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— На сён ня ў ра ё не аб са лют ная боль-
шасць пра дук то вых крам на ле жыць Пін-
ска му рай по: 129 з 198, — кан ста туе су раз-
моў нік. — За рэ гіст ра ва на толь кі 19 пры ват-
ных ула даль ні каў, у не ка то рых з іх ад кры та 
не каль кі ганд лё вых пунк таў. Але адзі ная 
пры ват ная кра ма, дзе пра да юц ца хар чо-
выя та ва ры, якая ад кры ла ся ў апош нія два 
га ды, — гэ та кра ма буй ной ганд лё вай сет кі 
«Еў ра опт».

Ча му? Ад ка зы мо гуць быць роз ныя. На-
прык лад, для ма ло га біз не су не пра дук то-
вую кра му ад крыць ляг чэй: та вар не псу ец ца. 
Да та го ж, ка лі ў хар чо вай кра ме пра да ваць 
ал ка голь, не аб ход на бу дзе гэ та ўзгад ніць 
з РУ УС і ўстанавіць ка ме ры ві дэа на зі ран ня. 
Пад час на шай раз мо вы з Тац ця най Піс кун 
у ад дзел эка но мі кі за хо дзіў муж чы на, які 
пла нуе ад крыць шы на ман таж і кра му з буд-
ма тэ ры я ла мі і зап част ка мі. Та кое зда ра ец-
ца не кож ны дзень, але мяс цо выя жы ха ры 
спра бу юць за раб ляць ме на ві та праз про даж 
не пра дук то вых та ва раў.

З гра мад скім хар ча ван нем сі ту а цыя пры-
клад на та кая ж, як з пра дук то вы мі кра ма мі. 
З пры ват ных прад пры ем стваў — толь кі ка-
вяр ня ў аг ра га рад ку Ма лот ка ві чы ды лет-
няе ка фэ ў вёс цы Па гост За га род скі. Пры-
да рож ны сэр віс на за праў ках аў та да ро гі 
М10 пе рай шоў на ра бо ту пад за каз. У вы ні-
ку за ста юц ца толь кі кавярні рай по. Да во лі 
час та на свя ты яны так са ма за кры ва юц ца 
на спец аб слу гоў ван не, а што дзён ны за-
пыт не та кі вя лі кі. Маг чы ма, тут іс нуе ні ша, 
каб прый шоў но вы пры ват нік, каб зра біць 
кан ку рэнт нае ася род дзе і па вы сіць якасць 
аб слу гоў ван ня. Але ра зам з якас цю пад рас-
туць і цэ ны, па якіх жы ха ры, маг чы ма, не 
зго дзяц ца пла ціць. Та му ні хто з пры ват ні-
каў і не спя ша ец ца ры зы ка ваць.

Але мож на пай сці ад ад ва рот на га. Што 
бу дзе, ка лі ганд лё выя сет кі прый дуць у ра ё-
ны і зой муц ца ад да ле ны мі на се ле ны мі пунк-
та мі? Па-пер шае, ёсць ры зы ка, што рай по 
не вы тры мае кан ку рэн цыі. Ла гіч на, што но-
выя пры ват ныя аў та кра мы ці ста цы я нар ныя 
пункты бу дуць пра па ноў ваць асар ты мент 
шы рэй шы, і тым са мым пры ваб лі ваць па-
куп ні коў. Што ў іх, маг чы ма, атры ма ец ца, і ў 
крам рай по пач нуц ца са праў ды цяж кія ча сы. 
Але пры гэ тым пра кант ра ля ваць пры ват ні каў 
бу дзе не маг чы ма. Ганд лё выя пунк ты рай-
по па він ны вы кон ваць са цы яль ныя стан-

дар ты і за бяс печ ваць 
на сель ніц тва са мым 
не аб ход ным. У кож най 
аў та лаў цы зной дзец ца 
ма ла ко, мя са, мас ла і 
ін шыя пра дук ты з пе-
ра лі ку. І пра цу юць яны 
стро га па рас кла дзе. 
Ка лі на ват зда ра ец ца неш та над звы чай нае — 
за хва рэе пра да вец ці па ла ма ец ца ма шы на, — 
праб ле ма вы ра ша ец ца да во лі апе ра тыў на. 
Зноў жа дзя ку ю чы са цы яль ным стан дар там 
ган даль рай по ахоп лі вае на ват ху тар, дзе 
жы вуць два ча ла ве кі. У пры ват ні каў жа та кіх 
аба вяз каў ня ма. І, як лю быя біз нес ме ны, яны 
вя зуць та вар, зы хо дзя чы з пры быт ку. Ка лі па 
ней кай пры чы не рабіць гэта ў пэў ны на се-
ле ны пункт ста не не пры быт ко ва, пры ват ная 
кра ма ту ды не па е дзе. Тым больш ня рэд-
ка са ста рэ лыя не шмат лі кія жы ха ры ні чо га, 
акра мя хле ба, не куп ля юць.

