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Гіс то рыя раз віц ця даб ра-
чын ных крам (чэ ры ці шо паў) 
па ча ла ся пры клад на ста год-
дзе та му ў Вя лі ка бры та ніі. У 
Бе ла ру сі ж пер шы пра ект 
та ко га кштал ту з'я віў ся ў 
2013 го дзе. «Ка лі Лас ка» 
іс нуе без гран таў і ах вя ра-
ван няў і акуп ля ец ца толь кі 
за кошт рэа лі за цыі не вя-
ліч кай част кі са бра ных 
рэ чаў. Гэ та не даб ра чын-
насць у чыс тым вы гля дзе, 
а хут чэй яе пра грэ сіў ная 
фор ма — са цы яль нае 
прад пры маль ніц тва. У Бе-
ла ру сі кі ру нак па куль што 
сла ба раз ві ты. За два з па-
ло вай га ды пра цы ва лан-
цё ры «Ка лі Лас ка» са бра лі 
і пе рад алі ў роз ныя са цы-
яль ныя ўста но вы больш за 
35 ты сяч тон адзен ня.

— Для про да жу мы вы-
бі ра ем лі та раль на адзін 
пра цэнт са мых ці ка вых 

па куп ні кам рэ чаў, — тлу ма-
чыць за сна валь ні ца пра ек та 
Але ся ПЧОЛ КА. — У са цы-
яль ных уста но вах ёсць па трэ-

ба ў цёп лых сві та рах, курт ках, 
джын сах. Не ду маю, што там 
ча ка юць туф лі на аб ца сах ці 
вя чэр нія су кен кі. Та кія рэ чы 
зной дуць но ва га гас па да ра ў 
кра ме.

Са ма Але ся ста ра ец ца 
жыць эка ла гіч на, та му для 
яе цал кам нар маль на на быць 
воп рат ку ў «сэ кан дзе» аль бо 
даб ра чын най кра ме.

— У ста рэй ша га па ка лен ня 
за ста ла ся звыч ка за хоў ваць 

ста рое адзен не, на ват тое, 
што па ела моль. Бе ла ру сы 
па куль не на ву чы лі ся лёг ка 
ста віц ца да рэ чаў, — раз ва-
жае Але ся. — Так, у Еў ро пе 
блы шы ныя рын кі, ба ра хол кі — 
гэ та нор ма. А ў нас — неш та 
звыш ар ды нар нае. На ват ка лі 
ў лю дзей ня ма гро шай, яны 
ху чэй ад да дуць усю зар пла-
ту, але на бу дуць курт ку, якая, 
мо жа, і не вар тая тых срод каў. 
Але ў «сэ канд» ці ў даб ра чын-

ную кра му не пой дуць.
Але ся ра за бра ла ся, 

як пра цу юць чэ ры ці шо-
пы ў Еў ро пе і вы ра шы ла 
зра біць неш та па доб нае 
ў Мін ску.

— Ра ней я зай ма ла ся 
фа та гра фі яй на пра фе сій-
ным уз роў ні, але ў ней кі 
мо мант пра да ла ўсю тэх-
ні ку і вы ра шы ла ўклас ці 
гро шы ў ка рыс ную спра-
ву.

Про да жы ў Але сі най 
даб ра чын най кра ме ад-
бы ва юц ца раз на се зон. 
Боль шая част ка прад ме-
таў адзен ня каш туе 50 ты-
сяч руб лёў, мак сі маль ны 
кошт не пе ра вы шае 300 
ты сяч. Акра мя «сэй лаў», 
«Ка лі Лас ка» пра во дзіць 

«дрэс-кро сін гі»: лю дзі пры но-
сяць рэ чы, за кож ную ва лан-
цё ры вы да юць ім та лон, які 
мож на аб мя няць на лю бую 
рэч. На са мрэч, гэ та вель мі 
прос ты спо саб аб на віць гар-
дэ роб. Са ма ідэя прый шла з 
Вя лі ка бры та ніі, ка лі не каль кі 
сяб ро вак ста мі лі ся ад вя ліз-
ных ша фаў, пе ра поў не ных 
адзен нем, са бра лі ся ра зам і 
па мя ня лі ся.

Мі ні маль ныя па тра ба ван ні 
да рэ чаў вы ка наць ня цяж ка: 
рэ чы му сяць быць у доб рым 
ста не, без плям, дзі рак, з пра-
цоў ны мі «ма лан ка мі». Бы ва-
юць і вы клю чэн ні: на прык лад, 
муж чын ска га адзен ня заўж ды 
не ха пае, та му ва лан цё ры за-
бі ра юць рэ чы з не вя лі кі мі «па-
грэш нас ця мі». Тут ста ра юц ца 
па мак сі му ме вы ка рыс тоў ваць 
усё, што да іх пры но сяць. Рыз-
зё ад праў ля ец ца на пад сціл кі 
для жы вёл у пры ту лак.

