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За кошт ча го вы жы вае пры да рож ны сэр віс?

БАН КЕ ТЫ, ТУ РЫС ТЫ БАН КЕ ТЫ, ТУ РЫС ТЫ 
І ДАЛЬ НА БОЙ ШЧЫ КІІ ДАЛЬ НА БОЙ ШЧЫ КІ

Сён ня пры да рож ная сет ка 
раз ві ва ец ца згод на з Ука зам 
«Аб ме рах па раз віц ці пры да рож на га 
сэр ві су» ад 2008 го да, а так са ма 
адпаведна ге не раль най схе ме 
раз віц ця на рэс пуб лі кан скіх 
аў та ма біль ных да ро гах. З мо ман ту 
пад пі сан ня ўка за прай шло ўжо 
дзе вяць га доў. І по бач з аб лас ны мі 
цэнт ра мі пры да рож ны сэр віс ця пер 
раз ві ты на вы со кім уз роў ні. Ад нак 
як ідуць спра вы ў ра ё нах, да лё кіх 
ад буй ных га ра доў? Наш ка рэс пан дэнт 
па спра ба ваў вы свет ліць гэ та на 
пры кла дзе тра сы М1, вя до май 
у на ро дзе як «Алім пій ка».

Сак рэт фір мы
Ба ра на віц кі ра ён зна хо дзіц ца прак тыч-

на па ся рэ дзі не па між бе ла рус кай ста лі цай 
і Брэс там. Учас так тра сы М1 тут скла дае
71 кі ла метр. Уся го на ім раз мя шча ец ца 
8 аб' ек таў гра мад ска га хар ча ван ня — пры -
клад на ад на ўста но ва на кож ныя 9 кі ла мет-
раў. Кі раў нік ад дзе ла эка но мі кі Ба ра на-
віц ка га ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та 
Але на БЯ ГЕ ЗА лі чыць, што сі ту а цыя з пры-
да рож ным сэр ві сам у рэ гі ё не ста біль ная, і 
кі роў цы на пра ця гу гэ та га ад рэз ку ма юць 
да стат ко вую коль касць ка фэ.

«Яшчэ ў 2007 го дзе мы пра еха лі па тра-
се і вы зна чы лі мес цы, дзе не аб ход на па -
бу да ваць пунк ты хар ча ван ня, за праў кі.
І на сён няш ні дзень усе вы дзе ле ныя та ды
пля цоў кі вы ка рыс тоў ва юц ца па пры зна-
чэн ні — гэ та зна чыць, аб' ек ты на іх па-
бу да ва ны і функ цы я ну юць. Сён ня ў нас 
ёсць толь кі ад на сва бод ная пля цоў ка, якая 
зна хо дзіц ца ка ля зуб ра (скульп ту ра не да-
лё ка ад вёс кі Пет ка ві чы), і мы пра па ну ем 
яе ін вес та ру. Па куль на яе ня ма па куп ні-
ка, ад нак ка лі ўзнік не за ці каў ле насць, то 
гэ тую зям лю мож на бу дзе атры маць без 
аў кцы ё ну. Па тэн цы яль на му ін вес та ру мы 
рас тлу ма чым усе маг чы мыя льго ты і да па-
мо жам вы браць най леп шы ва ры янт для 
рэа лі за цыі біз не су».

На дум ку Але ны Бя ге зы, па спя хо васць 
ра бо ты пры да рож най сет кі ра ё на звя за на з 
бліз кім раз мя шчэн нем ад Ба ра на віч. «Ма-
ла та го, што аб' ек ты вы ка рыс тоў ва юц ца як 
пры да рож ны сэр віс, так са ма яны за па тра-
ба ва ныя ў вы хад ныя і га ра джа на мі. У нас 
са праў ды пры го жыя пля цоў кі, на якіх мож-
на доб ра ад па чыць». Яшчэ ад на пры чы на 
пос пе ху — гэ та шмат функ цы я наль насць 
та кіх аб' ек таў. За сна валь ні кі раз мя шча-
юць іх по бач, дзя ку ю чы ча му на вед валь-
нік мо жа атры маць са мыя роз ныя па слу гі 
ў ад ным мес цы. «Адзін ка вы аб' ект, на-
прык лад, гра мад ска га хар ча ван ня не дае 
та кой эфек тыў нас ці. У гэ тым і за клю ча ец ца 
сак рэт: ме на ві та комп лекс да па ма гае за ці-
ка віць ванд роў ні ка. Каб по бач бы лі СТА і 
гас ці ні ца, кра ма і ка фэ».

