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І праб ле мы за ня тас ці
Ча му праб ле мы па вы шэн ня 

якас ці аб слу гоў ван ня сель ска га 
на сель ніц тва ста лі га лоў най тэ май 
аб мер ка ван ня на су мес ным па ся-
джэн ні праў лен ня Бел ка ап са ю за і 
Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня? Па-
вод ле слоў стар шы ні Па ста ян най 
ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі я-
наль най па лі ты цы і мяс цо вым са-
ма кі ра ван ні Аляк санд ра Па пко ва, 
спа жы вец кая ка а пе ра цыя, як 
ні я кая ін шая ар га ні за цыя, мо-
жа спры яць раз віц цю сель скіх 
тэ ры то рый — шля хам ар га ні-
за цыі дак лад най і эфек тыў най 
ра бо ты з на сель ніц твам. Яна 
па він на пры маць удзел у фар-
мі ра ван ні да ход най част кі бюд-
жэ ту свай го рэ гі ё на, пры цяг ваць 
ін вес ты цыі ў ства рэн не но вых 
прад пры ем стваў пе ра пра цоў кі 
і, на роў ні з буй ны мі ганд лё вы мі 
сет ка мі, за бяс печ ваць жы ха роў 
на ват са мых ад да ле ных на се ле-
ных пунк таў якас най пра дук цы яй 
па да ступ ных цэ нах.

Пе рад мяс цо вы мі ор га на мі 
ўла ды за раз ста іць за да ча не 
толь кі за бяс пе чыць умо вы для 
ар га ні за цыі ганд лё ва га і бы та-
во га аб слу гоў ван ня на сель ніц-
тва на вы со кім уз роў ні, але і 
вы ра шыць праб ле мы за ня тас-
ці сель скіх жы ха роў, у тым лі ку 
шля хам ад крыц ця прад пры ем-
стваў па пе ра пра цоў цы дзі ка-
рос лай і сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі, а так са ма дру гас-
най сы ра ві ны, за куп ле ных у 
вяс коў цаў.

Ча му ган даль 
страт ны?

Па куль жа ў сіс тэ ме спа жы вец-
кай ка а пе ра цыі ня ма ла праб лем. 
Ад на з са мых на ба ле лых — страт-
ны ган даль у ма ла на се ле ных вёс-
ках. Па да ных Бел ка ап са ю за, ка ля 
70 % ганд лё вых аб' ек таў раз ме-
шча ныя ме на ві та ў сель скай мяс-
цо вас ці. У тым лі ку 674 кра мы аб-
слу гоў ва юць на се ле ныя пунк ты з 
коль кас цю да 100 жы ха роў. Па 
сло вах спе цы я ліс таў, страт ная ра-
бо та ганд лё вай га лі ны ў асноў ным 
звя за на з яе не эфек тыў нас цю. Гэ та 
хут чэй са цы яль ны пра ект, чым ка-
мер цый ны.

Ін шая спра ва — на рых тоў чая 
дзей насць. Тут ёсць ня дрэн ныя 
перс пек ты вы. Гэ та да дат ко вая 
кры ні ца да хо ду як для на сель-
ніц тва, так і для спа жы вец кай 
ка а пе ра цыі. Сіс тэ ма за ку пак сель-
гас пра дук цыі і сы ра ві ны да зва ляе 
за бяс печ ваць бяс страт ную ра бо ту 
ўсіх, хто за ня ты гэ тай дзей нас цю.

Што год ар га ні за цыі Бел ка ап-
са ю за за куп ля юць у на сель ніц тва 
ка ля 80 ты сяч тон пла доў і ягад, 
ка ля пяці ты сяч тон дзі ка рос лай 
пра дук цыі (чар ні цы, бу я кі, жу ра-
ві ны і інш.). У вя лі кай коль кас ці 
за куп ля юц ца гры бы, зя ле ніў ныя 

куль ту ры, мя са і мя са пра дук ты. 
За за куп ле ную пра дук цыю сель-
скім жы ха рам што год вы плач ва-
ец ца звыш 110 млн руб лёў — гэ та 
су па стаў на з ся рэд ня ме сяч ным 
фон дам апла ты пра цы ра бот ні-
каў сель скай гас па дар кі.

