
РАЗ ГЛЕ ДЖА НА НА СЕ СII

I КАБ 
БЕЗ 

ДЭ ФI ЦЫ ТУ...

Н
А се сii Вi цеб ска га аб лас но га Са ве та 
дэ пу та таў аб мяр коў ва лi тэ му ганд лю. 
Для Вi цеб шчы ны яна ак ту аль ная 

яшчэ i та му, што ў рэ гi ё не на лiч ва ец ца 
ка ля 5,7 ты ся чы на се ле ных пунк таў.

Зра зу ме ла, што гэ тая га лi на — ад на з най важ-
ней шых у эка но мi цы. Акра мя за бес пя чэн ня та-
ва ра мi i па слу га мi гра ма дзян, ган даль — яшчэ i 
збыт ай чын най пра дук цыi, «век тар кан ку рэн та-
здоль нас цi», за ня тасць на сель нiц тва, па да ткi.

Кi раў нiк аб лса ве та Ула дзi мiр ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ 
рас ка заў, што пад час ка ман дзi ро вак цi ка вiц ца ў 
мяс цо вых жы ха роў iх за да во ле нас цю ўзроў нем 
ганд лё ва га i бы та во га аб слу гоў ван ня. Ён да ру-
чыў стар шы ням га рад скiх, а асаб лi ва ра ён ных i 
сель скiх Са ве таў спры яць та му, каб не ўзнi ка ла 
дэ фi цы ту.

Ула дзi мiр Ця рэнць еў лi чыць: важ на, каб цэ-
ны на та ва ры не бi лi па кi шэ нi спа жыў цоў. Трэ ба 
кант ра ля ваць, каб не рэа лi зоў ва лi ся та ва ры, 
тэр мiн ужы ван ня якiх скон чыў ся. Зда ва ла ся б, 
як жа iнакш? Але пры кла даў та кiх не адзiн кi. 
Па цвяр джэн не — ма нi то рын гi Ка мi тэ та дзярж-
кант ро лю i iн шых пра вя ра ю чых.

Не аб ход на яшчэ раз упэў нiц ца ў тым, цi 
ўсё маг чы мае зроб ле на дзе ля за бес пя чэн ня 
на дзей най ра бо ты так зва ных крам на ко-
лах. На ват ка лi ў вёс цы жы ве ўся го не каль кi 
гра ма дзян, iх трэ ба за бяс печ ваць па гра фi ку 
ўсiм не аб ход ным.

Ад сут насць скар гаў у гэ тым пы тан нi i на-
огул ва ўсiм, што да ты чыц ца ганд лю, па вiн на 
быць па цвяр джэн нем пра вiль на га па ды хо ду. 
Пры гэ тым не трэ ба за бы ваць, што пры са-
цы яль най на груз цы не аб ход ная фi нан са вая 
ста бiль насць у дзей нас цi ганд лё вых прад-
пры ем стваў.

Дэ пу тат аб лса ве та, член Са ве та Рэс пуб лi-
кi, на чаль нiк га лоў на га ўпраў лен ня ганд лю 
i па слуг Вi цеб ска га абл вы кан ка ма Iры на 
ЛЯЎ КО ВIЧ кан ста та ва ла, што за апош нiя дзе-
сяць га доў коль касць ганд лё вых аб' ек таў па вя-
лi чы ла ся ў 1,5 ра за, у раз вiц цё га лi ны iнвес та-
ва на ка ля 700 мiль ё наў руб лёў.

У ця пе раш нi час аб слу гоў ван не на сель нiц тва 
ажыц цяў ля юць больш за 13,5 ты ся чы ганд лё-
вых аб' ек таў роз ных фар ма таў, 76 ганд лё вых 
цэнт раў, 55 рын каў i 1735 пунк таў гра мад ска га 
хар ча ван ня.

