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У дапамогу экскурсаводам па кабінету-музею  

гісторыі кааператыўнага руху  

і Мінскага філіяла УА ―Беларускі гандлѐва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай 

кааперацыі‖  

 

 
Брашура прызначана як для правядзення тэматычных экскурсій з арганізаванымі групамі, так і 

для самастойнага азнаямлення асобных наведвальнікаў  

з гісторыяй кааператыўнага руху. 

Выданне можа быць карысным для навучэнцаў, выкладчыкаў і усіх, хто цікавіцца гісторыяй 

кааператыўнага руху, спажывецкай кааперацыі і Мінскага філіяла БДЭУ ПК.  

Матэрыял можа быць выкарыстаны куратарамі ў выхаваўчай рабоце,  

навучэнцамі і выкладчыкамі ў навуковай дзейнасці. 
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  Філіялу прысвячаецца 

Прэстыжная прафесія – камерцыя, 

Ты — лѐс і шчасце наша, і любоў! 

Ад роднага парога ў Мінск прыехалі 

Набыць тут спецыяльнасць і сяброў! 

Нам не забыць каштанаў веснавых 

І спелых яблык восеньскай парою, 

І шум у парку сосен векавых, 

Дзе марылі, мой дружа, мы з табою. 

Разумнае і добрае¸ і вечнае  

Мы спасцігаем у сценах знакамітых. 

Духоўнасці нас вучаць, чалавечнасці  

Выкладчыкі, з душой для нас адкрытай. 

Тут фарміруюць нам здаровыя амбіцыі, 

Здаем мы паспяхова свае сесіі 

Пад лозунг наш: ―Ад вернасці традыцыям 

Да дасканаласці ў выбранай прафесіі!‖ 

Кааператараў дэвіз: ―У яднанні - сіла!‖ 

Нам для народа – працаваць і жыць 

І несці дабрабыт і мір як сімвал, 

І тым спажыўкааперацыі служыць! 

Пітомцаў нашых ў Беларусі не злічыцца… 

Жыццю нас, аlma mater, ты вучыла. 

Навуку гэту абяцаем не забыцца 

І будзем верна мы служыць Айчыне!  
 

ФИЛИАЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

Престижная профессия – коммерция 

Отныне стала нашею судьбой. 

Здесь в филиале, как в семье, проверится 

Тот выбор, что мы сделали с тобой. 

Торговля – это мир и благодать. 

Мы коммерсанты и горды судьбою!  

Мы учимся не только торговать, 

Коммерцией мы мир несем с собою. 

Кооперация весь мир объединила, 

И выступаем мы достойной сменой! 

Звучит наш лозунг: «В единенье – сила!» 

И дух истории витает в наших стенах! 

Начало взрослой жизни – филиал!  

В традициях большой семьи – забота. 

Второй нам малой родиной ты стал; 

Учеба - наша главная работа! 

Мы филиала следуем обычаям: 

Идем, сдавая сессию за сессией 

Под наш девиз: «От верности традициям – 

До совершенства в избранной профессии!». 

Здесь учат маркетологов, юристов,  

И окрыляют в путь товароведов. 

Пусть будет путь наш светлым, сердце чистым, 

Пусть будут на пути нашем победы! 

Филиал дорогой, пусть пройдет много лет,  

Но всегда будешь ты, как и прежде,  

Собирать у себя и друзей, и коллег. 

Свет ты знаний несешь и надежды. 

Питомцев наших в Беларуси всех не счесть. 

Растит нас alma mater, учит жизни. 

И высоко держать мы будем честь, 

И будем преданно служить Отчизне!  

 

Здесь учат нас летать и ставят на крыло, 

И вводят в мир большой, чтоб праведно трудиться. 

И сколько б лет и поколений ни прошло, 

Взмывать ввысь будут гордо наши птицы! 

А.Самуль 
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Гісторыя стварэння музея 
Кожны чалавек павінен ведаць гісторыю сваѐй сям’і, ў кожным калектыве павінны 

ведаць гісторыю сваѐй установы, яе традыцыі, прытрымлівацца іх і прадаўжаць.  

А Мінскі філіял вышэйшай навучальнай установы спажывецкай кааперацыі Беларусі 

мае слаўную гісторыю. 6 гады ѐн прысутнічае на рынку адукацыйных паслуг. 

З 1957 па 1993 год ѐн называўся Мінскім кааператыўным тэхнікумам Белкаапсаюза. З 

1993 па 2000 год – Мінскі вучэбна-вытворчы комплекс ―ПТВ-тэхнікум‖ Белкаапсаюза. З 2000 

па 2016 год – установа адукацыі ―Мінскі гандлѐвы каледж‖ Белкаапсаюза. З 2017 года каледж 

змяніў статус на філіял універсітэта. 

У тэхнікуме на месцы сучаснага кабінета-музея з 1976 г. па 1980 г. размяшчаўся музей 

Белкаапсаюза, прысвечаны гісторыі кааператыўнага руху і спажывецкай кааперацыі. Затым 

музей быў пераведзены ў новы будынак Белкаапсаюза па праспекту Пераможцаў, дзе 

дзейнічае і зараз пад назвай Цэнтральны музей гісторыі спажывецкай кааперацыі Беларусі.  

З’явілася неабходнасць стварыць музей гісторыі Мінскага гандлѐвага каледжа 

Белкаапсаюза.  

З восені 2004 г. вызначылася канцэпцыя музея-кабінета: гісторыя каледжа і 

міжнароднага кааператыўнага руху і кабінета вучэбнай дысцыпліны ―Асновы кааператыўнага 

руху‖. Пачалася падрыхтоўка матэрыялаў, і ў канцы студзеня 2006 года стэнды кабінета-музея 

―Гісторыі кааператыўнага руху і Мінскага гандлѐвага каледжа Белкаапсаюза былі размешчаны 

для агляду.  

У канцы 2007 г. музей-кабінет быў даабсталяваны вітрынамі, дзе размясціліся 

шматлікія экспанаты. 

У маі 2009 г. былі ўстаноўлены чатырохбаковая вітрына і тумбы, на якіх экспануюцца 

падручнікі, падарункі, сувеніры. 

У канцы 2017 года музей папоўніўся новым абсталяваннем. 

У працэсе стварэння музея былі даследаваны разнастайныя матэрыялы аб спажывецкай 

кааперацыі, дзейнасці Цэнтрасаюза, Белкаапсаюза, якія захоўваюцца ў рэспубліканскіх 

архівах: Нацыянальным, Мінскім абласным, архітэктурным, кіна-і фотадакументаў, 

Белкаапсаюза, выкарыстаны матэрыял кніг ―Потребительская кооперация Белорусской ССР», 

- Минск: «Ураджай», 1989; ―Ветераны потребительской кооперации Республики Беларусь‖, 

Минск: «Ураджай», 1993; Басов В.Н. История потребительской кооперации Беларуси: 

события, факты, комментарии 1869-1941 годы, - Минск: ГИВЦ Минсельхозпрода, 2010; ―100 

лет заботы о людях‖, Мінск: “Беларуская энцыклапедыя імя Пятруся Броўкі”, 2017. 

Экспанаты кабінета-музея - гэта спісаныя з балансу вучэбных кабінетаў і перададзеныя 

ў музей гандлѐвы інвентар, на якім практыкаваліся пакаленні навучэнцаў; падручнікі; розныя 

рэчы - сведкі пэўнага часу, фундаваныя выкладчыкамі і навучэнцамі; сувеніры гасцей. 

У стварэнні музея аўтару аказалі значную дапамогу ветэраны, супрацоўнікі каледжа. 

Без іх актыўнага ўдзелу немагчыма было б вызначыць асобныя падзеі і атмасферу 

прайшоўшых гадоў. Аўтар удзячная ўжо пайшоўшым ад нас Басаву Уладзіміру Мікалаевічу - 

на той час дырэктару Цэнтральнага музея гісторыі спажывецкай кааперацыі, Коласавай 

Акцябрыне Дзмітраўне, Шарыхінай Валянціне Пятроўне, Сакаловай Аляксандры Фѐдараўне, 

Давыдавай Анастасіі Мікалаеўне, Браслаўскай Рэгіне Іванаўне.  

Словы падзякі аўтара адрасуюцца Вінакуравай Тамары Фѐдараўне, Зялінскай 

Валянціне Міхайлаўне, Кавалѐвай Галіне Іванаўне і Кавалѐвай Ларысе Ануфрыеўне, Касцюк 

Розе Сяргееўне, Кудраўцавай Яўгеніі Віктараўне, Снытко Яўгену Мікалаевічу, Федарцовай 

Раісе Пятроўне, Мастоўскай Алене Паўлаўне, Чынчук Алене Аляксандраўне, Шчуцкаму 

Аляксандру Аляксандравічу, Арэшка Алене Аляксееўне, а таксама дачцы першага нашага 

дырэктара Паповай Ірыне Васільеўне, Шафароставу Дзянісу і многім іншым, хто меў 

дачыненне да стварэння музея і напісання кніг па гісторыі філіяла. Асобная ўдзячнасць 

Трафімовічу Ігару Яфімавічу – ѐн быў ініцыятарам стварэння музея.  

Абсталяванне для музея рабілі арганізацыі ―Артдызайн‖ і ―Белкааппрагрэс‖. Мастак 

каледжа Лазараў Дзмітрый Міхайлавіч у 2005 годзе пачаў афармляць першыя стэнды ў стылі, 

якога мы прытрымліваемся дагэтуль. Пасля дапамагалі ў гэтай справе мастакі Церашкова 

Алена Ігараўна, затым Вольская Вольга Мікалаеўна. 
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У 2007 г. мастаком, дырэктарам ПВУП ―КЛІПАРТ‖ Паланейчыкам В. У. быў зроблены 

і знак абслугоўвання (лагатып) каледжа, затым зарэгістраваны ва ўстаноўленым 

парадку, якім установа адукацыі паспяхова карысталася 10 гадоў, да рэарганізацыі 

каледжа ў філіял універсітэта. 

Зараз музей складаецца з 20 раздзелаў: ―Пачатак шляху‖, ―Наша гісторыя 1957-1961‖, 

―Наша гісторыя. 1961-1976‖, ―Наша гісторыя. 1976-2000‖, ―Наша гісторыя 2000-2009‖, ―Наша 

гісторыя 2009-2012‖, ―Наша гісторыя з 2012 года‖,  ―Першыя выкладчыкі‖, ―Першыя 

выпускнікі‖, ―Наш гонар – выпускнікі‖, ―Нашы ветэраны‖, ―Нашы службы‖, ―Нашы 

традыцыі‖, ―Метадычная работа‖, ―Вышэйшая адукацыя‖, ―Сярэдняя спецыяльная адукацыя‖, 

―Прафесіянальна-тэхнічная адукацыя‖, ―Завочная форма адукацыі‖, ―Спажывецкая 

кааперацыя Беларусі‖, ―Наш юбілей-2007‖, ―Наш юбілей-2017‖. Рыхтуецца стэнд ―Нашы 

супрацоўнікі – выпускнікі філіяла‖. 

На сѐння музей налічвае больш за тысячу розных экспанатаў, артэфактаў, якія 

адлюстроўваюць больш чым 60-гадовы шлях нашай навучальнай установы. Каштоўнымі 

экспанатамі з’яўляюцца копіі Пастаноў Праўленняў Цэнтрасаюза, Белкаапсаюза аб 

будаўніцтве і ўводу ў дзеянне тэхнікума, негатывы здымкаў першых дзѐн і гадоў тэхнікума, 

зробленыя асабіста першым дырэктарам Паповым В.І., першыя падручнікі, кніга вершаў 

выкладчыка Коласавай А.Дз., архіўныя дакументы навучэнцаў – знакамітых выпускнікоў і 

інш. Работа па стварэнню музея ішла паралельна з напісаннем кніг: ―История учреждения 

образования «Минский торговый колледж» Белкоопсоюза: год за годом‖, 2007 г.; ―История 

Минского филиала учреждения образования «Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации‖: год за годом‖, 2019 г.; ―История Минского 

республиканского заочного кооперативного техникума Белкоопсоюза», 2008 г.; праспект 

―Музей гісторыі Мінскага гандлѐвага каледжа Белкаапсаюза‖. 2008 г., дадзенае выданне і інш. 