Перс пек тыў ным на прам кам 
дзей нас ці ў вы ра шэн ні праб ле мы 
за ня тас ці мяс цо ва га на сель ніц тва 
спе цы я ліс ты лі чаць збор і пе ра-
пра цоў ку дру гас ных рэ сур саў. 
До ля ар га ні за цый спа жы вец кай 
ка а пе ра цыі ў агуль ным рэс пуб лі-
кан скім збо ры дру гас най сы ра ві-
ны сён ня скла дае 20 %. На прык-
лад, па вы ні ках 2016 го да ар га ні-
за цы я мі Бел ка ап са ю за на рых та-
ва на больш за 85 тысяч тон дру-
гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур саў, 
а з улі кам ло му чор ных і ка ля ро-
вых ме та лаў — 385 тысяч тон на 
су му 58,9 млн руб лёў. Ад хо ды па-
пе ры і кар до ну, шкла і па лі мер ных 
ма тэ ры я лаў — усё гэ та ста но віц ца 
сы ра ві най для да лей шай пе ра-
пра цоў кі вы пус ку і та ва раў бы та-
во га пры зна чэн ня.

Шмат маг чы мас цяў. 
Не рэа лі за ва ных

Са вет па ўза е ма дзе ян ні ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня лі чыць, 
што ў гэ тай сфе ры дзей нас ці ёсць 
яшчэ вель мі шмат не рэа лі за ва ных 
маг чы мас цяў. І на рых тоў чая га лі-
на спа жы вец кай ка а пе ра цыі вы-
ка рыс тоў вае іх не ў поў най ме ры. 
Пра гэ та свед чыць ана ліз аб' ёмаў 
вы твор час ці сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі на сель ніц твам. У ця-
пе раш ні мо мант ва ўлас ных пад-
соб ных гас па дар ках вы раб ля ец ца 
больш за 80 % буль бы, пла доў, 
ягад, мё ду і воў ны, ка ля 70 % га-
род ні ны, 20 % яек, 5 % ма ла ка і 
мя са жы вё лы і птуш кі. А вось до ля 
пра дук цыі, якая за куп ля ец ца ар-
га ні за цы я мі Бел ка ап са ю за ў сель-
скіх жы ха роў, ня знач ная. Мяр куй-
це са мі: менш за 1 % за куп ля ец ца 
буль бы, уся го толь кі 5 % ага род-
ні ны, пла доў і ягад — 15—17 % ад 
ва ла вых аб' ёмаў вы твор час ці гэ тых 
ві даў пра дук цыі вяс коў ца мі. Та кі 
ніз кі ўзро вень за ку пак пра дук цыі 
ў на сель ніц тва мож на рас тлу ма-
чыць, з ад на го бо ку, ніз кі мі цэ-
на мі, якія пра па нуе спа жы вец кая 

ка а пе ра цыя для на сель ніц тва, а з 
дру го га — не да стат ко ва вы со кай 
спа жы вец кай якас цю пра дук цыі, 
што вы раб ля ец ца на сель ніц твам.

Да рэ чы, па да ных са цы я ла гіч-
на га апы тан ня Ін сты ту та са цы я-
логіі НАН Бе ла ру сі, на ніз кія за ку-
пач ныя цэ ны за зда дзе ную пра-
дук цыю ў Гро дзен скай воб лас ці 
скар дзяц ца 59,1 % рэ спан дэн таў, 
у Ві цеб скай — 53,7 %, у Брэсц-
кай — 26,5 %, у Мін ску — 25,9 %. 
У Ма гі лёў скай воб лас ці больш 
за 14 % апы та ных рэ спан дэн таў 
скар дзяц ца на аб важ ван ні клі ен-
таў і аб лі кі пры пры ёме пра дук цыі 
на на рых тоў чых пунк тах.

Пры цяг нуць 
ін вес ты цыі, 

ства рыць вы твор час ці
Пра ана лі за ваў шы гэ тую праб-

ле му з роз ных ба коў, Са вет па 
ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо-
ва га са ма кі ра ван ня вы ра шыў 
рэ ка мен да ваць аб лас ным вы ка-
наў чым ка мі тэ там і Са ве там дэ пу-
та таў са дзей ні чаць пры цяг нен ню 
ін вес ты цый у сфе ру на рых тоў кі, 
пе ра пра цоў кі і рэа лі за цыі пра-
дук цыі, вы ка рыс тоў ва ю чы пра ду-
гле джа ныя за ка на даў ствам ме ры 
дзяр жаў най пад трым кі прад пры-
маль ні каў.

Так са ма ў мэ тах вы ра шэн ня 
праб ле мы за ня тас ці сель ска га на-
сель ніц тва Мі ніс тэр ству сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня су мес на 
з На цы я наль най ака дэ мі яй на вук 
пра па на ва на вы ву чыць прак ты ку 
сель ска гас па дар чай ка а пе ра цыі 
на тэ ры то рыі дзяр жаў — удзель ніц 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за 
і ін шых кра ін. Пры не аб ход нас ці 
для ўка ра нен ня та ко га во пы ту ва 
ўмо вах Бе ла ру сі ўнес ці пра па но-
вы па ўдас ка на лен ні ад па вед на га 
за ка на даў ства.

