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Ці за да валь няе вас ган даль Ці за да валь няе вас ган даль 
у вёс ках, і што не аб ход на у вёс ках, і што не аб ход на 

па леп шыць?па леп шыць?
Тэ ма ганд лю ў ма лых на се ле ных пунк тах да во лі 
да лі кат ная — дзесь ці не ха пае та ва раў, дзесь ці 
скар дзяц ца на цэ ны, а дзесь ці ста цы я нар ных крам ня ма 
на огул. Мы звяр ну лі ся да лю дзей, якія зай ма юц ца гэ тым 
кі рун кам, каб вы свет ліць, як вы гля дае сі ту а цыя на са май 
спра ве і над чым са праў ды трэ ба па пра ца ваць.

На мес нік стар шы ні Кас цю ко віц ка га ра ён на га вы-
ка наў ча га ка мі тэ та па пы тан нях эка но мі кі Лю боў 
КІ СЯ ЛЁ ВА:

— У нас ган даль з дру гой па ло вы го да па чаў пра ца ваць 
на шмат лепш, аб' ек ты пе ра гле дзе лі свае па ды хо ды. Ча-
му? Та му што яны рых ту юц ца да та го, што да нас у ра ён 
прый дзе буй ная ганд лё вая сет ка. Ці вы цес ніць яна пры-
ват ні каў? Вя до ма, ней кае пе ра раз мер ка ван не па то каў 
ад бу дзец ца. Але част ка на сель ніц тва, якая вы яз джа ла па 
па куп кі як у ін шыя ра ё ны кра і ны, так і ў Ра сію, з-за па шы-
рэн ня асар ты мен ту, на пэў на, ста не ра біць іх тут. Я ду маю, 
што дзя ку ю чы гэ та му па вя лі чыц ца так са ма і та ва ра зва-
рот. Быў час, ка лі мяс цо выя жы ха ры вяр та лі ся да до му з 
ка ман дзі ро вак толь кі праз кра мы, раз ме шча ныя ў ін шых 
ра ё нах. І ця пер са праў ды пад цяг ну ла ся хар чо вая гру па. 
Кан ку рэн цыя — гэ та вель мі доб ра, як мне зда ец ца. І доб-
ра гэ та ў пер шую чар гу для па куп ні коў. Та му што кож ная 
крама па чы нае не як пры цяг ваць клі ен та, ра біць зніж кі, 
ар га ні зоў ваць кір ма шы.

Стар шы ня Сі да ро віц ка га сель ска га вы ка наў ча га 
ка мі тэ та Ма гі лёў ска га ра ё на Але на ПША НІЧ НАЯ:

— У на се ле ных пунк тах сель са ве та ган даль нас цал-
кам за да валь няе. Як най леп шую форму ма гу ад зна чыць 
аў та кра мы. Мне па да ба ец ца раз на стай ны асар ты мент, 
хоць звы чай на да іх ста вяц ца з не да ве рам — ду ма юць, 
на прык лад, што та вар пра тэр мі на ва ны, — ад нак гэ та 
не так. Аў та кра ма — тое мес ца, дзе та вар мо жа мя-
няц ца на ват час цей, чым у стацыянарных. Па леп шыць 
хо чац ца бу даў ні чы на пра мак — гэ та про даж цэ мен ту, 
шы фе ру і па доб ных рэ чаў. Але і тут на шы пра даў цы 
зна хо дзяць вы хад са ста но ві шча: на прык лад, у аў то рак 
пры ма юць за каз на та вар, яко га ў гэ ты мо мант ня ма ў 
на яў нас ці, а ўжо ў пят ні цу да стаў ля юць да до му. Та кім 
чы нам і кра ма не за валь ва ец ца, і клі ент за да во ле ны. 
Вось мэб ля, на прык лад: ёсць ка та ло гі, лю дзі вы бі-
ра юць і за каз ва юць. У мі ну лым го дзе ўсе за каз ва лі 
га за выя плі ты, па коль кі ака за ла ся, што яны па він ны 
быць не ста рэй шыя за дзе сяць га доў. Акра мя гэ та га, 
на на шай тэ ры то рыі ёсць дзве кра мы мяс цо ва га аг-
ра кам бі на та — там пра да юц ца са ла, мя са, каў ба сы. 
Звы чай на ёсць па 4—5 най мен няў роз ных каў бас, мне 
зда ец ца, што гэ та га ха пае.

