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Та вар вам па він ны бу дуць 

пра даць па той ца не, якая 

ўка за на на цэн ні ку, а стра вы 

ў ка вяр ні ці рэ ста ра не — за 

столь кі, коль кі пра пі са на ў 

ме ню (вы клю чэн не — ка лі 

кошт зні зіў ся). У сі ту а цы ях, 

ка лі ў кра ме цэн ні кі не па-

спе лі за мя ніць, а ў камп'ю-

тар ужо за гру зі лі но вую 

ін фар ма цыю, па куп ні ку не 

да вя дзец ца да плач ваць.

Буй на га ба рыт ныя та ва-

ры, ця жэй шыя за 25 кі ла гра-

маў, пра да вец аба вя за ны 

бу дзе па прось бе па куп ні ка 

бяс плат на да нес ці да яго аў-

то, якое зна хо дзіц ца на пар-

коў цы ганд лё ва га аб' ек та ці 

по бач з ім.

Ка лі пра дук ты пра да-

юц ца на ва гу, іх па він ны 

бу дуць упа ка ваць бяс плат-

на. Пра ві ла не да ты чац ца 

па ке таў, якія пра па ну юць 

на ка се для ўсіх па ку пак. 

А вось кан тэй не ры для пі-

рож ных і су шы мо гуць за-

стац ца плат ны мі. На чаль-

нік упраў лен ня ар га ні за-

цыі ганд лю і гра мад ска га 

хар ча ван ня Мі ніс тэр ства 

ан ты ма на поль на га рэ гу-

ля ван ня і ганд лю Ві я ле та 

БРА ЗОЎ СКАЯ тлу ма чыць: 

кан ды тар скія вы ра бы, са-

ла та, кат ле ты і ін шая ку-

лі нар ная пра дук цыя, якая 

вы раб ля ец ца ў са мой кра-

ме, ад но сіц ца да пра дук цыі 

гра мад ска га хар ча ван ня, 

а та му но выя нор мы па 

ўпа коў цы на та кія та ва ры 

не рас паў сюдж ва юц ца.

ПРА ВІ ЛЫ 
ПА ВО ДЗІН 
У КА ВЯР НЯХ

З лю та га на ступ на га го-

да ка вяр ні, кра мы і рын кі бу-

дуць са ма стой на вы зна чаць 

свой рэ жым ра бо ты. Вы клю-

чэн не — аб' ек ты, якія пра цу-

юць пас ля 23 і да 7 га дзін: 

та кі рэ жым трэ ба ўзгад ніць з 

га рад скім, ра ён ным вы кан-

ка ма мі, мяс цо вай ад мі ніст-

ра цы яй Мін ска.

Рэ ста ра та ры ма юць пра-

ва ўста наў лі ваць пра ві лы 

па во дзін у сва іх уста но вах, 

у тым лі ку і дрэс-код.

— Зра зу ме ла, гэ та не па-

він на іс ці ўраз рэз з агульна-

пры ня ты мі эс тэ тыч ны мі 

нор ма мі ці дыс кры мі на ваць 

лю дзей, — за ўва жае Ві я-

ле та Бра зоў ская. — Ін фар-

ма цыю аб пра ві лах у сва іх 

уста но вах рэ ста ра та рам 

трэ ба змяс ціць пуб ліч на: 

яны ма юць пра ва вы браць 

лю бы да ступ ны спо саб, каб 

да вес ці яе да на вед валь-

ні каў.

ПІ РА ТЭХ НІ КУ — 
ТОЛЬ КІ ПАС ЛЯ 
16 ГА ДОЎ

У цяг ні ках між на род ных, 

між рэ гі я наль ных і рэ гі я-

наль ных лі ній біз нес-кла са 

мож на бу дзе ганд ля ваць ма-

ро жа ным, кан ды тар скі мі вы-

ра ба мі, све жай ага род ні най 

і са да ві ной, без ал ка голь ны-

мі на по ямі — пры на леж ных 

умо вах за хоў ван ня і про да-

жу пра дук таў.

