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ТА КІ РОЗ НЫ БІЗ НЕС
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Да ра гія ма тэ ры я лы — га ран-
тыя вы дат най якас ці і ўпэў не нас ці 
ў даў га веч нас ці пра дук цыі.

«Ёсць лю дзі і ў нас, якія за ці-
каў ле ны ў эка ла гіч ным пра дук-
це, якія хо чуць жыць у чыс тых 
да мах з доб рым мік ра клі ма там, 
га да ваць сва іх дзя цей у эка ла-
гіч ным ася род дзі», — ад зна чае 
Аляк санд ра.

Пас ля пад трым кі біз нес ме ны 
ства ры лі пяць но вых ра бо чых 
мес цаў. Уся го акра мя за сна валь-
ні каў на вы твор час ці пра цуе сем 
ча ла век. Час ад ча су на се зон ныя 
за ка зы за пра ша юць яшчэ не каль-
кі ра бот ні каў.

Коль кі за раб ля юць су пра-
цоў ні кі, Аляк санд ра не ад ка за-
ла. Але ўдак лад ні ла, што ся рэд ні 
за ро бак па рэ гі ё не ў іх ёсць. Ка лі 
гра шо выя пы тан ні — ка мер цый-
ная тай на, то пра во пыт і ква лі-
фі ка цыю сва іх ра бо чых жан чы-
на рас ка за ла больш пад ра бяз на: 
«Хтось ці прый шоў з ну ля, хтось ці 
з па доб най вы твор час ці, хтось ці 
з зу сім ін шай сфе ры, да лё кай ад 
пра мыс ло вас ці».

Та кім «на віч ком», да рэ чы, 
з'яў ля ец ца і яна. Пра ца ва ла эко-
ла гам у го ра дзе, кож ны дзень 
ха дзі ла ў офіс. Але ад ной чы вы-
ра шы ла кар ды наль на змя ніць і 
мес ца ра бо ты, і дом: «Але я ўсім 
за да во ле на. У вёс цы дзя цей га-
да ваць пра сцей, а маг чы мас ці 
для сям'і ўсё тыя ж».

Яшчэ ад ной на го дай вяр нуц-
ца на ма лую ра дзі му бы ла ся-
мей ная тра ды цыя. Са ўла даль нік 
вы твор час ці, баць ка Аляк санд ры 

Алег Ліс рас ка заў, што іх прод кі 
з даў ніх ча соў зай ма лі ся ра бо тай 
з дрэ вам. Што яшчэ, як не май-
стэр ства дрэ ва ап ра цоў кі, мо гуць 
вы дат на асво іць бе ла ру сы ў краі, 
ба га тым ле сам?

«Я лі чу, што ся мей ная спра-
ва па він на пры цяг ваць. І ка лі 
ў баць кі ёсць спра ва, хтось ці з 
дзя цей аба вя за ны яе пад тры-
маць», — упэў не на Аляк санд ра 
Чы жэў ская.

Пра ца ваць на сва ім прад пры ем-
стве да во дзіц ца не толь кі га ла вой, 
але і ру ка мі. Яна на ву чы ла ся шлі-
фа ваць за га тоў кі, мо жа да па маг чы 
з вы ка нан нем прос тых апе ра цый. 
Але са мае час тае мес ца ра бо ты — 
за кам п'ю та рам. Аляк санд ра пры-
мае за мо вы, устанаўлівае кантакты 
з заказчыкамі, ро біць у спе цы яль-
най пра гра ме пра ек ты вок наў.

«Нам, ка неш не, па трэб ны спе-
цы я ліс ты — лю дзі, якія жа да юць 
ву чыц ца і раз ві вац ца. Мно гія хо-
чуць прый сці і атры маць 500—
700 до ла раў са стар ту, ні чо га не 
ўме ю чы, — за клю чае прад пры-
маль ні ца. — Кад раў у рэ гі ё не, якія 
ад ра зу ўме юць ра біць вок ны, не 
зной дзеш: да во дзіц ца ву чыць».