Актуалізаваны і дапоўнены тэкст брашуры 2012 г ―Гісторыя метадычнага забеспячэння 

прафесійнай адукацыі ў сістэме спажывецкай кааперацыі‖ (―Из истории методического 

кабинета Белкоопсоюза‖).  

Працягваецца работа па стварэнню і выданню летапісу філіяла. 

Работа па папаўненню і развіццю кабінета-музея не спыняецца. Вядзецца збор 

экспанатаў па гісторыі гандлю, спажывецкай кааперацыі і кааператыўнай адукацыі, а таксама 

гандлѐвага інвентару і абсталявання. Музей прыме з удзячнасцю фотаздымкі, успаміны 

выпускнікоў, дакументы, падручнікі і рэчы – сведчанне гісторыі каледжа.  

Аўтар запрашае ўсіх жадаючых прыняць удзел у гэтай патрэбнай і цікавай справе. 

 

Ветэраны абмяркоўваюць змест стэндаў будучага музея. Кастрычнік 2005 г. 
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ГІСТАРЫЧНЫЯ ВЕХІ МІНСКАГА ФІЛІЯЛА УА “БГЭУ СК” 

1957 год 

1 кастрычніка пачаў работу Мінскі кааператыўны тэхнікум Белкаапсаюза (Пастанова 

Праўлення Цэнтрасаюза спажывецкіх таварыстваў СССР № 273 ад 4.09.1957 г., Распараджэнне 

Савета Міністраў Беларускай ССР ад 6 верасня 1957 года № 1287-р, Пастанова Праўлення 

Белкаапсаюза № 20 ад 20.09.1957 г.). 

Сталі дзейнічаць дзѐннае і завочнае аддзяленні на базе няпоўнай сярэдняй і сярэдняй 

адукацыі. 

1959 год 

1 кастрычніка ўведзены ў эксплуатацыю інтэрнат тэхнікума. 

1960-1968 гг. 

1 лістапада на вучэбна-матэрыяльнай базе завочнага аддзялення тэхнікума быў адкрыты 

Рэспубліканскі завочны кааператыўны тэхнікум Белкаапсаюза, які дзейнічаў да 31 жніўня 

1968 г. (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза № 37 ад 28 кастрычніка 1960 г.) 

1960-1968 гг. 

Пры тэхнікуме пачаў дзейнічаць вучэбна-кансультацыйны пункт Маскоўскага 

кааператыўнага інстытута для студэнтаў завочнай формы навучання, які працаваў да 1968 г.  

1967 год 

Пры тэхнікуме адкрыта кааператыўнае прафесійна-тэхнічнае вучылішча па 

падрыхтоўцы масавых прафесій (прадаўцоў) (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза № 26 ад 

27.10.1967 г.). 

1972 год 

Пабудаваны спартыўны комплекс. 

1974 год 

Уведзены ў эксплуатацыю інтэрнат № 2 на 250 месцаў.  

1976 год 

З 1 студзеня вучылішча выдзелена на самастойны баланс з асобнай адміністрацыяй, 

асабістым рахункам і бухгалтэрыяй. (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза ад 10.12.1975 г.) 

1978 год 

Пабудавана прыстройка к інтэрнату № 2 з інтэрнатам № 3 на 50 койка-месцаў і сталовай 

на 100 пасадачных месцаў  

1987 год 

Вучылішча ператворана ў сярэдняе кааператыўнае ПТВ з падрыхтоўкай прадаўцоў на 

аснове базавай адукацыі з трохгадовым тэрмінам навучання. 

1990 год 

Вучылішча перададзена на баланс тэхнікума (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза № 51 

ад 14 мая 1990 г.). 

1991 год 

У тэхнікуме і вучылішчы пачалі рыхтаваць кадры толькі на аснове агульнай сярэдняй 

адукацыі. 

1993 год 

Тэхнікум і вучылішча аб’яднаныя ў Мінскі вучэбна-вытворчы комплекс «ПТВ-

тэхнікум» Белкаапсаюза (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза № 46 ад 30.06.1993 г.). 

Вучылішча стала першай, тэхнікум – другой ступенню адукацыі. 

2000 год 

Вучэбна-вытворчы комплекс рэарганізаваны ва ўстанову адукацыі «Мінскі гандлѐвы 

каледж» Белкаапсаюза (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза № 12, п. 5 ад 24.08.2000 г.). 

Вучылішча стала першым, каледж – другім узроўнем адукацыі. 

2008 год 

Дзѐннае і завочнае аддзяленні рэарганізаваны ў аддзяленні сярэдняй спецыяльнай 

адукацыі (ССА) і інтэграванай адукацыі (ПТА-ССА) дзѐннай і завочнай формаў атрымання 

адукацыі. 

2010 год 

Арганізаваны вучэбна-вылічальны цэнтр каледжа. 
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2012 год 

Вучэбна-вылічальны цэнтр рэарганізаваны ў аддзел інфармацыйных тэхналогій. 

2007-2013 гг. 

У каледжы здзяйснялася падрыхтоўка прадаўцоў харчовых і нехарчовых тавараў па 

завочнай форме атрымання адукацыі.  

2014 год 

На дзѐнным аддзяленні пачалася падрыхтоўка на аснове базавай адукацыі па 

спецыяльнасцях ―Камерцыйная дзейнасць (таваразнаўства)‖, ―Маркетынг і ―Правазнаўства‖. 

2015 год 

У каледжы створана аддзяленне прафесійнай падрыхтоўкі, перападрыхтоўкі і 

павышэння кваліфікацыі рабочых і служачых.  

Дзѐнныя і завочныя аддзяленні ССА і ПТА-ССА рэарганізаваныя ў дзѐнныя аддзяленні 

№ 1 і № 2 і завочнае аддзяленне.  

2016 год 

Установа адукацыі «Мінскі гандлѐвы каледж» Белкаапсаюза далучана да ўстановы 

адукацыі ―Беларускі гандлѐва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі‖ у якасці 

адасобленага падраздзялення (філіяла) (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза ад 30.11.2016 г. № 

310).  

Зацверджаны Статут установы адукацыі ―Беларускі гандлѐва-эканамічны ўніверсітэт 

спажывецкай кааперацыі‖ у новай рэдакцыі (Пастанова Праўлення Белкаапсаюза ад 

30.12.2016 г. № 344).  

Спыніўся прыѐм навучэнцаў па спецыяльнасці ―Грамадскае харчаванне‖. У снежні 2016 

г. адбыўся апошні выпуск 17-ці навучэнцаў з кваліфікацыяй ―бармен, афіцыянт‖. 

2017 год 

4.01.2017 г. Статут установы адукацыі ―Беларускі гандлѐва-эканамічны універсітэт 

спажывецкай кааперацыі‖ у новай рэдакцыі зарэгістраваны Гомельскім гарадскім выканаўчым 

камітэтам (№ 4000/79828).  

4.01.2017 г. БТЭУ СК зацвердзіў Палажэнне аб Мінскім філіяле ўстановы адукацыі 

―Беларускі гандлѐва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі‖ (загад № 02 п).  

 30 чэрвеня адбыўся апошні выпуск навучэнцаў спецыяльнасці «Гандлѐвая справа». 

Падрыхтоўка на ўзроўні прафесійна-технічнай адукацыі ў філіале спынілася. 

У жніўні ажыццѐўлены набор студэнтаў на першую ступень вышэйшай адукацыі па 

спецыяльнасцях ―Менеджмент‖, ―Маркецінг‖, ―Фінансы і крэдыт‖. 

Сфарміравана кафедра гуманітарных, агульнапрафесійных і спецыяльных дысцыплін. 

Яе ўзначаліла кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт Кузменкова І. А. 

Спыніў дзейнасць сектар метадычнага забеспячэння прафесійнай адукацыі 

спажывецкай кааперацыі, які быў структурным падраздзяленнем філіяла (Пастанова 

Праўлення Белкаапсаюза ад 24.10.2017 г. № 247).  

  2018 год 

21.06.2018 г. пастановай праўлення Белкаапсаюза калектыву Мінскага філіяла УА 

―Беларускі гандлѐва-эканамічны універсітэт спажывецкай кааперацыі‖ за высокія дасягненні ў 

падрыхтоўцы кадраў прысуджаны шосты Ганаровы знак Белкаапсаюза. 
Ганаровыя знакі Белкаапсаюза атрыманы ў 

        2004 г.             2008 г.           2012 г.          2015 г.            2016 г.         2018 г. 
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 Кааператыўны рух узнік у шэрагу еўрапейскіх краін і ЗША ў другой палове 

ХVІІІ - першай палове ХІХ ст. як адказ на развіццѐ капіталізма і цяжкае становішча рабочых. 

Першыя спажывецкія кааператывы ўзніклі ў Англіі ў 1848 г., у Італіі у 1853 г., у 

Германіі ў 1854 г. Спачатку на сродкі пайшчыкаў узніклі кааператывы як ахова ад 

эксплуатацыі з боку гандлѐвага капітала, скупшчыкаў і перакупшчыкаў. 

У 1769 г. дванадцаць ткачоў мясцечка Фенуік (Шатландыя) арганізавалі спажывецкае 

таварыства, якое займалася ў асноўным  прадажай мукі. Аднак у хуткім часе распалася, не 

вытрымаўшы канкурэнцыі з боку купцоў.  

 У 1777 г. у Бірмінгеме было арганізавана спажывецкае таварыства шаўцоў. 

У першай ХІХ ст. было ўтворана амаль 500 спажывецкіх таварыстваў, якія спынілі сваѐ 

існаванне з-за канкурэнцыі, адсутнасці прававых нормаў для кааператываў. 

 ―Галодныя саракавыя‖ гады ХІХ ст. вызвалі ажыўленне кааператыўнага руху ў Заходняй 

Еўропе. Рабочыя Роберт Оуэн прапанаваў прадаваць у кааператывах не па сабекошту, а па 

сярэднерыначных цэнах, что дазволіла пазбегнуць канкурэнцыі, замацаваць эканамічны 

патэнцыял. 

Пачаткам сучаснага кааператыўнага 

руху можна лічыць ініцыятыву невялікай 

групы ткачоў, стварыўшых у 1844 годзе першы 

спажывецкі кааператыў у англійскім горадзе 

Рачдэйл ―Таварыства справядлівых 

рачдейльскіх піянераў‖.  

Праз паўвека, 19.08.1895 г. у Лондане на 

1-ым ўстаноўчым Міжнародным 

кааператыўным кангрэсе быў утвораны 

Міжнародны кааператыўны альянс (МКА) са 

штаб-кватэрай ў Лондане. У 1945 г., пасля 

ўтварэння Арганізацыі Аб’яднаных Нацый 

(ААН), МКА стаў першай неўрадавай арганізацыяй, пачаўшай супрацоўнічаць з ААН. 

Першым спажывецкім кааператывам на тэрыторыі Расіі прынята лічыць заснаванае ў 

1813 г. у г. Рыга таварыства ўзаемнай дапамогі ―Узноўленая дружба‖. Прыкладам першых 

кааператываў былі аб’яднанні ссыльных дзекабрыстаў у Чыцінскім астрозе ―Вялікая арцель‖ і 

―Малая арцель‖, заснаваныя ў 1827 г. 

На тэрыторыі сучаснай Беларусі кааператыўны рух пачаўся ў 1860-1870-я г.г. у 

чыноўнічым асяроддзі як захапленне, што прыйшло з Заходняй Еўропы.  

Першая спроба стварыць спажывецкае таварыства была зроблена ў Магілѐве ў 1869 г. 

Аднак далейшы лѐс таварыства невядомы. 

Першым на тэрыторыі Беларусі спажывецкім кааператывам можна лічыць Полацкае 

спажывецкае таварыства ―Якар‖. Таварыства мела членаў-пайшчыкаў, распрацаваны імі 

статут, заяву аб афіцыйнай рэгістрацыі, згоду віцебскага губернатара на адкрыццѐ 

кааператыва. Яго статут быў перададзены 10 снежня 1869 года на зацвярджэнне губернатару г. 

Віцебска і ў гэтым жа 1969 годзе быў напраўлены на зацвярджэнне ў Санкт-Пецярбург у 

міністэрства ўнутраных спраў. Далейшы лѐс яго таксама невядомы.  

