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ЗНАЙ СЦІ 
НО ВЫЯ ФОР МЫ

Шы ро ка гэ тыя важ ныя для ма-
лых га ра доў мо ман ты аб мяр коў-
ва лі пад час па ся джэн ня Са ве та па 
ўза е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня ў лю тым у Па ста-
вах. Пад час яго чле ны Са вета Рэс-
пуб лі кі су мес на з прад стаў ні ка мі 
буй ных пры ват ных і дзяр жаў-
ных ганд лё вых се так раз гля да лі 
перс пек ты вы раз віц ця сель ска га 
ганд лю. Прай шло амаль паў го-
да, ка рэс пан дэн ты «МС» за да лі ся 
пы тан нем: «Ці змя ні ла ся штось ці 
за гэ ты час?»

Вар та ад зна чыць, што шмат у 
чым ра ней ганд лё вае аб слу гоў-
ван не на сель ніц тва ў вёс цы за ле-
жа ла ад «Бел ка ап са ю за». Сён ня 
спа жы вец кая ка а пе ра цыя з'яў ля-
ец ца важ ным сек та рам эка но мі кі 
кра і ны, які аб слу гоў вае больш за 
3,4 млн ча ла век і прак тыч на ўсё 
сель скае на сель ніц тва. Дроб ны 
ган даль з'яў ля ец ца га лоў ным 
кі рун кам пра цы ка а пе ра цыі, до-
ля яко га ў агуль ным аб' ёме яе 
дзей нас ці скла дае 70 %. Акра мя 
та го, «Бел ка ап са ю зу» на ле жыць 
19 % ганд лё вых пло шчаў кра маў 
краі ны.

У той жа час на яў ны па тэн цы ял 
спа жы вец кая ка а пе ра цыя вы ка-
рыс тоў вае не да стат ко ва. Сён ня 
ў сель скай мяс цо вас ці асаб лі вую 

знач насць на бы вае зблі жэн не ін-
та рэ саў на сель ніц тва, дзяр жа вы 
і біз не су, для ча го па тра бу ец ца 
ства рэн не эфек тыў на га ме ха ніз-
ма ўза е ма дзе ян ня.

За паў го да бы лі зроб ле ны не-
ка то рыя кро кі, якія ўжо атры ма лі 
ад аб рэ нне ў сель ска га на сель ніц-
тва Ар шан с ка га ра ё на. Там, дзе не 
спра ві ла ся ка а пе ра цыя, прый шоў 
буй ны ры тэй лер. Кам па нія «Еў-
ра ган даль» на пя рэ дад ні змаг ла 
рэа лі за ваць пра ект па пе ра да чы 
больш як 30 ганд лё вых пунк таў, 
якія ра ней на ле жа лі «Бел ка ап са-
ю зу» пад ства рэн не сва іх кра маў. 
Гэ ты во пыт па лі чы лі па спя хо вым 
і ў перс пек ты ве мо гуць ужыць 
для пад тры ман ня ўзроў ню ганд-
лю ў вёс цы.

У ПО ШУ КАХ 
ЗДА РО ВАЙ 
КАН КУ РЭН ЦЫІ

Ра зам з тым у біз нес-су поль-
нас ці лі чаць, што пры ход буй ных 
кам па ній мо жа не толь кі ста ноў ча 

вы ра шыць пы тан не з раз віц цём 
ганд лю на вёс цы, але і ства рыць 
умо вы для не зда ро вай кан ку рэн-
цыі для ма ло га і ся рэд ня га біз не-
су, яко му прый дзец ца па кі нуць 
свае ні шы.

Су стар шы ня са ю за юры-
дыч ных асоб «Рэс пуб лі кан ская 
кан фе дэ ра цыя прад пры маль-
ніц тва» Вік тар МАР ГЕ ЛАЎ лі-
чыць, што праб ле ма кан ку рэн-
цыі пры ват на га і буй но га біз не су 
за клю ча ец ца ў тым, што буй ныя 
ганд лё выя сет кі кра і ны, дзя ку ю чы 
не дас ка на лас ці дзяр жаў на га рэ-
гу ля ван ня, як мі ні мум у не каль кі 
ра зоў больш кан ку рэн та здоль-
ныя, чым увесь ас тат ні ган даль 
у лю бым ра ё не.