Ма ла ту рыс таў, шмат га ра джан
Ды рэк тар пры да рож най карч мы 

«За мак зуб ра» На тал ля СЕР ГЕЛЬ ка жа, 
што гро шы да зва ля юць за раб ляць буй ныя 
ме ра пры ем ствы, якія за каз ва юць жы ха ры 
Ба ра на віч, а так са ма лю дзі з на ва коль ных 
вё сак. Ка фэ ра ту юць бан ке ты і вя сел лі, на 
якіх мо гуць за мо віць ка ля 100 па са дач ных 
мес цаў. «Лю дзі, што пра яз джа юць мі ма, не 
да лі б нам вя лі кай вы руч кі, — упэў не на На-
тал ля. — Ме на ві та ўра чыс тас ці пры но сяць 
асноў ны да ход». Та му бліз касць да на се ле-
ных пунк таў са праў ды мае зна чэн не.

А коль касць па да рож ні каў за ле жыць 
ад се зо на, упэў не на На тал ля. «Улет ку, вя-
до ма, пры яз джае знач на больш лю дзей. 
А ў сту дзе ні спы ня ец ца шмат ра сі ян, якія 
едуць за мя жу. Ця пер бы вае двац цаць, 
бы вае трыц цаць, а то і пят нац цаць клі ен-
таў у дзень».

Аба рот у звы чай ныя дні, ка лі ні я кіх 
ме ра пры ем стваў ня ма, не вя лі кі. На дум-
ку ды рэк та ра карч мы, скла да на на зваць 
ней кую ад ну пры чы ну, ча му вы руч ка так 
моц на ва га ец ца. «Па-пер шае, у су вя зі з 
скла да ным фі нан са вым ста но ві шчам у 
кра і не па куп ніц кая здоль насць па дае і ў 
звы чай най кра ме, а што га ва рыць пра рэ-
ста ра ны? Па-дру гое, мы зна хо дзім ся ўсё-
та кі да лё ка ад го ра да». Але, ня гле дзя чы 
на тое, што ка фэ змяшчаецца на вод шы бе 
і ўда ле чы ні ад за пра вак і крам, на ват тут 
на вед валь ні кам пра па ноў ва юц ца роз ныя 
па слу гі. У бу дын ку, на прык лад, месціцца 
мі ні-га тэль, у якім пе ры я дыч на спы ня юц ца 
ванд роў ні кі.

У ад роз нен не ад па пя рэд ня га мес ца, 
по бач з якім ня ма ін шых пры да рож ных 
пунк таў, на су праць ка фэ «Ста ры ся бар» 
ёсць яшчэ ад но, а так са ма аў та сэр віс і ма-
га зін. «Вя до ма, тое, што мы раз мя шча ем-
ся як бы ў комп лек се, да па ма гае пры цяг-

нуць клі ен таў, — ка жа ды рэк тар «Ста ро га 
сяб ра» На тал ля ЛА ТЫ ША ВА. — Так са ма 
ў нас раз мя шча ец ца ту рыс тыч на-ін фар-
ма цый ны цэнтр, у якім мож на на быць 
бук ле ты з ін фар ма цы яй аб рэ гі ё не. Гэ та 
пры ваб лі вае па да рож ні каў». Акра мя та го, 
для пры цяг нен ня клі ен таў у ка фэ ак тыў на 
вы ка рыс тоў ва юць пры ем ныя дро бя зі на-
кшталт бяс плат на га ін тэр нэ ту.

«Най больш пры быт ко выя дні для нас — 
па ня дзе лак, пят ні ца і су бо та», — ад зна чы ла 
На тал ля Ла ты ша ва. На яе дум ку, най боль-
шая праб ле ма пры да рож на га сэр ві су сён-
ня — гэ та ма лая коль касць клі ен таў з лі ку 
кі роў цаў і па да рож ні каў, хоць тра са М1 
з'яў ля ец ца да стат ко ва за гру жа най. Та му 
На тал ля згод ная з тым, што без бан ке таў 
пры да рож ным ка фэ прый шло ся б вель мі 
цяж ка. «Вы ключ на ў якас ці пры да рож на га 
сэр ві су за раб ляць прак тыч на не маг чы ма. 

Ра туе ле та, бо ў нас у гэ ты час ад кры ва ец-
ца тэ ра са».