У гэты час ствараюцца і іншыя спажывецкія кааператывы. У лютым 1875 г. чыноўнікі 

Мінска звярталіся да мінскага губернатара с просьбай аб садзейнічанні ў зацверджанні іх 

кааператыва. Яго лѐс даследчыкамі пакуль не высветлены. 

28 сакавіка 1881 года у г. Двінску Віцебскай губерніі, які да 1920 г. уваходзіў у састаў 

беларускіх зямель, быў зацверджан статут Таварыства спажыўцоў для служачых на чыгунцы.  

7 мая 1981 г. быў зацверджаны яшчэ адзін статут – Беластокскага таварыства 

спажыўцоў ―Беражлівасць‖. Беласток ў той час уваходзіў у састаў Гродненскай губерніі. 

26 ліпеня 1883 г. быў зацверджаны статут Спажывецкага таварыства сельскіх 

гаспадароў г. Віцебска, якое не змагло пачаць дзейнасць з-за недахопу сродкаў.  

Памінаецца пісьмовая просьба служачых станцыі Парэчча к гродненскаму губернатару і 

віленскаму генерал-губернатару аб адкрыцці таварыства спажыўцоў, паданая ў 1886 г. 
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У 1892 годзе пры станцыі Орша ўзнікла спажывецкае таварыства служачых Маскоўска-

Брэсцкай чыгункі.  

Царскі ўрад усяляк тармазіў распаўсюджванне кааператыўнага руху на Беларусі. 

Надзвычай складаным быў механізм рэгістрацыі кааператыва спажыўцоў на Беларусі. Толькі з 

дазволу губернатара, зацверджання яго статута міністэрствам унутраных спраў. Усе 

ініцыятары адкрыцця кааператываў пільна правяраліся на дабранадзейнасць.  

У якасці прыкладу можна прывесці Віцебскае таварыства спажыўцоў, створанае 

служачымі казѐнных устаноў г. Віцебска, статут якога правяраўся, дапаўняўся і ўдакладняўся 

больш за 10 гадоў. Ён быў першым спажывецкім кааператывам, які мог дзейнічаць на аснове 

зарэгістраванага ў 1893 г. статута. 

Першым саюзам спажывецкай кааперацыі на тэрыторыі Расіі, у састаў якога ўваходзілі 

некаторыя спажывецкія таварыствы беларускіх губерній (Гродзенскай, Мінскай, Віленскай, 

Віцебскай і Магілѐўскай) стаў ―Маскоўскі саюз спажывецкіх таварыстваў‖, створаны ў 1898 г.  

У 1911 г. у састаў вышэйназванага саюза ўваходзіла ўжо 7 беларускіх спажывецкіх 

таварыстваў, якія аб’ядноўвалі 2419 членаў і меўшых гадавую абарачальнасць 483,3 тыс. руб., 

у 1912 г. іх стала 12, у 1913 г. -15. 

Даследчыкі гісторыі кааператыўнага руху на Беларусі А.Н.Аксѐнаў, У.М.Басаў, 

Х.Ю.Бейлькін, Н.В.Галѐнка, Г.З.Грышчанкоў, Н.М.Капчан, І.С.Котаў, Л.Л.Лапо, А.І.Савінскі, 

Д.Б.Сахараў у сваіх працах не робяць канчатковых вывадаў аб тэрмінах узнікнення 

кааператываў на тэрыторыі Беларусі. Гэты тэма чакае сваіх энтузіастаў. 

Кааператывы, як слушна сцвярджаў У.М.Басаў, узніклі не на пустым месцы. Яны 

з’явіліся ў агульнай плыні грамадскіх рухаў канца ХVІІІ і першай паловы ХІХ ст. у сувязі з 

узнікненнем эпохі капіталізма. 

З таго часу кааперацыя ператварылася ў маштабную сусветную сацыяльна-эканамічную 

з’яву. 

У 1915 г. на тэрыторыі Беларусі ўзнікла першае мясцовае 

аб’яднанне спажывецкіх кааператываў – ―Гандлѐва-прамысловае 

таварыства Гомельскага раѐна‖.  

У яго ўступіла 10 спажывецкіх таварыстваў. Паевы ўзнос 

састаўляў 60 руб. (на той час гэта амаль 3 сярэднія месячныя 

заробкі піцерскага рабочага). 

Таварыства атрымала крэдыт Руска-Азіяцкага банка на 

суму 100 тысяч руб., яшчэ 13 тыс. саставілі пазыкі прыватных асоб 

і 4,5 тыс. руб. было атрымана з Земскай касы. 

За 3,5 месяца работы таварыства яго абарачальнасць 

дасягнула 71 тыс. руб., а чысты даход склаў 2,2 тыс. руб. 

У 1916-1917 гг. стварыліся ―Палескі саюз кааператараў‖ з 

цэнтрам у Лунінцы, ―Рэчыцкі саюз спажывецкіх таварыстваў‖, 

―Паўночнае аб’яднанне кааператараў Магілѐўскай губерніі ў горадзе 

Орша‖, частка спажывецкіх таварыстваў уваходзіла ў ―Віленскі саюз 

кааператараў‖, у якім меліся Глыбокскае, Дзісненскае, Друйскае, 

Будслаўскае, Празароўскае, Маладзечненскае аддзяленні. 

Спрыяльныя палітыка-прававыя ўмовы для развіцця кааперацыі 

склаліся ў Расіі ў 1917 г., калі пасля Лютаўскай рэвалюцыі Часовы ўрад 

прыняў ―Закон аб кааператыўных таварыствах і іх саюзах‖.   

22 чэрвеня 1917 г. быў завершаны працяглы і складаны працэс 

фарміравання беларускай спажывецкай кааперацыі як грамадска-

гаспадарчай сістэмы.  

Па рашэнню ўстаноўчага з’езду кааператараў Мінскай губерніі і 

прадстаўнікоў кааператыўных таварыстваў большасці рэгіѐнаў Беларусі, 

які праходзіў 18-22 чэрвеня 1917 г., быў створаны Саюз спажывецкіх 

таварыстваў Мінскага раѐна. 

Былі зацверджаны яго статут, вызначаны органы ўпраўлення: сход упаўнаважаных, 



10 

 

праўленне, яго прэзідыум, рэвізійная камісія. Для аператыўнай работы ў структуры апарата 

створаны агульны, інструктарскі, гандлѐвы і рахунковы аддзелы.  

22 чэрвеня 1917 г. лічыцца днѐм утварэння Беларускага рэспубліканскага саюза 

спажывецкіх таварыстваў (Белкаапсаюз) як адзінай кааператыўнай сістэмы. 

Старшынѐй арганізацыйнай камісіі, а затым і старшынѐй Праўлення новага саюза быў 

абраны Пракопій Цімафеевіч Рудэнка, які працаваў да лютага 1918 г. 

 
 
З’езд даў права спажывецкім таварыствам, акрамя 

размеркавання прадуктаў па картках, арганізаваць свае сталовыя, 

хлебапякарні, вытворчасць іншай прадукцыі, зыходзячы з мясцовых 

умоў. Быў узяты курс на стварэнне новых галін дзейнасці, 

ператварэнне спажывецкай кааперацыі ў шматгаліноваю сістэму, 

якой яна застаецца і да гэтага часу. 

Асноўнымі задачамі з’езд абвясціў барацьбу з пасярэдніцкімі 

элементамі ва ўсіх формах, шляхам таварысцкай узаемадапамогі 

паляпшэнне свайго матэрыяльнага становішча і павышэнне 

культурнага ўзроўня сваіх членаў.  

У лютым 1918 г. германскія войскі занялі Мінск. Былі 

зачынены і апячатаны склады, якія належылі Саюзу. Амаль усе члены 

кіраўніцтва па розных прычынах з’ехалі з Мінска.  

26 сакавіка 1918 г. Саюз фактычна узначаліў Турчыновіч Ксаверый Казіміравіч. 

Узнавіць работу спажывецкай кааперацыі ўдалося з красавіка 1918 г. 

Турчыновіч Ксаверый Казіміравіч нарадзіўсяў Навагрудскім уездзе, в. Парэчча. 
Атрымаў адукацыю агранома і працаваў па спецыяльнасці. У спажывецкай 
кааперацыі з 1907 г. Кіраваў спажывецкай кааперацыяй з 24.06.1918 па 19.06.1920 г. 
Пры ім Саюз спажывецкіх таварыстваў Мінскага раёна пераіменаваны ў Цэнтральны 
саюз спажывецкіх таварыстваў Беларускага края. Іншых дадзеных аб яго дзейнасці і 
фота ў архівах адсутнічаюць. 

 

24 чэрвеня 1918 г. на сходзе ўпаўнаважаных Саюз спажывецкіх таварыстваў Мінскага 

раѐна быў пераіменаваны ў Цэнтральны саюз спажывецкіх таварыстваў Беларускага краю. На 

момант пераіменавання ў саюзе налічвалася 150 спажывецкіх таварыстваў. 19 верасня 1918 г. 

Мінскі акружны суд зарэгістраваў статут пераіменаванага саюза. К гэтаму часу саюз 

аб’ядноўваў ужо 210 таварыстваў з 102790 пайшчыкамі. 

С 5 снежня 1918 г. пачаў выходзіць штотыднѐвік ―Веснік 

Цэнтральнага саюза спажывецкіх таварыстваў Беларускага краю‖, 

матэрыялы ў якім друкаваліся на беларускай, польскай, рускай, 

яўрэйскай мовах.  
Цэнтрабелсаюз прадаўжаў сваю дзейнасць і ва ўмовах 

польскай акупацыі (вясна 1919 г. - лета 1920 г.). Аднак польская 

ўлада з падазронасцю адносілася да саюза. Адступленне польскіх 

войск суправаджалася пагромамі, рабаваннем і падпальваннямі 

маѐмасці спажывецкай кааперацыі. 

Аднаўленне з чэрвеня 1920 г. савецкай улады ў Беларусі 

прывяло да карэннай перабудовы дзейнасці спажывецкай кааперацыі, 

як таго патрабаваў дэкрэт СНК РСФСР ад 27.01.1920 г. ―Аб 

спажывецкіх камунах‖. Цэнтрабелсаюз аб’яднаў усе віды 

кааператыўных арганізацый: вытворчыя, сельскагаспадарчыя, крэдітныя. спажывецкія.  

У гэты час (23.06.1920-19.08.1920) саюз фактычна ўзначальваў Віктар Аляксандравіч 

Протас, першы намеснік старшыні Праўлення. 
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Протас Віктар Аляксандравіч атрымаў сярэднюю спецыяльнцю адукацыю, 
электратэхнік. Першы намеснік Старшыні Праўлення, выконваў абавязкі Старшыні 
20.06.1920-19.08.1920 гг. У верасні 1920 г. камандзіраваны ў распараджэнне Мінскай 
губернскай харчовай камісіі. Фота не захавалася. 

 

4 жніўня 1920 г. Рэўком (Рэвалюцыйны камітэт) Савецкай Беларусі прыняў 

спецыяльную пастанову аб кааперацыі, у якой зазначалася, што у многіх месцах кааператывы 

аб’ядноўваюць только заможныя слаі насельніцтва; рабочая кааперацыя не мае дастатковага 

ўплыву на кааператыўны рух Краю. Пастановай быў створаны адзіны кааператыўны орган – 

Цэнтрасаюз Беларусі, які павінен стаць арганізацыйным і гаспадарчым цэнтрам 

размеркавальнага апарата Края.  

Кіраўніком Часовага праўлення з 20.08.1920 г. быў прызнаны І.А.Адамайціс, які 

ўзначальваў спажывецкую кааперацыю Беларусі да 20 верасня 1920 г. 
Адамайціс І.А. Старшыня Часовага Праўлення Цэнтральнага Саюза 

спажывецкіх таварыстваў Беларускага краю з 23.06.1920 па 19.08.1920 гг. Фота не 
захавалася. 
Пачынаючы з 1920 г. атрымлівае развіццѐ нарыхтоўчая і вытворчая дзейнасць 

спажывецкай кааперацыі. 