Па шы рыц ца пе ра лік мес-

цаў про да жу тэх ніч на скла-

да ных та ва раў бы та во га 

пры зна чэн ня, эк зэмп ля раў 

аў ды я ві зу аль ных тво раў, 

вы ра баў з се раб ра, аў-

та ма бі ляў, пі ра тэх ніч ных 

вы ра баў бы та во га пры зна-

чэн ня І і ІІ кла саў не бяс пе-

кі. На прык лад, план шэ ты 

і фо та апа ра ты да зво ляць 

рэа лі зоў ваць не толь кі ў 

па віль ё нах і кра мах, але і 

пры раз нос ным ганд лі. Га-

лоў нае, каб пры гэ тым пра-

да вец мог прад ста віць на 

пра вер ку кам плект насць 

та ва ру і пра дэ ман стра ваць 

яго пра ца здоль насць. Упры-

га жэн ні з се раб ра, бен галь-

скія свеч кі і пе тар ды мож-

на бу дзе ку піць у кі ёс ках і 

«аст раў ках» у ганд лё вых 

цэнт рах.

Не паў на лет нім да 18 га-

доў за ба ро няць пра да ваць 

пнеў ма тыч ныя піс та ле ты, 

рэ валь ве ры і він тоў кі, лу кі і 

ар ба ле ты, якія кан струк цый-

на па доб ныя да зброі, а тым, 

ка му ня ма 16 га доў, — пі ра-

тэх ніч ныя вы ра бы бы та во га 

пры зна чэн ня.

У цэ лым пе ра лік пра віл 

для сфе ры ганд лю і гра мад-

ска га хар ча ван ня ска ра ці лі 

на 20 пра цэн таў. Пры бра лі 

па тра ба ван ні да ка са вых 

апа ра таў, па тра ба ван ні 

тэх ніч ных рэг ла мен таў, нор-

мы, якія дуб лю юц ца ін шы-

мі да ку мен та мі. На зме ны 

ў за ка на даў стве паў плы-

ва лі Дэ крэт № 7 «Аб раз-

віц ці прад пры маль ніц тва» 

і Указ № 345 «Аб раз віц ці 

ганд лю, гра мад ска га хар ча-

ван ня, бы та во га аб слу гоў-

ван ня», якія ўвя лі пэў ныя 

па слаб лен ні для вя дзен ня 

біз не су.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
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Ця пер раз гля да юц ца зме ны ў за кон 

«Аб дзяр жаў ным рэ гу ля ван ні ганд лю і гра-

мад ска га хар ча ван ня ў Рэс пуб лі цы Бе ла-

русь». З ці ка вых мо ман таў, якія ёсць у пра-

ек це, — нор ма аб тым, што буй ныя сет кі 

крам бу дуць са ма стой на раз ліч ваць до лю ў 

аб' ёме роз ніч на га та ва ра аба ро ту хар чо вых 

пра дук таў у ме жах Мін ска, аб лас ных цэнт-

раў, ра ё наў, дзе зна хо дзяц ца іх аб' ек ты. 

Ка лі до ля скла дзе больш за 20 пра цэн таў, 

суб' ект ганд лю аба вя за ны бу дзе пры пы ніць 

па шы рэн не сва ёй сет кі.

Шэ раг нор маў з за ка на даў ства пра па-

ну ец ца вы клю чыць. На прык лад, ад мя ніць 

аба вя зак рас пра цоў ваць схе мы раз мя-

шчэн ня ста цы я нар ных аб' ек таў ганд лю і 

гра мад ска га хар ча ван ня і не аб ход насць 

ства раць кра мы і ка вяр ні ў ад па вед нас ці 

з та кі мі пла на мі. Праз гэ та ад кры ваць 

но выя рэ ста ра ны ста не пра сцей, бу дуць 

умо вы для раз віц ця сва бод най кан ку рэн-

цыі.