Ура жан ні па да рож ні каў
А як ацэнь ва юць уз ро вень пры да рож-

на га сэр ві су яго спа жыў цы? Сту дэнт ка 
Ган на ЯН КО ВІЧ рэ гу ляр на ез дзіць з Мін-

ска ў Пінск. Кі роў цы аў то бу саў па ста ян на 

ро бяць са ні тар ныя пры пын кі ў Ба ра на віц-
кім ра ё не. «Звы чай на мы спы ня ем ся по бач 
з за праў кай за не каль кі кі ла мет раў ад го-
ра да. Там жа ёсць ка фэ-бар, у якім мож на 
ку піць усё не аб ход нае для да ро гі, — ежу 

і срод кі гі гі е ны». Пры пын кі не да лё ка ад 

Ба ра на віч ро бяц ца та му, што го рад зна-
хо дзіц ца на паў да ро зе ад Мін ска.

На дум ку Ган ны, мі ну сы пры да рож на га 
сэр ві су ў Ба ра на віц кім ра ё не сён ня ад сут-
ні ча юць. «Мне кам форт на ез дзіць па гэ-
тым марш ру це. Ха це ла ся б хі ба па больш 
крам уз доўж тра сы, бо цэ ны ў ка вяр нях усё ж 
вы шэй шыя, ды і асар ты мент мен шы».

У цэ лым уз роў нем пры да рож на га сэр-
ві су на гэ тым участ ку тра сы за да во ле ны і 
даль на бой шчы кі, ад нак іх так са ма тур бу-
юць цэ ны. «Коль касць ка фэ ўздоўж тра сы 
М1 не вы клі кае пы тан няў, — пад крэс лі -
вае ды рэк тар кам па ніі-гру за пе ра воз чы ка
«Гранд-Ал вад» Аляк сандр ГУ ЗА РЭ ВІЧ. — 
Але праб ле ма ў тым, што для бе ла рус кіх 
даль на бой шчы каў яны да ра гія. Мо жа, 
для кі роў цаў-за меж ні каў ці ту рыс таў цэ-
ны пры маль ныя».

Па сло вах Аляк санд ра, даль на бой шчы-
кі час цей спы ня юц ца на за праў ках, дзе 
сён ня так са ма мож на пе ра ку сіць і вы піць 
ка вы. «Лю дзі жа да юць хут ка за пра віц ца, 
пад сіл ка вац ца чым-не будзь — і па ехаць 
да лей. І цэ ны там больш да ступ ныя», — 
ка жа ён.

Сён ня пры да рож ны сэр віс най больш 
раз ві ты ка ля ад нос на вя лі кіх га ра доў. За-
тое, на прык лад, у Стаўб цоў скім ра ё не, які 
зна хо дзіц ца сле дам за Ба ра на віц кім у мін-
скім на прам ку, уз доўж тра сы прак тыч на не 
за ста ло ся ка фэ, якія пра цу юць. У мяс цо-
вым вы ка наў чым ка мі тэ це ад ка за лі, што 
амаль усе пры да рож ныя ўста но вы, дзе 
мож на бы ло па ес ці, больш не функ цы я-
ну юць або «зна хо дзяц ца на пе ра афарм -
лен ні». Гэ та зна чыць, што на ўчаст ку ў 
38 кі ла мет раў кі роў цам ня ма дзе пад сіл ка -
вац ца, акра мя як на за пра ва чных стан цы-
ях. Для па раў на ння: у Ба ра на ві чах жы ве 
амаль 180 ты сяч ча ла век — гэ та ў дзе сяць 
ра зоў больш, чым на сель ніц тва Стоўб цаў. 
Вы хо дзіць, што ме на ві та коль касць жы-
ха роў най блі жэй ша га го ра да, а не за гру-
жа насць тра сы, вы зна чае пры быт ко васць 
пры да рож на га ка фэ.

Вось та кі па ра докс: уста но вы ад кры ва-
лі ся для па да рож ні каў, але рэ аль на тры ма-
юц ца за кошт га ра джан. Ка фэ пра цу юць, 
ад нак без буй ных ме ра пры ем стваў яны 
на ўрад ці бы лі б рэн та бель ны мі. Дый бан-
ке таў не бы ло б зу сім, ка лі б пунк ты хар ча-
ван ня зна хо дзі лі ся да лё ка ад Ба ра на віч. А 
са праўд ны на плыў «па да рож ных клі ен таў» 
бы вае толь кі ле там.