Для рай по цяг нуць за са бой не пры быт-
ко выя кра мы так са ма не вы гад на. У цэ лым, 
згод на са ста тыс ты кай па ра ё не, пра цуе 
спа жыў ка а пе ра цыя ў плюс, ды і пра гноз — 
на рост. Але за ста тыс ты кай на ліч ва ец ца 
дзе вяць аб' ек таў, якія не вы ка рыс тоў ва-
юц ца, — гэ та кра мы, якія за чы ні лі ся. Не-
ка то рыя пункты пра цу юць толь кі да 14 ці 
16 га дзін. Знай сці но ва га пра даў ца, ка лі 

ста ры зволь ніў ся, — так са ма праб ле ма: мо-
ладзь з вё сак з'яз джае, а ба бу лі і дзя ду лі, 
вя до ма, пра ца ваць ужо не пой дуць. Ды 
і яшчэ за ро бак не вель мі, мяк ка ка жу чы, 
вя лі кі. У аў та кра ме так са ма не кож ны зго-
дзіц ца ез дзіць у лю бое на двор'е і ганд ля-
ваць амаль на ву лі цы.

На са май спра ве ў та кой сі ту а цыі, ка лі ёсць 
пэў ны за пыт з бо ку на сель ніц тва да тыч на 
раз на стай нас ці асар ты мен ту і кра маў, у дзяр-
жа вы ёсць во пыт, стан дар ты і не аб ход насць 
іх вы кон ваць, а ў біз не су — іні цы я ты ва ва ўсё 
гэ та ўцяг нуц ца, па ві нен на рэш це за пра ца-
ваць ме ха нізм дзяр жаў на-пры ват на га парт-
нёр ства. Ка лі на вы зна ча ных умо вах пэў ныя 
ганд лё выя сет кі маг лі б узяць на ся бе аба вяз-
кі па за бес пя чэн ні хар чам ней кіх на се ле ных 
пунк таў, раз гру зіць рай по так, каб гэ та бы ло 
вы гад на абод вум ба кам, і пра ца ваць са бе ў 
пры бы так, вы кон ва ю чы пры гэ тым са цы яль-
ныя стан дар ты.

На дзея АНІ СО ВІЧ. аnіsоvісh@zvіаzdа.bу
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Ча му пры ват ні кі не пра да юць хар чо выя та ва ры?

Як кур цу Як кур цу 
безбез

«Ка ро ны»?«Ка ро ны»?
Са Сма ля віч з пы тан нем 
звяр ну ла ся чы тач ка: 
ча му пе ры я дыч на ўзні кае 
дэ фі цыт ты ту нё вых вы ра баў 
пэў най мар кі?

— Мой стры еч ны брат ку-
рыць так зва ную жоў тую «Ка-
ро ну» — як усе на зы ва юць гэ-
тую мар ку па ко ле ры ўпа коў кі. 
Га во рыць, што час ад ча су яна 
зні кае з про да жу. Ка лі зноў з'яў-
ля ец ца, ён бя рэ на за пас ад ра зу 
бло ка мі. Пе ры я дыч на про сіць і 
мя не пры вез ці са ста лі цы, ка лі 
бы ваю, але і ў Мін ску, зда ра ец-
ца, не ў пер шай су стрэ тай кра-
ме мож на знай сці ўпадабаныя 
цы га рэ ты. З чым гэ та звя за на? — 
пы та ец ца чы тач ка.

Са праў ды, аў тар гэ тых рад-
коў хоць і не пры хіль нік на зва-
най мар кі цы га рэт, але па доб-
ныя сі ту а цыі — і са знік нен нем, 
і з на быц цём ты ту нё вых вы ра-
баў кур ца мі ад ра зу бло ка мі — 
зна ё мы, у тым лі ку так са ма на 
пры кла дзе род ных. Ды і ў ін тэр-
нэ це, ка лі па гля дзець фо ру мы, 
ві даць, што праб ле ма не но вая, 
яна пе ры я дыч на паў та ра ец ца. 
З пы тан нем, ча му «жоў тая» 
«Ка ро на» раз-по раз ста но віц-
ца дэ фі цы там, мы звяр ну лі ся 
да вы твор цы. Ад каз быў да во-
лі прос ты.

Як рас ка за лі нам спе цы я ліс-
ты, усе цы га рэ ты па дзя ля юц ца 
на тры цэ на выя сег мен ты: ніз-
кі, ся рэд ні і вы со кі. На зва ная 
«жоў тая» «Ка ро на» ад но сіц ца да 
першага сег мен та і з'яў ля ец ца ў 
ім най больш па пу ляр най. Між 
ін шым, лю бая вы твор часць ты-
ту нё вых вы ра баў ква ці ру ец ца. 
Кво ты раз мяр коў ва юц ца па між 
дву ма вы твор ца мі ў кра і не. Гэ та 
зна чыць, што прад пры ем ства не 
мо жа вы пус ціць больш ты ту нё-
вых вы ра баў, у тым лі ку і пер-
ша га цэ на ва га сег мен та, чым 
прад піс вае вы зна ча ная кво та. 
А па коль кі, як мы ска за лі, «Ка-
ро на» ад но сіц ца да най больш 
па пу ляр ных ма рак цы га рэт у 
сва ім сег мен це, пе ры я дыч на 
кур цы ад чу ва юць дэ фі цыт свай-
го «па лі ва». Мо жа, та ды вар та 
па вя лі чыць кво ты, каб больш 
на сы ціць ры нак па трэб ным не-
ка то рым спа жыў цам та ва рам? 
Прад пры ем ства та кія пра па но-
вы ро біць, але кан чат ко вае ра-
шэн не за ле жыць не ад яго.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by