На аснове загаду Народнага камісарыята харчу 20.09.1920 г. кіраўніком праўлення быў 

прызначаны Аляксандр Емельянавіч Сцепанюк. 

 Сцепанюк Аляксандр Емяльянавіч працаваў Старшынёй Праўлення 
Цэнтральнага саюза спажывецкіх таварыстваў Беларускага краю з 20.09.1920 па 
20.11.1920 гг. Біяграфічныя звесткі не захаваліся. 
З 22.11.1920 г. да 26.12.1920 г. – крыху больш месяца Часовым праўленнем кіраваў Бонк 

Восіп Пятровіч. 
Бонк Восіп Пятровіч нарадзіўся ў 1888 г. у Дзісненскім уездзе Віленскай губерніі. 

Скончыў Вілейскую настаўніцкую школу і 6 класаў Харкаўскай гімназіі. Працаваў 
землеустраіцелем, затым у спажывецкай кааперацыі і Народным камісарыяце 
хачавання РСФСР і БССР. Пры В.П. Бонку Цэнтральны саюз спажывецкіх таварыстваў 
Беларускага краю пераіменаваны ў Беларускі цэнтральны саюз спажывецкіх 
таварыстваў (Центрабелсаюз). Быў кіраўніком з 22.11.1920 па 26.12.1920 гг. Фота 
не захавалася. 
26 снежня 1920 г. Часовае праўленне прыняло рашэнне аб стварэнні адзінага 

кааператыўнага органа, які павінен стаць арганізацыйным і гаспадарчым цэнтрам адзінага 

размеркавальнага апарата Края – Цэнтрасаюз Беларусі. А сход упаўнаважаных арганізацыйна 

замацаваўновай назве саюза – “Беларускі цэнтральны саюз спажывецкіх таварыстваў”, 

скарочана – “Цэнтрабелсаюз”. 

Для гандлѐвых і нарыхтоўчых аперацый Цэнтрабелсаюз меў у Мінску складскія 

памяшканні на 125 вагонаў. 

У гэты час з 14.09.1921 г. да 2.02.1923 г. Цэнтрабелсаюз узначальвае Восіп 

Лявонцьевіч Дыло. 

-
-

 
 

–  
 У студзені 1919 г. увайшоў у састаў Часовага рабоча-

сялянскага ўраду ССРБ (камісар працы). Працаваў у 
Цэнтрасаюзе Расійскай Савецкай Федэратыўнай 
Сацыялістычнай рэспублікі. З 14.09.1921 па 2.02.1923 гг. – 
старшыня Праўлення Беларускага цэнтральнага саюза 
спажывецкіх таварыстваў (Цэнтрабелсаюза). 

 У 1923-1924 гг. – старшыня Дзяржплана БССР. З 1924 г. 
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па 1926 г. – правадзейны член і вучоны сакратар Інстытута беларускай культуры 
(Інбелкульта), з 1926 г. па 1927 г. – дырэктар Беларускага дзяржаўнага тэатра, 
затым дырэктар Інстытута па вывучэнню мастацтваў Інбелкульта, намеснік 
загадчыка Белдзяржкіно. У 1931 г. быў адазваны для далейшай работы ў г.Саратаў. 
Кааператары выконваюць і асобыя заданні. Так, па загаду Рэўваенсавета аказваюць 

дапамогу Чырвонай Арміі абуткам (нарыхтоўваюць 200 тыся пар лапцей).  

Па рашэнню Праўлення Цэнтрабелсаюза для раѐнаў Паволжжа, насельніцтва якога 

пакутавала ад голаду, збіралі ахвяраванні грашыма і натурай. У 1921-1922 гг. паступіла для 

галадаючых каля 1,5 млрд. рублѐў, розных тавараў на 

суму 1.2 млрд. руб., 336 570 пудоў зярна,а таксама 

мука, бульба і іншыя тавары.   

К пачатку 1921 г. спажывецкая кааперацыя 

РСФСР і БССР была поўнасцю падпарадкавана 

дзяржаве, а Цэнтрабелсаюз быў фактычна 

падраздзяленнем Народнага камісарыята харчу.  

Становішча змянілася з пераходам да новай 

эканамічнай палітыкі. 

У сувязі з заменай 

харчразвѐрсткі харчналогам кааперацыя была выведзена з 

падпарадкавання Наркамхарча. Дазволена ствараць 

дабравольныя саюзы спажыўцоў з мэтай абмена тавараў, якія 

атрымлівалі члены ДСС па месцы працы ў парадку 

натуральнага преміравання, на прадукты. ДСС ажыццяўлялі 

таксама збор авансаў і ўкладаў на закупку харчу для 

пайшчыкаў.  

У гэты час сістэма спажыўкааперацыі стала 

загатаўляць сельгаспрадукцыю і сыравіну для дзяржавы. 

К 1-му з’езду ўпаўнаважаных Цэнтрабелсаюза (май 1922 г.) ѐн аб’ядноўваў 311 сельскіх 

спжывецкіх таварыстваў, 3 саюзы рабочых кааператываў. З састава Центрабелсаюза былі 

выдзеленыя ў самастойныя союз сельскагаспадарчых кааператываў, военныя спажывецкія 

таварыствы.  

У 1923-1929 гг. старшынѐй Праўлення Цэнтрабелсаюза працуе Наўлянскі Міхаіл 

Міхайлавіч 

 
 

 
 

 

 

 

 

28 снежня 1923 г. прынята Пастанова Выканкама і Саўнаркама СССР ―Аб рэарганізацыі 

спажывецкай кааперацыі на пачатках дабраахвотнага членства‖. 

Узбуйненне тэрыторыі БССР у сакавіку 1924 г.прывяло да павелічэння колькасці 

пайшчыкаў да 125 831 чалавека. 
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Наўлянскі М.М. арганізаваў удзел Центрабелсаюза ў Міжнароднай кааператыўнай 

выставе ў бельгійскім горадзе Генце ў чэрвені 1924 г.. Гэта быў выхад беларускіх кааператараў 

на міжнародную арэну. 

Вострай праблемай сістэмы была недахоп адукаваных кадраў. У 1920-я гады 52,4 %  

работнікаў спажыўкааперацыы мелі ніжэйшую адукацыю. Таму з 1922 г. вялася работа па 

арганізацыі шасцімесячных курсаў і школ 

рахункаводаў, нарыхтоўшчыкаў, прадаўцоў, 

кладаўшчыкоў.  

У 1923 г. прыняла студэнтаў першая 

сярэдняя спецыяльная навучальная ўстанова – 

Віцебскі кааператыўны тэхнікум, які працаваў 

да пачатку Вялікай Айчыннай вайны.  

На эканамічным аддзяленні факультэта 

грамадскіх навук Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта адкрыўся кааператыўны цыкл.  
21 снежня 1924 г. на сходзе ўпаўнаважаных 

кааператыўных арганізацый БССР была прынята 

пастанова аб аб’яднанні ўсіх арганізацый 

спажывецкай кааперацыі БССР у адзіную 

гаспадарчую сістэму з назвай “Беларускі саюз 

кааператыўных аб’яднанняў” (“Белкаапсаюз”).  

Пачаў дзейнічаць пячатны орган –  

5 кастрычніка 1928 г. быў выданы першы нумар 

Інфармацыйнага бюллетэня Белкаапсаюза. 

Перыяд праўлення Наўлянскага М.М. быў 

часам арганізацыйнага станаўлення сістэмы 

спажывецкай кааперацыі, прыняцця нармальнага 

Статута союза.  

На гэты час прышлося развіццѐ вытворчай дзейнасці спажывецкай кааперацыі, 

умацаванне фінансавай сістэмы, пераход на грашовы разлік з сяланамі. Атрымалі значнае 

развіццѐ новыя галіны дзейнасці 

спажывецкай кааперацыі: нарыхтоўка, 

грамадскае харчаванне.  

Спажывецкая кааперацыя стала 

рэальным фактарам развіцця культуры, 

ліквідацыі непісьменнасці насельніцтва: 

арганізуецца гандаль кнігамі і канцэлярскімі 

таварамі праз магазіны і ларкі; налічвалася 

каля 3 тысяч кніганош, якія гужавым 

транспартам, а часцей пяшком дастўлялі 

літаратуру жыхарам вѐсак.  

Развіваецца дзейнасць клубаў, 

чытальняў, невялікіх бібліятэк. Адбываецца радыѐфікацыя – распаўсюджванне 

радыѐтрансляцыйных пуктаў, кінафікацыя на сяле. 3.12.1928 г. зацверджана Палажэнне аб 

кінатаварыствах, якія сталі стварацца пры спажывецкіх таварыствах. Спажыўкааперацыя 

часткова ўзяла на сябе падрыхтоўку спецыялістаў – у Гомелі з 1929/1930 навучальнага года 

былі арганізаваны кукрсы кінамеханікаў. 

З 1924 г. сяляне, якія здавалі ў магазіны і нарыхтоўчыя пункты сельгаспрадукцыю, ягады 

і грыбы, атрымлівалі пераважнае права набыцця дэфіцытных тавараў. 

На працягу 1921-1926 гг. на долю спажывецкай кааперацыі прыходзілася 45% рознічнага 

таваразвароту.  

У 1926 г. Белкаапсаюз стаў паўнапраўным членам Міжнароднага кааператыўнага 

альянса.  
Пасля ўтварэння ў 1928 г. Цэнтрасаюза СССР Белкаапсаюз увайшоў у яго састаў. 
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У 1929-1930 гг. старшынѐй праўлення Белкаапсаюза працаваў Аўгуст Янавіч Балцін. 

-

 

 

 

 

 

 
-  

 
- -

-  
 

 
Арганізаваны першыя падсобныя гаспадаркі рабочых кааператываў у Беларусі.   

У ліпені 1930 г. на чарговым з’ездзе сістэма была рэарганізавана, спрошчана 

ўпраўленне, скасаваны стаўшыя непатрэбнымі аддзяленні, секцыі і саюзы, выбраны новы 

састаў праўлення. 

У 1930-1933 гг. Белкаапсаюзам кіраваў Грыгорый Барысавіч Хаскін. 
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З адмовай ад новай эканамічнай палітыкі ў канцы 20-х гадоў і курса на 

індустрыялізацыю краіны УКП(б) (Усесаюзная камуністычная партыя (бальшэвікоў) поўнасцю 

бярэ пад свой кантроль дзейнасць кааперацыі. 

На буйных прадпрыемствах, леспрамхозах, чыгуначным 

транспарце арганізаваны закрытыя рабочыя кааператывы (ЗРК) і 

закрытыя размеркавальнікі (ЗР), якія затым былі ператвораны ў 

аддзелы рабочага забеспячэння (снабжения) – АРЗы (ОРСы). 

Арганізаваны Віцебская, Аршанская і Гомельская гандлѐвыя 

базы.  

Работа спажывецкай кааперацыі пераведзена на 

гаспадарчы разлік. 

У 1932 г. удзельная вага спажыўкааперацыі (уключаючы 

ЗРК і ЗР) у таваразвароце БССР састаўлала 73,6%, дзяржгандлю – 26,4%. 

Арганізацыі спажыўкааперацыі унеслі значны ўклад у радыѐфікацыю рэспублікі. У 

вѐсцы Караваева Смілавіцкага раѐна адкрыты першы радыѐтрансляцыйны пункт, устаноўлены 

аддяленнем Белкаапсаюза.  

Да 1933 года у спажыўкааперацыі БССР было больш за 2,5 тысячы радыѐкропак. 

У 1933-1935 гг. Старшынѐй праўлення Белкаапсаюза працуе Царонак Аляксандр 

Грыгор’евіч.  

 
 

 

 

 

 
 

Рашэннем лістападаўскага 1934 г. Пленума ЦК ВКП(б) была ліквідавана картачная 

сістэма на хлеб, муку, крупу.  

У 1935-1937 гг. Белкаапсаюз узначальвае Баскін Абрам Яфімавіч. 

 

 

 
—

-
 

 

- -
 

— -
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— -
 

- -  
- -  

 

 
У 1935 г. Цэнтральны камітэт кампартыі і Савет 

народных камісараў СССР прыняў пастанову ―Аб рабоце 

спажывецкай кааперацыі ў вѐсцы‖, на падставе якой 

спажывецкая кааперацыя ўжо да ліпеня 1938 г. перадала 

Наркамату дзяржгандля ўсю гарадскую гандлѐвую сетку і 

сетку АРЗаў у гарадах.  