— Мя не вель мі кра нае, ка-
лі ў офіс пры яз джа юць ба бу лі 

з ін ша га кан ца го ра да толь кі 
для та го, каб пе ра даць коф-
тач ку. Цу доў на, што лю дзі 
зна хо дзяць у са бе сі лы зра-
біць неш та ка рыс нае, — ка-
жа Але ся. — За бяс пе ча ныя 
сем'і пры яз джа юць на вя лі кіх 
ма шы нах і вы гру жа юць ку чы 
ка ро бак. Гэ та зруч на: ча ла век 
мо жа са браць усё не па трэб-
нае ў вя лі кі мех, а мы пас ля 
ад сар ту ем і ад пра вім адзен не 
ў роз ныя ар га ні за цыі.

Рэ чы жы вуць да той па ры, 
па куль імі ка рыс та юц ца. Ка-
лі ў вас пы ліц ца не па трэб нае 
адзен не, цац кі, су ве ні ры — 
пры нось це іх у даб ра чын ныя 
кра мы, дзе яны атры ма юць 
дру гое жыц цё. За раз «Ка лі-
Лас ка» пры мае рэ чы ў пер-
шую су бо ту кож на га ме ся ца па 
ад ра се: Мінск, пр-т Ма шэ ра ва, 
9, па кой 111.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.
Фо та Над зеі БУ ЖАН 

і з ар хі ва Але сі ПЧОЛ КІ
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Яны жы вуць у сва ім све це 
і час та «за мы ка юц ца» ў са бе. 
Іх па раў ноў ва юць з ма лень кі мі 
ды на заў ра мі і не аб грун та ва на 
на зы ва юць па воль ны мі. 
Ча ра па хі не з тых свой скіх жы вёл, 
якія «ка лі пры хо дзіш з пра цы, 
та бе ра ды», як ка лісь ці ска заў 
паш таль ён Печ кін. Дык ча му ж та ды 
лю дзі за вод зяць маўк лі вых, 
за ка ва ных у «бра ню», рэп ты лій? 
Са сва і мі га да ван ца мі — чыр ва на ву хі мі 
ча ра па ха мі Фе няй і Мар ці нам — 
зна ё міць Воль га АСТА ПО ВІЧ.

Як Мар та ста ла Мар ці нам
Ча ра паш кі жы вуць у Во лі ўжо год. Яны тра-

пі лі ў но вы дом зу сім ма лень кі мі і спа чат ку на-
гад ва лі дзве ка пе еч кі. Ця пер пан цы ры Фе ні 
і Мар ці на ў даў жы ню амаль 10 сан ты мет раў 
(мак сі мум для гэ та га ві ду скла дае 20-25 сан-
ты мет раў). Ня даў на зда рыў ся адзін кан фуз, 
які да ка заў: з ім ёна мі для гэ тых зем на вод ных 
лепш не спя шац ца, бо іх пол мож на вы зна чыць 
толь кі пас ля пер ша га го да жыц ця. Так Мар ці на 
на па чат ку пры ня лі за са мку і на зва лі Мар тай. 
Чым не сюр прыз для гас па ды ні?

— Па пра гно зах мер ка ва ла-
ся, што боль шая па па ме рах — 
гэ та са мка, бо ў пры ро дзе яны 
знач на буй ней шыя за са мцоў, 
хут чэй рас туць і раз ві ва юц-
ца, — тлу ма чыць дзяў чы на. — 
Ака за ла ся на ад ва рот. Маг чы-
ма, і Фе ня са мец, па куль гэ та 
вы явіць цяж ка. Яны ад роз ні ва-
юц ца ад са мак больш доў гі мі 
кіп цю ра мі і тоў стым хвас том. 
Ка лі па тры во жыць іх спа кой, 
яны ста нуць па во дзіць ся бе 
агрэ сіў на: мо гуць уку сіць і па-
дра паць. У мя не ня ма пла наў 
атры маць ад ма іх вы ха ван цаў 
па том ства, хоць ка ле гі жар ту-
юць: ка лі з'я вяц ца ча ра па ша ня-
ты, мы іх раз бя ром, — смя ец ца 
дзяў чы на. — Уво гу ле, раз вя-
дзен не ча ра пах — пра цэс скла-
да ны і ад каз ны. Жы вёл трэ ба 
ўво дзіць у ана бі ёз, па ні жаць 

тэм пе ра ту ру ва ды, каб у іх за па воль ва лі ся пра-
цэ сы ў ар га ніз ме. Ёсць вя лі кая ры зы ка, што 
не спе цы я ліст ня пра віль на пра вя дзе пра цэ ду ру 
і ча ра паш кі не пра чнуц ца.

