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ХТО НА НО ВЕНЬ КА ГА?
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Да рэ чы, пра «Ста лі цу». 

Ме на ві та яе шмат хто па чаў 

пры во дзіць у якас ці пры кла-

ду ганд лё ва га цэнт ра, які 

стра ціў сваю па пу ляр насць 

са з'яў лен нем но вых. Маў-

ляў, ад туль сы хо дзяць усе 

за меж ныя брэн ды. Але гэ та 

імі джу цэнт ра пай шло на ват 

на ру ку: ён стаў уні каль ным, 

дзе ця пер раз ме шча ны фір-

мо выя кра мы пе ра важ на 

бе ла рус кіх вы твор цаў. Чым 

не ту рыс тыч ная кроп ка? Па-

га дзі це ся, за меж ні ку знач-

на ці ка вей да ве дац ца, што 

вы раб ля юць мяс цо выя фаб-

ры кі, чым зноў ку ўба чыць 

шэ раг ма га зі наў-бліз нят вя-

до мых брэн даў, якія мож на 

знай сці па ўсім све це.

Але, вя до ма, за па тра ба-

ван ні ў па куп ні коў за апош ні 

дзя ся так га доў вы рас лі! Ця-

пер мін ча не звяр та юць ува гу 

не толь кі на на яў насць пэў-

ных кра маў, але і на ды зайн 

бу дын ка, да дат ко выя па-

слу гі, якія мож на атры маць, 

зруч насць пар коў кі і пе ра мя-

шчэн ня па ганд лё вым цэнт-

ры і, вя до ма ж, на бяс пе ку. 

Імідж скла да ец ца на ват з 

дро бя зяў: на яў нас ці бяс плат-

на га ту а ле та ці гар дэ ро ба. 

Так што прос та па бу да ваць 

ганд лё вы цэнтр і раз ліч ваць 

на пос пех на ўрад ці вар та: 

сва іх па куп ні коў, як ака за ла-

ся, трэ ба яшчэ і за баў ляць, і 

ўся ляк пры ваб лі ваць.

Ад на з важ ных тэн дэн цый 

у бу даў ніц тве муль ты функ цы-

я наль ных комп лек саў — раз-

мя шчэн не блі жэй да спаль-

ных ра ё наў. Прык лад та му — 

два гі ган ты: Dana Moll каля 

станцыі метро «Ус хо д» і Green 

Cіty на Ка мен най Гор цы. Ка лі 

Dana Moll ужо па спеў дзя ку-

ю чы ўні каль ным для Мін ска 

кра мам са браць сваю па ста-

ян ную аў ды то рыю, то Green 

Cіty, што ад крыў ся менш за 

ме сяц та му, па куль вы гля дае 

як фі лі ял пус ты ні. За ве ша ныя 

ба не ра мі віт ры ны кра маў і 

ня шмат па куп ні коў на ве лі-

зар ную пло шчу — не над та 

ра дас ная кар ці на. Але, як па-

каз вае прак ты ка, на пра ця гу 

го да ўсё, ве ра год на, кар ды-

наль ным чы нам зме ніц ца. 

У ка вяр ні, ад кры тыя там, уве-

ча ры ў пят ні цу ўжо не па тра-

піць.

Атрым лі ва ец ца, што 

зруч ныя цэнт ры Мін ску па-

куль па трэб ныя, бо свай го 

па куп ні ка атрым лі ва ец ца 

зай мець кож на му. Пы тан не 

ў ін шым. Па ло хае тое, што 

па ход у ганд лё вы цэнт р ста-

но віц ца га лоў най за баў кай 

для мно гіх сем' яў. Вя до ма, 

там ад бы ва ец ца шмат ці ка-

вых па дзей, але імк нен не 

да та таль на га спа жы ван-

ня, ма быць, не най леп шая 

з мэт...

1000 мет раў 
на ты ся чу ча ла век?

З абы ва цель ска га пунк-

ту гле джан ня ўсё мо жа вы-

гля даць ад ным чы нам, а 

вось ліч бы ска жуць зу сім 

ін шае. Каб рас ста віць усе 

кроп кі над «і» і вы свет ліць, 

якая сі ту а цыя з ганд лё вы-

мі цэнт ра мі на са мрэч, мы 

звяр ну лі ся да на чаль ні ка 

ўпраў лен ня ганд лю і па-

слуг Мін гар вы кан ка ма 

Ні ны ЕМЯЛЬ Я НА ВАЙ.

Спе цы я ліст ад зна чы ла, 

што бу даў ніц тва ганд лё вых 

аб' ек таў у Мін ску ажыц цяў-

ля ец ца на пад ста ве ге не-

раль на га пла на раз віц ця з 

улі кам бу даў ні чых нор маў. 

