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Сле дам за ма ці і сы нам у 

дзвя рах пунк та пры ёму з'я-

віў ся су хень кі дзя ду ля ў кеп-

цы. На ста рэнь кім «Аисте» 

ён пры цяг нуў мех і вяд ро, 

шчыль на на бі тыя чыр во най 

ра бі най. Яга да лёг кая — 

уся го 29 кі ла гра маў. Апла-

та — 11 руб лёў.

— Не так ужо і ма ла, ўліч-

ва ю чы, што кі роў ца ў ра ё не 

за дзень за раб ляе 13. Але ж 

то трэ ба з 8 да 17 у душ най 

ка бі не кру ціц ца, а тут раз-

два — і га то ва! — раз ва жа-

юць му жы кі, якія ста яць у 

чар зе за дзе дам.

Больш сур' ёз ныя гро шы 

мож на за ра біць на зда чы 

ме та ла ло му. Мо ладзь, да-

рос лыя, пен сі я не ры вя зуць 

яго на зад ні дво рык пунк та 

пры ёму пры чэ па мі. Ка лі зір-

нуць у ра бо чы сшы так пры-

ём шчы цы Ка ця ры ны Гус ці-

но віч, то бач на, што толь кі 

за не каль кі ра ніш ніх га дзін 

лу нін ча не па спе лі здаць і 

звы чай ны чор ны лом, і алю-

мі ній, і медзь.

— Ме тал пры ма ем толь-

кі па паш пар це, уся кае 

мо жа быць. Ёсць ня доб ра-

сум лен ныя та ва ры шы, якія 

пры но сяць скра дзе ныя 

рэ чы. Та ды з імі ўжо мі лі-

цыя раз бі ра ец ца. Ад ной чы 

кры жы з мо гі лак бы лі, а 

сён ня — не каль кі дзя сят-

каў ад стра ля ных гіль заў. 

Та кое мы не ма ем пра ва 

браць, ка неш не, — рас каз-

вае Ка ця. — Але ў цэ лым, 

ка лі кож ны па ка па ец ца на 

ўлас ным два ры, у га ра жы, 

на да чы, то са праў ды мож-

на са браць цэ лы пры чэп. 

Ёсць у не ка то рых спар-

тыў ны ін та рэс да по шу каў 

не па трэб на га ло му, які ва-

ля ец ца паў сюль. Двое вяс-

ко вых муж чын ся рэд ня га 

ўзрос ту рэ гу ляр на яго пры-

во зяць: у іх мэ та — на збі-

раць на аў та ма біль. Не тое 

каб па трэ ба вя лі кая, прос-

та ці ка ва.

Да рэ чы, каб здаць тыя ж 

яб лы кі, не аба вяз ко ва ехаць 

у на рых тоў чы пункт. Пра-

дук ты і дру гас ную сы ра ві ну 

пры ма юць усе кра мы рай-

спа жыў та ва рыст ва. Толь кі 

ня сі! Ка лі га вор ка ідзе пра 

вя лі кія аб' емы, мож на бяс-

плат на вы клі каць ма шы ну 

з кам бі на та. На прык лад, 

шко лы, якія тра ды цый на 

зай ма юц ца збо рам плас-

ты ку і ма ку ла ту ры, у кан цы 

на ву чаль на га го да так і ро-

бяць. Так са ма маг чы мас цю 

ка рыс та юц ца тыя, у ка го 

до ма шмат ме та ла ло му.

ДЗЕ КУП ЛЯЦЬ 
БЕ ЛА РУС КАЕ?