«За раз дзе ла вая су поль насць 
фар мі руе па кет пра па ноў па раз-
віц ці ма ло га і ся рэд ня га прад-
пры маль ніц тва ў сфе ры ганд лю. 
Прад пры маль ні кі, якія пра цу юць 
у сфе ры ганд лю, што год губ ля-
юць 5-10 % рын ку ў агуль най 
до лі та ва ра аба ро ту. Сён ня ня ма 
тых ра шэн няў, якія б пра віль на 
аб мя жоў ва лі буй ны біз нес для 

пад трым кі дроб на га», — лі чыць 
Вік тар Мар ге лаў.

Так са ма, на яго дум ку, у ма-
лым біз не се скла да на быць кан-
ку рэн та здоль ным. Важ на аб' яд-
ноў вац ца і ка ар ды на ваць ла гіс-
ты ку, за куп кі. Экс перт лі чыць, 
што бе ла рус кія прадпрымальнікі 
ўсё яшчэ цяж кія на пад' ём.

«Але толь кі ў ка ар ды на цыі па 
не ка то рых па зі цы ях мож на на блі-
зіц ца да буй ных се так. Для гэ та га 
па трэб на праз рыс тае і ўза е ма вы-
гад нае су пра цоў ніц тва», — рас-
тлу ма чыў Вік тар Мар ге лаў.

У да да так, ка жу чы пра тое, 
на коль кі сён ня лёг ка не вя лі ка-
му пры ват на му прад пры ем ству 
ўвай сці на ры нак сель ска га ганд-
лю, ён ад зна чыў, што, каб ар га ні-
за ваць у на се ле ным пунк це свой 
не вя лі кі ма га зін, скла да на знай-
сці доб рае па мяш кан не. Час цей 
за ўсё прый дзец ца ўклад вац ца ў 
бу доў лю ці пе ра пра фі ля ваць тое, 
што ёсць.

Ра зам з тым экс перт лі чыць, 
што ін шыя мо ман ты, якія звя за ны 
з тэх ніч ны мі, са ні тар ны мі пра ві ла-
мі, за раз з'яў ля юц ца вы ра шаль-
ны мі для прад пры маль ні каў.

«З улі кам Дэ крэ та № 7 прай-
сці гэ тыя пра цэ ду ры знач на пра-
сцей. Афор міць да ку мен ты ўжо 
не праб ле ма», — ад зна чыў Вік тар 
Мар ге лаў.

Та кім чы нам, сён ня пы тан ні 
ства рэн ня доб рай кан ку рэн цыі 
за ста юц ца ад кры ты мі. Але ў пер-
шую чар гу важ ны мі яны з'яў ля-
ю цца для біз не су не за леж на ад 
фор мы і па ме ру. Гра ма дзя нам жа 
іс тот на, каб іх якас на аб слу гоў ва-
лі і пра па ноў ва лі шы ро кі спектр 
тава раў. За тое, што ім спа да ба-
ец ца больш, яны пра га ла су юць 
руб лём.

Ілья КРЫЖЭВІЧ.

(Заканчэнне. 
Пачатак 

на 1-й стар. «МС».)
Пар ла мен та рыі пра па-

ну юць удак лад ніць паў на-
моц твы Са ве та Мі ніст раў 
Бе ла ру сі, дэ та лі за ваць 
кам пе тэн цыю Мі ніс тэр ства 
жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі. У но вым пра ек це 
за ко на з'я вяц ца асоб ныя 
ар ты ку лы, якія рэг ла мен-
ту юць паў на моц твы Мі ніс-
тэр ства пры род ных рэ сур-
саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя і Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя.

Но вы пра ект за ко на 
да поў не ны част кай «Эка-
на міч ны ме ха нізм рэ гу ля-
ван ня ў га лі не піт но га во-
да за бес пя чэн ня».

Гас па дар скі 
па ды ход 
да піт ной ва ды

Прый шоў час па ды сці да 
праб ле мы вы ка ры стан ня 
піт ной ва ды ў на шай кра і не 
па-гас па дар ску. За раз Са вет 
Рэс пуб лі кі ад стой вае ў за ці-
каў ле ных ве дам ствах ча ты-
ры прын цы по выя па зі цыі.

