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У Ма лы Крас нік аў та кра ма пры бы ла па гра фі ку. Пас ля 
та го як кі роў ца па сіг на ліў, з ва рот бліж ніх да моў вый шлі 
двое муж чын. Так, на гэ ты раз ма га зін на ко лах на ве да лі 
толь кі два па куп ні кі. Адзін з іх, Мі ка лай Да кі мо віч, быў 
ра ды вы пад ку па га ва рыць з людзь мі. Ах вот на рас каз ваў 
нам, што ра ней у вёс цы на 30 два роў быў ста так у 
45 ка роў: «А ця пер ні ку ры цы, ні пеў ня, каб хоць ран кам 
па бу дзіць. А жы ха роў за ста ло ся ўся го чац вё ра».

Свой ча ла век у вёс цы
Муж чы ны ку пі лі пра дук таў (ся рэд ні чэк ка ля 10 руб лёў — 

Аўт.) ды ра зы шлі ся па ха тах. Пра да вец Да р'я КА ЗА КУ ху-
цень ка вы ска чы ла з ганд лё ва га фур го на, пе ра се ла ў ка бі ну, 
кі роў ца Ула дзі мір Шэль вах за крыў віт ры ну, і кра ма на ко лах 
пай шла да лей. Я ад ра зу пры кі ну ла, коль кі ра зоў за зме ну 
Да р'і да во дзіц ца вось так вы скок ваць-за скок ваць, ка лі на 
ад ным марш ру це, та кім як сён ня, 19 вё сак, у не ка то рых з іх 
ганд лё вая ма шы на ро біць пры пы нак тры ра зы. Ды і аб слу-
гоў ван не па куп ні коў ва ўмо вах фур го на — пра цэс ня лёг кі: 

узяць та вар, на хі ліц ца да акен ца, па даць, по тым раз лі чыць 
па куп ні ка. Ад гэ тых па кло наў, ві даць, спі на ўве ча ры гу дзіць. 
Але Да р'я не скар дзіц ца, ка жа, што прызвычаілася і ра бо та 
ёй па да ба ец ца.

У Вя лі кім Крас ні ку на пер шым пры пын ку ма шы ну ўжо 
ча ка лі з паў дзя сят ка жан чын. Ста рас та вёс кі Аляк санд-
ра Ша ра шо вец ска за ла, што ра бо тай свай го пе ра соў на-
га ганд лё ва га пунк та вяс коў цы за да во ле ныя. «Пра да вец 
на ша пры вет лі вая, усё, што про сім, пры во зіць». Ста рас ту 
пад тры ма лі і ін шыя. Ан та ні на Не сце раў на Ва сі лен ка ска за-
ла, што са ма ад пра ца ва ла ў сель скім ганд лі больш за 30 га-
доў, та му мо жа аца ніць ра бо ту ка ле гі з ве дан нем спра вы. 
«Вось мне яна мазь для на ці ран ня пры вез ла. Гэ та ж не яе 
ра бо та — бе гаць па ап тэ ках у свой воль ны час. Але ж ка го 
нам па пра сіць тыя ле кі да ста віць хут ка, ка лі дзе ці жы вуць 
да лё ка? Зна чыць, Да р'я — са праўд ны ра бот нік сель ска га 
ганд лю, доб ры і чу лы».

Ган на Ку ры ло віч, бы лая да яр ка, ад зна чы ла та кую якасць 
свай го пра даў ца, як цярп лі васць: «Тут жа ўсе ста рыя, не 
вель мі зда ро выя, ча сам ня стры ма ныя. А яна ні ко лі го лас не 

па вы сіць, усё па-доб ра му, з гу ма рам, з ап ты міз мам. Та му і 
ха дзіць хо чац ца ды куп ляць».

У Вя лі кім Крас ні ку аў та кра ма ро біць пры пы нак трой чы. 
По тым раз ва роч ва ец ца і бя рэ курс на на ступ ны на се ле ны 
пункт. Усю ды трэ ба па спець па гра фі ку, бо на кож ным яе 
пры пын ку ві сіць рас клад пры быц ця. Да р'я Ка за ку рас ка за-
ла, што ўжо ўзя ла для рэа лі за цыі штуч ныя квет кі, а так са ма 
на сен не, якое па чы на юць вы ся ваць на ра са ду. Пра дук ты 
вяс коў цы куп ля юць са мыя роз ныя. Апош нім ча сам па пу-
ляр нас цю ка рыс та юц ца паў фаб ры ка ты: кат ле ты, га луб цы, 
каў бас кі свой скія, сту дзень у кан тэй не рах. Сель скія жы ха-
ры куп ля юць і са ла, а ра ней гэ ты пра дукт у 
кож на га быў свой. Ну і тра ды цый ны на бор: 
ма ла ко, хлеб, кру пы.

ПАЕХАЛІ! Кі роў ца 
Ула дзі мір ШЭЛЬ ВАХ.

А
Б СЛУ ГОЎ ВАН НЕ на сель ніц тва сель скай 
мяс цо вас ці па тра буе асоб най ува гі ва ўмо вах 
аб васт рэн ня кан ку рэн цыі ў ганд лі ў ра ён ных 
цэнт рах. Да та кой вы сно вы прый шлі прад стаў ні кі 
Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га 

са ма кі ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі і праў лен ня 

Бел ка ап са ю за пад час вы яз но га па ся джэн ня ў Па ста вах, 
пад рых та ва на га Па ста ян най ка мі сі яй 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. У цэ лым, 
па сло вах стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха і ла 
МЯС НІ КО ВІ ЧА, аб слу гоў ван не вяс коў цаў 
па тра буе комп лекс на га па ды хо ду.

ТЭМА ТЫДНЯ

ГАН ДАЛЬ НА ВЁС ЦЫ:
ці бу дуць улі ча ныя ін та рэ сы сель скіх жы ха роў?
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