— Наш кам бі нат — не 

прос та «ку пі-пра дай». Па-

коль кі ён на рых тоў ча-пра-

мыс ло вы, дзей насць у яго 

раз ві ва ец ца па не каль кіх 

кі рун ках. Па-пер шае, гэ та, 

ка неш не, на рых тоў кі — ад 

на сель ніц тва і гас па да рак, 

як сель гас пра дук цыі, так і 

дру гас най сы ра ві ны. Па-дру-

гое, мы зай ма ем ся вы твор-

час цю: што ку пі лі, тое і пе-

ра раб ля ем. Та му струк ту ра 

кам бі на та, апра ча пунк таў 

пры ёму, скла доў і ха ла дзіль-

ні каў, уклю чае хлеб ныя, каў-

бас ны і швей ны цэ хі. Ма ец-

ца свая бой ня, — рас каз вае 

ды рэк тар прад пры ем ства 

Іван Соц.

Асаб лі вую ўва гу ад да юць 

пе ра пра цоў цы дру гас най 

сы ра ві ны. У ра ё не толь кі два 

прад пры ем ствы, якія зай ма-

юц ца яе пры ёмам, — НПК 

«Па лес се» і жыл лё ва-ка му-

наль ная гас па дар ка.

— На шы парт нё ры — на-

прык лад, кам па нія «Бе ла-

веж скія ві ны» — за ці каў ле-

ныя ў тым, каб да іх вяр та лі 

цэ лыя шкля ныя бу тэль кі, 

і га то выя за гэ та пла ціць 

знач на больш, чым каш туе 

шкла бой, — за зна чае Іван 

Іва на віч. — Ды і мы са мі 

мо жам га на рыц ца тым, што 

з'яў ля ем ся поў нас цю без-

ад ход най пра мыс ло вас цю. 

У нас на пе ра пра цоў ку ідуць 

на ват кост кі жы вел (з іх ро-

бяць му ку).

Па сло вах кі раў ні ка, вёс-

ка ўжо зу сім не тая, што 70-

50 га доў та му. Ка лі не браць 

у раз лік яга да (Лу ні неч чы-

на, як вя до ма, — клуб ніч ная 

ста лі ца Бе ла ру сі), то на род 

не асаб лі ва імк нец ца за ра-

біць гро шай на ліш ках сель-

гас пра дук цыі.

— Ды і ці ёсць тыя ліш-

кі? Га ро ды зу сім не та кія, 

як ка лісь ці бы лі. З дру го га 

бо ку, на бы ваць па мі до ры і 

гур кі ў кра мах у се зон на-

шы лю дзі яшчэ не пры звы-

ча і лі ся. На ват у кож на га 

га ра джа ні на ёсць не вя ліч кі 

ўчас так, дзе рас це ўсё не аб-

ход нае для лет няй са ла ты і 

кан сер ва цыі на зі му. Але не 

больш, — раз ва жае Іван Іва-

на віч. — Прай шлі і тыя ча сы, 

ка лі на ўлас ных пад вор' ях 

га да ва лі сві ней. За паў го да 

ў най леп шым вы пад ку нам 

мо гуць здаць уся го 5-6 ка-

бан чы каў з ра ё на. Спра ва 

на ват не ў тым, што ка мер-

сан ты пе ра бі лі цэ ны. Ві да-

воч ны факт: вяс ко вы люд 

пе ра стаў тры маць ска ці ну. 

На ват ка лі ў ка го і за ста лі ся 

свін ні ці ка ро ва, то вы ключ-

на для аса біс тых па трэб. Та-

му на рых тоў шчы кам ця пер 

да вя ло ся пе ра клю чыц ца 

на больш цес нае су пра цоў-

ніцт ва з фер ма мі. У пры ват-

нас ці, мы тры ма ем су вязь 

са сві на комп лек са мі на Пін-

шчы не і Пру жан шчы не.

Сён ня скла ды кам бі на та 

толь кі рых ту юц ца да бу ду ча-

га ўра джаю і па куль амаль 

пус тыя. Акра мя яб лы каў, 

якія пой дуць на пе ра пра-

цоў ку, тут 2,5 то ны са лё-

ных гур коў, кры ху све жай 

ка пус ты і морк вы. У сет ках 

за ўва жаю буль бу: вя лі кая, 

цвёр дая, жоў тая. Пра та кую 

ка жуць «ад на ў ад ну». Пры-

знац ца, па доб ны та вар мне 

ў ста ліч ных кра мах амаль не 

трап ля ец ца. Там «бе ла рус кі 

скарб» звы чай на ма лень кі, 

бе лы і ў вы ні ку ня смач ны. 