З 1936 г. – ануляваны карткі на нехарчовыя тавары.  
Масларобныя, сыраробныя і малочныя заводы былі 

передадзены Наркамхарчпраму. 

З гэтага часу Белкаапсаюз стаў забяспечваць абслугоўванне сельскага насельніцтва. 

У 1938 г. Старшынѐй праўлення быў абраны Пѐтр Іванавіч Катаводаў. 

 
 

 
–

– -
–  

 
– -

- –  
–  

 

 
Сістэма Белкаапсаюза стала забяспечваць абслугоўванне насельніцтва сѐлаў і пасѐлкаў 

гарадскога тыпу, стварыла і развівала сетку раѐнных і сельскіх магазінаў, арганізоўвала 

нарыхтоўку сельгаспрадуктаў, дзікарослай і другаснай сыравіны, яе перапрацоўку і рэалізацыю 

гатовай прадукцыі. 

У лістападзе 1939 г. адбылося ўз’ядненне Заходняй Беларусі з БССР. У Брэсцкай, 

Баранавічскай, Пінскай, Вілейскай і Беластокскай абласцях пачалася замена панаваўшага ў 

заходніх землях рэспублікі прыватнага на дзяржаўны і кааператыўны гандаль і стварэнне сеткі 

спажывецкай кааперацыі. 

Да пачатку 1941 г. колькасць пайшчыкаў састаўляла каля 2 млн. 440 тыс. чалавек. Сетка 

прадпрыемстваў Белкаапсаюза ўключала каля 12 тыс. магазінаў, звыш 400 прадпрыемстваў 
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грамадскага харчавання, 515 невялікіх хлебапякарняў, 

што для 7 млн. чалавек, якіх абслугоўвала спажывецкая 

кааперацыя, было мала.  

Аднак завяршыць арганізацыю кааператыўнай 

сеткі да пачатку Вялікай Айчыннай вайны рэспубліка не 

паспела. 

З пачаткам нямецка-фашысцкай акупацыі 

дзейнасць спажывецкай кааперацыі на тэраторыі БССР 

спынілася. Апарат Белкаапсаюза быў эвакуіраваны ў 

Маскву. 

Спажывецкая кааперацыя БССР адыграла важную ролю ў арганізацыі збору і 

вытворчасці харчу і шырпатрэбу для эвакуіраваных беларусаў, для фронту. 

Работнікі кааперацыі Савецкага Саюза 

прыбліжалі Перамогу таксама тым, што перадалі 

арміі некалькі танкавых калон і авіаэскадрылляў на 

десяткі мільѐнаў рублѐў.  

А ўжо з пачатку 1942 г. разгарнулася 

падрыхтоўчая работа па аднаўленню даваеннага 

жыцця на вызваленых тэрыторыях рэспублікі.  

У Маскве была створана аператыўная група 

Белкаапсаюза ў складзе П.І.Катаводава, 

Б.С.Блюмкіна і В.Н.Юркова. Яны падбіралі і 

рыхтавалі кадры спажывецкай кааперацыі для 

абласцей і раѐнаў, часова акупіраваных ворагам. У 

маі 1942 г. група арганізавала эвакапункты і 

сталовыя на Віцебскім напрамку.  

13.09.1942 г. П.І. Катаводаў быў 

мабілізаваны ў Чырвоную Армію. Катаводаў працаваў у Цэнтральным і Беларускім штабах 

партызанскага руху на пасадах ст. памочніка начальніка аддзела, начальнікам аддзела, 

узначальваў аператыўную групу, якая займалася арганізацыяй абслугоўвання эвакуіраванага 

насельніцтва, забяспечвала харчаванне тых, хто прыбываў з-за лініі фронту, экіпіравала тых, 

хто ішоў на барацьбу ў тыл ворага. 

14 кастрычніка 1943 г. пастановай СНК і ЦК КП(б) аб неадкладных мерах па 

ўзнаўленню гападарчай дзейнасці спажывецкай кааперацыі на вызваленых раѐнах рэспублікі 

былі створаны аператыўныя групы абласных спажыўсаюзаў, якія заняліся падборам і 

падрыхтоўкай кадраў для раѐнаў, што вызваляліся, вышуквалі таварныя фонды для аднаўлення 

забеспячэння насельніцтва. 

У пачатку лістападзе 1943 г., пасля вызвалення Гомеля і многіх населеных пунктаў 

вобласці ад нямецка-фашыстскіх захопнікаў, маскоўская група кіруючыз работнікаў 

Белкаапсаюза была перадыслацыравана ў Навабеліцу (на той час раѐн Гомеля) і рэарганізавана 

ў апарат Белкаапсаюза. Адсюль ажыццяўлялася каардынацыя работы па ўзнаўленню 

беларускай спажыўкааперацыі.  

З верасня 1943 г. ўзнавілі сваю дзейнасць 

Гомельскі і Магілѐўскі абласныя спажыўсаюзы, у 

чэрвені-ліпені 1944 г. – Брэсцкі, Баранавічскі, 

Віцебскі, Вілейскі, Мінскі, Гродзенскі і Полацкі 

аблспажыўсаюзы. 

У ліпені 1944 г., пасля вызвалення Мінска, 

Праўленне Белкаапсаюза было пераведзена ў сталіцу 

БССР.  

Агульны ўрон, нанесены вайной сістэме спажыўкааперацыі, вылічаўся амаль 2 млрд. 

рублѐў у цэнах 1941 г.  

Былі пашкоджаны і знішчаны амаль усе будынкі і збудаванні, якія належылі 

спажыўкааперацыі. 
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У кастрычніку 1945 г. Старшынѐй праўлення Белкаапсаюза выбраны Ахрэмчык Іван 

Пятровіч, які займаў гэтую пасаду да чэрвеня 1957 г.  

 
-

 

 
- -

 
- -

 
-  

–
 

Ужо да канца 1945 г. была ўзноўлена адна трэць 

даваеннай гандлѐвай сеткі, 43% прадпрыемстваў 

грамадскага харчавання Белкаапсаюза. 

Асобае месца ў гісторыі савецкай (і беларускай) 

спажывецкай кааперацыі займае перыяд з лістападу 

1946 па жнівень 1949 г. 

У лістападзе 1946 г. Савет Міністраў СССР 

прыняў пастанову, якая дазваляла спажыўтаварыствам 

працаваць у гарадах, закуплять і прадаваць тавары па 

рыначных цэнах, што значна актывізавала аб’ѐмы 

закупак, забяспечыла рынак харчовымі таварамі, знізіла цэны на прадукты, што ў рэшце 

прывяло да адмены карткавай сістэмы і свабоднай прадажы тавараў, а таксама правядзенне 

грашовай рэформы. 

Спажывецкая кааперацыя атрымала ад дзяржавы пэўную 

падтрымку ў выглядзе фінансавай дапамогі.  

І ў 1949 г. дзяржавы вярнулася да цэнтралізаванага 

рэгулявання: былі адменены свабодныя цэны і згорнута 

гандлѐвая дзейнасць спажыўкааперацыі ў гарадах. 

У пасляваенныя гады спажывецкая кааперацыя 

ўзяла на сябе клопат аб арганізацыі харчавання 

школьнікаў у сельскай мясцовасці. З сакавіка 1946 г. 

вучням адпускаліся бясплатныя сняданкі. 

Увод з ліпеня 1966 г. гарантаванай аплаты працы калгаснікаў спрыяў росту 

таваразвароту на душу сельскага насельніцтва.  

Кааператыўны гандаль 

імкліва развіваўся, павышалася 

культура абслугоўвання.  

Адбываліся значныя 

якасныя змены ў структуры таваразвароту. 

Інтэнсіўна развівалася сістэма падрыхтоўкі 

кааператыўных кадраў.  

У 1957 г. адчыніў свае дзверы і наш Мінскі 

кааператыўны тэхнікум Белкаапсаюза. 
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З чэрвеня 1957 па верасень 1965 г. Белкаапсаюзам кіраваў Абраменка Мікалай 

Парфіравіч, удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. 

 

 

 
–

 

- - -
 

 
- –

 
 

- -
 

У 1957 г. у сістэме Белкаапсаюза пачала развівацца новая галіна – вырошчванне і 

першасная апрацоўка клетачнай пушніны.  

У беларускіх вѐсках з’явіліся сучасныя гандлѐвыя цэнтры, спецыялізаваныя магазіны. 

Стваралася сетка прадпрыемстваў грамадскага харчавання, павялічваўся выпуск уласнай 

прадукцыі, паўфабрыкатаў.  

Створаны будаўнічы трэст. Будаўнічыя ўпраўленні і ПМК 

выконвалі да 90% будаўніча-мантажных работ.  

Праектаванне аб’ектаў ажыццяўляе праектны інстытут 

Белкаапсаюза ―Белкааппраект‖ з філіяламі ў абласных цэнтрах. 

Пачалі стварацца прадпрыемствы па пераапрацоўцы 

сельскагаспадарчай 

прадукцыі на прамысловай 

аснове: кансерваў, 

безалкагольных напояў, 

сушонай гародніны і бульбы. 

Займалася спажыўкааперацыя і бытавым 

абслугоўваннем насельніцтва.  

Адкрываліся майстэрні па пашыву і рамонту 

швейных вырабаў і абутку, рамонту бытавой тэхнікі, 

фотамайстэрні і парыкмахерскія.  

У 1958 г. Праўленне Центрасаюза ўстанавіла палажэнне аб значку “Отличник 

потребительской кооперации СССР».  
У 1966 г. было ўстаноўлена ганаровае званне ―Заслуженный работник торговли и 

общественного питания Белорусской ССР‖. 

У 60-я гады жыхароў аддаленых населеных пунктаў, не меўшых стацыянарнай 

гандлѐвай сеткі, пачалі абслугоўваць аўтамагазіны. 
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Якавенка Уладзімір Кірылавіч кіраваў Белкаапсаюзам з верасня 1965 па ліпень 

1970 года. 

-

–
-

 
- –

-
 

- –
–

–  
–

 

 
Узнагароды: ордэны Кастрычніцкай Рэвалюцыі, Чырвонага Сцяга, Айчыннай 

вайны I ступені, Чырвонай Зоркі,два ордэна Працоўнага Чырвонага сцяга, медалі 
“Партызану Айчыннай вайны I і II ступені,  «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.», Ганаровая грамата Вярхоўнага Савета ССР. У 
1984 г. стаў ганаровым грамадзянінам Глуска. 
К сярэдзіне 1965 г. Белкаапсаюз меў 1051 швейную майстэрню, 781 абутковую, 70 – па 

металабытрамонту, 114 перасоўных майстэрань на аўтамашынах, 22 – па рамонту іншых 

вырабаў, дзе працавала больш 7 тысяч кваліфікаваных майстроў.  

У далейшым Белкаапсаюз бязвыплатна перадаў усе аб’екты бытавого абслугоўвання 

Глаўбытмясцпраму БССР [4, с. 5-19]. 

На пачатак 1970 года колькасць пайшчыкаў склала 3 млн.421 тыс. чалавек, што было 

больш за палавіны насельніцтва рэспублікі. 

З ліпеня 1970 па сакавік 1977 года Старшынѐй праўлення Белкаапсаюза працуе 

Трафім Мікалаевіч Стрыжак. 

Стрыжак Трафім Мікалаевіч нарадзіўся 20.04.1911 г. у в. 
Заспа Рэчыцкага раёна Гомельскай вобл.  

–
- -

- -
-

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB


21 

 

 
-

–
 

–
 

  

Заслужаны работнік культуры БССР (1980). 

Асаблівая ўвага спажыўкааперацыя ўдзяляла 

развіццю грамадскага харчавання ў сельскай мясцовасці. На 

цэнтральных сялібах калгасаў і саўгасаў адкрываюцца 

сталовыя і кафэ.  

Арганізуецца дастаўка гарачых абедаў па месцу 

работы сельскіх працаўнікоў. 

Карэнныя змяненні адбываюцца ў аптовай гаспадарцы Белкаапсаюза.  