Стар шы ня Са ма хва ла віц ка га сель ска га вы ка наў-
ча га ка мі тэ та Мінск ага ра ё на Ула дзі мір ЛО КУН:

— У нас толь кі ў дзвюх вёс ках з два нац ца ці ёсць ста-
цы я нар ныя ганд лё выя аб' ек ты — у Са ма хва ла ві чах, дзе 
мност ва такіх пунк таў, і ў вёс цы Ці мош кі ад на кра ма. 
У ас тат ніх — гэ та толь кі вы яз ны ган даль Мінск ага рай по. 
Мы пла ну ем яшчэ ў дзвюх вёс ках пад рых та ваць участ-
кі пад аў кцы ён, каб на іх пры ват ныя ар га ні за цыі па бу-
да ва лі да дат ко выя пункты. Што да ін шых вё сак, то там 
жы ве не так шмат лю дзей, та му вы ез ду аў та кра мы раз 
на ты дзень цал кам ха пае. Пры нам сі, ні хто не скар дзіў ся. 
Ка лі ж нех та на пі ша зва рот, то мы аба вяз ко ва раз гле дзім 
гэ тае пы тан не. Што да ты чыц ца асар ты мен ту, то пра гэ та 
мож на мер ка ваць па за ўва гах на сель ніц тва, але да нас 
ні хто не звяр таў ся. Ра ней та кія вы пад кі бы ва лі. Да рэ чы, 
у рай по ўліч ва юць па жа дан ні на сель ніц тва, пы та юц ца, 
што пры во зіць, а што не. Адзі ная праб ле ма ў нас ця пер: 
у ад ной кра ме мы хо чам па доў жыць час пра цы, па коль кі 
ця пер яна функ цы я нуе да трох га дзін дня. Для гэ та га мы 
шу ка ем пра даў ца, які бу дзе га то вы пра ца ваць у ін шым 
рэ жы ме ра бо ты.

Прэс-сак ра тар Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га са ю-
за спа жы вец кіх та ва рыст ваў Тац ця на ЛЯШ КЕ ВІЧ:

— Ган даль, які за бяс печ вае на ша ар га ні за цыя, нас за-
да валь няе. Мы ста ра ем ся ўліч ваць усе ін та рэ сы: па куль 
у вёс цы за ста нец ца хоць адзін жы хар, ста цы я нар ныя 
пункты і аў та кра мы бу дуць яго аб слу гоў ваць. Што ха це-
ла ся б па леп шыць? Ар га ні за цыя не ста іць на мес цы — мы 
за куп ля ем но выя аў та лаўкі, па шы ра ем асар ты мент, пры-
слу хоў ва ем ся да па жа дан няў па куп ні коў. Да рэ чы, яны 
з ця гам ча су ста но вяц ца ўсё больш па тра ба валь ны мі. 
Акра мя та го, мы ўста наўліва ем аплат ныя тэр мі на лы, за-
куп ля ем но вае аб ста ля ван не. Ха це ла ся б, каб бы лі ство-
ра ны роў ныя ўмо вы для ганд лю. На прык лад, пры ват ні кі 
вы бі ра юць для про да жу тое, што вы гад на ім, а мы ня сём 
пэў ную са цы яль ную на груз ку. Але пад крэс лю, што мы не 
скар дзім ся. У аў та кра ме ёсць за цвер джа ны асар ты мент, 
але мож на па кі нуць за яў ку на роз ныя та ва ры. На прык-
лад, ба бу ля мо жа за ха цець ка вун — і на ступ ны раз яго 
пры вя зуць. Хтось ці за каз вае не толь кі хар чо выя та ва ры, 
але і та кія рэ чы, як мех цэ мен ту. Мы заў сё ды ад каз ва ем 
на прось бы на шых клі ен таў.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ. lukashevich@zvіazda.by

ПОЎ НЫ 
АСАР ТЫ МЕНТ

Год ная ад да ча
Кі раў нік дзяр жа вы заў сё ды асаб-

лі ва ста віў ся да вёс кі. Ві даць, у мно-
гім та му, што сам на ра дзіў ся і вы рас 
там. Аба вяз ко вая пад трым ка сель-
скіх на се ле ных пунк таў, не прос-
та па вы шэн не ўзроў ню жыц ця на 
вёс цы — а пад няц це яго да ўзроў ню 
га рад ско га, і ні як не менш — гэ та 
тэ зі сы, якія Аляк сандр Лу ка шэн ка 
агуч ваў на апош ніх ра бо чых су стрэ-
чах, пры све ча ных гэ тай тэ ме.

