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Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»

Да ня даў ня га ча су ў Лі тоў ску 
раз мя шча ла ся ра монт на-ме ха-
ніч ная май стэр ня сель гас прад-
пры ем ства «За ко зель скі». Але, 
як ця пер ня рэд ка бы вае, у вы-
ні ку рэ ар га ні за цый, уз буй нен-
няў, ап ты мі за цый аб' ект тра піў 
пад ска ра чэн не, а ка пі таль ная 
па бу до ва за ста ла ся. На яў насць 
тры ва ла га бу дын ка і пад штурх-
ну ла Аляк санд ра Га ла бур-
ду рас па чаць тут свой біз нес. 
Аляк сандр — не за ез джы ін вес-
тар, на ват не прад пры маль нік 
са ста жам. Ён жы хар су сед ня га 
За ко зе ля, а на ра дзіў ся і вы рас у 
Лі тоў ску. Да ня даў ня га ча су пра-
ца ваў у мяс цо вай гас па дар цы 
ме ха ні за та рам, ва дзі це лем, на 
ін шых участ ках. А ка лі па мяш-
кан не май стэр ні вы зва лі ла ся, 
пра лі чы лі ўсё з жон кай-бух гал-
та рам, скла лі свой біз нес-план і 
вы ра шы лі ры зык нуць.

Бу ды нак Аляк сандр Аляк-
санд ра віч ку піў у 2014 го дзе за 
120 міль ё наў руб лёў і ад крыў у ім 
пі ла ра му. Ёсць ужо не аб ход ная 
тэх ні ка, аб ста ля ван не — спра-
ва ла дзіц ца. Пер шыя тры га ды 
па ка за лі, што по пыт на па слу гі 
па рас пі лоў цы драў ні ны ёсць. 
З рэ гіст ра цы яй но ва га вяс ко ва га 
прад пры ем ства «Лі тоўск-Прам» 
сем ча ла век атры ма лі ра бо ту.

— Драў ні ну бя ром у ле се, — рас-
каз вае Аляк сандр Га ла бур да. — 
Мы аказ ва ем па слу гі ляс га су па 
рас пра цоў цы ляс ных дзя ля нак. 
На ша бры га да на рых тоў вае лес, 
а лясгас раз ліч ва ец ца част ко ва 
гра шы ма, а част ко ва драў ні най. 
Для ра бо ты ў ле се ёсць трак тар, 
гід ра ма ні пу ля тар, усе не аб ход ныя 

пры ста са ван ні. Та кім чы нам у па-

рад ку ўза е ма раз лі ку мы атрым лі-

ва ем дзе ла вую драў ні ну. Рас пі лоў-

ва ем яе на сва ёй вы твор чай ба зе, 
атрым лі ва ем бу даў ні чы ма тэ ры ял. 
80 пра цэн таў на шых спа жыў цоў — 
гэ та фі зіч ныя асо бы, за бу доў шчы кі 
пры ват на га жыл ля.

Ця пер, як вя до ма, тэм пы бу-
даў ніц тва кры ху за па во лі лі ся, 
крэ ды ты атры маць ста ла больш 
скла да на, але ня гле дзя чы на гэ та 

жыц цё пра цяг ва ец ца, лю дзі па-

кры се ўзво дзяць жыл лё. І на ват 

пры на яў нас ці кан ку рэн та, яшчэ 

ад ной пі ла ра мы ў вёс цы За вер ша, 
за ка заў на пі ла ма тэ ры я лы ха пае.

Аляк сандр га во рыць, што яны 
пра цу юць і з ма тэ ры я ла мі за каз-
чы ка, на прык лад, аказ ва юць па-
слу гі па рас пі лоў цы. Але гэ та зда-
ра ец ца вель мі рэд ка, бо лю дзям 
ня вы гад на. Ехаць у лес са ма стой-
на, на рых тоў ваць драў ні ну, вы-
во зіць бяр вен ні абы дзец ца над та 
до ра га. Лепш ку піць га то выя ма-
тэ ры я лы — дош кі ці крок вы — на 
пі ла ра ме. За бу доў шчы кам тут 
пра па ну юць так са ма драў ля ныя 
лес ві цы для ка тэ джа. А яшчэ ро-
бяць аль тан кі, ста лы, крэс лы для 
дач на га ін тэр' ера...