Ды на мiч на раз вi ва ец ца iн тэр нэт-ган даль: 
за рэ гiст ра ва на 848 вiр ту аль ных крам. Да рэ-
чы, iх коль касць за апош нiя пяць га доў уз рас ла 
больш чым у два ра зы.

Пе ра ўтва рэн нi ў ганд лi да зво лi лi ўдвая па-
вя лi чыць роз нiч ны та ва ра аба рот за апош нiя 
дзе сяць га доў.

Каб ган даль, гра мад скае хар ча ван не i бы та-
вое аб слу гоў ван не раз вi ва лi ся ў глы бiн цы, быў 
пры ня ты Указ Прэ зi дэн та № 345. Iм пра ду гле-
джа ны бес прэ цэ дэнт ныя пад атко выя льго ты i 
прэ фе рэн цыi — на прык лад, у пы тан нях на быц ця 
ма ё мас цi, вы пла ты па дат каў, ад ме ны анты ма-
на поль на га аб ме жа ван ня на па шы рэн не ганд-
лё вых пло шчаў. Ёсць i iн шыя «бо ну сы» на вёс-
цы. Ад на з за дач дэ пу та таў — больш ак тыў на 
са дзей нi чаць пры цяг нен ню суб' ек таў прад пры-
маль нiц тва. Доб ра, што ўсё больш пры кла даў 
та го, як прад пры маль нi кi, буй ныя ганд лё выя 
сет кi ка рыс та юц ца маг чы мас цю за ра бiць у пра-
вiн цыi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

«Паў на моц тваў у мяс цо вых 
Са ве таў да стат ко ва»

Вiк то рыя ЛА ДУЦЬ КА, 
стар шы ня Го мель ска га ра ён на га 
Са ве та дэ пу та таў:

Пе ра ка на ная, што сён ня ме-
на вi та на пер ша сным тэ ры та-
рыяль ным уз роў нi вы зна ча юц ца 
i вы ра ша юц ца най больш вост-
рыя праб ле мы. I паў на моц тваў 
у дэ пу тац ка га кор пу са мяс цо вых 
Са ве таў да стат ко ва. Яны, пра цу-
ю чы ў цес ным кан так це з ор га на-
мi вы ка наў чай ула ды, аказ ва юць 
уплыў на са цы яль на-эка на мiч нае 

раз вiц цё сель са ве таў, сва iх ра ё наў у цэ лым, а га лоў нае — вы-
ра ша юць кан крэт ныя праб ле мы гра ма дзян.

Дэ пу тац кi кор пус Го мель ска га ра ё на — гэ та 34 ча ла ве кi, 
склад сель скiх Са ве таў — 252 дэ пу та ты. Гэ та лю дзi, якiя зна хо-
дзяц ца ў гу шчы праб лем i пы тан няў мяс цо вых жы ха роў.

Ха чу звяр нуць ува гу на шэ раг па каз чы каў са цы яль на-эка на-
мiч на га раз вiц ця на ша га ра ё на. Па вы нi ках мi ну ла га i бя гу ча га га-
доў уве дзе на амаль 42 ты ся чы квад рат ных мет раў жыл ля. За гэ ты 
пе рыяд но выя ква тэ ры атры ма лi 149 шмат дзет ных сем' яў.

За раз у ра бо чым па сёл ку Баль ша вiк вя дзец ца бу даў нiц тва 
пер ша га ў кра i не жы ло га до ма з элект ра ка цель няй. Ён змя шчае 
60 ква тэр. У 2016—2019 га дах на тэ ры то рыi ра ё на ўзве дзе на 
1279 да моў iн ды вi ду аль най жыл лё вай за бу до вы.

