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Асаб лі васць Ві цеб шчы ны ў тым, што тут са мая 

вя лі кая коль касць на се ле ных пунк таў у кра і не — 

ка ля 6,3 ты ся чы. Але, не за леж на ад мес ца пра-

жы ван ня, на ват у са мых ад да ле ных і ма ла на се-

ле ных вёс ках гра ма дзя не атрым лі ва юць комп-

лекс бы та вых па слуг.

Як па ве да мі лі ў га лоў ным упраў лен ні ганд лю і па слуг 

Ві цеб ска га аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та, за дзе вяць 

ме ся цаў бя гу ча га го да жы ха рам воб лас ці ака за лі бы та-

 вых па слуг на 73,6 міль ё на руб лёў. Для па раў на ння, 

за ана ла гіч ны ле таш ні пе ры яд — 70,3 міль ё на.

На чаль нік ад дзе ла ар га ні за цыі ганд лю і бы та-

вых па слуг га лоў на га ўпраў лен ня ганд лю і па слуг 

Ві цеб ска га абл вы кан ка ма На тал ля ЕЛІ СЕ Е ВА рас-

тлу ма чы ла, што асноў ныя бы та выя па слу гі — ра монт 

швей ных вы ра баў, абут ку, мэб лі, бы та вых ма шын і 

пры бо раў. А яшчэ — ра монт і тэх ніч нае аб слу гоў ван не 

бы та вой ра дыё элект рон най апа ра ту ры. Плюс — па-

слу гі пра ка ту, цы руль ні, фо та па слу гі, пры ём за ка заў у 

праль ню, хім чыст ку, вы раб ры ту аль ных та ва раў...

Звыш 3,3 ты ся чы суб' ек таў гас па да ран ня зай ма-

 юц ца «бы тоў кай»: 34 % — юры дыч ныя асо бы, 66 % — 

ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі.

У сель скай мяс цо вас ці бы та выя па слу гі аказ ва-

юць ка ля 360 суб' ек таў гас па да ран ня (з іх —71 % — 

ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі, 29 % — фір мы, 

прад пры ем ствы). Сё ле та коль касць аб' ек таў бы та-

во га аб слу гоў ван ня, раз ме шча ных у глы бін цы, па вя-

лі чы ла ся больш чым на 30.

Фор мы аб слу гоў ван ня для кож на га сель ска га на-

се ле на га пунк та вы зна ча юц ца з улі кам по пы ту і па-

трэ бы жы ха роў.

Як удак лад ні лі ў га лоў ным упраў лен ні, да ступ насць 

асноў ных ві даў бы та вых па слуг вяс коў цам за бяс печ-

ва ец ца не толь кі за кошт функ цы я на ван ня сет кі ста-

 цы я нар ных аб' ек таў, але і ар га ні за цы яй вы яз но га 

аб слу гоў ван ня, ака зан ня па слуг па за яў цы.

Аб слу гоў ван не жы ха роў ад да ле ных і ма ла на се-

ле ных вё сак, як пра ві ла, ажыц цяў ля юць пе ра соў ныя 

комп лекс ныя пры ём ныя пунк ты. Яны кур сі ру юць па 

за ма ца ва ных за імі тэ ры то ры ях у ад па вед нас ці з гра-

фі ка мі. Апош нія ўзгод не ны з мяс цо вы мі вы ка наў чы мі 

і рас па рад чы мі ор га на мі ўла ды.

«Ма біль ныя бы тоў кі» да зва ля юць аказ ваць не ка-

то рыя па слу гі на мес цы. На прык лад, у вёс цы мож-

на пад стрыг чы ся, сфа та гра фа вац ца, а яшчэ зра біць 

дроб ны ра монт швей ных вы ра баў.

Ле тась і сё ле та ў воб лас ці, каб па шы рыць вы яз ное 

бы та вое аб слу гоў ван не, прад пры ем ствы ку пі лі пяць 

аў та ма бі ляў («ГАЗ» 2705, якія ў на ро дзе на зы ва юць 

«Га зель»). А ўся го ў пар ку «бы то вак на ко лах» больш 

за двац цаць ма шын.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Ві цеб шчы наВі цеб шчы на

«БЫ ТОЎ КА» ДА Е ДЗЕ 
ДА КОЖ НА ГА

Мін шчы наМін шчы на

Па куп нік не ідзе? 
Мы са мі прый дзем да яго!

Ганд лё вае аб слу гоў ван не 3580 на се ле ных пунк таў Мін скай 

воб лас ці, дзе пра жы вае больш за 100 ты сяч ча ла век, ажыц-

цяў ля юць 143 аў та кра мы спа жы вец кай ка а пе ра цыі. Ся род іх 

150 вё сак з на сель ніц твам да пяці ча ла век, 950 — ад шасці да 

дзесяці жы ха роў. Ня гле дзя чы на тое, што шэ раг марш ру таў 

страт ныя, ка а пе ра та ры ўваж лі ва ад но сяц ца да па трэб па тэн-

цый ных па куп ні коў.