Да рэ чы, са цы яль ныя нор мы 

па аб' ёме ганд лё вых пло-

шчаў на ду шу на сель ніц тва 

ў Мін ску так са ма ёсць. Яны 

вы зна ча ны па ста но вай Са-

ве та Мі ніст раў і скла да юць 

мі ні мум 600 мет раў квад-

рат ных на ты ся чу ча ла век. 

На сён ня за бяс пе ча насць 

ганд лё вы мі пло шча мі тро-

хі вы шэй за нор му — 650 

мет раў квад рат ных на ты-

ся чу ча ла век. Але гэ та яшчэ 

не мя жа: да 2020 го да па-

каз чык па ві нен да сяг нуць 

900 мет раў квад рат ных на 

ты ся чу ча ла век. Пу жац-

ца та ко га рос ту не вар та. 

У па раў на нні з мно гі мі ін-

шы мі буй ны мі га ра да мі ліч-

бы ў Мін ску да во лі сціп лыя. 

Так, на прык лад, у Маск ве 

да та го ж пе ры я ду пла ну-

юць да вес ці аб' ёмы ганд лё-

вых пло шчаў да 1,5 ты ся чы 

мет раў на ты ся чу ча ла век. 

Яшчэ не каль кі га доў та му 

ў тым жа Санкт-Пе цяр бур-

гу па каз чык ужо пе ра вы сіў 

1000 квад рат ных мет раў на 

ты ся чу ча ла век. Да рэ чы, 

ме на ві та та кія ліч бы ха рак-

тэр ныя і для буй ных га ра-

доў За ход няй Еў ро пы.

На раз ва жан не «Ка му 

гэ та ўсё трэ ба?» лепш за 

ўсё ад ка жуць ліч бы. Ка лі на 

1 сту дзе ня 2016 го да ўзро вень 

фак тыч на га вы ка ры стан ня 

ганд лё вых мес цаў скла даў 

62,3 %, то ў па чат ку 2018 го-

да — ужо 81,2 %. Пры чым 

агуль ная коль касць ганд лё-

вых цэнт раў і рын каў за гэ ты 

пе ры яд уз рас ла са 106 да 119. 

Так што ўсё прос та з пунк ту 

гле джан ня эка но мі кі: по пыт 

на ра джае пра па но вы.

Што бу дзе з рын ка мі
За раз на тэ ры то рыі Мін-

ска іх пра цуе 23, і ад маў-

ляц ца ад та ко га фар ма ту 

ганд лю ні хто не збі ра ец-

ца. Як пад крэс лі ла мая 

су раз моў ні ца, іх га лоў ная 

функ цыя — за бес печыць 

да ступ нас ць для фер ме-

раў і фі зіч ных асоб, якія 

вы рошч ва юць і рэалізуюць 

сель гас пра дук цыю. Ды і рэ-

ча выя рын кі так са ма зна хо-

дзяць сва іх па куп ні коў: ка лі 

мо ладзь імк нец ца куп ляць 

брэн да выя рэ чы мас-мар ке-

та, то прад стаў ні кі ста рэй-

ша га па ка лен ня ад да юць 

пе ра ва гу па куп кам воп рат кі 

ў зна ё мых, пра ве ра ных га-

да мі пра даў цоў на рын ках. 

І на огул у мно гіх га ра дах 

све ту ў да вед ні ку па го ра-

дзе ад ным з пер шых пунк-

таў па ра яць вам на ве даць 

мяс цо вы ры нак. Да рэ чы, 

у Мін ску та кі аб' ект так са ма 

ёсць — за апош нія не каль-

кі га доў Ка ма роў скі ры нак 

стаў моц ным брэн дам.

— Што да ты чыц ца сла ву-

тых шмат функ цы я наль ных 

комп лек саў, якія апош нім 

ча сам з'яў ля юц ца ў ста лі цы 

ўсё час цей, то яны, у пер-

шую чар гу, пры зна ча ныя для 

зруч нас ці на сель ніц тва. Бо ў 

іх раз мя шча юц ца не толь кі 

кра мы ганд лё вых се так, але 

і брэн да выя кра мы, аб' ек ты 

гра мад ска га хар ча ван ня, бы-

та во га аб слу гоў ван ня, за баў-

ляль ныя цэнт ры для дзя цей 

і да рос лых — кат кі, кі на тэ-

ат ры, гуль ня выя зо ны. Хі ба 

ёсць неш та дрэн нае ў тым, 

каб усе не аб ход ныя та ва ры 

і па слу гі атры маць у ад ным 

мес цы, да та го ж не да лё ка ад 

до ма, а не шукаць іх па ўсім 

го ра дзе? На ўрад ці. Да та-

го ж зда ро вая кан ку рэн цыя 

на па куп ні ках ад бі ва ец ца 

толь кі вы гад ным чы нам, — 

лі чыць Ні на Емяль я на ва.