Ад на з га лоў ных за дач раз вiц ця на се ле ных пунк таў — за-
бяс пе чыць стап ра цэнт ную якасць пiт ной ва ды. Ле тась у Го-
мель скiм ра ё не па бу да ва ны пяць стан цый абез жа лез ван ня. 
Аб' ек ты з'я вi лi ся ў на се ле ных пунк тах Аздзе лi на, Ця рэ нi чы, 
Це ля шы, Даў га лес се, Зяб раў ка. За пяць ме ся цаў бя гу ча га го да 
ўжо па бу да ва ны ча ты ры стан цыi. Яны ад кры ты ў Ра ма на вi чах, 
Клi маў цы, Мар ка вi чах i Гра баў цы. Ця пер iдзе рас пра цоў ка 
пра ект най да ку мен та цыi па па доб ных аб' ек тах для на се ле ных 
пунк таў Це ру ха, Ма каўе, Мi халь кi, Ла па цi на i Цар коўе.

З па чат ку гэтага го да ў Го мель скiм ра ё не пас ля кап ра мон-
ту ўве дзе на ў экс плу а та цыю амаль шэсць ты сяч квад рат ных 
мет раў жыл ля. Ця пер ра бо ты вя дуц ца яшчэ ў шас цi жы лых 
да мах. Да кан ца го да ка пi таль на ад ра ман ту юць амаль 13 ты-
сяч «квад ра таў» жыл ля.

Сё ле та з ра ён на га бюд жэ ту на ка пi таль ны i бя гу чы ра монт 
уста ноў аду ка цыi вы дзе ле на больш за 477 ты сяч руб лёў. 
Вы дат ка ва ны срод кi для на быц ця аб ста ля ван ня вi дэа на зi-
ран ня ва ўста но вах аду ка цыi. 20 ты сяч руб лёў на кi ра ва на на 
на быц цё iн тэр ак тыў ных сэн сар ных сiс тэм для школ Го мель-
ска га ра ё на.

Ва лян цiн БАЙ КО, 
член Са ве та Рэс пуб лi кi, 
бiз нес мен:

— Ба чу, коль кi ўся го ро-
бiц ца ў кра i не, каб ча ла век 
мог за раб ляць для ся бе i 
сва ёй сям'i. Ство ра ны ўсе 
ўмо вы, каб бе ла ру сы ме-
лi маг чы масць зай мац ца 
прад пры маль нiц кай дзей-
нас цю — ад дроб на га i ся-
рэд ня га бiз не су да IТ-сфе-
ры.

Зра зу ме ла, што са мо нам з не ба нi чо-
га не ўпад зе. У кож на га жы ха ра на шай 
кра i ны па вiн на быць жа дан не са ма ад-
да на пра ца ваць, каб да бi вац ца вы со кiх 
вы нi каў. Толь кi та кi па ды ход вя дзе да 
даб ра бы ту кож на га гра ма дзя нi на.

Гэ тым прын цы пам ка рыс та ец ца i на-
ша кам па нiя. «Кон тэ Спа» па ча ла ра бо ту 
ў 1997 го дзе з вы твор час цi звы чай ных 
кал го так, якiя та ды бы лi ў дэ фi цы це. 
Сён ня мы вя ду чыя вы твор цы вы ра баў 
лёг кай пра мыс ло вас цi ў Цэнт раль най i 
Ус ход няй Еў ро пе. Ле тась знач на па шы-
ры лi асар ты мент: асво i лi вы пуск нiж няй 
бя лiз ны, тры ка та жу, шкар пэ так, ле гiн-
саў, джын саў. Гэ та му па пя рэд нi ча ла вя-
лi кая пад рых тоў чая ра бо та. Мы ўзмац-
нi лi ка ман ду, за ку пi лi аб ста ля ван не, 
удас ка на лi лi тэх на ло гii. I ця пер мо жам 
ка заць пра ста ноў чыя зру хi.

