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СТАЎ КА СТАЎ КА 
НА ЦЫ РУЛЬ НІНА ЦЫ РУЛЬ НІ

І РА МОНТ АЎ ТОІ РА МОНТ АЎ ТО
Праль ні і ду ша выя 

ўсё менш па пу ляр ныя
На вёс цы бы та выя па слу гі 

аказ ва юць 4,6 ты ся чы суб' ек таў: 
69,5 % з іх ін ды ві ду аль ныя прад-
пры маль ні кі, 30,5 % — юры дыч-
ныя асо бы. За мі ну лы год коль-
касць та кіх прад пры ем стваў вы-
рас ла на 7 %. У асноў ным гэ та 
шмат про філь ныя ар га ні за цыі ці 
фір мы, якія спе цы я лі зу юц ца на 
ад ным-двух ві дах па слуг.

— На він кі ў сфе ры пра дык та-
ва ны па шы рэн нем тэх на ло гій, 
раз віц цём кан ку рэн цыі і жа дан-
нем біз не су быць блі жэй да спа-
жыў ца. Так, усё боль шую па пу-
ляр насць у сель скіх на се ле ных 
пунк тах на бі рае вы яз ная фор ма 
аб слу гоў ван ня. Па апош ніх пад лі-
ках яе ажыц цяў ля юць 584 прад -
пры маль ні кі і ар га ні за цыі, — 
звяр тае ўва гу на тэн дэн цыі на-
чаль нік упраў лен ня са цы яль-
най сфе ры і па слуг Мі ніс тэр-
ства ан ты ма на поль на га рэ-
гу ля ван ня і ганд лю Ва ляр' ян 
БЯС ПА ЛЫ.

Най больш па пу ляр ныя цы-
руль ні, стан цыі тэх ніч на га аб слу-
гоў ван ня аў та ма бі ляў, май стэр ні 
па ра мон це і па шы ве швей ных 
вы ра баў, абут ку, ра монт і ўста-
ноў ка кам п'ю та раў, офіс на га і ін-
ша га аб ста ля ван ня. А вось пра кат 
бы та вых та ва раў, праль ні, лаз ні і 
ду ша выя ў іх тра ды цый ным вы-
гля дзе з го ду ў год ста но вяц ца 
ўсё менш за па тра ба ва ны мі.

Ка лі ў ста лі цы раз ві ва юц ца 
та кія кі рун кі, як ін дуст рыя пры га-
жос ці (у тым лі ку і для муж чын), 
пра кат аб ста ля ван ня для ве ча ры-
нак і ак тыў на га ад па чын ку, клі-
нінг, то ў сель скай мяс цо вас ці на 
іх рэд ка ро бяць стаў ку: не рэн та-
бель на. Хоць ня звык лыя па слу гі 
там ча сам усё ж та кі з'яў ля юц ца: 
на прык лад, у Ня свіж скім ра ё не 
пра па ну юць ва ку ум на-ро лі ка вы 
ма саж для ка рэк цыі фі гу ры.

Іль го ты да лі плюс
Што ра біць, каб бы та выя па-

слу гі на вёс цы не ад ста ва лі па 
якас ці і асар ты мен це ад га рад-
скіх? У мі ніс тэр стве лі чаць, што 
трэ ба сты му ля ваць прад пры-
маль ніц кую ак тыў насць, у тым 
лі ку праз льго ты і прэ фе рэн цыі, 
па шы раць сва бо ду дзей нас ці для 
прад пры маль ні каў і раз ві ваць 
кан ку рэн цыю.

— Пры няц це нар ма тыў ных 
пра ва вых ак таў, на кі ра ва ных на 
па ляп шэн не ўмоў для ар га ні за-
цыі і вя дзен ня біз не су, спры я ла 
пла на мер на му раз віц цю зга да-
най сфе ры, — ад зна чае Ва ляр' ян 
Бяс па лы.

Адзін з да ку мен таў, якія ён 
мае на ўва зе, — Дэ крэт № 7 «Аб 
раз віц ці прад пры маль ніц тва». Ён 
кар ды наль на змя ніў ме ха ніз мы 
ўза е ма дзе ян ня дзяр жаў ных ор-
га наў і біз не су, мі ні мі за ваў умя-
шан не служ бо вых асоб у ра бо ту 
прад пры ем стваў (апош нія ця пер 

са мі мо гуць уста наў лі ваць рэ жым 
ра бо ты, вы зна чаць па ра дак фар-
мі ра ван ня за ка заў, ма юць пра ва 
не ўзгад няць вы ка ры стан не га-
 ра жа з чле на мі та ва рыст ва). 
А так са ма ўзмац ніў прын цы пы 
са ма рэ гу ля ван ня біз не су і яго 
ад каз насць за сваю ра бо ту пе-
рад гра мад ствам.

