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«Сця ну пры хо дзі ла ся 
вы бі ваць ноч чу...»

На пы тан не, ці за ста лі ся ў Ваў-
ка выс ку кра мы, што не ка лі бы лі 
цэнт ра мі ганд лю, у рай вы кан-
ка ме ад ка за лі ад на знач на: та кія 
аб' ек ты ёсць. І ад ра зу да лі ад рас: 
бы лы ўні вер сам па ву лі цы Гар ба-
та ва. У ся рэ дзі не 90-х га доў гэ та 
быў адзін з цэнт раль ных ганд лё-
вых аб' ек таў го ра да, але па сту -
по ва ён згу біў пры ваб насць. 
У та кой сі ту а цыі апы ну лі ся мно гія 
кра мы, бо та ва раў бы ло ма ла і 
па лі цы пус та ва лі. Бу ды нак усё ж 
не ста лі пе ра пра фі ля ваць, а за ня-
лі ся рэ ар га ні за цы яй ганд лё ва га 
прад пры ем ства. І га доў праз пяць 
за мест уні вер са ма з'я ві ла ся ра-
ён нае ўні тар нае прад пры ем ства 
з пры го жай кас міч най наз вай 
«Аэ лі та». А ка лі яно ста ла на ліч-
 ваць не каль кі аб' ек таў, на зва-
лі «Аэ лі та Люкс». Да рэ чы, до ля 
дзяр жа вы тут скла дае больш за 
50 %. Ды рэк тар прад пры ем-
ства Га лі на АПА НО ВІЧ пры зна-
ец ца, што час ста наў лен ня быў 
да во лі скла да ны. Бы лы ўні вер-
сам трэ ба бы ло зра біць су час ным 
ганд лё вым аб' ек там.

— Мы па ча лі ма дэр ні за цыю, 
пры чым усе ра бо ты вя лі за ўлас-
ныя срод кі — на ват крэ ды таў не 
бра лі, — рас каз вае Га лі на Якаў-
леў на. — А каб не стра ціць па куп-
ні коў, пра ца ва лі па на чах. Мя ня лі 
аб ста ля ван не і на ват сця ну ноч чу 
вы бі лі, каб па шы рыць пло шчы.

Па сло вах ды рэк та ра, пра цоў-
ны ка лек тыў не ха цеў зда вац ца. 

Ня гле дзя чы на цяж кас ці, ні хто з 
ра бот ні каў не зволь ніў ся. Та ды і 
сфар мі ра ва ла ся ка ман да, дзя ку-
ю чы якой уда ло ся да вес ці спра ву 
да кан ца. За раз на прад пры ем-
стве пра цуе ка ля 200 ча ла век і 
асноў ны кас цяк скла да юць тыя 
ра бот ні кі, якія па чы на лі рэ ар га-
ні за цыю.

— У мя не пра цу юць у асноў-
ным жан чы ны, у якіх ёсць ма лыя 
дзе ці, са ста рэ лыя баць кі ці на о-
гул роз ныя праб ле мы. І трэ ба 
ста віц ца да гэ та га са спа чу ван-
нем. Пай сці на су страч. Гэ та так-
са ма дае свой плён, бо лю дзі не 
ўця ка юць, не ідуць шу каць, дзе 
лепш, а ста біль насць — вя лі кая 
спра ва. Ка лі толь кі па тра ба ваць, 
ад да чы доб рай не бу дзе. Бо за-
да ча кі раў ні ка — не толь кі атрым-
лі ваць пры бы так, але і кла па ціц-
ца аб лю дзях, — лі чыць Га лі на 
Апа но віч.

Яна пры зна ец ца, што за ці-
каў ле ная ў па вы шэн ні зар пла ты, 
якая па куль не вель мі вы со кая. 
Ся рэд ні за ро бак ле тась скла даў 
580 руб лёў, сё ле та  вы рас — і 
скла дае ка ля 700 руб лёў у ме сяц. 
Та ва ра аба рот за мі ну лы год склаў 
15,7 міль ё на руб лёў, чыс ты пры-
бы так — амаль 80 ты сяч. Знач ная 
част ка срод каў ідзе на ад наў лен не 
ганд лё вых ма гут нас цяў.

«Тут ні ра зу 
не на гру бі лі»

Бы лы ўні вер сам за раз з'яў ля-
ец ца су час ным ганд лё вым аб'-
ек там, які ўда ла ўпі са ны ў інф ра-

струк ту ру доб ра ўпа рад ка ва на га 
га рад ско га цэнт ра. Ад ра ман-
та ва ны фа сад, вя лі кая за ла на-
сы ча на шы ро кім асар ты мен там 
та ва раў. Як рас ка за ла на мес нік 
ды рэк та ра па ка мер цый ных 
пы тан нях Тац ця на ТА РА НЕЎ-
СКАЯ, прад пры ем ства мае шы-
ро кае ко ла па стаў шчы коў — іх 
больш за 400. Ка мер цый ны ад-
дзел пра цуе на пра мую з вы твор-
ца мі і толь кі па за меж най гру пе 
та ва раў — з іх прад стаў ніц тва мі 
ў рэс пуб лі цы. Асноў ны прын цып 
у ра бо це — ад па вя даць за про сам 
па куп ні коў.