На дум ку спе цы я ліс та, 

бу даў ніц тва но вых ганд лё-

вых цэнт раў ста ноў ча ўплы-

вае і на з'яў лен не кра маў 

не да ступ ных ра ней ма рак. 

Ка лі ка заць пра за меж ных 

вы твор цаў, то бе ла ру сы пе-

ра ста юць ез дзіць у ін шыя 

кра і ны «на за ку пы» і не вы-

во зяць ва лю ту з кра і ны. Ка лі 

раз мо ва ідзе аб фір мо вых 

кра мах бе ла рус кіх вы твор-

цаў, якіх ра ней мож на бы ло 

знай сці толь кі ў ін тэр нэ це, то 

плюс — у пад трым цы свай го 

легп ра ма.

Да р'я КАС КО.

Толь кі ліч быТоль кі ліч бы
Ця пер роз ніч ная сет-

ка ў Мін ску скла да ец ца 

з 8681 ганд лё ва га аб'-

ек та, з якіх — 5,5 ты ся-

чы кра маў і 96 ганд лё-

вых цэнт раў. Да рэ чы, 

за пер шыя два ме ся цы 

гэ та га го да тэм пы роз-

ніч на га та ва ра аба ро-

ту ўзрас лі на 111,7 %. 

У пер шую чар гу гэ та 

за кра ну ла ган даль пра-

мыс ло вы мі та ва ра мі 

пра цяг ла га ка ры стан ня 

і аў та ма бі ля мі.

Фар мат 
чэм пі я на ту

Ся мён Ша пі ра ад зна чыў, што 

праз не каль кі дзён пас ля за вяр-

шэн ня фі наль ных гуль няў чэм-

пія  на ту Бе ла ру сі прад стаў ні кі 

16 ха кей ных клу баў са бра лі ся ў 

фе дэ ра цыі, каб аб мер ка ваць бу ду-

чы ню гэ та га ві ду спор ту і пры няць 

ра шэн ні, якія па він ны паў плы ваць 

на ін тэн сіў нае раз віц цё ха кея.

У пер шую чар гу зме ны бу дуць 

да ты чыц ца ўнут ра на га чэм пі я-

на ту. Так, з на ступ на га се зо на 

16 ка ман даў бу дуць па дзе ле ныя 

на два ды ві зі ё ны — А і В (у за-

леж нас ці ад вы ні ко вас ці). Акра мя 

та го, у ка ман даў у чэм пі я на це па-

вя лі чыц ца коль касць гуль няў: ка лі 

ра ней іх бы ло ка ля 40, то за раз 

ха ке іс там трэ ба бу дзе згу ляць па 

56 мат чаў.

Асаб лі вую ўва гу стар шы ня фе-

дэ ра цыі ўдзя ліў пы тан ню ле гі я не-

раў у бе ла рус кіх клу бах. Ця пер іх 

35, пры чым 25 — ра сій скія ха ке-

іс ты. Пры ня та ра шэн не, што ў ад-

ным мат чы кож ная ка ман да мо жа 

вы ка рыс тоў ваць да 5 ле гі я не раў.

Што да спрэ чак пра ўзрост 

гуль цоў — вы ра ша на, што кож-

ная ка ман да мо жа за явіць 7 ха-

ке іс таў, чый уз рост больш за 

28 га доў. «Бы ло шмат спрэ чак на 

гэ тую тэ му. Уся го ў бе ла рус кім 

ха кеі 71 ча ла век, што да сяг ну лі 

ўзрос ту 28 га доў або яго пе ра вы-

сі лі. Мы не мо жам стра ціць гэ тых 

хлоп цаў, з вя лі кай па ва гай да іх 

ста вім ся. Я ду маю, яны мо гуць 

ака заць сур' ёз ную пад трым ку 

трэ нер ска му шта бу і вес ці за са-

бой мо ладзь, але та кім ра шэн нем 

мы ад кры ва ем да ро гу ма ла дым 

ха ке іс там», — пад крэс ліў Ся мён 

Ша пі ра.

Стар шы ня фе дэ ра цыі на га даў, 

што ўсе ра шэн ні пры ма лі ся ка ле-

гі яль на на на ра дзе з удзе лам трэ-

не раў і кі раў ні коў усіх бе ла рус кіх 

клу баў. Ка лі бу дуць яшчэ ней кія 

кан струк тыў ныя пра па но вы, то іх 

так са ма мож на аб мер ка ваць, да 

но ва га се зо на яшчэ ня ма ла ча су.