Каб аказ ваць асоб ныя бы та-
выя па слу гі, не трэ ба афарм ляць 
ІП — мож на прос та пла ціць адзі ны 
па да так. Гэ та пра пі са на ва Ука зе 
№ 337 «Аб рэ гу ля ван ні дзей нас-
ці фі зіч ных асоб». Раз мо ва ідзе 
ў пры ват нас ці пра цы руль ніц кія 
і кас ме тыч ныя па слу гі, ма ні кюр 
і пе ды кюр, ра монт кам п'ю та-
раў, абут ку, мэб лі, вы твор часць 
адзен ня і абут ку, тын ка валь ныя і 
ма ляр ныя ра бо ты.

Сты му ля ваць вяс ко вых прад-
пры маль ні каў па ві нен і Указ № 345 
«Аб раз віц ці ганд лю, гра мад ска га 
хар ча ван ня і бы та во га аб слу гоў-
ван ня». Спа чат ку пад яго дзе ян-
не тра пі ла 60 пра цэн таў сель скіх 
на се ле ных пунк таў, але пас ля іх 
пе ра лік па шы рыў ся. Да ку мен там 
уста ноў ле ны пэў ныя льго ты.

— Так, на асоб ных тэ ры то ры ях 
пра ду гле джа ны асаб лі вы рэ жым 
па дат ка аб кла дан ня — па да так на 
пры бы так для прад пры ем стваў 
6 % і адзі ны па да так для ІП у 
па ме ры ба за вай ве лі чы ні (25,5 
руб ля). Вы зва ля юць так са ма ад 
па да тку на да баў ле ную вар тасць, 
на не ру хо масць, зя мель на га па-
да тку і арэнд най пла ты за ўчаст кі, 
што зна хо дзяц ца ў дзяр жаў най 
улас нас ці, — уда ец ца ў дэ та лі на-
чаль нік упраў лен ня.

Ле тась па Ука зе № 345 у 
сель скай мяс цо вас ці ад кры ла ся 
128 аб' ек таў бы та во га аб слу гоў-
ван ня.

У рам ках дзяр жаў най пра гра-
мы «Кам форт нае жыл лё і спры-

яль нае ася род дзе» на 2016—2020
га ды мяс цо выя вы ка наў чыя ор га-
ны бу ду юць і ра ман ту юць аб' ек ты 
бы та во га аб слу гоў ван ня ў ра ён -
ных цэнт рах і сель скай мяс цо-
вас ці, тэх ніч на пе ра асна шча юць 
ар га ні за цыі за кошт аб наў лен ня 
вы твор чых ма гут нас цяў, на быц ця 
аў та транс пар ту і ін ша га.

Што ўва хо дзіць
 у «сац па кет»?

Бы та вых па слуг, які мі вяс коў-
цы па він ны быць за бяс пе ча ны 
на 100 пра цэн таў, 11 ві даў. Ся род 
іх — ра монт швей ных вы ра баў, 
абут ку, мэб лі, бы та вых ма шын 
і пры бо раў, ра монт і тэх ніч нае 
аб слу гоў ван не бы та вой ра дыё-
элект ро ні кі, пра кат, цы руль ніц кія 
па слу гі, фо та, пры ём за ка заў у 
праль ню, хім чыст ку, вы раб ры-
ту аль ных пры лад.

Асноў ная на груз ка — на ка му-
наль ныя ар га ні за цыі бы та во га аб-
слу гоў ван ня. Ёсць пэў ныя нар ма-
ты вы. Так, на 1,8—2,2 ты ся чы ча-
ла век па ві нен пры хо дзіц ца адзін 
комп лекс ны пры ём ны пункт. 
У аг ра га рад ках рас паў сю джа на 
вы яз ное аб слу гоў ван не. У сель-
скіх пунк тах з коль кас цю жы ха роў 
больш за 200 яно ажыц цяў ля ец ца 
не ра дзей як раз на два тыд ні, ка лі 
ж у вёс цы на сель ніц тва менш за 
200 ча ла век — па за яў цы на пра-
ця гу двух тыд няў.