Сён ня аб' ём яе вы твор час ці 
ад 200 да 400 квад рат ных мет-
раў драў ля ных вок наў у ме сяц. 
«Вель мі ам бі цый ныя пла ны не 
ста вім. Га лоў нае — плаў на ру-
хац ца на пе рад, — кан ста туе 
Аляк санд ра. — Я лі чу, што ёсць 
пэў ная мя жа, да якой ты па ві нен 
імк нуц ца. Трэ ба свое ча со ва спы-
ніц ца і на ней кі час за тры мац ца, 
вы дых нуць, пра ца ваць на ад ным 
і тым жа ўзроў ні, па гля дзець, ча-
го ты хо чаш — рас ці або за ста вац-
ца на мес цы».

Але пунк ты рос ту для сва ёй 
сфе ры прад пры маль ні ца ўжо 
вы зна чае. Ад ной з іх мо жа быць 
ман таж ны ад дзел. Ця пер за ме ра-
мі і ман та жам вок наў зай ма юц ца 
пры цяг ну тыя спе цы я ліс ты.

І РЫ БАМ, І ЛЮ ДЗЯМ
Яшчэ адзін спе цы я ліст са 

Смар гон шчы ны Ілья АГАР-
КАЎ рас ка заў, як зра біць біз нес 
з ад хо даў ды... чар вя коў. Па куль 
ма люн кі не вель мі пры ваб ныя? 
І на са мрэч вы твор часць до сыць 
спе цы фіч ная, але тым і ці ка вая. 
«Эка бі я ферм» зай ма ец ца вы-
рошч ван нем апа ры шаў і вы ра-
бам зо ап ра тэ і ну.

Ілья Агар каў за куп ляе на 
птуш ка фаб ры цы ў Лі дзе ад хо ды 
ку ры на га мя са ме ха ніч най аб-
вал кі. У гэ тую ма су змя шчае за га-
дзя вы ве дзе ных лі чы нак мяс ной 
му хі. Там яны рас туць і хар чу юц-
ца. По тым апа рыш за хоў ва ец ца ў 
ха ла дзіль ных ка ме рах і ад праў-
ля ец ца па куп ні ку. Пе рад про да-
жам яго аха лодж ва юць, бо пры 

транс пар ці роў цы ў цёп лым ася-
род дзі лі чын ка за не каль кі га дзін 
мо жа пе ра тва рыц ца ў ку кал ку. 
Пры клад на так вы гля дае пра цэс 
вы рошч ван ня апа ры ша.

Ця пер фер мер вы во дзіць 
ры ба лоў на га апа ры ша і ро біць 
да ку мен ты на вы твор часць лі-
чы нак для спа жы ван ня сель ска-
гас па дар чы мі жы вё ла мі (птуш-
ка мі, буй ной ра га тай жы вё лай, 
ры ба мі).

«Ідэя ўзнік ла га доў дзе сяць та-
му, ка лі та кіх пра па ноў бы ло на 
рын ку ма ла. Бе ла русь уво гу ле 
та кой вы твор час ці не ме ла. Я сам 
ры бак і вы рошч ваў апа ры ша для 
ся бе. Пра ана лі за ваў да ку мен таль-
нае афарм лен не спра вы і зра зу-
меў, што не аб ход ны срод кі. Пра-
пра цоў ваў ідэю не каль кі га доў, а 
пас ля атры маў грант у шко ле Ка-
ма ро ва. Так па чаў свой біз нес», — 
па дзя ліў ся Іл ья Агар каў.

Ву чыў ся вес ці біз нес прад пры-
маль нік па ві дэа ро лі ках у ін тэр-
нэ це, пе рай маў во пыт поль скіх, 
ра сій скіх фер ме раў, ез дзіў да 
мін скіх ка лег. На пер шым эта пе 
да вя ло ся на ват увя зац ца ў са-
праўд ную вай ну... з жу ка мі, якія 
ата ка ва лі вы ра шча ных лі чы нак. 
Та му асноў нае па тра ба ван не да 
вы твор ча га па мяш кан ня — ад-
ме жа ва насць ад знеш ня га све ту. 
Асаб лі ва гэ та не аб ход на ле там, 
ка лі лю бая «за лёт ная» му ха мо-
жа змя шаць па ро ду і са пса ваць 
пра дук цыю.