Зар пла ты 
і бо ну сы

Ра ней кож ны клуб сам са бе 

фар мі ра ваў бюд жэт у за леж нас-

ці ад маг чы мас цяў сва іх спон са-

раў. «Хтось ці зна хо дзіў больш 

гро шай і пе ра мань ваў адзін у 

ад на го гуль цоў. Вя до ма, мож на 

са браць гро шы, най леп шых гуль-

цоў і стаць чэм пі ё нам, але дзе 

трэ нер ская пра ца, дзе мо ладзь, 

якую вы па він ны га да ваць?» — 

за пы таў Ся мён Ша пі ра. Ён пад-

крэс ліў, што да гэ та га ча су іш лі 

не столь кі спар тыў ныя спа бор-

ніц твы, коль кі фі нан са выя. Та му 

ў на ступ ным се зо не вы ра ша на 

ўдвая па мен шыць зар пла ту ха-

ке іс там і трэ не рам.

Кож ны ха кей ны клуб ця пер бу-

дзе мець фі нан са вы лі міт, згод на 

з якім ся рэд ні за ро бак ха ке іс та ў 

ме сяц у ды ві зі ё не А скла дзе 4 тыс. 

бе ла рус кіх руб лёў, у ды ві зі ё не В — 

у два ра зы менш. Ад нак за кож ны 

пе ра мож ны матч ха ке іс там бу дуць 

пра ду гле джа ны бо ну сы.

На пя рэ дад ні 
Ка пен га ге на

Ка ля трох тыд няў за ста ло ся 

да стар ту чэм пі я на ту све ту па 

ха кеі ў Да ніі, та му і гэ тую тэ му 

не абы шлі на вя лі кай прэс-кан-

фе рэн цыі. Трэ нер на цы я наль-

най збор най і на стаў нік «Нё ма-

на» Сяр гей ПУШ КОЎ ад зна чыў 

доб рую пад рых тоў ку гуль цоў 

і іх ма ты ва цыю па ка заць ся бе 

на пла не тар ным пер шын стве. 

«У на шай збор най ня дрэн ны пад-

бор ха ке іс таў, бая здоль ны. Трэ-

ні ро вач ныя гуль ні па каз ва юць, 

што ў іх ёсць па тэн цы ял. Хлоп цы 

цу доў на ра зу ме юць, што аба ра-

ня юць го нар кра і ны, вы клад ва-

юц ца на трэ ні роў ках, у мат чах. 

У да да так бе ла рус кія гуль цы 

атры ма юць шанц пра явіць ся бе 

на су свет ным фо ру ме, па ка заць 

з леп ша га бо ку», — за зна чыў на-

стаў нік.

На чаль нік ад дзе ла пра вя-

дзен ня спа бор ніц тваў ФХБ Ула-

дзі слаў КЛАЧ КОЎ да даў, што ва-

кол сё лет ня га чэм пі я на ту ўзняў ся 

до сыць вы со кі ажы я таж, мно гія з 

гуль цоў НХЛ ужо да лі сваю зго ду 

на ўдзел у тур ні ры ў сва іх збор ных. 

Ча ка ец ца, што бу ду чы чэм пі я нат 

бу дзе ад ным з са мых скла да ных 

і ці ка вых за апош нія пяць-сем га-

доў.

Да рэ чы, у фе дэ ра цыі ўжо сур'-

ёз на за ду ма лі ся і аб скла дзе на 

чэм пі я нат све ту 2021 го да, які 

Мінск і Ры га пра вя дуць су мес на. 

На дум ку спе цы я ліс таў, у на цы я-

наль ную ка ман ду мо гуць увай сці 

мно гія гуль цы з ця пе раш ня га пад-

рас та ю ча га па ка лен ня — юні ёр-

скай і ма ла дзёж най збор ных.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



На па рад ку дняНа па рад ку дня  

КАН СТРУК ТЫЎ НЫЯ РА ШЭН НІ ДЗЕ ЛЯ БУ ДУ ЧЫХ ПЕ РА МОГ
Як па ві нен жыць ай чын ны ха кей

Пас ля за вяр шэн ня плэй-оф чэм пі я на ту кра і ны і за не каль кі тыд-

няў да стар ту чэм пі я на ту све ту па ха кеі стар шы ня Фе дэ ра цыі 

ха кея Бе ла ру сі Ся мён ША ПІ РА з прад стаў ні ка мі трэ нер ска га 

шта ба збор най і ін шы мі спе цы я ліс та мі сфе ры пра вёў вя лі кую 

прэс-кан фе рэн цыю, на якой рас ка заў пра но ва ўвя дзен ні, якія 

бу дуць дзей ні чаць у на ступ ным се зо не.
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