Па вы ні ках ра бо ты вы яз но га 
па ся джэн ня Са ве та па ўза е ма дзе-
ян ні ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра-
ван ня пры ня ты да ку мент, у якім 
змя шча ец ца шэ раг рэ ка мен да цый 
Са ве ту Мі ніст раў, вя ду чым мі ніс-
тэр ствам і ве дам ствам, а так са-
ма мяс цо вым ор га нам ула ды па 
вы ра шэн ні праб лем па вы шэн ня 
якас ці жыц ця на сель ніц тва, пры-
цяг нен ні ін вес ты цый, ства рэн ні 
но вых вы твор час цяў, уклю чэн ні ў 
аба рот для гэ тых мэт ня вы ка ры-
ста най ма ё мас ці. Так, на прык лад, 
пра па ну ец ца раз гле дзець маг чы-
масць кам пен са цыі ар га ні за цы-
ям спа жыў ка а пе ра цыі вы дат каў 
на па лі ва пры да стаў цы та ва раў 
у асоб ныя на се ле ныя пунк ты, у 
тым лі ку аў та ма га зі на мі. Так са-
ма пра па ну ец ца пра ду гле дзець 
маг чы масць кам пен са цыі част кі 
рас хо даў на аб слу гоў ван не вё-
сак з коль кас цю жы ха роў менш 
за 200 ча ла век, зні жэн ня та ры фаў 
на элект ра энер гію для спа жы вец-
кай ка а пе ра цыі да ўзроў ню ар га-
ні за цый бы та во га аб слу гоў ван ня, 
а так са ма пры мя нен ня мі ні маль-
на га па ме ру стаў кі збо ру з на-
рых тоў шчы каў дзі ка рос лай пра-
дук цыі. Усе гэ тыя ме ры па він ны 
па леп шыць умо вы ра бо ты ар га-
ні за цый Бел ка ап са ю за ў сель скай 
мяс цо вас ці.

Так са ма Мі ніс тэр ству ляс ной гас-
па дар кі Бе ла ру сі, МАРГ, кан цэр ну 
«Бел лес па пе рап рам» пра па на ва на 
раз гле дзець маг чы масць па ве лі-
чэн ня аб' ёму рэа лі за цыі драў ні ны 
ў на рых та ва ным вы гля дзе па-за 
бір жа вы мі тар га мі юры дыч ным 
асо бам і прад пры маль ні кам з вы-
ка ры стан нем яе для вы твор час ці та-
ва раў, пры зна ча ных для рэа лі за цыі 
ў роз ніч ным ганд лі.

Усе гэ тыя пра па но вы па він-
ны стаць ас но вай для но вай 
стра тэ гіі аб слу гоў ван ня сель-
ска га на сель ніц тва ў Рэс пуб-
лі цы Бе ла русь, рас пра цоў ку 
якой пра па на ва на ажыц ця віць 
Са ве ту Мі ніст раў у най блі жэй-
шы час.

На тал ля БІ ТЭЛЬ.

ТОЛЬКІ ФАКТЫ

АД НА РЫХ ТОЎ КІ АД НА РЫХ ТОЎ КІ 
ПРА ДУК ЦЫІ ПРА ДУК ЦЫІ 

ДА ВЫ ПУС КУ ДА ВЫ ПУС КУ 
ТА ВА РАЎТА ВА РАЎ

У сфе ру дзей нас ці 
Бел ка ап са ю за 
ўва хо дзіць на рых тоў ка 
сель ска гас па дар чай 
пра дук цыі і сы ра ві ны, 
вы пуск спа жы вец кіх та ва раў, 
ака зан не раз на стай ных 
па слуг на сель ніц тву, па стаў ка 
пра дук цыі на экс парт. 
Ар га ні за цыя мае свае 
транс парт ныя і бу даў ні чыя 
прад пры ем ствы, раз ві тую 
сет ку прад пры ем стваў ганд лю 
і гра мад ска га хар ча ван ня. 
Яна аб слу гоў вае больш 
за 3,4 млн ча ла век, якія 
пра жы ва юць у 22 ты ся чах 
на се ле ных пунк таў — 
гэ та 35 % жы ха роў кра і ны.

Асно ву спа жы вец кай ка-
а пе ра цыі сён ня скла да юць 
89 ра ён ных спа жы вец кіх та-
ва рыст ваў, аб' яд на ных у 5 аб-
лас ных са юзаў і Гро дзен скае 
аб лас ное спа жы вец кае та ва-
рыст ва. Ар га ні за цыя ўва хо-
дзіць у дзя сят ку най буй ней-
шых па дат ка пла цель шчы каў 
кра і ны і што год фар мі руе ка ля 
1 % бюд жэ ту.