З’яўляюцца міжраѐнныя і аптовыя базы райспажыўсаюзаў, што спрыяе пераходу на 

прагрэсіўныя метады работы; прамая сувязь з вытворцамі станоўча ўплывала на вытворчасць.  

Для паляпшэння абслугоўвання пайшчыкаў і 

насельніцтва створана спецыяльная служба 

вывучэння попыту сельскага насельніцтва. 

Комплексная рацыяналізацыя праводзіцца ва 

ўсіх раѐнах рэспублікі. Гэта ўмацаванне 

матэрыяльнай базы, выкарыстанне новых формаў 

абслугоўвання, развіццѐ аптовага звяна, інтэграцыя 

розных напрамкаў работы, стварэнне камбінаваных 

тыпаў прадпрыемстваў: прыѐма-нарыхтоўчыя пункты-

магазіны, гандлѐва-вытворчыя комплексы ―Будаўнічыя 

матэрыялы‖, магазіны з кафетэрыямі.  

Да традыцыйных паслуг (дастаўка тавараў на дом, 

прыѐм заказаў), дадаліся вытворчыя паслугі: раскрой тканіны, 

разрэзка шкла, падробка швейных вырабаў і інш.  

У 1976 г. на базе Мінскага кааператыўнага тэхнікума 

адкрыўся музей гісторыі кааператыўнага руху і спажывецкай 

кааперацыі Белкаапсаюза, збіральнікам і арганізатарам якога стаў Півавараў Давід Зіноўевіч. 

З сакавіка 1977 па люты 1984 г. кіраваў Белкаапсаюзам Терах Кандрат Зыгмундавіч.  

-
-  

У 1952—1954 працаваў старшым бухгалтарам сельскага спажывецкага 

таварыства Ільянскага раёна. - -
 

 

- –  

https://be.wikipedia.org/wiki/1952
https://be.wikipedia.org/wiki/1954
https://be.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96_%D1%80%D0%B0%D1%91%D0%BD
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- –  

 
- –  
- –

-  
З 1992 г. — прэзідэнт Закрытага акцыянернага таварыства «Знешнеэканамічная 

асацыяцыя» (руск.) «Внешнеэкономическая ассоциация»). 
Адбываецца масавае будаўніцтва крупных гандлѐвых 

аб’ектаў, у кожным раѐнным цэнтры пабудаваны каўбасны цэх, у 

кожным абласным цэнтры – цэх па вытворчасці кансерваў. 

Уводзіцца самаабслугоўванне, 

устанаўліваецца найноўнае 

гандлѐвае абсталяванне. 

У 1979 годзе Белкаапсаюз переехаў ва ўзведзены на праспекце 

Пераможцаў шматпавярховы будынак. У 1980 г. туды быў 

пераведзены з МКТ і музей, які стаў называцца Цэнтральным 

музеем гісторыі спажывецкай кааперацыі Беларусі. 

У 1980-я гады стала адраджацца традыцыйныя 

беларуская форма гандлю - кірмаш, якая налічвае не меней 500 

гадоў гісторыі.  

Упершыню ў пасляваенныя гады восеньскае свята ураджаю адбылося ў 1981 г. у 

Століне і стала трыдыцыйным для спажыўкааперацыі 

Беларусі.  

З 80-га года быў узяты курс на развіццѐ 

дыферэнцаванай гандлѐвай сеткі як вынік дзялення вѐсак 

на ―перспектыўныя‖ і ―неперспектыхныя‖. У вѐсках 

гандаль праводзіўся праз лаўкі на даму, ларкі на фермах, 

аўтамагазіны.  

З’яўляюцца прадпрыемствы хуткага 

абслугоўвання: десертныя, вітамінныя, фруктовыя бары, пяльменныя, шашлычныя, дзіцячыя і 

спецыялізаваныя кафэ. 

З 2.1984 па 4.1987 гг. Праўленне Белкаапсаюза ўзначальвае Чыгір Уладзімір Ільіч.  

 
-

 
–

– -
–

 
–

 
-

 
–

 
Надаецца ўвага рэкламе. У 1987 г. на базе 

невялікіх рэкламных участкаў у аблспажыўсаюзах 

https://be.wikipedia.org/wiki/1992
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%8F%D1%86%D1%8B%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://be.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B5%D1%8D%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%86%D1%8B%D1%8F%D1%86%D1%8B%D1%8F&action=edit&redlink=1
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створаны вытворча-рэкламныя камбінаты, якія акрамя рэкламна-інфармацыйнага 

абслугоўвання ажыццяўлялі вытворчасць нестандартнага абсталявання і інвентара.  

Працуе рэспубліканскі рэкламна-мастацкі камбінат. 

Вялася вялікая работа па развіццю кніжнага гандлю, пачатак якому быў пакладзены 

яшчэ ў 1920-х гг.  

З 420 спецыялізаваных кніжных магазінаў 304 размяшчаліся ў сельскіх населеных 

пунктах.  

Можна было заказать літаратуру па каталогах выдавецтваў праз усесаюзнае 

прадпрыемства ―Кніга-поштай‖. 

На 80-я гады прыпала з’яўленне новага тыпу гандлѐвага прадпрыемства – магазіны-

склады, якія сумяшчалі функцыі рознічнага і аптовага гандлю будаўнічымі матэрыяламі. Яны 

прадастаўлялі шырокі пералік паслуг: распілоўка лесаматэрыялаў, вытворчасць сталярных 

вырабаў, дастаўка на дом купленага тавару і інш. 

З’явіліся магазіны па продажу тавараў паўсядзѐннага попыту.  

Складаныя задачы прышлося вырашаць Грышчанкову Грыгорыю Захаравічу ў 

перыяд яго старшынства ў Белкаапсаюзу. 

-
-

 
- – -

- –

-
 

–
 

- –
-

 
У 1988 г. Белкаасаюзу былі перададзены калгасныя рынкі. 

Адбываюцца станоўчыя змены ў структуры рознічнага таваразвароту. 

К канцу 80-х гг. сфарміравалася развітая структура таваразвароту, інфармацыйнага 

забеспячэння ўсѐй гаспадарчай дзейнасці: зладжана працавалі аптовыя базы, транспартныя і 

будаўнічыя арганізацыі, тэхнічныя службы. 

Пашыраюцца прамыя дагаворныя сувязі с 

прамысловымі прадпрыемствамі. Прымаюцца канкрэтныя 

меры да ўскоранага развіцця падсобных гаспадарак, якія 

пачалі стварацца яшчэ ў 1920-я гг.  

У канцы 1980-х гг. з’яўляецца канкурэнт 

спажыўкааперацыі - прыватны гандаль, які стаў імкліва 

развівацца ў выглядзе кааператываў і асобных прыватнікаў. 

У маі 1988 г. быў прыняты Закон СССР ―Аб кааперацыі ў СССР‖, у чэрвені 1990 г. 

прыняты змяненні і дапаўненні к Закону, што крыху аслабляла новых канкурэнтаў 

спажыўкааперацыі і захоўвала пэўны манапалізм спажывецкай кааперацыі. 

У маі 1989 г. на базе рэспубліканскай канторы была адкрыта знешнегандлѐвая 

фірма Белкаапсаюза “Белкаапзнешгандаль”. 

Развал СССР і наступіўшы за ім эканамічны крызіс, дэфіцыт фінансаў і рэсурсаў на 

фоне збяднення людзей балюча ударылі па спажывецкай кааперацы. 

Цэны ўзраслі на 245%, а на некаторыя тавары - у 100 раз. Ва ўмовах гіперінфляцыі, якая 

прадаўжалася да 1996 года, узросшай канкурэнцыі з боку прыватнага сектара спажывецкая 

кааперацыя стала страчваць свае пазіцыі. Змяньшалася колькасць магазінаў, зачыняліся  
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прадпрыемствы грамадскага харчавання. Зніжэнне рэальных прыбыткаў насельніцтва, асабліва 

ў сельскай мясцовасці, таксама паўплывала на працэс змяншэння ролі спажыўкааперацыі ў 

рэальным сектары эканомікі. 

Узнікла пагроза разбурэння сістэмы спажывецкай кааперацыі. Па патрабаванню 

дэпутатаў Вярхоўнага Савета пытанне яе работы было вынесена на восеньскую сесію ў 1992 г., 

на якой была прызнана сацыяльная роля і карыснасць спажыўкааперацыі. Сваѐй пастановай ВС 

ініцыяваў распрацоўку праграмы аб дзяржаўнай падтрымцы спажывецкай кааперацыі, 

арганізацыі гандлю і грамадскага харчавання ў сельскай мясцовасці і запатрабаваў аднаўлення 

дэмакратычных пачаткаў у дзейнасці спажыўкааперацыі, павышэння ролі радавых пайшчыкаў 

у кіраванні арганізацыяй, прывядзення яе статута ў адпаведнасць з прынцыпамі 

кааператыўнага будаўніцтва. У лютым 1993 г. была прынята Пастанова Савета Міністраў ―Аб 

праграме дзяржаўнай падтрымкі спажывецкай кааперацыі‖ [2, c. 35-45]. 

І разам з тым спажывецкая кааперацыя Беларусі зноў афіцыйна выйшла на сусветную 

арэну. Пасля ліквідацыі Цэнтрасаюза СССР, у 1992 г. на кангрэсе МКА ў Токіо было прынята 

рашэнне аб узнаўленні членства Белкаапсаюза ў Міжнародным кааператыўным альянсе. 

У 1992 г. на сходзе прадстаўнікоў спажыўсаюзаў рэспублік былога СССР быў створаны 

Міжнародны савет спажывецкай кааперацыі – Міжкаапсавет.  

Уладыка Віктар Станіслававіч (11.1994-7.2001 гг.) і яго каманда выкарысталі новыя 

магчымасці, прадастаўленыя дзяржавай, для паляпшэння дзейнасці арганізацый спажывецкай 

кааперацыі. 

-
 

- –

 

 
- –

 
– -

 
Дзякуючы дзяржаўнай падтрымцы і паляпшэнню эканамічнага становішча ў 

рэспубліцы, з 1996 г. стала адчувацца рэальнае ажыўленне дзейнасці сістэмы спажывецкай 

кааперацыі. Актывізавалася абслугоўванне сельскага насельніцтва.  

Сталі заключацца штогадовыя пагадненні паміж 

Саветам Міністраў і Белкаапсаюзам як недзяржаўнай 

арганізацыяй. Акрамя ўзаемных абавязацельстваў, 

спажывецкай кааперацыі прадаставіліся шэраг ільгот і 

пераваг. Аналагічныя пагадненні сталі прымацца на 

абласным і раѐнным узроўнях. 

К сярэдзіне 90-х гг. гандлѐвая сетка спажывецкай 

кааперацыі складала 61% ад агульнай колькасці прадпрыемстваў гандлю, сетка грамадскага 

харчавання – 50%, колькасць работнікаў гандлю – 39%, грамадскага харчавання – 29%. 

З пачатку 1996 г. пачалася перабудова арганізацыйнай 

структуры: рэфармаванне раѐнных саюзаў спажывецкіх 

таварыстваў у раѐнныя спажывецкія таварыствы, якое 

доўжылася 9 гадоў. 

Гэта рабілася для большай самастойнасці раѐнных 

структур, уніфікацыі дзейнасці арганізацый сістэмы. 
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Кааператыўная прамысловасць асвоіла ў 90-я гг. больш за 300 новых відаў прадукцыі: 

макаронных вырабаў, мінеральнай вады, маянэза, круп, мукі, натуральнага мѐду, і іншай 

прадукцыі, якая да 90-х гг. кааператарамі не выраблялася. 

1.10.1998 г. упершыню быў уведзены таварны знак (лагатып) Белкаапсаюза, якім 

сістэма карыстаецца да гэтага часу.  

З 30 ліпеня 1999 г. лепшым калектывам і асобным кааператарам пачалі прысуджаць 

узнагароду Белкаапсаюза “Ганаровы знак” па пэўных намінацыях  

Новыя задачы перад спажывецкай кааперацыяй паставіла ХХI стагоддзе.  

З верасня 2001 па снежань 2009 Старшынѐй Праўлення Белкаапсаюза працаваў 

Уладзімір Віктаравіч Куляшоў. 