Ста но ві шча звы чай ных ка фэ ўсклад ня-
юць за праў кі, на якіх пе ра ку сіць мож на 
тан ней. А ме на ві та на цэ ны ў пер шую чар гу 
звяр та юць ува гу і кі роў цы, і па са жы ры. Каб 
вый гра ваць кан ку рэнт ную ба раць бу, пры-
да рож ным ка фэ не аб ход на памяншаць 
кошт. Ад нак ці га то вы ўлас ні кі пай сці на зні-
жэн не пры быт каў? І ці за ста нуц ца іх уста но-

вы пас ля гэ та га рэн та бель ны мі? Што да за-

пра вак, то для іх гра мад скае хар ча ван не — 

па боч ны від дзей нас ці, без яко га яны ўсё 
ад но ме лі б гро шы. Але ў лю бым вы пад-
ку не аб ход на пры маць ней кія за ха ды, бо 
прык лад Стаўб цоў ска га ра ё на па каз вае, 
што цэ лыя ўчаст кі ма гіст ра лі мо гуць за-
стац ца без аб' ек таў гра мад ска га хар ча ван-
ня на огул.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.
lukashevich@zvіazda.by
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Открытое акционерное общество «Брест-Юбилейный», местонахож-
дение – г. Брест, ул. Московская, д. 328, почтовый адрес: 224023, г. Брест, 
ул. Московская, д. 328.

Способ реорганизации – присоединение к закрытому акционерному 
обществу «Юнифуд», местонахождение – г. Минск, ул. Притыцкого, д. 93, 
4-й этаж, офис 11, почтовый адрес: 220136, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 93, 
4-й этаж, офис 11.

Решение принято единственным акционером  20.02.2017 г. 
Депозитарий – закрытое акционерное общество «Траст-Запад», г. Брест, 

ул. Советская, 93,95, комн. 46. УНП 200062076

Закрытое акционерное общество «Юнифуд», местонахождение – 
г. Минск, ул. Притыцкого, д. 93, 4-й этаж, офис 11, объявляет о своей 
реорганизации. 

Способ реорганизации – присоединение к закрытому акционерному 
обществу «Юнифуд» следующих обществ: ООО «Витист», ООО «Алистэй», 
ОАО «Брест-Юбилейный».

Решение принято Общим собранием акционеров  20.02.2017 г. 
Депозитарий – ООО «Промреестр», г. Минск, ул. К. Цеткин, 16. УНП 191304775

Считать недействительными утерянные ЗАО «СК «Белросстрах» 

бланки квитанций и страховых полисов:

- квитанция о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 

ф. 1-СУ серия СВ №0185900, 0199273, 0199311, 0203262, 0203276, 0548884, 

0545356, 0546108, 0202839 и серия КС №8687265;

- полис «Добровольное страхование от несчастных случаев» ф. (2РН, 

2РП) серия НС №0013262;

- «Добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время 

поездки за границу» – (2РН, 2РП) серия БИ №1323064, 1323322, 1323404, 

1345488, 1372523, 1372906, 1387329, 1387579, 1387581, 1387585, 1425797, 

1457437, 1457575, 1466051, 1466105, 1486954, 1534103, 1541473, 1541640, 

1541643, 1577960, 1454577, 1508504-1508506, 1508508, 1577927, 1546841;

- «Добровольное страхование имущества физических лиц; Добро-

вольное страхование гражданской ответственности владельцев квартир» 

ф. 2РН, 2РП серия БИ №0037238, 0037239, 0038366;

- «Универсальный» ф. 2РН, 2РП серия УП №0006228–0006229.
УНП 100782388

ОТЧЕТ
Местного благотворительного культурно-исторического Фонда памяти Первой 
мировой войны «КРОКI» по использованию своего имущества за 2016 год (учре-
дители – 3 человека)
1. Учредительный взнос – 1669 руб. 
2. Поступление от проводимых мероприятий – 155 руб.
3. Спонсорская помощь – 12 477 руб. 
4. % банка –10 руб.
По состоянию на 1.02.2017 г.
1. Остаток на счету – 15 руб. 
2. Долгосрочные активы – 22 990 руб. 
3. Краткосрочные активы – 2133 руб. 
Итого – 25 138 руб.
Сумма расходов, понесенных на общественно полезные цели, – 50 014 руб.
Предпринимательская деятельность не велась. 
Хозяйственные общества и УП не создавались. УНП 691150277

Утерянную печать ООО «Адорадобел», УНП 192416282,

считать недействительной.