Маг чы ма, вы клю чаць ар ты кул пра дзяр-

жаў ныя са цы яль ныя стан дар ты ў га лі не 

ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня. Да сяг-

ну тыя ў кан цы мі ну ла га го да нар ма ты вы 

свед чаць аб да стат ко вым уз роў ні раз віц ця 

інф ра струк ту ры. Да лей па вя ліч ваць стан-

дарт за бяс пе ча нас ці ганд лё вы мі пло шча мі 

і мес ца мі гра мад ска га хар ча ван ня не мэ та-

згод на. Тым больш з раз віц цём ін тэр нэ ту 

ўсё больш лю дзей бу дзе ад да ваць пе ра-

ва гу ан лайн-па куп кам.

Праб ле мы з не да хо пам крам ёсць у сель-

скай мяс цо вас ці, але іх не вы ра шыш ды рэк-

тыў ным уста наў лен нем нар ма ты ваў. Каб 

пры цяг нуць біз нес у вёс ку, па трэб ны ін шыя 

ме ры — у пер шую чар гу пад атко выя і ін шыя 

льго ты, лі чаць у МАРГ. На прык лад, прэ фе-

рэн цыі, пра пі са ныя ва ўка зе № 345. За дзе-

вяць ме ся цаў гэ та га го да імі ска рыс та лі ся 

228 юра соб і 828 ін ды ві ду аль ных прад пры-

маль ні каў. На вёс цы ад кры ла ся 218 аб' ек таў 

ганд лю і 26 — гра мад ска га хар ча ван ня.

У элект рыч ках — ма ро жа нае, 
у рэ ста ра нах — дрэс-код
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У Бе ла ру сі змя ні лі ся са ні тар ныя нор-

мы і пра ві лы ганд лю хар чо вы мі пра-

дук та мі на рын ках. За раз яны скла да-

юц ца з 36 пунк таў за мест ра ней шых 

131. Ад туль, у пры ват нас ці, цал кам знік 

раз дзел, які да ты чыў ся аса біс тай гі гі е-

ны пра даў цоў і ін шых ра бот ні каў, якія 

ўдзель ні ча юць у аба ро це пра дук цыі 

на рын ку. Уво гу ле, на пер шы по гляд, 

пра ві лы іс тот на спрас ці лі ся. Ад нак, як 

ака за ла ся, гэ та зу сім не азна чае, што 

мно гія па тра ба ван ні ад ме не ны.

З чым звя за ныя зме ны ў са ні тар ных нор-

мах і пра ві лах, якія дзей ні ча лі з 2012 го да, 

а так са ма ці азна чае ад сут насць не ка то-

рых пунк таў у но вым да ку мен це іх ад ме ну, 

«Звяз дзе» рас тлу ма чы ла на мес нік га лоў-

на га ўра ча Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі гіе-

ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда роўя 

Іна КАН ДРЭС КУЛ.

— Ак ту а лі за цыя тэх ніч ных нар ма тыў на-

пра ва вых да ку мен таў ор га на мі дзяр жаў на га 

са ні тар на га кант ро лю ро біц ца сён ня з ак-

цэн там на да вер суб' ек ту гас па да ран ня ў 

пла не га ран та ван ня бяс пе кі зда роўя на сель-

ніц тва. І ка лі ра ней мы дэ та лё ва пра піс ва лі 

ўсе па тра ба ван ні да аб' ек таў, вы твор час ці, 

то за раз да ём пра ва са ма стой на вы бі раць, 

які мі спо са ба мі бу дзе га ран та вац ца та кая 

бяс пе ка. Пры гэ тым Дэ крэт № 7 «Аб раз віц ці 

прад пры маль ніц тва» ўста наў лі вае агуль ныя 

са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ныя па тра ба ван ні, 

у тым лі ку да аб ста ля ван ня і ўтры ман ня 

рын каў пры аба ро це хар чо вай пра дук цыі. 