— З улі кам ка рэк ці роў кі са цы-
яль на га стан дар ту ў 2018 го дзе 
ад зна ча ла ся тэн дэн цыя рос ту 
коль кас ці прад пры ем стваў, якія 
аказ ва юць па слу гі без аб' ек та: 
ле тась іх ста ла больш у 1,5 ра за, — 
за ўва жае Ва ляр' ян Бяс па лы. —
Та кая фор ма ра бо ты — най-
больш эка на міч на эфек тыў ная 
для ма ла коль кас ных на се ле ных 
пунк таў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

 У ТЭ МУ
У кан цы мі ну ла га го да абл вы кан ка мам да ру чы лі рэ гу ля-

ваць цэ ны на па слу гі сель скіх лаз няў агуль на га ка ры стан ня і 
ду ша вых. Яны ўклю ча ны ў пе ра лік са цы яль на знач ных та ва-
раў і па слуг. Гэ та па він на за бяс пе чыць вяс коў цаў якас ны мі і 
да ступ ны мі па слу га мі па рыль няў, а так са ма да зво ліць на кі-
роў ваць срод кі мяс цо вых бюд жэ таў на фі нан са ван не дзей-
нас ці та кіх аб' ек таў.

На прык лад, у Мін скай воб лас ці гра ніч ны мак сі маль ны та-
рыф на лаз ні ўста ноў ле ны ў па ме ры 4,7 руб ля за дзве га дзі ны, 
на ду ша выя — 4 руб лі за 45 хві лін.

ШТО ЛЮДЗІ КАЖУЦЬ?
Воль га БАБ КО, стар шы ня Ага рэ віц-

ка га сель ска га Са ве та Ган ца віц ка га 
ра ё на:

— У нас за ха ва лі ся па мяш кан ні КБА з 
са вец кіх ча соў, і яны функ цы я ну юць як 
пры ём ныя пунк ты аль бо прад пры ем ствы 
па ака зан ні па слуг да гэ тай па ры. Бу дын кі 
мы ра ман ту ем і пад трым лі ва ем у па рад ку, 
яны слу жаць лю дзям. На прык лад, у Ку ка ве і 
Вя лі кіх Кру го ві чах КБА пра цу юць як пунк ты 
пры ёму. Ска жам, ча ла век пры но сіць абу так 
у ра монт аль бо па душ кі ў чыст ку, яго за каз 
афарм ля юць і ад праў ля юць у рай цэнтр. 
По тым ма шы на ра ён на га КБА пры во зіць 
рэ чы, сель скі жы хар за бі рае свой за каз на мес цы. У Ага рэ ві чах акра-
мя на зва ных па слуг па пры ёме і вы да чы пра цуе май стар па ра мон це 
адзен ня, па шы ве па сцель най і ста ло вай бя ліз ны. Тут жа два ра зы на 
ты дзень ад чы не на цы руль ня. Раз на ты дзень па гра фі ку цы руль нік аб-
слу гоў вае вяс коў цаў у Ку ка ве. У гэ тай жа вёс цы пра цуе лаз ня. Вяс коў-
цам з ін шых на се ле ных пунк таў мы пра па ноў ва лі па слу гі па да стаў цы 
ў га рад скую лаз ню, але гэ та не знай шло вод гу ку ў лю дзей.

Усе бы та выя па слу гі на ша му на сель ніц тву аказ ва юц ца праз сіс тэ му 
ра ён на га КБА. З ася род ку прад пры маль ні каў па куль не зна хо дзіц ца 
ах вот ных узяць у арэн ду па мяш кан не і аб слу гоў ваць клі ен таў у бу-
дын ках кам бі на та і пры ём ных пунк таў. Не сак рэт, што мо ладзь ця пер 
аказ вае і атрым лі вае па слу гі з да па мо гай ін тэр нэт-ста сун каў. Пры чос-
 ку ці ма ні кюр ро бяць з вы ез дам на ква тэ ру май стра аль бо клі ен та. 
І гэ та ўжо ха рак тэр на на ват для на шай па лес кай глы бін кі.

Га лі на СМОЛЬ СКАЯ, жы хар ка аг-
ра га рад ка Даб ра мыс лі Лёз нен ска га 
ра ё на:

— У нас да во лі буй ны на се ле ны пункт 
(больш за 1000 жы ха роў. — Аўт.). Ёсць 
са док, шко ла (і на ват му зыч ная), пош та, 
банк. На жаль, у апош нім аказ ва юць па-
слу гі не ва ўсе пра цоў ныя дні, а толь кі тры 
ра зы на ты дзень.

Па слу гі «бы тоў кі» аказ ва юць з вы ез дам 
да нас. У спе цы яль ным па мяш кан ні пры-
ма юць за ка зы на ра монт адзен ня, па слу гі 
хім чыст кі і гэ так да лей. За па тра ба ва ныя і 
па слу гі цы руль ні... Але я аса біс та пры яз джаю ў Лёз на ў цы руль ню 
дзяр жаў на га прад пры ем ства бы та во га аб слу гоў ван ня «Даб ра быт». 
І ўну ка пры во жу. Там дзяў ча ты вель мі вет лі выя і пра фе сі я нал кі доб-
рыя. Ра зу ме юць, што лю дзі хо чуць вы гля даць пры го жа. Асаб лі ва 
жан чы ны, не за леж на ад ўзрос ту.