Збы вае апа ры ша біз нес мен 
ап то вым прад пры ем ствам, якія 
пра да юць яго ў ма га зі ны. Сён ня 
аб' ёмы ка рыс ных лі чы нак у гас па-
дар цы Ільі — 100—150 літ раў у су ткі. 
У зі мо вы пе ры яд збыт не вя лі кі, та-
му спра бу юць пра дук цыю су шыць, 
рых та ваць на корм. Ле там по пыт 
да ся гае 200—300 літ раў.

Ка лі прапаноў на рынку было 
мала, апа рыш каш та ваў пры-
клад на 14 до ла раў за літр. Ця-
пер попыт за бяс печ ва юць свае 
і ра сій скія вы твор цы, та му ца на 
зні зі ла ся да васьмі руб лёў.

Вы твор часць на ад хо дах і са ма 
без ад ход ная. Угна ен не — яшчэ 
адзін кі ру нак біз не су бія фер мы. 
«Пас ля пе ра пра цоў кі мя са апа-
ры шам за ста юц ца пра дук ты яго 
жыц ця дзей нас ці, з якіх атры моў-
ва ец ца ка рыс нае ўгна ен не», — 
па ве дам ляе Ілья. 

Маг чы мы век тар раз віц ця — вы-
рошч ван не апа ры ша для лю дзей. 
«То-бок лю дзі яго ес ці бу дуць?» — 
пы та юц ца на пу жа ныя жур на ліс ты 
ў біз нес ме на. «Так. Гэ та ж чыс ты 

бя лок. У лю бым вы пад ку да 2050 
го да па пра гно зах ка ля 30—40 % 
бял ка бу дуць атрым лі ваць з аль-
тэр на тыў ных кры ніц — гэ та мя са з 
пра бір кі, вы рошч ван не на ся ко мых 
і рас лін ны бял ок», — удак лад няе 
ён.

Ка лі смар го нец на ла дзіць вы-
твор часць апа ры шаў для хар ча-
ван ня не толь кі ры бак, а яшчэ і 
лю дзей, ён ста не пер шым у гэ тай 
спра ве ў СНД. «Куль ту ра еў ра пей-
цаў не да зва ляе ес ці на ся ко мых, 
але 25 % жы ха роў пла не ты ядуць 
іх і не хва лю юц ца», — жар туе Ілья. 
Ён ад зна чае, што тэх на ло гіі пе ра-
пра цоў кі ад хо даў му ха мі рас пра-
ца ва ны ў 1960-я га ды ў СССР. На 
ра дзі ме, у кра і нах СНД, гэ тыя тэх-
на ло гіі не вель мі раз ві тыя. Але 
за пыт на муху на рын ку ёсць.

Ай чын ныя фер мы па вы рошч-
ван ні рыб за куп ля юць ім парт ныя 
кар мы. Па сло вах Ільі, яго аб' ёмы 
ім не вель мі ці ка выя, бо гас па-
дар кам не аб ход ныя 200—300 
кі ла гра маў су ша на га апа ры ша 
ў су ткі. «Мы ад кры лі ся як не вя-
лі кае прад пры ем ства. На ця пе-
раш ні мо мант ня ма ні тэх на ло гій 
вы твор час ці кар моў, ні да ку мен-
таў, ні нар ма тыў най ба зы, якім 
па він на быць прад пры ем ства для 
кар моў з на ся ко мых. Та му ўсё да-
во дзіц ца рас пра цоў ваць і ўка ра-
няць са мім», — скар дзіц ца Ілья.