Знач ная част ка пра дук цыi прад-
прыем  ства, а гэ та 70 %, iдзе на экс парт 
у 30 кра iн све ту. Асноў ныя рын кi — гэ та 
Ра сiя i Укра i на. Але мы ды вер сi фi ку ем 
ры нак, як та го па тра буе час. На гэ та на-
цэль вае i лi дар дзяр жа вы. Та му сёння 

мы мо жам ка заць пра 
но выя ад ра сы па ста вак. 
Асвой ва ем ры нак Iз ра i ля i 
кра iн Паўд нё вай Аме ры кi. 
У Фран цыi знай шлi дыс-
трыб' ю та ра, якi мае тры-
ва лыя су вя зi, i спа дзя ём ся 
на па стаў кi ў еў ра пей скiя 
кра i ны.

Пры гэ тым «Кон тэ Спа» 
не па дзя ляе пра дук цыю на 
ўнут ра ны ган даль i экс парт. 
Усё вы раб ля ец ца на вы со-
кiм якас ным уз роў нi. На шы 

спа жыў цы гэ та цэ няць i ад да юць пе ра-
ва гу вя до ма му i пра ве ра на му вы твор-
цу. Пра гэ та свед чыць за ла ты ме даль 
у спа жы вец кай на мi на цыi на кон кур се 
«Брэнд го да»: та вар вы бра лi ме на вi-
та па куп нi кi не за леж ным апы тан нем. 
Вя до ма, у скар бон цы прад пры ем ства 
да во лi шмат роз ных уз на га род у кон-
кур сах «Брэнд го да», «Вы бар го да», 
«На род ная мар ка» i iн шых, у тым лi ку 
мiж на род ных.

Прад пры ем ства не толь кi ўклад вае 
срод кi ў раз вiц це сва ёй кам па нii, але 
i зай ма ец ца iн вес ты цый най дзей нас-
цю. Пры кла дам мо жа слу жыць ганд-
лё ва-за баў ляль ны комп лекс «Тры нi цi», 
част ка яко га ўжо да ступ на для на вед-
валь нi каў. Бу даў нiц тва аб' ек та пра цяг-
ва ец ца. Так са ма кам па нiя вы дат ка ва ла 
срод кi на доб ра ўпа рад ка ван не раз вяз кi 
ка ля ганд лё ва га цэнт ра. У го ра дзе, як i 
ў цэ лым у кра i не, для iн вес та ра ство-
ра ны спры яль ныя ўмо вы, та му мы не 
за ста ём ся ў ба ку i ўклад ва ем знач ныя 
срод кi ў рэа лi за цыю iн вес ты цый ных 
пра ек таў.

«За да ча — 
га ран та ваць 
гра мад скую 

бяс пе ку, i ўла да 
з ёй спра вiц ца»

Сяр гей РАЧ КОЎ, 
стар шы ня Па ста ян най ка мi сii Са ве та 
Рэс пуб лi кi па мiж на род ных спра вах 
i на цы я наль най бяс пе цы:

— Пы тан нi на цы я наль най бяс пе-
кi заў сё ды важ ныя, не толь кi пад час 
элек та раль на га пе ры я ду. Вы ба чы це, 
у якiм не спа кой ным све це мы ця пер 
жы вём. Я ўжо ад зна чаў ад ной чы: усе 
ча ка лi, што пас ля пан дэ мii свет ста не 
мяк чэй шы, даб рэй шы, усе пач нуць 
су пра цоў нi чаць. На са май спра ве ўсё 
ад бы ваец ца на шмат больш жорст ка. 
Кож ны ад стой вае свае на цы я наль ныя 
iн та рэ сы, кож ны iмк нец ца атры маць 
на ват у гэ тых умо вах ней кiя пе ра ва гi, 
у пер шую чар гу ў ганд лё вай, эка на мiч-
най га лi не, але асоб ныя буй ныя гуль-
цы — на ват у геа па лi тыч най пра сто ры. 
Та му, ка неш не ж, га ран та ваць гра мад-
скую бяс пе ку ў краi не — гэ та кра е ву-
голь ная за да ча ўла ды, i я ўпэў не ны, 
што яна спра вiц ца з ёй.

