
ТЭМА ТЫДНЯ 13

21

15 лютага 2019 г.

НЕХ ТА на зы вае іх апош ні мі 
з ма гі кан. У рай цэнт рах 

па сту по ва за кры ва юц ца да мы 
бы та вых па слуг, маў ляў, ня ма 
по пы ту. А вось Чэ ры каў упар та 
да каз вае ад ва рот нае. «Бы тоў ка» тут 
пра цуе, і на ват з пры быт кам. Акра мя 
До ма бы ту ў рай цэнт ры іс нуе яшчэ 
во сем комп лекс на-пры ём ных 
пунк таў на пе ры фе рыі.

Чэ ры каў скі фе но мен
Біз не су «бы тоў ка» не вель мі ці ка-

вая. Ну што мож на за ра біць на ра-
мон це адзен ня або мыц ці бя ліз ны? 
Між тым бы та выя па слу гі ў сель ска га 
жы ха ра за па тра ба ва ныя. І нех та па-
ві нен пра яго кла па ціц ца.

Ле тась комп лекс ныя пунк ты чэ ры-
каў ска га кам бі на та рэа лі за ва лі сель-
ска му на сель ніц тву па слуг, та ва раў
і пра дук цыі на 320,4 ты ся чы руб лёў — 
на 4,7 % бо лей, чым па за ле тась.
А ў цэ лым па ра ё не — на 741 ты ся чу 
руб лёў. Ся род ана ла гіч ных прад пры-
ем стваў па Ма гі лёў скай воб лас ці ліч-
ба вы шэй шая толь кі ў Асі по віч. Але ж 
па коль кас ці на сель ніц тва Асі по віц кі 
ра ён боль шы за Чэ ры каў скі амаль у 
3,5 ра за. З ін шы мі ра ё на мі, дзе яшчэ 
«жы вая» «бы тоў ка», на ват не ка рэкт-
на па раў ноў ваць — раз рыў вель мі 
ад чу валь ны. У чым жа сак рэт па пу-
ляр нас ці?

— Трэ ба не ле на вац ца пра ца ваць, — 
ка жа ды рэк тар чэ ры каў ска-
 га прад пры ем ства «Быт пас лу гі» 
Свят ла на КУ ЛІ КА ВА. — Язё ры, Са ка-
лоў ка, Ла ба наў ка, Ве ра мей кі, Рэ чы ца, 
Май скі, Лоб ча — гэ та тыя аг ра га рад кі 
і вёс кі, дзе сён ня функ цы я ну юць на-
шы комп лекс ныя пры ём ныя пунк ты 
(КПП). Плюс у Гро на ве ча ла век збі-
рае за ка зы і пе рад ае чэ ры каў ска му 
кам бі на ту па слуг. Да ход не вя лі кі, але 
для прад пры ем ства і гэ та важ на. Там 
па стры жом, тут па мы ем, па душ кі па-
чыс цім, бо ты ад ра ман ту ем, па сцель-
ную бя ліз ну па шы ем — па ка пей цы 
збі ра ец ца круг лая су ма.

Спектр па слуг — ад ра мон ту абут-
ку і адзен ня да вы ра бу акон ных рам, 
дзвя рэй і ага ро джы. Ка лі трэ ба, і ага-
 род уза руць, і ха ла дзіль нік напра кат 
да дуць.

— Усе ві ды па слуг са цы яль на га 
стан дар ту мы аказ ва ем, ма та ем ся 
ту ды-сю ды: нам за ка за лі — мы пры-
вез лі. Рэ чы ца за год са бра ла 91 ты ся чу 
руб лёў, Ве ра мей кі — 67 ты сяч, Язё ры — 
62 ты ся чы — тры КПП, а да ход, ка-
 лі склас ці ліч бы, та кі ж, як у не ка то-
рых ра ё нах. Пра цу ем і не скар дзім ся, 
што ўсё гэ та трэ ба яшчэ і ўтрым лі ваць — 
ацяп ляць, снег пры бі раць, тру бы
чыс ціць. І на па лі ва гро шы знай сці. 
Ад Чэ ры ка ва да та го ж аг ра га рад ка 
Май скі 30 кі ла мет раў. Але ж ні чо га, 
спраў ля ем ся.