Сён ня га лоў ным га ран там са цы яль ных стан дар таў па хар ча ван ні 
вы сту пае Бел ка ап са юз. Ён адзі ны за бяс печ вае ад да ле ныя 

на се ле ныя пунк ты та ва ра мі пер шай не аб ход нас ці ва ўсіх рэ гі ё нах 
кра і ны. Так, у Пін скім ра ё не шэсць аў та крам аб слу гоў ва юць 

77 вё сак. Кан ку рэн там яму мог бы стаць адзін з буй ных 
ры тэй ле раў, які так са ма за пус ціў пра ект па ахо пе пе ра соў ным 

ганд лем вяс ко вых на се ле ных пунк таў. Пра плю сы і мі ну сы та кой 
кан ку рэн цыі мы па га ва ры лі з га лоў ным спе цы я ліс там ад дзе ла 

эка но мі кі Пін ска га рай вы кан ка ма Тац ця най ПІС КУН.

У рай цэнт ры Ма гі лёў скай воб лас ці рэа лі зу ец ца 
ці ка вая іні цы я ты ва «Вер мі кан тэй не ры ў кож ны 
дом», фі нан са ван не яко га ажыц цяў ля ец ца за кошт 
еў ра пей ска га гран та ў рам ках пра ек та між на род най 
тэх ніч най да па мо гі «Са дзей ні чан не раз віц цю на 
мяс цо вым уз роў ні ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь».

— У го ра дзе шмат пры ват на га сек та ра з пры ся дзіб ны-
мі ўчаст ка мі. Лю дзі за гру жа юць кан тэй не ры бац він нем 
і ін шым смец цем рас лін на га па хо джан ня. Ад гэ та га на 
на шу тэх ні ку ўскла да ец ца да дат ко вая на груз ка, — свед-
чыць ды рэк тар Клі чаў ска га УКП «Жыл кам гас» Анд рэй 
МА ЦЮ ШО НАК. — Мы ха це лі б яе па мен шыць і ска ра ціць 

стра ты на па груз ку, транс пар ці роў ку і за ха ван не ад хо даў. 
Тым больш што гэ тае смец це мож на пе ра пра цоў ваць на 
сва іх жа ўчаст ках з да па мо гай ка лі фар ній скіх чар вя коў — 
па пу ляр най на За ха дзе вер мі тэх на ло гіі.

На гро шы між на род най да па мо гі клі чаў ская ся рэд няя 
шко ла №2 (рас пра цоў шчык пра ек та) за ку піць 167 кан тэй-
не раў, 10 з якіх уста но віць на сва ёй тэ ры то рыі для пра-
вя дзен ня школь ных за ня ткаў і аду ка цый ных се мі на раў 
ся род на сель ніц тва. Важ на, каб як ма га больш лю дзей 
да ве да ла ся, як важ на пра віль на абы хо дзіц ца з цвёр ды мі 
ка му наль ны мі і ар га ніч ны мі ад хо да мі і па асоб на збі раць 
дру гас ныя рэ сур сы. Усе ас тат нія 157 кан тэй не раў пе рада-

дуць жы ха рам ву лі цы Чыр во на ар мей скай па да га во рах на 
бяз вы плат най асно ве. Як ад зна чыў Анд рэй Ма цю шо нак, 
по пыт ах вот ных паў дзель ні чаць у пра ек це ўжо пе ра вы сіў 
пра па но ву. На працягу двух га доў ка му наль ні кі бу дуць 
ад соч ваць, на коль кі эфек тыў на вы ка рыс тоў ва юц ца гэ-
тыя скры ні.

Яшчэ адзін парт нёр пра ек та — фер мер ская гас па дар-
ка «Кан стан та арт», якая зай ма ец ца раз вя дзен нем ка лі-
фар ній скіх чар вя коў, па дзе ліц ца ма тач ным па га лоў ем з 
на сель ніц твам.

— Ка лі кам пост у ся рэд нім спее год, то з гэ ты мі чар-
вя ка мі ме сяц—два, — з ве дан нем спра вы ка жа Анд рэй 
Ма цю шо нак. — Атрым лі ва ец ца вель мі вы дат ны кам пост. 
Лю дзі хут ка ад чу юць усе пе ра ва гі. А наш го рад ста не 
чыс цей шым і ба га цей шым.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zіgulya@zvіazda.by
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