Ці ка васць да драў ні ны Аляк-
санд ру пе рад ала ся ад баць кі. Той 
быў цес ля ром на ўсю вёс ку. Вось 
і ў сы на ўвесь час жы ла лю боў да 
ра бо ты з дрэ вам, якую ён змог 
ува со біць у не вя лі кім улас ным 
прад пры ем стве. І лю дзей для 
вы твор час ці па да браў з ад на-
дум цаў-умель цаў. Ка лек ты вам 
сва ім Аляк сандр га на рыц ца, ка-
жа, што хлоп цы мо гуць усё: як у 
ле се з дрэ вам ра за брац ца, так і 
зра біць з драў ні ны якас ны ма тэ-
ры ял аль бо рэч.

Ну вось, на прык лад, Аляк-
сандр Жар ко спе цы яль най аду ка-
цыі не мае, а ру кі за ла тыя. Ра ней 
па спя хо ва за раб ляў на жыц цё ў 
Ра сіі. Та ко га ста ля ра-цес ля ра на 
лю бую бу доў лю бра лі. А ця пер сі-

ту а цыя па мя ня ла ся, жы хар Дра гі-
чы на за ду маў ся аб тым, што трэ ба 
бы ло б на пра цоў ваць пен сій ны 
стаж. Ды і на огул пра ца ваць до-
ма, на мес цы, лепш, чым жыць па 
ін тэр на тах, пе ра кус ваць, чым да-
вя дзец ца. А тут і ра бо та пад вяр ну-
ла ся. За стаць май стра да вя ло ся за 
ра бо тай над кры жам для царк вы 
вёс кі Ва ла вель. За гэ ту ра бо ту, да-
рэ чы, пі ла ра ма ўзя ла ся на ўмо вах 
даб ра чын нас ці. І бы ло ві да воч-
на, што дрэ ва ў ру ках Аляк санд ра 
Жар ко пе ра тва ра ец ца ў твор мас-
тац тва. А яшчэ ёсць ста лы, крэс-
лы, па лі цы ў якас ці ўзо ру аль бо 
проб ных эк зэмп ля раў, якія вы гля-
да юць над звы чай пры ваб на.

— Вось і Мі ха іл Мар коў скі, 
Сяр гей Га ла бур да так са ма на шы 
ўні вер саль ныя ра бот ні кі, якія 
ўме юць усё, — рас каз вае гас па-
дар пі ла ра мы. — Зар пла та ў ра-
бот ні ка вы хо дзіць ад 400 да 500 
руб лёў, бо лей па куль пла ціць не 
атрым лі ва ец ца, прад пры ем ства 
яшчэ на ста дыі ста наў лен ня. Ня-
даў на да вя ло ся браць крэ дыт на 
куп лю аб ста ля ван ня.

Па га джа ем ся, што ў сель скай 
мяс цо вас ці да лё ка не кож ны мае 
та кую зар пла ту. Га лоў нае, што 
но вы вяс ко вы прад пры маль нік 

мае на мер раз ві ваць сваю вы-
твор часць. Ужо сё ле та ён ку піў 
бу ды нак бы лой лаз ні за ад ну ба-
за вую ве лі чы ню — там па сту по ва 
бу дзе аб ста ля ва ны цэх для суш кі 
драў ні ны. Каб вы раб ляць якас-
ныя эле мен ты мэб лі, ін шыя драў-
ля ныя рэ чы, дош кі па він ны быць 
вы су ша ныя да кан ды цыі. Па куль 
та кой маг чы мас ці не бы ло. Ма тэ-
ры ял склад ва ец ца на два ры або ў 
па мяш кан ні са мой май стэр ні.

Ця пер, з на ступ лен нем вяс-
ны, уз ня ўся по пыт на са до выя 
аль тан кі. Га то вая аль тан ка з 
лаў ка мі пад ме та ліч ным да хам 
абы дзец ца спа жыў цу ў 500 руб-
лёў. За ка зы ёсць, вы раб ад ной з 
іх па ды хо дзіць да за вяр шэн ня. 
Па вод ле слоў гас па да ра, аб са-
лют ная боль шасць клі ен таў пі-
ла ра мы — жы ха ры свай го ра ё на, 
та му рэ кла ма ў ра ён най га зе це 
яго па куль за да валь няе.