Ча му б і не па ехаць, ка лі да рай цэнт ра ўся го 12 кі ла мет раў. І па 
тры-ча ты ры ра зы што дня на аў то бу се зруч на да бі рац ца. Пры яз джаю 
ў рай цэнтр, бы вае, са сва я ка мі, зна ё мы мі, каб ад па чыць у ка фэ. 
На жаль, у нас у вёс цы ня ма ку ды пай сці, каб вы піць ка вы, з'ес ці 
бу тэрб род, пі рож нае. Бы ло б доб ра, каб, мо жа, нех та з прад пры-
 маль ні каў па жа даў ства рыць мес ца для ся мей на га ад па чын ку ў 
Даб ра мыс лях. Тым больш што ў нас ёсць па мяш кан ні, якія не вы ка-
рыс тоў ва юц ца.

У цэ лым ня ма асаб лі вых на ра кан няў на конт дзей нас ці «бы тоў кі», 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня і гэ так да лей.

Ма ры на КЛЮ Е ВА, стар шы ня Сма ля-
віц ка га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў:

— Ра ён ны кам бі нат бы та во га аб слу гоў-
ван ня на сель ніц тва аказ вае шы ро кі спектр 
па слуг. Але на шы май стры, ра бот ні кі «бы-
тоў кі» ў па ста ян ным твор чым по шу ку, 
імк нуц ца па шы раць пе ра лік па слуг для 
жы ха роў го ра да і ра ё на. Тым больш што 
і геа гра фіч нае ста но ві шча на ша га ра ё на ў 
ней кай сту пе ні аба вяз вае да та го, каб мы 
на сва ёй тэ ры то рыі змаг лі ака заць як ма-
га больш па слуг і лю дзям не да во дзі ла ся 
ехаць у су сед нія га ра ды — Ба ры саў, Мінск. 
Та му мы імк нём ся пры цяг нуць клі ен таў да-
ступ ны мі і якас ны мі па слу га мі на мес цы, каб ча ла век не звяр таў ся ў 
ра ён ны цэнтр або на ват у комп лекс ныя пры ём ныя пунк ты, якія раз-
ме шча ны ў буй ных на се ле ных пунк тах сель скай мяс цо вас ці. Ра бот ні кі 
«бы тоў кі» вы яз джа юць на дом для ака зан ня па слу гі, пры ма юць за каз 
і да стаў ля юць яго ад ра са ту.

Аляк сандр ВА СІ ЛЕ ВІЧ, ста рас та вёс кі Берш ты Шчу чын ска га 
ра ё на:

— На шу вёс ку мож на на зваць ад да ле най. З усіх аб' ек таў — кра ма 
ды пош та. У ФА Пе пры ём вя дзец ца раз на ты дзень, ха ця не ка лі тут 
бы ла да во лі пры стой ная баль ні ца і на ват шко ла. Пас ля та го як не ста ла 
кал га са, па ча лі зні каць і мно гія аб' ек ты, у тым лі ку і бы та вы кам бі нат. 
Най блі жэй шы комп лекс ны пункт зна хо дзіц ца ў Шчу чы не, гэ та ад 
Берш таў 44 кі ла мет ры. На пра мую транс парт ту ды ідзе па пят ні цах і 
ня дзе лях. Най блі жэй шы аг ра га ра док — Но вы Двор, але і там комп-
лекс на га пры ём на га пунк та ня ма. Каб ад ра ман та ваць бы та вую тэх ні ку 
ці тэ ле ві зар, звяр та юц ца да пры ват ных май строў. Яны пры яз джа юць 
і аказ ва юць па слу гі на мес цы. З праль няй так са ма ня ма праб лем. 
Паў сюд на пра бу ра ны свід ра ві ны, і лю дзі ка рыс та юц ца праль ны мі 
ма шы на мі. Мяс цо выя май стры хі мо гуць зра біць ней кі дроб ны ра монт 
адзен ня. Хоць на ша вёс ка не вя лі кая, за раз тут жы ве пад 150 ча ла век, 
лю дзі ад но ад на му да па ма га юць: пад вя зуць ку ды трэ ба, пры не аб-
ход нас ці ад да дуць ці за бя руць за каз су се да. Да мя не, як да ста рас ты, 
так са ма звяр та юц ца, але ў асноў ным па ін шых праб ле мах — вы пі саць 
дроў ці знай сці ма шы ну, каб тэр мі но ва штось ці пе ра вез ці. Асаб лі вай 
па трэ бы ў пры ём ным пунк це ня ма, бо та кія пы тан ні ўзні ка юць да во лі 
рэд ка і кож ны вы ра шае іх са ма стой на.
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)