— На прык лад, за пы таў хтось ці 
ў пра даў ца аб ней кіх ві дах пра-
дук цыі, хле ба ці яшчэ ча го, і мы 
ад ра зу шу ка ем вы твор цаў і на-
ладж ва ем па стаў ку. Мы ідзём на 
экс пе ры мен ты і па ста ян на вы ву-
ча ем по пыт, — ка жа Тац ця на Та-
ра неў ская.

Пры ход ганд лё вых се так з іх 
агрэ сіў най па лі ты кай, вя до ма, 
паў плы ваў на ра бо ту прад пры-
ем ства. Та ва ра аба рот зні зіў ся. 
Ле тась не ха пі ла не каль кі пра-
цэн таў да вы ка нан ня пла на. За-

тое ў пер шым квар та ле гэ та га 
го да ўсё нар ма лі за ва ла ся, з'я-
віў ся пры бы так, што да зво лі ла 
вы ка наць план на 110 %. Мно гія 
па куп ні кі ў рэш це рэшт вяр ну лі ся 
ў «Аэ лі ту Люкс».

Ся род іх са цы яль ны ра бот нік 
Але на Мі халь ская. Мы су стрэ лі 
жан чы ну на вы ха дзе з кра мы. 
Яна рас ка за ла, што даў но хо дзіць 
сю ды па па куп кі, вы кон вае за ка-
зы сва іх па да печ ных. Ганд лё выя 
сет кі так са ма на вед вае, але ўсё 
роў на вяр та ец ца ў «сваю» «Аэ-
лі ту». Ча му? Ка жа, што ёй па да-
ба ец ца шы ро кі асар ты мент і вет-
лі вы пер са нал.

— Мае ба бу лі і дзя ду лі лю-
бяць све жае пе чы ва, а тут вя лі кі 
вы бар пра дук цыі ўлас най вы-
твор час ці, — пры во дзіць ар гу-
мент Але на. — І што важ на, тут 
ні ра зу не на гру бі лі, а дзяў ча ты 
на ка се так аку рат на скла да юць 
та вар у кар зін ку, што на ват я так 
не ўмею.

Су сед ства з сет ка ві ком 
не пу жае

Рэ ар га ні за цыя за кра ну ла і 
кра му сіс тэ мы ва ен на га ганд лю, 
якая ў той час апы ну ла ся ў кры-
тыч ным ста не. Каб не ве шаць на 
аб' ект за мок і не ча каць, па куль 
бу ды нак раз бу рыц ца, яго да лу-
чы лі да ак цы я нер на га та ва рыст ва 
«Аэ лі та Люкс». І тая ж ка ман да, 
што «па ды ма ла» бы лы ўні вер-
сам, за ня ла ся ва ен най кра май. 
Ад ноў ле ны аб' ект вы ра шы лі на-
зваць «Ары ён».

Ня гле дзя чы на сваю кас міч ную 
наз ву, тут да во лі «зям ныя» цэ ны. 
Ка жуць, што яны са мыя ніз кія ў 
го ра дзе... За гад чы ца Воль га Да-
ні ле віч пра во дзіць па за ле, дзе 
знач ная част ка та ва ру пра да ец ца 
па ак цы ях.

— Вель мі час та ў нас тан ней 
за ін шыя кра мы мож на ку піць 
ры бу, каў бас ныя вы ра бы, ба ка-
лей ныя та ва ры. Лю дзі ве да юць 
аб гэ тым і едуць да нас. За раз, у 
лет ні се зон, дзей ні ча юць зніж кі 
на ма ро жа нае. У на шым ра ё не 
мно га дзя цей, яны час та сю ды 
за хо дзяць, — ка жа Воль га Мі-
ка ла еў на.

Між ін шым за ўва жаю, што 
не па да лё ку зна хо дзіц ца буй ны 
сет ка вы мар кет. За гад чы ца кра-
мы зга джа ец ца з тым, што кан ку-
рэн цыя ёсць. Але і «Ары ён» вя дзе 
сваю па лі ты ку ніз кіх цэн і ак цый-
ных та ва раў. У мі ну лым го дзе тут 
пе рай шлі на са ма аб слу гоў ван не. 
Да та го ж і го рад раз ві ва ец ца. Па-
блі зу ёсць дзі ця чы са док і шко ла. 
А хут ка ў мік ра ра ё не пач нец ца 
бу даў ніц тва не каль кіх шмат па-
вяр хо вых да моў. Но выя жы ха ры 

атры ма юць ганд лё вы аб' ект, што 
на зы ва ец ца, у кро ка вай да ступ-
нас ці.