Час та ўво гу ле на ват не бе-

ла рус кі, а егі пец кі ці ра сій скі. 

Уз ні кае пы тан не: ку ды ідзе 

ай чын ны якас ны пра дукт?

— Што да ты чыц ца ме-

на ві та буль бы, то кам бі нат 

па стаў ляе яе і га род ні ну ў 

баль ні цу і дзі ця чыя сад кі. Мы 

вый гра лі гэ тае пра ва праз 

тэн дар. Яшчэ ад на важ ная 

за да ча на рых тоў шчы каў Лу-

ні неч чы ны — ста бі лі за цый-

ны фонд ра ё на. Фак тыч на 

яны ад каз ва юць за тое, каб 

у кож най кра ме рай спа жыў-

та ва рыст ва да вяс ны бы ла 

све жая буль ба і га род ні на. 

І не чу жая па вя ліз ных кош-

тах, а свая. Ёсць план: на-

рых та ваць да 1 ліс та па да 

80 тон ка пус ты, 40 — цы бу лі, 

20 — бу ра коў, 10 — морк вы 

і 100 — буль бы. Каб з ся рэ-

дзі ны во се ні і да на ступ на га 

ле та ма га зін ныя пры лаў кі 

не пус та ва лі. Як па каз вае 

прак ты ка, на ват у вяс коў цаў 

мо жа рап тоў на скон чыц ца 

цы бу ля ці ка пус та, а ві та мі-

наў хо чац ца, асаб лі ва вяс-

ной, — дзе ліц ца Іван Іва на-

віч. — Пра цу ем з ай чын ны мі 

кам па ні я мі — «Бе ла веж скія 

ві ны», Пін скі ві на роб ны за-

вод, Ма ла рыц кі кан сер ва ва-

га род ні на су шыль ны кам бі-

нат, Га рын скі аг ра кам бі нат, 

Ма ла дзе чан скі хар чо вы 

кам бі нат. На рых тоў ва лі для 

іх яга ды — клуб ні цы і віш-

ні. Ця пер пай шла чыр во ная 

ра бі на, якая больш за па тра-

ба ва ная ў Поль шчы, та му яе 

ад пра вім на экс парт.

Пра біц ца ў сет ка выя кра-

мы, якія ця пер рас паў сю-

джа ны па кра і не, ня прос та. 

У іх свае па стаў шчы кі і, як 

у лю бо га біз не су, мэ та — 

мак сі маль на вы гад ныя па 

гра шах да мо вы. Якасць і 

смак — рэч дру гас ная.

ХТО ЗА ДАЕ 
ТРЭН ДЫ?

Пас ля дня, пра ве дзе на га 

з лу ні нец кі мі на рых тоў шчы-

ка мі, на прош ва ец ца вы сно-

ва: сён ня кам бі на ты для бе-

ла ру саў у рэ гі ё нах — гэ та 

хут чэй не спо саб за ра біць 

гро шай. Не бу дзем браць у 

раз лік тых, ка му не ха пае на 

«апа хмя ліц ца з ран ку» (та кія 

са праў ды ёсць паў сюль, але 

іх ня шмат). Скла ла ся ўра-

жан не, што сель гас пра дук-

цыю ня суць зда ваць па доб-

рай ста рой звыч цы: «Абы не 

пра па ла!» Дбай ны гас па дар 

ні ко лі не па кі не ў са дзе ці на 

га ро дзе за гні ваць ура джай, 

на ват ка лі ён яму не трэ ба. 

Ён за ма ро чыц ца, па тра ціць 

час і сі лы, але ад дасць яб-

лы кі ці ра бі ны ту ды, дзе яны 

пой дуць на ка рысць. У гэ-

тым ад чу ва ец ца пэў ны эле-

мент вяс ко вай куль ту ры, у 

тым лі ку эка ла гіч най.