Ка ман да ад на дум цаў
— На та кіх кі раў ні ках усё тры ма-

ец ца, — ацэнь вае ра бо ту Свят ла-
ны Ку лі ка вай на мес нік стар шы ні 
Чэ ры каў ска га рай вы кан ка ма Але-
на СЛЯП ЦО ВА.

Са праў ды, бо лей ад да на га сва-
ёй пра фе сіі ча ла ве ка цяж ка ўя віць. 
У «бы тоў цы» яна 53 (!) га ды. І ва кол 
ся бе са бра ла ме на ві та та кіх апан тан-
ных лю дзей, як са ма. Яны пра цу юць 
ня гле дзя чы на не са мыя вы со кія за-
роб кі і на пру жа ны гра фік ра бо ты.

Стаж ра бо ты ў «бы тоў цы» май стра 
Ні ны ПА ТА ПЕН КІ кры ху мен шы — 
42 га ды. Пер шыя 26 га доў пра ца ва ла 
фа то гра фам. Яна і за раз, ка лі трэ ба, 
бя рэ ў ру кі фо та апа рат, але ця пер 
асноў ныя яе аба вяз кі — гэ та апра цоў-
ка за явак ад на сель ніц тва. «Без на-
шай Ні ны Якаў леў ны мы столь кі б не 

за ра бі лі. Яна ж у нас кру ціц ца як ва-
вёр ка ў ко ле. Бы вае, за каз зроб ле ны, 
а раз лі чыц ца з на мі не спя ша юц ца. 
Яна ж умее да мо віц ца. Та лент», — не 
шка дуе доб рых слоў у ад рас ка ле гі 
ды рэк тар.

Ні на Якаў леў на сціп ла на зы вае 
свае да сяг нен ні лю боўю да ра бо ты.

— Скла даю гра фік вы ез ду на комп-
лекс ныя пры ём ныя пунк ты з та кім 
улі кам, каб ад на ча со ва мож на бы ло 
зра біць яшчэ не каль кі спраў. Двой-
чы ў ме сяц да стаў ля ем цы руль ні ка 
ў су сед нюю вёс ку, па да ро зе за бі ра-
ем у клі ен та праль ную ма шын ку або 
абу так у ра монт. Без та кой свое асаб-
лі вай ла гіс ты кі ў на шай спра ве сён ня 
не абы сці ся.

З на сталь гі яй пры гад вае бы лыя 
ча сы.

— Гэ та цяпер фо та апа рат у кож ным 
ма біль ні ку ёсць. А ра ней у вы хад-
ныя на ват ста я лі чэр гі сфа та гра фа-
вац ца. Аб' ёмы ўпа лі вель мі сур' ёз-
на. Па мен ша лі аб' ёмы хім чыст кі па 
ка а пе ра цыі: ме ней зда юць ды ва ноў, 
верх ня га адзен ня. За раз ак цэнт ро-
 біц ца на па шыў па кры ва лаў, па ду-
ш ак, аб ру саў — гэ та вель мі па пу ляр-
на. Так са ма за па тра ба ва ны ра монт 
скла да най бы та вой тэх ні кі. У нас ёсць 
да га вор на аб слу гоў ван не з вы твор-
цам ха ла дзіль ні каў «Ат лант», яны 
нам зап част кі па стаў ля юць. На ват з 
Кры чы ва ха ла дзіль нік ра ман та ва лі. 
Лю дзі тэх ні ку ку пі лі, а яна праз два 

ме ся цы зла ма ла ся. І мы вы ру чы лі. 
Кан ку рэн цыя толь кі на «ры ту ал ку» і, 
ка лі браць го рад, цы руль ныя па слу-
гі. Усё ас тат няе на нас. Без «бы тоў кі» 
вёс ка шмат ча го стра ціць. Пры ват-
ні ку там неці ка ва. А нас ве да юць і
ча ка юць.