За мест ба ра — 
утуль нае ка фэ

З да па мо гай ганд лё ва га 
прад пры ем ства ўцяг ну ты ў аба-
рот яшчэ адзін аб' ект, пло шчы 
яко га ра ней пус та ва лі. За раз іх 
за поў ні лі гас па дар чыя і бу даў-
ні чыя та ва ры, а так са ма бы та вая 
тэх ні ка.

Руп лі выя гас па да ры на бы лі не 
толь кі пунк ты ганд лю, але і ка фэ. 
Ра ней тут быў бар, але з-за страт-
нас ці мяс цо выя ўла ды пе рад алі 
яго ганд лё ва му прад пры ем ству. 
Па ча ла ся та таль ная ма дэр ні за-
цыя, і зноў жа за ўлас ныя срод кі. 
Ад на ві лі за лу, ку пі лі пры го жыя 
люст ры, мэб лю, ку хон нае аб ста-
ля ван не.

Ка фэ мо жа пры няць ад ра зу 
80 ча ла век. Што дзень яно пры-
ваб лі вае клі ен таў не да ра гі мі 
комп лекс ны мі абе да мі. Ку лі нар-
ная пра дук цыя па сту пае ад сюль 
у дзве кра мы прад пры ем ства і 
бу фет рай вы кан ка ма. Да рэ чы, 
цэх, як і кан ды тар скі, пра цуе 
круг ла су тач на, каб за бяс пе чыць 
па куп ні коў све жы мі вы ра ба мі. 
Улас ная пра дук цыя да па ма гае 
за ста вац ца прад пры ем ству кан-
ку рэн та здоль ным.

У рай вы кан ка ме па ве да мі-
лі, што ў го ра дзе ёсць не каль кі 
пля цо вак пад бу даў ніц тва аб'-
ек таў ганд лю. З па чат ку го да 
ад кры лі ся тры кра мы агуль най 
пло шчай 116 квад рат ных мет-
раў, а яшчэ з'я віў ся но вы аб'-
ект гра мад ска га хар ча ван ня. 
Бу ду юц ца і сет ка выя мар ке ты. 
Усё гэ та, без умоў на, доб ра для 
спа жыў ца, бо не трэ ба ехаць у 
буй ныя га ра ды па та вар. Але не 
менш важ на і тое, што дру гое 
жыц цё атры ма лі бы лыя ганд лё-
выя аб' ек ты. Яны не толь кі тры-
ма юц ца на пла ве, але і ма юць 
сваё ад мет нае мес ца ў ганд лё-
вым ася род дзі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.
Фо та Сяр гея НІ КА НО ВІЧА.

У 
Ваў ка выс ку, што на Гро дзен шчы не, сён ня ні ко га не здзі віш 
раз на стай ны мі та ва ра мі. Як ка жуць прад стаў ні кі ра ён най 
ула ды, ган даль раз ві ва ец ца і за пер шае паў год дзе тут ад кры та 

яшчэ тры но выя ганд лё выя аб' ек ты агуль най пло шчай больш за 100 
квад рат ных мет раў. Але мы вы ра шы лі да ве дац ца, як пра цу юць тыя 
кра мы, гіс то рыя якіх на ліч вае не ад но дзе ся ці год дзе. Што ста ла сён ня 
з бы лы мі ўні вер ма га мі-ўні вер са ма мі? Як вы жы ва юць мяс цо выя 
ганд лё выя прад пры ем ствы, ка лі з усіх ба коў рас туць аб' ек ты 
вя до мых се так, а па куп ні коў ва бяць бо ну са мі і зніж ка мі?

ПА-НО ВА МУ, ПА-НО ВА МУ, 
ПА-ГАС ПА ДАР СКУ...ПА-ГАС ПА ДАР СКУ...
Кра мы са вец кіх ча соў Кра мы са вец кіх ча соў 
знай шлі сваю ні шу знай шлі сваю ні шу 
і кан ку ры ру юць з вя до мы мі сет ка міі кан ку ры ру юць з вя до мы мі сет ка мі

На прык лад, за пы таў 
хтось ці ў пра даў ца 
аб ней кіх ві дах 

пра дук цыі, хле ба ці яшчэ 
ча го, і мы ад ра зу шу ка ем 
вы твор цаў і на ладж ва ем 
па стаў ку. Мы ідзём на 
экс пе ры мен ты і па ста ян на 
вы ву ча ем по пыт.

Ка лі толь кі 
па тра ба ваць, ад да чы 
доб рай не бу дзе. 

Бо за да ча кі раў ні ка — 
не толь кі атрым лі ваць 
пры бы так, але і кла па ціц ца 
аб лю дзях.