На ін тэр нэт-пра сто ры 

бы лых са вец кіх рэс пуб лік 

гу ля юць дум кі пра тое, што 

«гэ та са вок» і «па ра нам ужо 

па збаў ляц ца ад мен таль нас-

ці бед ня коў», якія га то выя 

збі раць і зда ваць за ка пей кі 

тое, што пра сцей вы кі нуць 

на смет нік. Дзіў на. Уліч ва-

ю чы, што на За ха дзе (на які 

так лю бяць раў няц ца мно гія) 

даў но пе ра на сы ці лі ся ідэ я мі 

бес кант роль на га спа жы ван-

ня, «на елі ся» ва ўсіх сэн сах 

плас ты ку і эк за тыч ных пра-

дук таў. Но вая мо да за клі кае 

да мі ні мі за цыі ад хо даў, да 

хар ча ван ня пра дук та мі, якія 

вы рас лі ў тым са мым рэ гі-

ё не, дзе жы ве спа жы вец, 

да пе ра пра цоў кі ўся го, што 

мож на вы ка рыс таць паў тор-

на. Ад ным сло вам, да та го 

ла ду жыц ця, да яко га на шы 

лю дзі ў рэ гі ё нах і так пры-

звы ча і лі ся.

Ган на КУ РАК, 

фо та аў та ра.

г. Лу ні нец

КА ПЕЙ КА РУ БЕЛЬ БЕ РА ЖЭ,КА ПЕЙ КА РУ БЕЛЬ БЕ РА ЖЭ,
або Як фар мі ру юц ца за ку пач ныя кош ты

Пы тан не, якое хва люе мно гіх: ча му так тан на пры ма-

юць сель гас пра дук цыю? Сён ня цы бу лю мож на здаць па 

70 ка пе ек за кі ло, ка пус ту, буль бу — па 50, морк ву — па 

45. Праз ме сяц, ка лі пой дзе ма са вая ўбор ка буль бя но га 

ўра джаю, кошт зні зіц ца да 20—30 ка пе ек. Ма ла? Спе-

цы я ліс ты кам бі на та пад каз ва юць: а пры кінь це, што на 

дэ на мі на ва ныя гро шы гэ та бы ло не каль кі ты сяч. Зро ду 

та кіх кош таў не бы ло! Больш за тое, то на буль бы заўж ды 

каш та ва ла ка ля 100 до ла раў. А ця пер — 250.

— Ліч бы са сто лі ні хто не бя рэ, ёсць ся рэд нія па рын-

ку — на іх і ары ен ту ем ся. Акра мя та го, я час ад ча су 

за гляд ваю ва ўсе кра мы Лу нін ца і гля джу, па чым там 

тая ж морк ва ці ка пус та пра да ец ца. Ка лі кан крэт ны пра-

дукт (на прык лад, клуб ні цы) за куп ля ец ца для за во даў, 

то яны са мі вы стаў ля юць кош ты. Мы на іх ні я кім чы нам 

паў плы ваць не мо жам, — ка жа эка на міст па кош тах ЗПК 

«Па лес се» Ва лян ці на Са вя нок. — Ра зам з тым нель га 

за бы ваць пра по пыт і пра па но ву. Так, пер шую буль бу 

ў лі пе ні мы за куп ля лі па 1,3 руб ля, май скую ка пус ту 

бра лі па 2.

У ве дам стве рас ка за лі, дзе і за коль-

кі мож на рэа лі за ваць вы ра шча ныя ў 

аса біс тых пад соб ных гас па дар ках па-

мі до ры. Ад па вед нае тлу ма чэн не раз-

ме шча на на сай це Мі ніс тэр ства ан ты-

ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю 

(МАРГ).