Сваю фер му ён ад крыў у маі 
і на няў ча ты рох ча ла век. На 
спе цы фіч най вы твор час ці пра-
цуе і дзяў чы на — да гля дае мух 
у ін сек та ры у ме. Муж чы ны сар-
ту юць лі чы нак. Асноў нае па тра-
ба ван не пры пры ёме на ра бо ту 
да Ільі — ад сут насць грэб лі вас ці. 
Пра вя рае гэ та ён прос та: дае вяд-
ро апа ры ша і ка жа за фа са ваць. І, 
без умоў на, та кі тэст пра хо дзяць 
не ўсе.

«А ўво гу ле, ці мож на на апа-
ры шы за ра біць гро шы?» — звяр-
таемся да Ільі.

«Доб рае пы тан не. Па куль не 
ад ка жу, на ле та ма гу па дзя ліц ца 
дум ка мі», — ад каз вае муж чы на.

Гіс то рыі біз нес ме наў-пачат-
коўцаў на тхня юць не абы яка вых 
і да каз ва юць, што біз нес у не вя-
лі кіх на се ле ных пунк тах мож на 
ра біць і на тра ды цый ных вы са-
ка я кас ных ма тэ ры я лах, і на ад-
хо дах. А пры шчы рым, за ці каў-
ле ным па ды хо дзе ад на дум цы і 
па моч ні кі зной дуц ца заў сё ды.

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 
фо та аў та ра.

Смар гон скі ра ён.

На га да ем, у вёс цы Ка-
ма ро ва на Мя дзель шчы не 
ўжо не каль кі га доў іс нуе 
біз нес-ін ку ба тар. Ён да па-
мог жы ха рам Аст ра вец ка-
га, Мя дзель ска га, Па стаў-
ска га і Смар гон ска га ра ё-
наў атры маць ве ды і фі-
нан са вую пад трым ку для 
ад крыц ця ўлас най спра вы. 
У 2017—2018 га дах для 
рэа лі за цыі гэ тай за да чы 
пра ца ва ла «Шко ла сель-
ска га біз не су», на ву чан не 
ў якой прай шло больш за 
60 ча ла век. Са мыя ці ка выя 
і важ ныя іні цы я ты вы атры-
ма лі гран ты на су му ад 2 да 
10 ты сяч еў ра ад пра ек та 
Еў ра пей ска га са ю за.

На ця пе раш ні 
мо мант ня ма ні 

тэх на ло гій вы твор час ці 
кар моў, ні да ку мен таў, 
ні нар ма тыў най ба зы, 
якім па він на быць 
прад пры ем ства для 
кар моў з на ся ко мых. 
Та му ўсё да во дзіц ца 
рас пра цоў ваць і ўка ра няць 
са мім.

Аляк санд ра ЧЫ ЖЭЎ СКАЯ з баць кам.

Дня мі, на ба зе кам па ній «Бел прам буд» ад бы ла ся 
прэ зен та цыя пер шай у кра і не ма біль най пра гра мы 
GT для по шу ку і арэн ды спец тэх ні кі, гру за во га і 
ма ла та наж на га транс пар ту па геа ла ка цыі.

Ці ка ва, а як яна пра цуе? На плат фор ме аб' яд на лі ся вы-
ка наў цы, на чы іх ма шы нах уста ноў ле ны трэ ке ры. За каз чык 
(фі зіч ная або юры дыч ная асо ба) зна хо дзіць на кар це най-
блі жэй шую спец тэх ні ку, па зна чае да ту, час пра вя дзен ня 
ра бот, тэр мін вы ка нан ня і ро біць за каз.

«У на шай кра і не што ме сяц ро біц ца больш за 340 ты-
сяч по шу ка вых за пы таў арэн ды гру за вой і ма ла та наж най 
спец тэх ні кі, — тлу ма чаць ак ту аль насць сэр ві су рас пра-
цоў шчы кі плат фор мы, кам па нія «Гранд стоўн». — Сён ня 
тэх на ло гіі да зва ля юць знай сці хут кае ра шэн не пра фе сій-
ных і паў ся дзён ных пы тан няў. GT па ві нен стаць кі шэн ным 
па моч ні кам у вы ба ры гру за во га транс пар ту і спе цы яль най 
тэх ні кі. У ад ным мес цы мож на знай сці тэх ні ку, якая пры бя-
рэ снег, вы раў нуе пля цоў ку, а так са ма вы ка нае скла да ныя 
за да чы на буй ным бу даў ні чым аб' ек це».