Ка лі ко рат ка, то па сыл на ступ ны: 
вяс коў цы ро бяць ве лі зар ны ўнё сак 
у раз віц цё эка но мі кі дзяр жа вы, га-
ран та ван не яе хар чо вай бяс пе кі. Але 
са мі аказ ва юц ца ў менш вы гад ным, 
у па раў на нні з га ра джа на мі, ста но-
ві шчы ў пла не зруч нас ці на быц ця 
пэў ных та ва раў — на ват хар чо вых. 
У не ка то рых вёс ках мо жа на ват не 
быць ма га зі на, і жы ха ры або за да-
воль ва юц ца аў та кра май, якая не 
заў сё ды мае на леж ны асар ты мент, 
або вы му ша ны ехаць у су сед нюю 
вёс ку ці на ват го рад, што так са ма 
не вель мі зруч на, дый не ўсе, асаб-
лі ва па жы лыя, на ват пры жа дан ні, 
мо гуць гэ та ра біць. У ін шых сель-
скіх на се ле ных пунк тах крамы ёсць, 
але тая ж праб ле ма — аб ме жа ва ны 
асар ты мент.

На стаў час змя ніць гэ тую сі туа-
цыю. Па трэ бы лю дзей па він ны 
быць за да во ле ныя — без за леж-
нас ці ад та го, дзе і хто пра жы вае. 
Ні ў якім ра зе — і ў тым лі ку гэ та па-
зі цыя Прэ зі дэн та — гэ та не азна чае 
за крыц цё або за ме ну бел каап са ю-
заў ска га ганд лю. У лю бым вы пад-
ку гэ та, мож на ска заць, уні каль ная 
сіс тэ ма, якая сва і мі пунк та мі — як 
ста цы я нар ны мі, так і ма біль ны мі — 
ахоп лі вае ўсё сель скае на сель ніц-
тва кра і ны — без хле ба, што на зы-
ва ец ца, лю дзі не ся дзяць. У той жа 
час усё па тра буе ўдас ка на лен ня. У 
на шым вы пад ку ім па слу жыць як 
раз віц цё пры ват най іні цы я ты вы ў 
сель скай мяс цо вас ці, так і ства рэн-
не но вых ганд лё вых се так, што па-

він ны за бяс пе чыць вяс коў цаў шы-
ро кім асар ты мен там та ва раў.

Стаў ка 
на са ма за ня тасць...

Апош нія ме ся цы прай шлі пад 
эгі дай аб мер ка ван ня — на ўзроў-
ні Прэ зі дэн та — па ке та да ку мен таў 
па раз віц ці прад пры маль ніц тва і 
сты му ля ван ні дзе ла вой ак тыў нас-
ці. Ся род ін ша га аб мяр коў ва лі пра-
ект ука за Прэ зі дэн та «Аб раз віц ці 
ганд лю, гра мад ска га хар ча ван ня і 
бы та во га аб слу гоў ван ня», які, да-
рэ чы, ужо пад пі са ны. Пра ект ука-
за на кі ра ва ны на раз віц цё ганд лю, 
гра мад ска га хар ча ван ня, бы та вых 
па слуг у пер шую чар гу ў сель скай 
мяс цо вас ці і ма лых га ра дах.

На прык лад, ін ды ві ду аль ныя прад-
пры маль ні кі і юры дыч ныя асо бы, што 
здзяйс ня юць штуч ны ган даль у сель-
скай мяс цо вас ці, бу дуць вы зва ле ны 
ад па да тку на да баў ле ную вар тасць. 
Акра мя гэ та га, да ку мент пра ду гледж-
вае маг чы масць ўста наў лен ня на 
асоб ных тэ ры то ры ях спе цы яль на га 
рэ жы му па дат ка аб кла дан ня ў сфе-
ры ганд лю, гра мад ска га хар ча ван ня і 
бы та во га аб слу гоў ван ня — з вы пла тай 
па да тку на пры бы так для прад пры ем-
стваў у па ме ры 6% і адзі на га па да тку 
для ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні-
каў у па ме ры ад ной ба за вай ве лі чы ні. 
Пра пі са ны і ін шыя спра шчэн ні ўмоў 
для ажыц цяў лен ня на зва ных ві даў 
дзей нас ці — на прык лад вы зва лен не 
ад па да тку на не ру хо масць.