Уся го рас пра ца ва на 378 раз на стай ных марш ру таў, якія пра ду-

гледж ва юць аб слу гоў ван не ад на го на се ле на га пунк та з пе ры я дыч-

нас цю два-тры ра зы на ты дзень, у тым лі ку трой чы ў ты дзень аў та-

кра мы за хо дзяць у 1645 вё сак. У ся рэд нім ад на аў та кра ма што дзень 

аб слу гоў вае 15 вё сак: пра цяг ласць марш ру таў ру ху — ад 40 да 

200 кі ла мет раў. Для кож най ма шы ны рас пра ца ва ны гра фік з ука зан-

нем ча су пры быц ця ў на се ле ны пункт і ста ян кі.

За апош нія га ды су час ная аў та кра ма іс тот на змя ні ла ся як па знеш-

нім вы гля дзе, так і па ўнут ра ным на паў нен ні. На прык лад, ма шы ны на 

ба зе ша сі «МАЗ» ма юць дзве-тры адзін кі ха ла дзіль на га аб ста ля ван ня, 

элект рон ныя ва гі, ка са вы апа рат, умы валь нік. Усе ма га зі ны «на ко лах» 

ма юць бан каў скія пла цеж ныя тэр мі на лы для без на яў ных раз лі каў.

Ха ла дзіль нае аб ста ля ван не да зва ляе за бяс пе чыць да стат ко ва 

шы ро кі пе ра лік хар чо вых та ва раў. Гэ та на ту раль ная ма лоч ная пра-

дук цыя, сы ры, све жа ма ро жа ная ры ба, каў ба сы, ма ро жа нае і шмат

ча го ін ша га. У асар ты мен це не менш за 80 най мен няў хар чо вых і 

25 не хар чо вых та ва раў. Аба вяз ко ва тут бу дзе і пра дук цыя вы твор час ці 

спа жыў ка а пе ра цыі: хле ба бу лач ныя і кан ды тар скія вы ра бы, мя са і 

паў фаб ры ка ты з яго, мя са птуш кі і паў фаб ры ка ты з яе, мі не раль ная 

ва да, кан сер вы з ага род ні ны і са да ві ны. Рэа лі зу юц ца так са ма пра дук-

ты, які вы пус ка юц ца пад улас най ганд лё вай мар кай.

На та ва ры, якіх ня ма ў асар ты мент ным пе ра лі ку, пры ма юц ца за яў кі. 

Ка а пе ра та ры пра вод зяць два ро вы аб ход для та го, каб да ве дац ца,

што па трэб на на сель ніц тву. Ве тэ ра нам Вя лі кай Ай чын най вай ны, па-

жы лым лю дзям аказ ва юц ца да дат ко выя па слу гі па да стаў цы та ва раў 

на дом. Акра мя та го, у аў та кра мах рэа лі зу ец ца пэў ны асар ты мент 

ак цый най пра дук цыі, у свя точ ныя дні ла дзяц ца раз на стай ныя мар-

ке тын га выя ак цыі з уру чэн нем па да рун каў гра ма дзя нам па важ на га 

ўзрос ту. Не за ста юц ца без ува гі і га ра джа не, якія вы яз джа юць на ле та 

ў са до выя та ва рыст вы і дач ныя ка а пе ра ты вы. Ім не трэ ба ду маць, 

дзе ўзяць не аб ход ныя пра дук ты: вез ці з са бой са ста лі цы, куп ляць у 

рай цэнт ры або ў най блі жэй шым на се ле ным пунк це. Гэ тыя кло па ты 

цал кам узяў на ся бе Мін скі аб лспа жыў са юз. Ужо ка то ры год рэ гі я-

наль ныя ар га ні за цыі спа жы вец кай ка а пе ра цыі па спя хо ва вы кон ва-

юць па стаў ле ную пе рад імі за да чу: з на ступ лен нем вяс но ва-лет ня га 

пе ры я ду мак сі маль на за да во ліць па трэ бы ад па чы валь ні каў і ўлас-

ні каў больш як ты ся чы дач ных та ва рыст ваў з да па мо гай се зон ных 

ганд лё вых аб' ек таў і аў та кра маў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

БОЛЬШ МА БІЛЬ НЫ МІ
Го мель шчы наГо мель шчы на

ЛЮ БЫ ТА ВАР ДА СТА ВІЦЬ ПОШ ТА
Га зе ты і ліс ты пры едуць на вёс ку так са ма згод на з гра фі кам

На Го мель шчы не сён ня 

52 пе ра соў ныя ад дзя лен ні 

паш то вай су вя зі аб слу гоў ва-

юць 772 на се ле ныя пунк ты. 