Да рэ чы, у штуч ных умо вах, якія да зва ля юць 
ства рыць кам форт ную тэм пе ра ту ру для жыц ця-
дзей нас ці, рэп ты ліі не ўпа да юць у спяч ку.

Со неч ныя ван ны ля «грыб ка»
Ча ра па хі — жы вё лы не пе ра бор лі выя. Да-

стат ко ва адзін раз ства рыць для іх доб рае ася-
род дзе, і пас ля мож на асаб лі ва не тур ба вац ца. 
Фе ня і Мар цін жы вуць у не вя лі кім аква ры у ме. 
Аба гра валь нік пад трым лі вае ў ім не аб ход ную 
тэм пе ра ту ру ў 27-28 °С. Уста ноў ле ны фільтр 
для ва ды. За мест пад ло гі — галь ка, «ка на пы» 
за мя няе не вя ліч кі аст ра вок з ка ме ню, які Во ля 
на зы вае «грыб ком». Чыр ва на  ву хія ча ра па хі 
на паў вод ныя-на паў су ха пут ныя жы вё лы, та му 
без ка ва лач ка «зям лі» не абы сці ся. У аква ры у-
ме два «сон цы» — ад на лям па пры зна ча на для 
со неч ных ван наў, якія да па ма га юць вы пра цоў-
цы ві та мі ну D, дру гая све ціць удзень.

— Спа дзя ю ся, хут ка мы бу дзем па шы рац-
ца, бо гэ ты аква ры ум ча ра паш кам ужо ўпры-
тык, — ад зна чае дзяў чы на. — Да во дзі ла ся чуць 
та кія дум кі, ні бы та, ка лі ім да стат ко ва ва ды 
для та го, каб пе ра ва роч вац ца, то па шы рац ца 

не аба вяз ко ва. На мой по гляд, той, хто на са-
мрэч кла по ціц ца пра сва іх га да ван цаў, гэ та га 
не да пус ціць. Для кам форт на га пра жы ван ня 
ад ной ча ра паш цы не аб ход на ад 40 да 100 літ-
раў ва ды. Ка лі жылп ло шчу па вя лі чыць, то яны 
бу дуць рас ці хут чэй.

Пры клад на раз на ты дзень у аква ры у ме 
трэ ба чыс ціць фільтр і мя няць ва ду, па кі да ю чы 
ад ну трэ цюю част ку, што да зва ляе пад трым-
лі ваць на ту раль нае ася род дзе. Мыць аква-
ры ум не аб ход на раз на ме сяц. На дно лепш 
на сы паць на ту раль ную галь ку і не да баў ляць 
ра ка ві нак, якія ро бяць ва ду менш пры дат най 
для жыц ця ча ра пах. Во ля па пя рэдж вае: ця пер 
пра да ец ца шмат штуч най «пад ло гі». Але ад-
шлі фа ва ных ка ля ро вых ка мень чы каў і шкла 
лепш па збя гаць.

Ай ба літ для «бу дзіль ні каў»
Сло вы аб тым, што ча ра па хі ядуць сы рую 

ка пус ту і морк ву, Во ля лі чыць мі фам. У ра цы-
ё не дра пеж ні каў му сіць быць сы рая не са лё ная 
ня тлус тая ры ба. Кі ла гра ма све жа ма ро жа на га 
хе ку ці мін тая па рач цы ча ра па шак ха пае на 
7 ме ся цаў.

— Уво гу ле ма лень кіх тар ціл (мен шых за 
10 см) кор мяць адзін раз на су ткі. Да рос лыя 

ча ра па хі ядуць раз на двое 
су так. Я час та ез джу па ка-
ман дзі роў ках, та му рэд кія кар-
мёж кі для мя не вы гад ныя, — 
пры зна ец ца Во ля. — Яшчэ я 
ці ка ві ла ся, ці мож на ся ліць у 
аква ры ум ры бак. Пра да вец 
па жар та ваў: «Мож на, але да 
той па ры, па куль рыб ка не 
ўла зіць у рот ча ра па се».

Не ча ка на, але зем на вод-
ных мож на вы ка рыс тоў ваць у 
якас ці бу дзіль ні каў. Зран ку, у 
по шу ках ежы, Фе ня і Мар цін 
па чы на юць ак тыў на кеш кац-
ца ў ка мень чы ках. Спаць пры 
та кім шу ме цяж ка.