А сі ту а цыя там са праў ды не вель мі 
па зі тыў ная. Пры нам сі, ка лі ад штур хоў-
вац ца ад ста тыс ты кі. Так, на пра ця гу 
апош ніх га доў на зі ра ец ца ска ра чэн не 
коль кас ці ма га зі наў у сель скіх на се ле-
ных пунк тах. Толь кі з 2012 па 2015 га ды 
яна змен шы ла ся на 10% — з 9893 да 
8977 адзі нак. У вы ні ку там, дзе не каль-
кі га доў та му бы лі кра мы або ін шыя 
аб' ек ты бы та во га аб слу гоў ван ня, якія 
пра ца ва лі, за ста лі ся пус тыя бу дын кі. 
Для вы праў лен ня сі ту а цыі пра ек там 
да ку мен та аб лас ныя Са ве ты дэ пу та таў 
на пяць га доў — з 1 сту дзе ня 2018-га па 
1 сту дзе ня 2022 го да — на дзя ля юц-
ца пра вам на на зна чэн не шэ ра гу 

пад атко вых і ін шых іль гот суб' ек там 
гас па да ран ня, што здзяйс ня юць на-
зва ныя ві ды дзей нас ці на тэ ры то рыі 
сель скай мяс цо вас ці і ў ма лых га ра-
дах.

Та кім чы нам, на зва ны да ку мент 
па ві нен па спры яць раз віц цю ганд-
лю на вёс цы, ства рэн ню там кан ку-
рэн та здоль на га ў гэ тым пла не ася-
род дзя, што ад люст ру ец ца на якас ці 
та ва раў і па слуг. Акра мя гэ та га — не 
менш важ ная функ цыя ўка за, — са-
дзей ні чан не са ма за ня тас ці сель ска га 
на сель ніц тва. Бо ме на ві та ў вёс цы 
лю дзям най больш скла да на знай сці 
пра цу.

... і буй ны біз нес
Ка лі ка заць пра кан ку рэн цыю ў 

сіс тэ ме вяс ко ва га ганд лю, то акра мя 
ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, 
не вя лі кіх пры ват ных кам па ній, яе 
мо гуць склас ці і буй ныя ганд лё выя 
сет кі, вя до мыя па ўсёй кра і не. У па-
чат ку ве рас ня Аляк сандр Лу ка шэн ка 
аб мер ка ваў з біз нес ме нам Паў лам 
Та пу зі дзі сам пра ект апош ня га па 
аб слу гоў ван ні сель ска га на сель-
ніц тва.

Кам па нія біз нес ме на ўжо рас-
па ча ла бу даў ніц тва ўні каль на га 
комп лек су ў Шкло ве. Пра ект пра ду-
гледж вае бу даў ніц тва су пер мар ке-
та з ганд лё вай за лай пло шчай звыш 
700 квад рат ных мет раў, ап тэ кай, 
раз лі ко ва-ка са вым цэнт рам, зо най 
ганд лю пра мыс ло вы мі та ва ра мі. 
Акра мя гэ та га, пла ну ец ца па бу-
да ваць там жа два кі на тэ ат ры на 
70 мес цаў кож ны, за баў ляль ны цэнтр 
і кавярню.

Гэ ты комп лекс пла ну ец ца экс плу а-
та ваць як раз мер ка валь ны цэнтр для 
за бес пя чэн ня ганд лё вых аб' ек таў у 
Шкло ўскім ра ё не і для вы ка нан ня за-
ка заў па куп ні коў з на се ле ных пунк-
таў, дзе ня ма ганд лё вых аб' ек таў. 
У перс пек ты ве та ва ра мі бу дзе за бяс-
печ вац ца не менш за 15 на се ле ных 
пунк таў Шкло ўска га ра ё на.

Пра ект пла ну ец ца вы ка рыс тоў-
ваць як ты по вы і ў ін шых рэ гі ё нах 
дзяр жа вы.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)
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