І но вая рэ дак цыя са ні тар ных пра ві лаў, якія 

за цвер джа ны па ста но вай Мі ніс тэр ства ахо-

вы зда роўя № 80, рас пра ца ва на з улі кам 

ужо за цвер джа ных па тра ба ван няў, якія ёсць 

у дэ крэ це.

Но выя нор мы да ты чац ца ста ну тэ ры то-

рыі і па мяш кан няў, асвят лен ня, за хоў ван-

ня і ўпа коў кі пра дук таў, умоў экс плу а та цыі 

ту а ле таў, ба раць бы з цвіл лю, шкод ны мі 

на ся ко мы мі і гры зу на мі, а так са ма вы ва зу 

смец ця. Што да ты чыц ца тэ ры то рыі рын каў, 

то ста рыя пра ві лы рэ гу ля ва лі коль касць уез-

даў, па дзел на зо ны і на ват тое, як па він ны 

раз мя шчац ца кан тэй не ры для смец ця — не 

больш за 20 мет раў адзін ад ад на го. У но-

вых пра ві лах гэ тых пунк таў ня ма. Пра пі са-

на, што ачыст ка ўрнаў для смец ця па він на 

пра во дзіц ца што дзён на па ме ры на паў нен-

ня. А вы ваз хар чо вых ад хо даў з тэ ры то рыі 

рын ку му сіць ажыц цяў ляц ца па ме ры на-

паў нен ня ёміс тас цяў. Ра ней раз груз ка пра-

дук цыі за ба ра ня ла ся не па срэд на на зям лю, 

за раз та ко га па тра ба ван ня ў да ку мен це ня-

ма. Знік лі з но вай рэ дак цыі і пунк ты пра 

вен ты ля цыю па мяш кан няў, якая па вод ле 

ра ней шых пра ві лаў за бяс печ ва ла ся пры то-

ка ва-вы цяж ны мі ме ха ніч ны мі сіс тэ ма мі, што 

не па він ны ства раць шу му, уз ро вень яко га 

вы шэй шы за да пу шчаль ны па мер.

У но вай рэ дак цыі пра пі са на, што не да-

пус ка ец ца на яў насць цві лі на пад ло зе, сце-

нах і сто лі па мяш кан няў. Ас тат нія па тра ба-

ван ні, якія да ты чы лі ся са ні тар ных нор маў 

утры ман ня сцен, пад ло гі і сто лі, з да ку мен та 

вы да лі лі. Згод на з но вай рэ дак цы яй, ту а ле-

ты не па він ны мець вы ха даў у па мяш кан ні 

рын ку, дзе ажыц цяў ля ец ца ган даль ці зна-

хо дзіц ца пра дук цыя.

Зма гац ца са шкод ны мі на ся ко мы мі, гры-

зу на мі, а так са ма птуш ка мі ў па мяш кан нях 

па-ра ней ша му трэ ба, а вось упа мі нан ня пра 

не да пу шчэн не ту ды жы вёл у но вым да ку-

мен це ня ма. Згод на са ста ры мі пра ві ла мі, 

рэа лі за цыя све жай са да ві ны і ага род ні ны 

ў ха лод ную па ру го да (пры тэм пе ра ту ры 

ні жэй 0) за ба ра ня ла ся на ад кры тых ганд лё-

вых мес цах. Та ко га па тра ба ван ня ў но вых 

нор мах ня ма. Да зва ля ец ца рэа лі за цыя ага-

род ні ны, зе ля ні ны, све жых гры боў, фрук таў 

на ад кры тых ганд лё вых мес цах (са ста лоў, 

ко шы каў, бо чак, скры няў, мяш коў, а так са-

ма з аў та ма біль на га транс пар ту).

Сель ска гас па дар чая пра дук цыя, вы раб-

ле ная гра ма дзя на мі на зя мель ных участ-

ках для вя дзен ня аса біс тай пад соб най гас-

па дар кі, са да вод ства, ага род ніц тва, мо жа 

рэа лі зоў вац ца на рын ку пас ля пра вя дзен ня 

ла ба ра тор ных да сле да ван няў і за клю чэн-

ня ла ба ра то рыі ве тэ ры нар на-са ні тар най 

эк спер ты зы рын ку аб ад па вед най якас ці. 