 

 
-

-
–

 
 

 
У 2002 г. спажыўсаюзы аб’ядналіся ў Лігу 

нацыянальных саюзаў кааператыўных 

арганізацый спажывецкай кааперацыі краін 

СНД. 

11.02.2004 г. Праўленнем Белкаапсаюза і 

Презідыумам рэспубліканскага камітэта 

Беларускага прафсаюза работнікаў спажывецкай 

кааперацыі зацверджаны нагрудны знак “Выдатнік 

спажывецкай кааперацыі Беларусі”. У 2005 г. у Мінску 

адбыўся чацвѐрты кангрэс, на якім Прэзідэнтам Лігі быў 

выбраны старшыня Прэзідыума Белкаапсаюза Куляшоў У.В.  

Спажывецкая кааперацыя паказала сябе жыццяздольнай і 

гнуткай грамадска-гаспадарчай структурай, здольнай к 

адаптацыі ў зменлівых 

сацыяльна-эканамічных і 

палітычных умовах.  

Прынятая ў 

рэспубліцы Дзяржаўная 

праграма адраджэння і развіцця сяла спрыяла 

ўзнаўленню работы магазінаў у малых населеных 

пунктах, адкрыццю дадаткова міні-магазінаў шагавай даступнасці.  

Паляпшаецца фінансавае становішча. Упершыню за 

апошны час пачалося будаўніцтва новых магазінаў. 

Павялічваецца асартымент і аб’ѐмы прадаж тавараў. 

Адбываецца мадэрнізацыя універсамаў, якія 

пераходзяць на самаабслугоўванне; абнаўляецца гандлѐвае 

абсталяванне, устанаўліваюцца банкаўскія тэрміналы, 

укараняюцца камп’ютарныя сістэмы. 

У 2008 годзе пасля абмеркавання шырокім колам 
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кааператараў быў прыняты ўдалы брэнд пад назвай “Родны кут”, якім зараз распазнаюць усе 

арганізацыі спажывецкай кааперацыі Беларусі. 

Развіваюцца малафарматныя аб’екты грамадскага харчавання. 

Будуюцца і прыводзяцца да сучаснага ўзроўню аб’екты прыдарожнага сэрвіса. У малых 

гарадах сталі адкрывацца сеткавыя магазіны Белкаапсаюза пад брэндам ―Родны кут‖.  

Удасканальваецца ўзаемадзеянне кааператыўных арганізацый з дзяржаўнымі органамі. 

З 12.2009 па 12.2013 года Праўленне Белкаапсаюза ўзначальваў Сідзько Сяргей 

Дзмітравіч. 

 

-
-

- –

 
- –

- - –
- – -

 
-

 
3 чэрвеня 2010 г. Праўленнем Белкаапсаюза і Презідыумам рэспубліканскага камітэта 

Беларускага прафсаюза работнікаў спажывецкай кааперацыі зацверджаны нагрудныя знакі 

“30 гадоў працоўнай дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі Беларусі”, “40 гадоў 

працоўнай дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі Беларусі” і “50 гадоў працоўнай 

дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі Беларусі”.  

Уладальнікам знака ―50 гадоў працоўнай дзейнасці ў спажывецкай кааперацыі Беларусі‖ 

пад нумарам 1 стаў выпускнік Мінскага кааператыўнага тэхнікума 2-га, 1961 года выпуска, 

начальнік упраўлення нарыхтовак, член праўлення 

Белкаапсаюза Мацулевіч Аляксандр Віктаравіч.  

Укараняецца цэнтралізаваная дастаўка 

тавараў у магазіны. Тавары са скарочаным тэрмінам 

рэалізацыі дастаўляюцца напрамую ад вытворцаў. 

Сумесна з пастаўшчыкамі адкрываюцца фірменныя 

секцыі. На гандлѐвых прадпрыемствах 

устанаўліваюцца плацѐжныя тэрміналы.  

Кааператары актыўна ўдзельнічаюць у 

раѐнных, абласных і міжнародных ярмарках. 

Раѐнныя спажывецкія таварыствы заключаюць дагаворы з насельніцтвам аб здачы 

лішкаў ўраджаю ў нарыхтоўчыя пункты і магазіны, пад будучы ўраджай забяспечваюць 

гаспадароў насеннем, сродкамі абароны раслін, неабходным інвентаром. Разлік за зданую 

сельскагаспадарчую і дзікарослую прадукцыю 

ажыццяўляецца на месцы. 

Актывізаваўся продаж тавараў у крэдыт; 

арганізуюцца скідкі для ільготнай катэгорыі 

грамадзян; уводзяцца сацыяльныя дысконтныя 

карткі. Павялічваецца колькасць магазінаў па 

продажу нехарчовых тавараў. Усѐ гэта дазваляе 

павялічваць аб’ѐмы таваразвароту. 

З’яўляюцца кафэ-бістро з 

самаабслугоўваннем па метаду ―фры-фло‖, 
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паляпшаецца прыдарожны сэрвіс.  

Цэнтральны музей гісторыі спажывецкай кааперацыі Беларусі, які ў свой час 

узначальвалі Буякоў Фѐдар Дзмітрыевіч, Крамнѐў Сяргей Георгіевіч, Галѐнка Мікалай 

Уладзіміравіч (1978-2000), Басаў Уладзімір Мікалаевіч (2000-2012), быў рэарганізаваны і 

пераведзены з другога паверха на першы. Арганізацыю музея па новай канцэпцыі, яго 

афармленне здзяйсняла Ахрыменя Вольга Іванаўна. Адкрыццѐ музея адбылося 25.0.2012 

года. Вольга Іванаўна з’яўляецца сапраўднай 

гаспадыняй, творчым кіраўніком галоўнага музея 

сістэмы. Зараз у музеі пад яе кіраўніцтвам 

ажыццяўляюцца важныя выхаваўчыя, інфармацыйныя, 

праекты. 

У 2010 г быў прыняты Гімн спажывецкай 

кааперацыі. Яго стварэнне праходзіла на конкурснай 

аснове. Прыняты варыянт паэтаў М.Захаравай, 

П.Саковіча і кампазітара Э.Зарыцкага.  

Зараз гімн гучыць на ўсіх урачыстасцях, што праводзяцца арганізацыямі спажывецкай 

кааперацыі. 

У чэрвені 2011 г. у зварот увайшоў дэвіз “Жить заботами сельчан“ («Жыць клопатамі 

вяскоўцаў»), прыўрочаны да Міжнароднага дня кааперацыі, аўтарам якого з’яўляецца Алена 

Мохар. З таго часу гэты слоган стаў адлюстраваннем і выражэннем галоўнага сацыяльнага 

напрамку і ідэалогіі спажывецкай кааперацыі – прыарытэтнае абслугоўванне сельскага 

насельніцтва.  
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Спажывецкая кааперацыя Беларусі: сучаснасць 

 

Гімн спажывецкай кааперацыі 

Сл. М. Захаравай, П. Саковіча 

Муз. Э. Зарыцкага 

 

Шлях адметны прайшла ты за шмат сваіх год, 

Шлях служэння дзяржаве і нацыі. 

І заўжды апранала, карміла народ 

Спажывецкая кааперацыя 

 

Прыпеў: 

Ты славіш свабодную нашу Айчыну 

Нястомнай рупліваю працаю. 

З народам сваім у любую часіну 

Спажывецкая кааперацыя. 

 

Прыпеў 

 

Хоць завея, мароз, ці паводка вясной, 

Толькі трэба ў глыбінку дабрацца, 

Там чакаюць сяляне падтрымкі тваѐй, 

Спажывецкая кааперацыя. 

 

Прыпеў 

 

Каб жыццѐ стала лепшым у нашых людзей, 

Дзеля гэтага варта старацца! 

Для цябе іх удзячнасць за ўсѐ даражэй, 

Спажывецкая кааперацыя. 

 

Прыпеў 
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Сімвалы, Таварныя знакі  

ў сістэме спажывецкай кааперацыі 

Лагатып 
Міжнароднага 
кааператыўнага 
альянса з 1925 г. 

 
Лагатыпы 

Цэнтрасаюза 
СССР, Расійскай 

Федэрацыі 

Лагатып  
Белкаапсаюза 

да 1998 г. 

Таварны знак  
Белкаапсаюза  
з 1.10.1998 г. 

 
Эмблема Мінскага 

кааператыўнага 
тэхнікума 

Таварны знак  
УА «Мінскі 
гандлёвы 
каледж» 

Белкаапсаюза 
(2007-2017) 

 
Таварныя знакі  

УА БГЭУ СК  
Таварныя знакі  

УА БГЭУ СК 
 

 
 

 

Узнагароды Белкаапсаюза 

Вышэйстаячы дзяржаўны орган - Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. 

Белкаапсаюз створаны спажывецкімі таварыствамі і іх абласнымі саюзамі і ў 

адпаведнасці з Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 5 мая 2006 г. № 289 "Аб структуры 

Урада Рэспублікі Беларусь» знаходзіцца ў падпарадкаванні Урада Рэспублікі Беларусь па 

пытаннях, вызначаных заканадаўствам.  

 

 

«Ганаровы знак» 

прысуджаецца па выніках гаспадарча-фінансавай 

дзейнасці за мінулы год  

па намінацыях. Навучальныя ўстановы 

ўзнагароджваюцца ў намінацыі  

«За высокія дасягненні ў падрыхтоўцы 

кадраў».  

Уведзены 30.07.1999 г. 

Нагрудны знак  

“Выдатнік спажывецкай 

кааперацыі Беларусі 
Уведзены 11.02.2004 г. 

Падзяка; Грамата; 

Ганаровая грамата  

Нагрудны знак  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“За прафсаюзныя 

заслугі”  

2015-2019 гг. 

Нагрудныя знакі 
«30 гадоў працоўнай 

дзейнасці ў спажывецкай 

кааперацыі Беларусі”;  

«40 гадоў працоўнай 

дзейнасці ў спажывецкай 

кааперацыі Беларусі”;  

«50 гадоў працоўнай 

дзейнасці ў спажывецкай 

кааперацыі Беларусі” 

Уведзеныя 03.06.2010 г. 

Брэнд  

 

 
 

уведзены ў 2008 г. 

Нагрудны знак  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ўклад у развіццѐ 

галіновага прафсаюза” 

Уведзены ў 2019 г. 

 

Дэвіз  

«Жыць клопатамі вяскоўцаў» 

(―Жить заботами сельчан‖) 
Прыняты ў чэрвені 2011 г. 

(аўтар А. Мохар) 
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Спажывецкая кааперацыя Беларусі сѐння – гэта ўнікальная шматгаліновая 

структура, якая ахоплівае ўсе асноўныя сферы эканомікі. 
Яе аснову састаўляюць філіялы Гродзенскага і Мінскага абласных спажывецкіх 

таварыстваў і раѐнныя спажывецкія таварыствы, аб’яднаныя ў Брэсцкі, Віцебскі, Гомельскі, 

Мінскі, Магілѐўскі абласныя саюзы, якія налічваюць на 1.01.2019 г. каля 3 тысяч 200 

кааператыўных участкаў.  
Па стану на 1 студзеня 2019 г. ў сістэме спажывецкай кааперацыі Беларусі налічвалася 

378 тысяч пайшчыкаў. 

З снежня 2013 года узначальвае Праўленне Белкаапсаюза Іваноў Валерый Мікалаевіч. 

 

 
 

 
–

 

 

 
Прадаўжаецца супрацоўніцтва з 

кооператыўнымі арганізацыямі краін былога 

Савецкага Саюза і арганізацыямі, што 

уваходзяць у Міжнародны кааператыўны 

альянс. У ліпені 2015 г. Белкаапсаюз зноў 

прымаў удзельнікаў чарговага конгрэса Лігі. 

нацыянальных саюзаў кааператыўных 

арганізацый спажывецкай кааперацыі краін 

СНД.  

У 2014 г. была завершана рэарганізацыя Гродзенскага аблспажыўсаюза ў Гродзенскае 

абласное спажыўтаварыства. 

Дзейнасць філіялаў Гродзенскага таварыства паказала эфектыўнасць рэарганізацыі АСС 

у АСТ. Такі ж праект ў 2019 годзе быў запушчаны ў Мінскім і Гомельскім АСС.  