Гэ та а зна чае, што больш за 

45 ты сяч вяс коў цаў воб лас ці 

атрым лі ва юць ка рэс пан дэн-

цыю «з ко лаў».

Зра зу ме ла ж, не толь кі га зе ты і 

ча со пі сы да стаў ля юць паш та ві кі ў 

ма ла на се ле ныя і ад да ле ныя вёс кі. 

На мес нік ды рэк та ра Го мель ска -

га фі лі яла РУП «Бел пош та» 

Ма ры на ПЕ РА ГУ ДА рас каз вае, што

ма біль ныя пош ты па сва ёй функ-

цы я наль нас ці і тэх ніч най аб ста ля-

ва нас ці з'яў ля юц ца паў на вар тас-

ны мі ад дзя лен ня мі су вя зі:

— На сель ніц тву аказ ва ец ца са-

мы шы ро кі комп лекс па слуг. Пе ра-

соў ныя ад дзя лен ні паш то вай су вя-

зі аб ста ля ва ны ан лайн-ка на ла мі, 

та му жы ха рам апроч тра ды цый ных 

паш то вых па слуг да ступ ныя са мыя 

су час ныя сэр ві сы. У ма шы не ёсць 

ноў тбук, прын тар, аб ста ля ван не 

для ўзваж ван ня і счыт валь ні кі бан-

каў скіх плас ты ка вых кар так. Віт-

ры на пад та ва ры спа жы вец ка га 

по пы ту аб ста ля ва на для ру хо ма га 

транс пар ту. Ар га ні за ва на рэа лі за-

цыя та ва раў спа жы вец ка га по пы ту 

па за яў ках на сель ніц тва.

Да та го ж, га во рыць Ма ры на 

Ан то наў на, у кож ным на се ле ным 

пунк це ар га ні за ва ны мес цы ста я-

нак, дзе ёсць шыль да з ука зан нем 

рэ жы му ра бо ты. Так што кож ны 

вяс ко вец ве дае, ка лі ча каць паш-

то вую ма шы ну з лю бі май га зе тай. 

Час ста ян кі скла дае ад 20 хві лін да 

га дзі ны. Ён за ле жыць ад коль кас ці 

лю дзей, што жы вуць у кан крэт най 

вёс цы. У асоб ных вя лі кіх на се ле-

ных пунк тах ар га ні за ва на не каль кі 

мес цаў ста ян кі аў та пош ты.

Да стаў ку пош ты і дру ка ва ных 

СМІ звы чай на вы кон вае кі роў ца 

ці на чаль нік пе ра соў на га ад дзя-

лен ня паш то вай су вя зі. Для гэ та га 

ў на се ле ных пунк тах ёсць гру па-

выя аба ненц кія ша фы і паш то выя 

скры ні для пры ёму пісь мо вай ка-

рэс пан дэн цыі.

Між тым во пыт ар га ні за цыі паш-

то вых пе ра со вак мае яшчэ са вец-

кую гіс то рыю. Па чы на ла ся гэ тая 

ра бо та з асноў най мэ тай на блі зіць 

па слу гі пош ты да лю дзей. Сён ня 

ўсе ра зу ме юць, што ўтрым лі ваць 

вя лі кую коль касць ста цы я нар ных

ад дзя лен няў по шце не па сі лах. Але ж 

па сі лах ар га ні за ваць усё так, каб

жы ха ры на ват са мых да лё кіх вё сак 

не ад чу ва лі ся бе за бы ты мі.

— Та кі фар мат аб слу гоў ван ня 

да зва ляе па вя лі чыць да ступ насць і 

якасць не толь кі паш то вых, але і 

ня про філь ных па слуг, — ад зна чае 

су раз моў ні ца. — Па пра дук цый-

нас ці ад но пе ра соў нае ад дзя лен не 

паш то вай су вя зі здоль на за мя ніць 

ка ля пя ці ста цы я нар ных у не вя лі-

кіх і цяж ка да ступ ных на се ле ных 

пунк тах. Якасць аб слу гоў ван ня на-

сель ніц тва не па гор шы ла ся. Вы-

кон ва ец ца са цы яль ны стан дарт па 

аб слу гоў ван ні на сель ніц тва — да-

стаў ка ажыц цяў ля ец ца пяць ра зоў 

на ты дзень. Да дам, што за апош-

нія два га ды ў ра ён ных цэнт рах 

Го мель скай воб лас ці за ме не на на 

но вую 21 спе цы я лі за ва ная ма шы-

на, пры зна ча ная для гэ тых мэт.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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