Пры за клю чэн ні да га во раў з вы ка наў ца мі су пра цоў ні-
кі но вай кам па ніі пра вя ра юць агуль ныя рэ гіст ра цый ныя 
да ку мен ты, на яў насць лі цэн зій і сер ты фі ка таў, якія да зва-
ля юць ажыц цяў лен не той ці ін шай дзей нас ці. Каб вы клю-
чыць ня доб ра сум лен ныя кам па ніі, вы ка наў цы прый шлі 
да адзі на га цэ на ўтва рэн ня. Ка лі ха рак та рыс ты кі тэх ні кі 
ад ноль ка выя, то і цэ ны на па слу гу так са ма адзі ныя.

Пры рэ гіст ра цыі ў пра гра ме як кам па ніі, так і клі ен-
та па да юц ца па цвяр джаль ныя да ку мен ты (для фі зіч ных 
асоб — ідэн ты фі ка цый ны ну мар паш пар та), маг чы мая 
рэ гіст ра цыя праз акаў нты gmаіl і Fасеbооk. Гэ та га ран туе 
праз рыс тасць здзел кі, ад каз насць яе ўдзель ні каў. Дзя ку-
ю чы но ва му за ка на даў ству ўсе да га во ры пе ра ве дзе ныя 
«ў ліч бу». А сэр віс GT удзель ні чае ў па гад нен ні трэ цяй 
асо бай.

На стар це пра ек та да су пра цоў ніц тва пад клю ча на 
больш за 50 кам па ній, якія ва ло да юць гру за вой тэх ні-
кай. У сіс тэ ме прад стаў ле на 37 па зі цый спец тэх ні кі роз на га 
пры зна чэн ня: ад сне га ўбо рач ных ма шын да аў та кра наў. 

Уся го гэ та больш за 200 спе цы яль ных гру за вых ма шын. 
Усе яны раз мя шча юц ца ў ста лі цы і Мін скай воб лас ці. 
У перс пек ты ве пра гра ма ахо піць і бу даў ні чыя кам па ніі ў 
аб лас цях Бе ла ру сі, але не за яе ме жа мі. Пра ду гле джа ны 
вод гу кі як на вы ка наў цаў, так і на клі ен таў, а так са ма да-
па мо га апе ра та раў кол-цэнт ра.

Што да ты чыц ца фі нан саў, дык для са міх ар га ні за цый 
— ула даль ні каў тэх ні кі раз мя шчэн не ў пра гра ме бяс плат-
нае. Кошт гэ тай па слу гі ўва хо дзіць у апла ту за ка зу клі ен-
та — гэ та сем пра цэн таў ад агуль на га кош ту (бан каў скія 
ад лі чэн ні ўклю ча ны).

У Бе ла ру сі ана ла гаў гэ та га сэр ві су не іс нуе. Ад па доб ных 
ра сій скіх, ня мец кіх, аме ры кан скіх рас пра цо вак наш GT 
ад роз ні ва ец ца маг чы мас цю ад соч ваць з да па мо гай кар ты 
мес ца зна хо джан не тэх ні кі ў рэ жы ме ан лайн.

За год рас пра цоў шчы кі збі ра юц ца на рас ціць аб' ём тэх-
ні кі да паў та ры ты ся чы адзі нак і маш та ба ваць сэр віс на 
ўсю кра і ну.

Сяр гей КУР КАЧ.

НО ВА ЎВЯ ДЗЕН НЕ

З'я ві ла ся ма біль ная пра гра ма для арэн ды гру за вых ма шын