А асо бы, якія рэа лі зу юць гэ ту пра дук цыю, 

па він ны пра хо дзіць рэнт генф лю а раг ра фіч-

нае да сле да ван не.

Ад зна чым, што но вы да ку мент, які быў 

апуб лі ка ва ны 6 снеж ня, ус ту піць у сі лу праз 

15 дзён з мо ман ту аб на ро да ван ня.

Але на КРА ВЕЦ.

ГАНД ЛЯ ВАЦЬ ХАР ЧО ВЫ МІ ПРА ДУК ТА МІ 
СТА НЕ ПРА СЦЕЙ?

Тым ча сам

Умо вы для сва бод най кан ку рэн цыі

ЛЮ ДЗІ СПРА ВЫ
Уз на га ро дзі лі най леп шых 

кі раў ні коў хар чо вых 
прад пры ем стваў

Най леп шых кі раў ні-

коў ай чын ных прад-

пры ем стваў хар чо вай 

пра мыс ло вас ці аб ра лі 

і ўзна га ро дзі лі ў Мін-

ску. Кон курс «Ча ла век 

сва ёй спра вы — 2018» 

у гэ тай га лі не ўпер-

шы ню пра вёў біз нес-

ча со піс «Де ло (Вос-

ток+За пад)».

Як пад крэс ліў ды рэк тар 

вы да вец тва «Бе ла русь» 

Сяр гей Пе шын, хар чо-

вая пра мыс ло васць ад на 

з важ ных га лін эка но мі кі, 

якая га ран туе пра дук то вую 

бяс пе ку. З больш чым ся-

мі дзя сят каў прэ тэн дэн таў 

на пе ра мо гу бы ло абра на 

22 лаў рэ а ты. Ся род іх топ-

ме не джа ры як вя лі кіх прад-

пры ем стваў, та кіх як СА АТ 

«Ка му нар ка» (ге не раль ны 

ды рэк тар Іван Дан чан ка), 

СП ААТ «Спар так» (ге-

не раль ны ды рэк тар Алег 

Жыд коў), ААТ «Мінск Крыш-

таль» — кі ру ю чая кам па нія 

хол дын га «Мінск Крыш таль 

Груп» (ге не раль ны ды рэк-

тар Ста ні слаў Іо дзіс), ААТ 

«Гро дзен скі мя са кам бі нат» 

(ге не раль ны ды рэк тар Ана-

толь Гры шук), ААТ «Ба бу-

лі на крын ка» — кі ру ю чая 

кам па нія хол дын га «Ма гі-

лёў ская ма лоч ная кам па-

нія «Ба бу лі на крын ка» (ды-

рэк тар Дзміт рый Гла він скі), 

Глы боц кі ма лоч на-кан сер-

ва вы кам бі нат (ды рэк тар 

Ва ле рый Ду лін скі), так і ад-

нос на не вя лі кіх кам па ній. 

Ад мет на, што боль шасць 

лаў рэ а таў прад стаў ля лі не 

ста лі цу, а рэ гі ё ны.

У цы ры мо ніі ўзна га-

родж ван ня ўзя лі ўдзел на-

мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі 

Ігар Бу зоў скі і пер шы на-

мес нік стар шы ні кан цэр на 

«Бел дзярж харч прам» Ігар 

Шус таў. Лаў рэ а таў на кон-

курс вы лу ча лі про філь ныя 

мі ніс тэр ствы і ве дам ствы, 

а так са ма біз нес-са ю зы 

прад пры маль ні каў. А га-

лоў ны мі кры тэ ры я мі ад бо-

ру ста лі аса біс тыя і кі раў-

ніц кія якас ці кан ды да таў, 

пра фе сі я на лізм і эфек тыў-

насць пра цы.

Але на КРА ВЕЦ.