На дум ку пар ла мен-
та ры яў, у пер шую чар гу 
трэ ба знай сці пра віль нае 
ра шэн не па за бес пя чэн ні 
ва дой буй ных прад пры-
ем стваў. Бо да гэ та га ча су 
ў тэх ніч ных мэ тах у на шай 
кра і не вы ка рыс тоў ва ец ца 
ва да з пад зем ных кры ніц.

Па да ных Дзяр жаў на га 
вод на га ка даст ра ў 2017 го-
дзе асноў ны аб' ём рас хо ду 
пад зем най ва ды пры хо-
дзіў ся на сфе ру жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі 
(66 % або 537,5 млн м3), 
на пра мыс ло васць 12,4 % 
(100,9 млн м3), сель-
ская гас па дар ка 14,4 % 
(116,6 млн м3).

Сі ту а цыя, ка лі прад-
пры ем ствы спа жы ва юць 
піт ную ва ду для тэх ніч-
ных па трэб, пры гэ тым 
за брудж ва ю чы на ва коль-
нае ася род дзе, скід ва ю чы 
вы твор чыя ад хо ды ў рэ кі, 
не да пу шчаль ная.

Па ста ян ная ка мі  с ія 
Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ-
гі я наль най па лі ты цы і 
мяс цо вым са ма кі ра ван-
ні пра па нуе за ка на даў ча 
ўста на віць не аб ход насць 
ука ра нен ня па ра лель най 
сіс тэ мы тру ба пра во даў 
з піт ной і тэх ніч най ва-
дой.

Пра па ну ец ца так са ма 
ўпа рад ка ваць ад но сі ны, 
звя за ныя з ра бо тай ачы-
шчаль ных збу да ван няў 
сцё ка вых вод. Пакуль на 
ўзроў ні за ка на даў ча га ак-
та яны не ўрэ гу ля ва ныя. 
Кан цэп цы яй удас ка на лен-
ня і раз віц ця жыл лё ва-ка-
му наль най гас па дар кі да 
2025 го да за мест іс ну ю чых 
па лёў філь тра цыі пла ну ец-
ца бу даў ніц тва ў рэ гі ё нах 
ачы шчаль ных збу да ван-
няў. Пра па ну ец ца пры няць 
за ко на пра ект, які бу дзе рэ-
гу ля ваць ад но сі ны як у га-
лі не во да за бес пя чэн ня, так 
і во да ад вя дзен ня.

Ства рыць сіс тэ му 
кант ро лю якас ці 
ва ды

Яшчэ ад на праб ле ма, 
якая па тра буе за ка на даў-
ча га ра шэн ня, — бес кант-
роль нае бу рэн не свід ра він 

улас ні ка мі і аран да та ра мі 
зя мель ных участ каў. Гэ тае 
пы тан не іні цы я ва на Мі ніс-
тэр ствам пры род ных рэ-
сур саў і ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя. На дум ку 
ве дам ства, у Бе ла ру сі не-
аб ход на ства рыць сіс тэ му 
кант ро лю ра цы я наль на га 
во да ка ры стан ня, якая вы-
клю чае свід ра ван не во да-
за бор ных свід ра він і за-
бор ва ды без ад па вед на га 
да зво лу ўпаў на ва жа на га 
дзяр жаў на га ор га на, і ўста-
на віць па ра дак вы да чы та-
кіх да зво лаў.

Сён ня ўсе аб' ек ты і прад-
пры ем ствы сіс тэ мы во да-
за бес пя чэн ня на сель ніц тва 
зна хо дзяц ца ў пад па рад-
ка ван ні жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кі. Пас-
ля лік ві да цыі Мі ніс тэр ства 
ме лі я ра цыі і вод най гас-
па дар кі БССР у рэс пуб лі цы 
ня ма дзяр жаў на га ор га на 
кі ра ван ня гэ тай га лі ной, 

што пры вя ло да сі ту а цыі, 
ка лі ў кра і не ня ма адзі най і 
зла джа най па лі ты кі да лей-
ша га раз віц ця сіс тэ мы вод-
най гас па дар кі. Па ста ян ная 
ка мі сія Са ве та Рэс пуб лі кі 
па рэ гі я наль най па лі ты цы 
і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
пра па нуе ства рыць на ву-
ко ва-прак тыч ны цэнтр вод-
най гас па дар кі Бе ларусі, 
які бу дзе ка ар ды на ваць 
усе праб ле мы во да гас па-
дар чай га лі ны, у тым лі ку і 
пы тан не за бес пя чэн ня на-
сель ніц тва якас най піт ной 
вод ой.