Ад ной чы ча ра паш ка за хва-
рэ ла на неш та, па доб нае да 
кан' юк ты ві ту: ледзь рас плюшч-
ва ла во чы і сос ле пу бі ла ся аб 
сцен кі аква ры у ма. Та ды Во ля 
су тык ну ла ся з сур' ёз най праб-

ле май: знай сці ўра ча для зем на вод на га амаль 
не рэ аль на. На ват у ста лі цы спе цы я ліс таў па 
ча ра па хах вель мі ма ла. Да вя ло ся кан суль та-
вац ца ў ар ні то ла гаў. Ка рыс ным ака заў ся і рэ-
сурс сhеrераhі.ru, які вя дуць апан та ныя ама та ры 
ча ра пах. Урэш це ле кар ка для ча ра паш кі знай-
шла ся і па цы ент ка атры ма ла ква лі фі ка ва ную 
да па мо гу.

— Мяр кую, ча ра па хі хва рэ юць, ка лі на іх не 
звяр та еш ува гі. Я бы ла на столь кі за гру жа на 
пра цай, што па ды хо дзі ла да аква ры у ма толь кі, 
каб па кар міць Фе ню і Мар ці на ды пры брац ца ў 
іх. Ка лі хва рэ юць, з імі цяж ка, бо рэп ты ліі маў-
чаць і не мо гуць гу ка мі пе ра даць свой стан, — 
мяр куе Во ля.

Да рэ чы, ся род за хвор ван няў вель мі рас паў-
сю джа на ча ра па шая пра сту да, якая мо жа ўзнік-
нуць з-за па ні жэн ня тэм пе ра ту ры ў аква ры у ме 
ці рап тоў на га скраз ня ку.

Скон чыў шы фо та се сію ў аква ры у ме, ча ра-
паш кі пе ра бі ра юц ца на «пад ло гу», каб зноў 
па па зі ра ваць фа то гра фу. Ска жу ад ра зу — са-
чыць за гэ ты мі «па воль ны мі» і «мля вы мі» жы-
вё ла мі трэ ба вель мі піль на. Не па спе еш і во кам 
мірг нуць — яны ўжо ўцяк лі. І хто вы ду маў міф 
аб тым, што тар ці лы «тар мо зяць»?

— Мно гія ў мя не пы та юц ца — ча му я вы бра-
ла ме на ві та ча ра пах, а не ко ці ка ці па пу гай чы-
ка? Мя не пад ку піў той факт, што яны жы вуць 
доў га — да 40-50 га доў. Спа дзя ю ся, ста расць 
мы су стрэ нем ра зам. Дру гі мо мант — не пе-
ра бор лі васць рэп ты лій. А яшчэ яны вы дат на 
зды ма юць стрэс. У кож на га ча ла ве ка, на пэў-
на, бы ва юць та кія дні, што хо чац ца ад сто мы 
па пла каць. Ка лі та кое зда ра ец ца ў мя не, я 
прос та са джу ся пе рад аква ры у мам і хві лін 40 
на зі раю за Фе няй ды Мар ці нам. Яны ўме юць 
за ра джаць энер гі яй. Цяж ка ска заць, па зна юць 
яны мя не ці не, але мне хо чац ца ве рыць, што 
так яно і ёсць.

Ка ця ры на РА ДЗЮК
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«Ка лі Лас ка»: СТА РЫЯ РЭ ЧЫ 
ПА НО ВАЙ ЦА НЕ

Ву сы, ла пы, хвостВу сы, ла пы, хвост  ��

СЮР ПРЫЗ У ПАН ЦЫ РЫ
Ча му мож на па ву чыц ца ў ча ра пах?
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За кошт се зон ных про да жаў «Ка лі Лас ка» са ма акуп ля ец ца.

Раз бі ра ю чы за ва лы на бал ко не, знай шла но вень кія 
бо ты, якія не па ды хо дзяць ні мне, ні зна ё мым. 
Што ра біць? Мож на знай сці ім гас па да ра праз 
су пол ку «Ад дам дар ма». Аль бо, пры ха піў шы па ру 
не па трэб ных рэ чаў, за ві таць на про даж бе ла рус ка га 
даб ра чын на га пра ек та па збо ры і пе ра да чы адзен ня 
ў са цы яль ныя ўста но вы «Ка лі Лас ка». Не з пус ты мі 
ру ка мі ад праў ля ем ся на ліс та па даў скі «сэйл».