За куп кай пло да а га род нін най пра дук цыі 

ў на сель ніц тва зай ма юц ца на рых тоў чыя ар-

га ні за цыі роз ных фор маў улас нас ці. Пры 

гэ тым вя лі кая част ка яе за куп ля ец ца, як 

пра ві ла, ар га ні за цы я мі Бел ка ап са ю за. Цэ-

ны на сель гас пра дук цыю ад на сель ніц тва 

ўста наў лі ва юц ца ар га ні за цы я мі спа жыў ка-

а пе ра цыі са ма стой на ў за леж нас ці ад яе 

якас ці і кан' юнк ту ры рын ку. Вы ра шаль ным 

фак та рам з'яў ля ец ца ўра джай насць. Так, 

за ку пач ная ца на на та ма ты на 6 жніў ня 

скла ла ся на ўзроў ні 30 ка пе ек за кі ла грам, 

роў на год та му яна бы ла пры бліз на на тым 

жа ўзроў ні і скла да ла 25 ка пе ек.

Ра зам з тым у МАРГ звяр та юць ува гу на 

тое, што пра дук цыю, вы ра шча ную ў аса біс-

тых пад соб ных гас па дар ках, мож на пра даць 

і на рын ках. Па звест ках Ганд лё ва га рэ ест-

ра на 7 жніў ня, у кра і не іх на ліч ва ец ца 387 

больш чым на 80 ты сяч ганд лё вых мес цаў. 

У пры ват нас ці, па вод ле ін фар ма цыі Мін-

гар вы кан ка ма, па ста не на 7 жніў ня ў Мін-

ску на 16 рын ках вы дзе ле на 2180 мес цаў 

для рэа лі за цыі пло да а га род нін най пра дук-

цыі, 600 з іх воль ныя. У вы пад ку не аб ход нас-

ці ад мі ніст ра цыі рын каў мо гуць за бяс пе чыць 

да дат ко ва 1500 ганд лё вых мес цаў. Для пен-

сі я не раў мес цы на 13 рын ках бяс плат ныя.

Па вод ле ацэ нак МАРГ, што год ар га ні-

за цы я мі ганд лю кра і ны рэа лі зу ец ца ка ля 

45 ты сяч тон све жых та ма таў, у тым лі ку ай-

чын най вы твор час ці — 16-18 ты сяч тон. До-

ля апош ніх у аб' ёме про да жу скла ла 31,8 % 

і па вя лі чы ла ся ад нос на сту дзе ня — чэр ве ня 

2018 го да на 10 пра цэнт ных пунк таў.

Асар ты мент све жых па мі до раў у ар га ні-

за цы ях ганд лю на ліч вае ад ад на го да шас ці 

най мен няў. Роз ніч ныя цэ ны, у за леж нас ці ад 

вы твор цаў і спа жы вец кіх якас цяў та ма таў, 

зна хо дзяц ца ў дыя па зо не ад 99 ка пе ек да 

13,19 руб ля (чэ ры) за кі ла грам.

У мэ тах кант ро лю за на яў нас цю ў ганд-

лё вай сет цы кра і ны са цы яль на знач ных 

та ва раў, у тым лі ку све жых та ма таў, спе-

цы я ліс та мі тэ ры та ры яль ных ор га наў МАРГ 

па аб лас цях і Мін ску на па ста ян най асно-

ве пра вод зяц ца ма ні то рын гі ганд лё вых 

аб' ек таў. Вы ні кі па 45 ганд лё вых аб' ек тах 

свед чаць, што па тра ба ван не аб на яў нас ці 

ў про да жы ай чын ных све жых па мі до раў на 

мо мант пра вер кі вы кон ва ла ся ў 96 % ганд-

лё вых аб' ек таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Се зонСе зон ПА МІ ДОР НАЕ ПЫ ТАН НЕ
МАРГ даў рэ ка мен да цыі на сель ніц тву на конт ба га та га ўра джаю та ма таў

Ме та ла лом пра хо дзіць 
мі ні маль ную сар ці роў ку
і ад ра зу ад праў ля ец ца
ў кан тэй не ры на чы гун ку, 
якая зна хо дзіц цццца аа
праз да ро гу 
ад пунк та пры ёмуёмуёмумумууёму.....
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