Пла ну ец ца, што з улі-
кам усіх за ўваг аб ноў ле-
ны пра ект За ко на Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь «Аб уня сен ні 
змя нен няў і да паў нен няў у 
не ка то рыя за ко ны Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь па пы тан нях 
піт но га во да за бес пя чэн-
ня» бу дзе раз гле джа ны 
на во сень скай се сіі пар-
ла мен та.

На тал ля БІ ТЭЛЬ.

СЭР ВІС І КОШ ТЫ СЭР ВІС І КОШ ТЫ 
ЯК У ГО РА ДЗЕЯК У ГО РА ДЗЕ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

НО ВЫ ПО ГЛЯД НО ВЫ ПО ГЛЯД 
НА СТА РЫЯ ПРАБ ЛЕ МЫ НА СТА РЫЯ ПРАБ ЛЕ МЫ 

ВО ДА ЗА БЕС ПЯ ЧЭН НЯВО ДА ЗА БЕС ПЯ ЧЭН НЯ

НА ША ДА ВЕД КА
Па вод ле звес так Бел ста та, 
з 2015-га па 2017 год 
коль касць роз ніч ных 
ганд лё вых аб' ек таў 
у сель скай мяс цо вас ці 
па вя лі чы ла ся на 5 % 
і на 1 сту дзе ня 2018 го да 
скла ла 10 764 адзін кі, 
ці 17,3 % ад агуль най 
коль кас ці ганд лё вых 
аб' ек таў у кра і не.

У сваю чар гу, ганд лё вая 
пло шча ма га зі наў у сель-
скай мяс цо вас ці за ана ла-
гіч ны пе ры яд змен шы ла ся 
на 3,4 % і на 1 сту дзе ня 
2018 го да скла ла 726 ты-
сяч кв. м (13,1 %).

Па вод ле апе ра тыў ных 
да ных Ганд лё ва га рэ ест ра, 
дроб ны ган даль у сель скай 
мяс цо вас ці ажыц цяў ля юць 
5308 суб' ек таў ганд лю. З іх 
2692 юры дыч ныя асо бы 
(50,7 %) і 2616 ін ды ві ду-
аль ных прад пры маль ні каў 
(49,3 %).

За раз ганд лё выя аб' ек-
ты, раз ме шча ныя ў сель-
скай мяс цо вас ці, прад стаў-
ле ныя на ступ ны мі фар ма-
та мі:

кра мы — 49,4 %;
па віль ё ны — 12,6 %;
кі ёс кі — 5,6 %;
аў та ма га зі ны — 5,7 %;
не іза ля ва ныя ганд лё-

выя аб' ек ты, па лат кі, пе ра-
соў ныя срод кі раз нос на га 
ганд лю — 26,7 %.

Ган даль на вёс цы ажыц-
цяў ля юць та кія буй ныя 
ганд лё выя сет кі, як Бел-
ка ап са юз (4077 роз ніч-
ных ганд лё вых аб' ек таў, 
раз ме шча ных у сель скай 
мяс цо вас ці), РУП «Бел-
пош та» (2101), «Бе ла рус-
наф та» і «Лу койл» (111 і 
17 крам на АЗС ад па вед на), 
ААТ «Да рОрс» (30), «Еў-
ра опт» (98), «Бел мар кет» 
(6), «Мі ла» (10), Ганд лё вы 
дом «Ла гу на» (7).

Сён ня ня ма тых 
ра шэн няў, якія б 

пра віль на аб мя жоў ва лі 
буй ны біз нес 
для пад трым кі дроб на га.
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