Мы па ўсёй кра і не 
ка чу ем

Мож на на зы ваць «бы тоў ку» 
ата віз мам, ка заць, што яна ад жы-
ла сваё, але ра бот ніц чэ ры каў ска га 
прад пры ем ства «Быт пас лу гі» ча ка-
юць на ват да лё ка за ме жа мі іх род-
на га ра ё на.

— Ез дзім на рын кі ў Ма гі лёў, Ча ву-
сы, Мсці слаў. Па да ро зе за яз джа ем 
у роз ныя вё сач кі, за во зім пра дук ты, 
кам бі кар мы, пша ні цу, — рас каз вае 
пры ём шчы ца КПП ад чэ ры каў скіх 
«Быт пас луг» у Ве ра мей ках На тал ля 
БА РА НА ВА. — Ня даў на за ка за лі ў 
Мсці слаў скі ра ён на мат рац ні кі, па-
сцель ныя кам плек ты. Там на ша бя-
ліз на ідзе вель мі доб ра, і ра сі я не 
пры яз джа юць — ім якасць па да ба-
ец ца. Па лу тар ка каш туе 41 ру бель, 
на прык лад. Ні чо га не за леж ва ец ца. 
Наш швей ны цэх вы раб ляе па сцель-
ную бя ліз ну, ха ла ты, са роч кі, май кі, 
руч ні кі, па душ кі і шмат ча го ін ша га. 

А яшчэ ра ман ту ем абу так і адзен не 
— па 10—15 за ка заў у ме сяц пры ма ем. 
Пра цоў ны дзень у нас з 9.00 да 17.00 
га дзін, але што да ты чыц ца ры ту ал кі, 
на ват ноч чу вы яз джа ем.

Комп лекс ны пры ём ны пункт у Ве-
ра мей ках не ад на ра зо ва ста на віў ся 
най леп шым у ра ё не і на ват у маш-
та бах рэс пуб лі кі. На тал ля пра цуе 
ра зам з цы руль ні кам Га лі най Ра зі-
ка вай, якая аб слу гоў вае ту тэй шае 
на сель ніц тва ўжо 35 га доў. Двой-
чы на ме сяц вы яз джае ў су сед нюю 
Ла ба наў ку. Жа но чая стрыж ка за раз 
каш туе 8-9 руб лёў, муж чынская — 
мак сі мум 6,60.

— Ро бім і больш да ра гія за ка зы, 
за віў кі на прык лад, але та ко га по пы-
ту, як ра ней, на іх ня ма, — ка жа яна. 
— Да до му вы яз джа ем — да ін ва лі-
даў, ве тэ ра наў. Клі ен таў ста ла менш, 
але план вы кон ваю. Ле тась за ра бі ла 
9 ты сяч руб лёў. Па за ле тась бы ло 
ме ней — 8,1 ты ся чы.

З ха да вых па слуг у Ве ра мей ках — 
мыц цё бя ліз ны. На вёс цы ў асноў ным 
па жы лыя лю дзі, у якіх і ру кі ба ляць, і 
праль ныя ма шын кі не заў сё ды ёсць. 
Рас цэн кі пры ваб ныя — 1,74 руб ля за 
кі ла грам. Яшчэ і за бя руць, і пры вя-
зуць на зад. А за ад но кам бі кар мы 
во зяць па да мах — па жы лыя час та 
за каз ва юць. Ра монт тэх ні кі па ця пе-
раш ніх ча сах каш туе ня ма ла. На прык-
лад, ру ха вік за мя ніць у ха ла дзіль ні ку 
каш туе 160 руб лёў, фры ён (аха лодж-

валь ная вад касць) — 60—70 руб лёў. 
Але лю дзі звяр та юц ца. Усе ж тан ней, 
чым но вую тэх ні ку куп ляць.