Важ нае мес ца ў та ва ра аба-
ро це зай мае роз ніч ны ган даль. 
На 1 сту дзе ня 2017 го да ён зай-
маў 8,1 ты ся чы кв. м пло шчаў, 
ка ля 70 % кра маў раз ме шча-
ны ў сель скай мяс цо вас ці. Ма-
біль ная сет ка ар га ні за цыі скла-
да ец ца з 704 аў та ма га зі наў, 
якія аб слу гоў ва юць больш за 
15,2 ты ся чы на се ле ных пунк таў.

Ра бо та на та кіх кі рун ках з'яў-
ля ец ца са цы яль на-знач най, 
але за па воль вае тэмп раз віц ця 
са міх прад пры ем стваў. З 2014 
па 2017 га ды Бел ка ап са ю зу не 
ўда ло ся за бяс пе чыць ста ноў-
чую ды на мі ку раз віц ця роз ніч-
на га та ва ра аба ро ту ганд лю. 
Ад ной з пры чын зні жэн ня аб'-
ёмаў роз ніч на га та ва ра аба ро ту 
з'яў ля ец ца ска ра чэн не коль кас-
ці на сель ніц тва. Акра мя та го, 
уз мац нен не кан ку рэн цыі ў зо не 
дзей нас ці спа жы вец кай ка а пе-
ра цыі, асаб лі ва ў рай цэнт рах 
і буй ных на се ле ных пунк тах, 
пры вя ло да пе ра раз мер ка-
ван ня па куп ніц кіх па то каў. До-
ля Бел ка ап са ю за ў роз ніч ным 
та ва ра аба ро це кра і ны скла ла 
6,2 % па вы ні ках 2017 го да. Ра-
зам з тым, ня гле дзя чы на стра-
ты і ціск з бо ку кан ку рэн таў, ар-
га ні за цыя з'яў ля ец ца асноў най 
та ва ра пра вод най сет кай для 
ай чын ных вы твор цаў і рэа лі-
зуе 92,6 % бе ла рус кіх та ва раў 
у сва іх та вар ных па зі цы ях.

Так са ма Бел ка ап са юз за куп-
ляе больш за 30 ві даў сель ска-
гас па дар чай пра дук цыі і сы ра-
ві ны, ар га ні зуе на ступ ную іх пе-
ра пра цоў ку і про даж. Для та го 
каб у мін чан і жы ха роў аб лас-
ных га ра доў на ста ле заў сё ды 
бы ла све жая пло да-ага род нін-
ная пра дук цыя і буль ба, спа-
жы вец кая ка а пе ра цыя што год 
пры мае ўдзел у сель ска гас па-
дар чых кір ма шах.

У сіс тэ ме ака зан ня па слуг 
Бел ка ап са ю за больш за 60 кі-
рун каў, ку ды мож на ад нес ці 
транс парт, гра мад скае хар-
ча ван не, пра кат, ры ту аль ныя 
па слу гі, ра монт і тэх ніч нае 
аб слу гоў ван не аў та ма бі ляў, 
па слу гі аў та мы ек, ста я нак, цы-
руль няў.

СТРА ТЭ ГІЯ РАЗ ВІЦ ЦЯ

ПРЫ НЯЦЬ МЕ РЫ
для па вы шэн ня якас ці жыц ця

За за куп ле ную 
пра дук цыю 

сель скім жы ха рам 
што год вы плач ва ец ца 
звыш 110 млн руб лёў — 
гэ та су па стаў на з 
ся рэд ня ме сяч ным фон дам 
апла ты пра цы ра бот ні каў 
сель скай гас па дар кі.

С
А ВЕТ па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
вы зна чыў га лоў ную мэ ту: па вы шэн не якас ці жыц ця вяс коў цаў, 
у тым лі ку і шля хам ука ра нен ня но вых фор маў ганд лё ва га 

аб слу гоў ван ня, ства рэн ня эфек тыў най сіс тэ мы за ку пак ліш каў 
сель ска гас па дар чай пра дук цыі, вы раб ле най у аса біс тых пад соб ных 
і фер мер скіх гас па дар ках, а так са ма яе пе ра пра цоў кі па ўні каль ных 
на род ных рэ цэп тах. На роў ні з ар га ні за цы я мі спа жы вец кай 
ка а пе ра цыі важ ная ро ля ў вы ра шэн ні мно гіх праб лем сель скіх 
жы ха роў ад во дзіц ца мяс цо вым ор га нам ула ды.
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