да лю дзей і ка жу: баль ні ца ж пра на ша зда-
роўе дбае, трэ ба да па маг чы. У асноў ным 
ад гу ка юц ца. Хто дасць ру бель, хто два, хто 
тры — су ма не мае зна чэн ня, га лоў нае — 
удзел. Вось больш за 500 руб лёў са бра лі на 
ага ро джу для мо гі лак. Ку пі лі жа ле за бе тон-
ныя слу пы, драў ні ну. Ра та валь ні кі аба зна-
чы лі ава рый ныя дрэ вы, мяс цо вае ляс ніц тва 
да па маг ло знес ці. Ра зам мы — сі ла.

— Ста ра ем ся пад няць на род, хоць ён 
ча сам і су пра ціў ля ец ца, — усмі ха ец ца Ка-
ця ры на Грэ ка ва. — Але лю дзі ў нас сум лен-
ныя. На баль ні цу як па ча лі збі раць гро шы, 
не ка то рыя і за раз пры но сяць. Мы ліш ні раз 
на ват і стар шы ню ста ра ем ся не тур ба ваць. 
Лю дзей ста рых шмат, кож на му неш та трэ-
ба. Ка лі мо жам, са мі да па ма га ем. А вось 
тых, хто ма ла дзей шы і па чы нае зло ўжы-
ваць на шай ува гай, хут ка ста вім на мес ца, 
тлу ма чым, што не ўсё мож на вы ра шыць за 
кошт ін шых, трэ ба і са мім неш та ра біць. 
Ка неш не, сум на ва та ў вёс цы бы вае, асаб-
лі ва зі мой. Сха дзіць асаб лі ва ня ма ку ды, 
толь кі ў кра му. Збі ра ем ся там а пер шай 
га дзі не дня, ка лі хлеб пры во зяць, неш та 
пры дум ва ем. Так і жы вём. І ў го ры заў сё ды 
по бач. Ка лі нех та па мі рае, усе ад гу ка юц ца. 
Да па ма га ем хто чым мо жа, так заў сё ды 
бы ло на вёс цы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Ран нія бу я кі пры вя зуць з Па лес сяРан нія бу я кі пры вя зуць з Па лес ся
Ягад нік ка ля Ель ска за кла лі з во се ні, а ўжо вяс ной пач нуц ца 
ра бо ты па до гля дзе план та цыі бу я коў па ме рам 17 гек та раў

ЗНАЁМЦЕСЯ: СТАРАСТА!

ВЁС КА ТРЫ МА ЕЦ ЦА НА ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫХВЁС КА ТРЫ МА ЕЦ ЦА НА ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫХ

Стар шы ня Ан то наў ска га сель ска-
га Са ве та Дзміт рый ІЛЬ ІН:

— Гра мад скую ра бо ту на вёс цы ар-
га ні зоў ва юць на шы ста рас ты, іх у нас 
на 22 на се ле ныя пунк ты 17. Яны па ве-
дам ля юць пра праб ле мы гра ма дзян, 
па чы на ю чы ад ву ліч на га асвят лен ня і 
за кан чва ю чы ра бо тай аў та крам. У аг ра-
га рад ках ёсць яшчэ і стар шыя па да мах. 
Лю дзі са мі вы лу ча юць тых, ка му больш 
за ўсё да вя ра юць. На ша Лі дзія Хлап ко-
ва як раз з іх лі ку, ка рыс та ец ца вя лі кім 
аў та ры тэ там у вяс коў цаў. Ра зам з Ка ця-
ры най Грэ ка вай знай шлі кан так ты лю-
дзей, род ныя якіх па ха ва ны на на шых 
мо гіл ках. Рас ка за лі ім пра сум ны стан 
мес цаў па ха ван ня, за клі ка лі фі нан са ва 
пад тры маць. І лю дзі ад гук ну лі ся. Цяж ка 
пе ра аца ніць ра бо ту на шых па моч ні каў, 
яны пра цу юць, лі чы, за доб рае сло ва. 
Па вы ні ках го да ўзна га родж ва ем най-
леп шых. Су мы не вя лі кія, але ж га лоў нае — 
гэ та ўва га.

Дэ пу та ты Го мель ска га аб лас но га Са ве та 
зна ё мяц ца з ар га ні за цы яй спра вы па вы рошч ван ні бу я коў.

Дзміт рый ІЛЬ ІН у гас цях у Лі дзіі ХЛАП КО ВАЙ.

Для на строю. 