— План пе ра вы кон ва ем, — за пэў-
ні вае На тал ля. — За сне жань 6300
руб лёў за ра бі лі, за сту дзень 6400. 
А план дзесь ці 6000 руб лёў. Ле там 
по пыт на на шы па слу гі вы шэй шы, зі-
мой кры ху па мян ша ец ца. Але та ко га, 
каб без пра цы ся дзе лі, ня ма.

Асноў ная праб ле ма, лі чыць На-
тал ля, ма лая зар пла та ў на сель ніц тва. 
Та му і клі ен таў не да стат ко ва. За тое 
кан ку рэн таў ня ма. Пры ват нік на дро-
бя зі не раз мень ва ец ца. А зна чыць, 
без ра бо ты, спа дзя юц ца «бы та ві кі», 
яны не за ста нуц ца.

— Ка лі пра цу ем у су сед ніх ра ё нах, 
лю дзі скар дзяц ца, што ў іх «бы тоў ку» 
за кры лі, — за ўва жае На тал ля. — Ка-
жуць, вы ма лай цы, што яшчэ тры ма-
е це ся. Мы, да рэ чы, пе ра лік па слуг 
па шы ра ем. Для нас вель мі важ на 
дай сці да кож на га.

Да рэ чы, «Га зе лі» чэ ры каў скай 
«бы тоў кі» да яз джа юць на ват да Го-
мель скай воб лас ці. Па сут нас ці, за-
ка зы тут га то вы пры маць з лю бо га 
мес ца кра і ны. Так што звяр тай це ся. 
Але май це на ўва зе: за да стаў ку 
прый дзец ца да пла ціць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

АД ДАЦЬ АД ДАЦЬ 
ЧА МА ДАН... ЧА МА ДАН... 

У ЧЫСТ КУУ ЧЫСТ КУ
Са лі гор скія бы та ві кі і не та кія за ка зы 

вы кон ва юць
ГО НАР са лі гор скіх бы та ві коў ды і на огул усіх га ра джан — 

цэнтр пры га жос ці і зда роўя «Но вы воб раз». 
У цы руль ні пра цу юць дзі ця чая, муж чын ская, жа но чая 
за лы, ёсць са ля рый, трэ на жор ная за ла, аб ста ля ва ная 
ўсім не аб ход ным ін вен та ром для та го, каб 
удас ка наль ваць і за гар тоў ваць це ла. Май стры асво і лі 
мод ны і па пу ляр ны ся род пры го жай па ло вы ча ла вец тва 
пер ма нент ны ма кі яж. У До ме бы ту ад кры ты так са ма 
ма га зін ры ту аль ных па слуг.

Ра бот ні кі кам бі на та, мож на ска заць, су пра ва джа юць 
ча ла ве ка ад яго на ра джэн ня, вя сел ля і да апош ня га дня 
жыц ця.

Тут ёсць жа лоб ная за ла, якая пра цуе без вы хад ных. 
Лю дзі аран ду юць па мяш кан не па га дзін на, на су ткі.

Усе ат ры бу ты для та го, каб да стой на пра во дзіць ча-
ла ве ка ў апош ні шлях, мож на на быць у ма га зі не ры ту-
аль ных па слуг. А яшчэ са лі гор скія бы та ві кі пра па ну юць 
хі міч ную чыст ку, ра монт, па шыў адзен ня і бя ліз ны.