А рэ кла май ма тэ ры я лу для 
ага ро джы з'яў ля ец ца но вы аку-
рат ны плот па ўсім пе ры мет ры 
два ра бы лой май стэр ні. Стар шы-
ня За ко зель ска га сель ска га Са ве-
та Мі ха іл Ва лад ке віч ад зна чыў, 
што вяс ко выя жы ха ры куп ля юць 
тут шчы кет нік.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
yackevіch@zvіazda.by

І ПО ПЫТ ЁСЦЬ, І ПРА ПА НО ВА
Як у бу дын ку бы лой май стэр ні ўзнік не вя лі кі вяс ко вы біз нес

Но вы вяс ко вы 
прад пры маль нік 

мае на мер раз ві ваць 
сваю вы твор часць. 
Ужо сё ле та ён ку піў 
бу ды нак бы лой лаз ні 
за ад ну ба за вую 
ве лі чы ню — там па сту по ва 
бу дзе аб ста ля ва ны цэх 
для суш кі драў ні ны.

Аляк сандр — 
не за ез джы ін вес тар, 

на ват не прад пры маль нік 
са ста жам. Ён жы хар 
су сед ня га За ко зе ля, 
а на ра дзіў ся і вы рас 
у Лі тоў ску.

К
ОЛЬ КІ за раз у вёс ках мож на су стрэць 
пус ту ю чых бу дын каў школ, клу баў, 
вы твор чых па мяш кан няў! Апош нім ча сам 

у спіс ак тыў на да баў ля юц ца бы лыя лаз ні. Без 
гас па да ра ўсё гэ та па сту по ва раз бу ра ец ца, 
за рас тае бур' я ном і ста но віц ца га лаў ным бо лем 

для мяс цо вай ула ды. Та му пры кла ды, ка лі 
пус ту ю чыя аб' ек ты на бы ва юць но вае жыц цё, 
уся ля юць пэў ны ап ты мізм — бо да юць над зею 
на да лей шую перс пек ты ву вёс кі. Адзін з та кіх 
пры кла даў уда ло ся па ба чыць у глы бі Па лес ся, у 
вёс цы Лі тоўск Дра гі чын ска га ра ё на.

Аляк сандр ГА ЛА БУР ДА 
і стар шы ня сель ска га Са ве та 
Мі ха іл ВА ЛАД КЕ ВІЧ.

Цяс ляр 
Аляк сандр 

ЖАР КО.

Ас но ва 
для аль тан кі.

Стар шы ня Дра гі чын ска га ра ён на га Са ве та Свят ла на БАР ТАШ:
— Прад пры ем ства «Лі тоўск-Прам» — не адзі ны прык лад пры ват най 

іні цы я ты вы ў За ко зель скім сель са ве це. У 2014 го дзе прад пры маль нік з 
Брэс та ку піў комп лекс школь ных бу дын каў у вёс цы Су лі ча ва. Пры ват-
нае прад пры ем ства «Іва нель» ар га ні за ва ла тут ра монт ко лаў буй на-
га ба рыт най сель ска гас па дар чай тэх ні кі. І аг ра рыі вель мі за да во ле ныя 
бліз ка сцю сэр ві су. Ра ней ко лы ад асоб ных трак та роў да во дзі ла ся 
ва зіць на ват у Брэст, а ця пер усё мож на зра біць на мес цы.

Яшчэ ад ну бы лую шко лу ра ё на прад пры маль нік пе ра аб ста ля ваў пад 
прад пры ем ства па вы пус ку тра ту ар най пліт кі і бе тон ных вы ра баў. На-
зва ная вы твор часць зна хо дзіц ца ў вёс цы Лес ні кі. І гэ та толь кі асоб ныя 
пры кла ды. У пе ры яд з кан ца мі ну ла га і на па ча так гэ та га го да пра да-
дзе ныя тры бу дын кі лаз няў. Мяр ку ец ца, што ўсе яны бу дуць пры ста са-
ва ныя пад вы твор часць, там з'я вяц ца но выя ра бо чыя мес цы.

За па пя рэд нюю пя ці год ку ў ра ё не пры цяг ну тыя ў гас па дар чы 
аба рот 42 аб' ек ты, якія не вы ка рыс тоў ва лі ся, агуль най пло шчай 12,7 
ты ся чы квад рат ных мет раў. На гэ тых аб' ек тах па чы на ю чы з 2012 го да 
ство ра на 28 ра бо чых мес цаў. Асноў ным спо са бам пры цяг нен ня ў 
гас па дар чы аба рот ма ё мас ці, якая не вы ка рыс тоў ва ец ца, вы зна ча ны 
про даж. Та му што год ар га ні зоў ва ец ца ка ля сот ні аў кцы ё наў.