Ры гор БЫ СЮК, 
член Са ве та Рэс пуб лi кi, ды рэк тар 
ме ма ры яль на га комп лек су 
«Брэсц кая крэ пасць-ге рой»:

— Ха чу сён ня па га ва рыць аб 
тым, што зроб ле на ў апош нiя га ды 
i ў на шым ме ма ры яль ным комп-
лек се, i ў кра i не ў цэ лым. Толь кi 
сля пы не за ўва жыць па зi тыў ных 
пе ра мен у вя лi кiх га ра дах, а так са-
ма ў глы бiн цы, у аг ра га рад ках. Пра 
знач ныя эка на мiч ныя пра ек ты мы 
мо жам мер ка ваць на ват не вы хо-

дзя чы за ме жы ме ма ры яль на га комп лек су. Нi вод ная дэ ле га цыя 
не аб мi нае крэ пасць. Па кла нiц ца веч на му агню пры хо дзяць бiз-
нес ме ны, iн вес та ры, па лi ты кi. Яны на вед ва юць му зеi, удзель-
нi ча юць у эк скур сi ях, час та га вор ка за хо дзiць пра рэа лi за цыю 
тых цi iн шых пра ек таў, у якiх яны за цi каў ле ны.

А звы чай ныя эк скур сан ты-на вед валь нi кi, асаб лi ва з за меж-
жа, аба вяз ко ва звяр та юць ува гу на на шы доб рыя да ро гi, да-
гле джа ныя на се ле ныя пунк ты, квiт не ю чыя па лет кi. За апош няе 
дзе ся цi год дзе пе ра жы ла маш таб ную ма дэр нi за цыю Брэсц кая 
крэ пасць. Мы ад кры лi шэ раг но вых му зе яў. За гэ та мы па ста-
ян на чу ем сло вы па дзя кi, асаб лi ва ад ста лых лю дзей. Яны ж 
заў сё ды на гад ва юць нам пра важ насць, каш тоў насць мi ру i 
спа кою ў кра i не. Мне яшчэ па шчас цi ла на гэ тай ра бо це за-
стаць не ка то рых аба рон цаў крэ пас цi, ве тэ ра наў вай ны. Яны 
не стам ля лi ся на па мi наць пра наш аба вя зак пе рад ты мi, хто 
не да жыў да пе ра мо гi, — за ха ваць мiр i па ра дак. Асаб лi ва гэ та 
згад ва ец ца ця пер, ка лi ў iн тэр нэ це раз да юц ца за клi кi ўзяць 
удзел у роз ных не санк цы я на ва ных вы ступ лен нях. Гэ та вель-
мi не бяс печ на, i аба вя зак ста рэй ша га па ка лен ня — да вес цi да 
свя до мас цi дзя цей, уну каў, што лю быя спро бы дэ ста бi лi за цыi 
не да пу шчаль ныя. Не вар та ве рыць без ад каз ным за клi кам i 
пра па но вам. Трэ ба больш ду маць сва ёй га ла вой. А каб раз вiць 
умен не ду маць, ана лi за ваць, су па стаў ляць, не аб ход на чы таць 
мас тац кую лi та ра ту ру, асаб лi ва кла сi ку, гля дзець доб рае кi но, 
на вед ваць му зеi, вы стаў кi, раз вi вац ца i ўдас ка наль вац ца iн тэ-
ле кту аль на i ду хоў на.

Гэ тае сцвяр джэн не, што са мыя каш тоў ныя на све це мiр i 
спа кой, не з па вет ра ўзя ло ся, яно вы па ку та ва на на шы мi прод-
ка мi. Каб усвя до мiць яго, трэ ба са мо му мець пэў ны ўзро вень 
ве даў. Та му пры ходзь це ў крэ пасць, на вед вай це на шы му зеi, 
ду май це!
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«Ство ра ны ўсе ўмо вы, 
каб «раз бу дзiць» у бе ла ру са 
прад пры маль нiц кую жыл ку»

«Са мае каш тоў нае 
на гэ тым све це — 

мiр i спа кой»
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