Як рас ка за ла май стар участ ка хі міч най чыст кі адзен ня 
На тал ля Ба чы шча, тут ма юць усё не аб ход нае аб ста ля ван не 
для апра цоў кі роз ных ві даў вы ра баў, для аква чыст кі, су хой 
хі міч най чыст кі. Лю бую прось бу спа жыў ца за да во ляць. 
Зда ра ец ца, што пры но сяць на ват та кія рэ чы, як ча ма да ны. 
У дзень з пральні ад праў ляюць па дзве-тры то ны чыстай 
бя ліз ны, пры чым аб слу гоў ваюць не толь кі прад пры ем ствы 
і ар га ні за цыі Са лі гор ска га ра ё на, але і Мін скай воб лас ці і 
на ват кра і ны.

— Прад пры ем ства па ста ян на ўклад вае срод кі ў асноў-
ны ка пі тал, — ус ту пае ў раз мо ву ды рэк тар КУП «Са лі-

гор скі дом бы ту» Ма рыя ЖЫ ЛІЧ. — У 2017 го дзе ку пі лі 
су шыль ную ма шы ну на 50 кі ла гра маў за груз кі, у 2018-м — 
но вы аў та ма біль ГАЗ. За апош нія тры га ды вы руч ка ад 
рэа лі за цыі пра дук цыі, ра бот і па слуг вы рас ла на 25 %, 
бы та выя па слу гі — на 42 %.

Вяс коў цы так са ма не за ста юц ца па-за ўва гай бы та ві-
коў. Сель скіх жы ха роў аб слу гоў ва юць 17 комп лекс ных 
пры ём ных пунк таў. Яны бы лі ство ра ны з ну ля, з вя лі кі мі 
за тра та мі, за кошт улас ных срод каў прад пры ем ства на 
бу даў ніц тва і ра монт. У струк ту ры вы руч кі сель скіх КПП — 
34 % — гэ та па слу гі па шыц ці і ра мон це адзен ня і бя ліз-
ны, 25 % — ры ту аль ныя па слу гі, 15 % — па слу гі цы руль ні. 
Што ме сяц пад раз дзя лен ні прад пры ем ства вы кон ва юць 
250—300 за ка заў, што па сту па юць з сель скіх пры ём ных 
пунк таў, у тым лі ку — 95 % улас ны мі сі ла мі. На тыя па-
слу гі, якія не мо гуць вы ка наць са мі, за клю ча ны шэсць 
да га во раў ка а пе ра цыі са спе цы я лі за ва ны мі ар га ні за-
цы я мі і ін ды ві ду аль ны мі прад пры маль ні ка мі. Што ты-
дзень кож ны пры ём ны пункт аб' яз джае аў та транс парт 
прад пры ем ства па скла дзе ных марш ру тах, да стаў ляе 
пры ня тыя за ка зы, спе цы я ліс таў з го ра да для ака зан ня за-
яў ле ных па слуг на мес цы, раз во зіць та вар для про да жу. 
У КУП ёсць дыс пет чар скі пункт, ку ды трап ля юць за яў кі 
ад вяс коў цаў. По пы там у сель скіх жы ха роў ка рыс та юц-
ца коў дры, кам плек ты па сцель най бя ліз ны, тры ка таж, 
спец адзен не і хат нія ха ла ты.

Толь кі на ся ле тэмп рос ту бы та вых па слуг ле тась склаў 
123 %. Да вед ка бы та вых па слуг 167 ін фар муе спа жыў-
цоў аб маг чы мас ці атры ман ня па слуг на тэ ры то рыі ра ё-
на, пры мае за яў кі на вы яз ное аб слу гоў ван не і да стаў ку 
за ка заў. Па за яў цы вяс коў цаў май стры аб слу гоў ва юць 
і до ма. На прык лад, па мы юць ды ва ны, ад ра ман ту юць 
тэ ле апа ра ту ру, па стры гуць па жы лых лю дзей.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Рэн та бель ная «бы тоў ка»Рэн та бель ная «бы тоў ка»
У Чэ ры ка ве не спя ша юц ца ад маў ляц ца 

ад гэ та га па пу ляр на га на вёс цы спо са бу па слуг
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Фота носіць ілюстрацыйны характар.