Канцэпцыя рэфармавання мае на ўвазе перадачу ў арэнду шэрагу аб’ектаў праблемных 

кааператыўных арганізацый іх больш паспяховым калегам з суседніх рэгіѐнаў. 

Спажыўкааперацыя робіць стаўку на запатрабаваныя, высокарэнтабельныя віды дзейнасці, 

пакідаючы за сабой сацыяльную арыентаванасць усѐй дзейнасці сістэмы, зона інтарэсаў якой – 

сельскае насельніцтва. Пакупніцкая здольнасць сяльчан ніжэйшая за гараджан, таму 

кааператарам цяжка спаборнічаць з канкурэнтамі, якія аддаюць перавагу райцэнтрам і гарадам. 

Актыўна праводзіцца рэбрэндынг аб’ектаў гандлю, грамадскага харчавання, 

выкарыстоўваюцца новыя, сучасныя формы работы са спажыўцамі па прыкладу сеткавых 

структур, што дазваляе палепшыць фінансавае становішча арганізацый спажыўкааперацыі. 
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Зараз сістэма спажыўкааперацыі Беларусі ўключае  

больш за 10 галін і звыш 70 напрамкаў.  

Важнейшыя з іх:  

гандаль, грамадскае харчаванне, нарыхтоўка сельскагаспадарчай прадукцыі і 

сыравіны, вытворчасць харчовых і нехарчовых тавараў і пушніны, капітальнае 

будаўніцтва, транспарт, адукацыя. 

 

 

 

ГАНДАЛЬ 

Мультыфарматная гандлѐвая сетка спажывецкай кааперацыі прадстаўлена больш чым 

8,5 тысячамі гандлѐвых аб'ектаў. Больш за 7 тысяч крам спецыялізуюцца на гандлі харчовымі 

таварамі і таварамі змешанага асартыменту. 

У слогане «Жыць клопатамі вяскоўцаў» выказана асноўная місія Белкаапсаюза. 

Значная частка магазінаў арыентавана на абслугоўванне 

насельніцтва ў сельскай мясцовасці. Для тых населеных 

пунктў, якія не маюць стацыянарных крам, арганізавана 

пастаяннае абслугоўванне аўтамагазінамі, якія дастаўляюць 

тавары першай неабходнасці.  

Спажывецкая кааперацыя захоўвае стабільна 

высокую ўдзельную вагу тавараў айчыннай вытворчасці. 

Асартымент тавараў падабраны з улікам густаў і 

пераваг пакупнікоў. Распрацаваны і пастаянна развіваюцца 

лінейкі уласных гандлѐвых марак, дазваляючы забяспечыць 

максімальна выгадныя прапановы ў нашых крамах. 

Маркетынгавая дзейнасць мае ярка выражаную сацыяльную накіраванасць. Пастаянна 

дзеючыя і кароткатэрміновыя акцыі для пенсіянераў і шматдзетных сем'яў дазваляюць 

найбольш неабароненым слаям насельніцтва пастаянна адчуваць падтрымку і клопат. 

Сур'ѐзнымі канкурэнтнымі перавагамі 

з'яўляюцца ўласныя тавары, якія 

пастаўляюцца прадпрыемствамі 

кааператыўнай прамысловасці, і наяўнасць 

уласнага аптова-лагістычнага цэнтра, які 

забяспечвае наяўнасць у крамах тавараў па 

выгадных цэнах. 

Сярод усіх магазінаў Белкаапсаюза 

асаблівае месца займаюць крамы сеткавага 

фармату, аб'яднаныя пад брэндам «Родны 

кут», які ўключае ў сябе больш за 2 тысячы 

магазінаў, размешчаных на ўсѐй тэрыторыі Рэспублікі Беларусь: у вѐсках, аграгарадках, 

раѐнных і абласных цэнтрах. 

Стымуляваць попыт і павялічваць рэалізацыю тавараў уласнай вытворчасці, 

прадпрыемстваў грамадскага харчавання Белкаапсаюза і кааператыўнай прамысловасці, 

айчынных вытворцаў прызваныя дэгустацыі, акцыі і распрадажы, маштабныя акцыйныя 

мерапрыемствы ―Тавар тыдня‖, ―Адзіны дзень зніжак‖, тэматычныя святочныя акцыі і 

сязонныя распрадажы. 



32 

 

Вось ужо 100 гадоў спажыўкааперацыя жыве клопатамі нашых пакупнікоў і 

кааператары стараюцца, каб нашы крамы заставаліся для іх прывабнымі. 
  

 

ГРАМАДСКАЕ ХАРЧАВАННЕ 

Сѐння сетка грамадскага харчавання Белкаапсаюза - гэта больш за 2 тысячы аб'ектаў на 

105 тыс. пасадачных месцаў (83 рэстарана, 256 кафэ, 169 міні-кафэ, 124 бара, 528 сталовых, 

284 закусачных, 252 буфета, 284 кафетэрыя, 24 кавярні, 101 кандытарскі цэх , 126 аб'ектаў 

прыдарожнага сэрвісу).  

У сельскай мясцовасці размешчана 995 аб'ектаў на 44 тыс. Месцаў або 49,7% ад іх 

агульнай колькасці. 

Праводзіцца мадэрнізацыя і тэхнічнае пераабсталяванне кандытарскіх цэхаў сучасным 

тэхналагічным абсталяваннем. 

У 44 раѐнах ўкаранѐна 

тэхналогія прыгатавання ежы 

з выкарыстаннем шокавай 

замарозкі, якая дазваляе 

значна павялічыць тэрміны 

прыдатнасці гатовых страў, 

дае магчымасць хуткага і 

якаснага абслугоўвання 

гарачым харчаваннем ў 

невялікіх кафэ, барах, аб'ектах 

прыдарожнага сэрвісу. 

Актыўна развіваецца сетка спецыялізаваных аб'ектаў пад адзіным брэндам 

«ЛепимСами» з падрыхтоўкай пельменяў, піццы, бліноў па асаблівай рэцэптуры на вачах у 

наведвальнікаў. У 2020 годзе запланавана адкрыццѐ 50 аб'ектаў ва ўсѐй рэспубліцы. 

Перспектыўным напрамкам развіцця гэтага сегмента спажывецкага рынку з'яўляецца 

адкрыццѐ прадпрыемстваў, якія ажыццяўляюць дастаўку прадукцыі ўласнай вытворчасці па 

заказах спажыўцоў. 

Асаблівая ўвага надаецца развіццю аб'ектаў, меню і інтэр'ер якіх падкрэсліваюць 

традыцыі беларускай нацыянальнай кухні, адлюстроўваюць каларыт і самабытнасць 

беларускай культуры, піўных устаноў, прадпрыемстваў хуткага абслугоўвання насельніцтва з 

рэалізацыяй страў беларускай 

нацыянальнай кухні. 

Для прыцягнення наведвальнікаў і 

павелічэння аб'ѐмаў дзейнасці ў аб'ектах 

грамадскага харчавання праводзяцца 

розныя акцыі, такія як «Дзесяты абед 

бясплатна», «Шчаслівыя гадзіны» і інш. 

Спажывецкая кааперацыя актыўна 

ўдзельнічае ў рэалізацыі праграмы 

транзітнай прывабнасці Рэспублікі 

Беларусь у частцы арганізацыі харчавання 

ўдзельнікаў дарожнага руху ў 125 аб'ектах 

сэрвісу, што складае 22% ад іх агульнай колькасці ў краіне. 

У перыяд правядзення пасяўной і ўборачнай кампаніі Белкаапсаюз забяспечвае 

гарачым харчаваннем больш за 160 гаспадарак і 4,7 тысячы механізатараў. 
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НАРЫХТОЎЧАЯ ГАЛІНА 

Нарыхтоўка сельскагаспадарчай прадукцыі і сыравіны – адзін з традыцыйных відаў 

кааператыўнай дзейнасці. 

У рамках рэалізацыі падпраграмы 10 «Развіццѐ і падтрымка малых формаў 

гаспадарання» Дзяржаўнай праграмы 

развіцця аграрнага бізнесу ў Рэспубліцы 

Беларусь на 2016-2020 гады 

нарыхтоўчыя арганізацыі спажывецкай 

кааперацыі ажыццяўляюць закуп 

сельскагаспадарчай прадукцыі і 

сыравіны ва ўсіх катэгорыях гаспадарак, 

у тым ліку ў сялянскіх (фермерскіх) 

гаспадарак. Лішкі сельскагаспадарчай і 

дзікарослай прадукцыі закупляюцца ў 

сельскіх жыхароў, членаў садова-агародніцкіх таварыстваў. Яе аб’ѐм састаўляе палову 

агульнага аб’ѐму нарыхтоўчага абароту. 

Закупляецца больш за 30 відаў сельгаспрадукцыі і сыравіны, прадугледжана яе 

перапрацоўка, у тым ліку шокавая замарозка. За сезон замараражваецца да 2 –х тысяч тон 

чарніц, брусніц, парэчак, журавін, клубнікі, маліны, грыбоў і іншая садавіна і гародніна, 

другасная сыравіна, якія па якасці адпавядаюць патрабаванням, устаноўленым ДАСТ, ТУ і 

інш. 

Каля 60% закупленай бульбы рэалізуецца праз рознічную сетку, 3-5% - прамысловым 

прадпрыемствам рэспублікі, 35% - на экспарт. Каля 70% ад аб'ѐму закупак гародніны 

рэалізуецца ў рознічнай гандлѐвай сеткі і прадпрыемствах грамадскага харчавання, 30% - 

перапрацоўчым прадпрыемствам рэспублікі. Дзікарослыя плады і ягады рэалізуюцца праз 

уласную гандлѐвую сетку (каля 10%), пастаўляюцца перапрацоўчым 

прадпрыемствам рэспублікі (20-25% ад аб'ѐму закупак), на экспарт 

(65-70%). Закупленыя грыбы рэалізуюцца ў свежым і 

перапрацаваным выглядзе на ўнутраным рынку (78-90%), астатнія 

ідуць на экспарт (10-12%). 

Для ажыццяўлення нарыхтоўчай дзейнасці ў сістэме 

Белкаапсаюза арганізавана праца больш за 700 прыѐманарыхтоўчых 

пунктаў, працуе каля 750 штатных нарыхтоўшчыкаў, нарыхтоўкай 

займаюцца звыш 5 тыс. магазінаў, размешчаных у сельскай 

мясцовасці.  

Дадаткова да сезону масавых нарыхтовак плодаагародніннай і 

дзікарослай прадукцыі прымаюцца на працу пазаштатныя 

нарыхтоўшчыкі.  

Нарыхтоўка сельскагаспадарчай, дзікарослай прадукцыі і 

другаснай сыравіны ад насельніцтва арганізацыямі спажывецкай 

кааперацыі ажыццяўляецца цэлы год. 

 

КААПЕРАТЫЎНАЯ ПРАМЫСЛОВАСЦЬ 

 Прамысловасць Белкаапсаюза - гэта шматгаліновая структура, якая забяспечвае 

спажыўцоў якаснай прадукцыяй, перш за ўсѐ айчыннай вытворчасці, з сыравіны, якая 

закупляецца ў насельніцтва, фермераў і сельгасвытворцаў. 

Прамысловая галіна спажыўкааперацыі аб'ядноўвае каля 500 прадпрыемстваў і цэхаў, 

якія выпускаюць звыш 3000 найменняў прадукцыі.  
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Буйнейшыя прадпрыемствы Белкаапсаюза: УП ―Белкаапзнешгандаль‖, ПУП «Парэчча 

Белкаапсаюза», УП ―Вылічальны цэнтр Белкаапсаюза‖, УП «Завод Белкааппрагрэс», УП 

«Мінскі харчовы камбінат Белкаапсаюза», Пінская, Калінкавічская, Баранавічская, Бабруйская 

зверагаспадаркі і іх філіялы ў Гродне і Маладзечне.  

Сярод іх - 66 хлебапякарных вытворчасцей з кандытарскімі 

ўчасткамі, 66 мясаперапрацоўчых, 14 цэхаў па перапрацоўцы рыбы, 2 

прадпрыемствы па вытворчасці плодаагароднінных і мясных кансерваў, 

2 цэхі па выпуску хутказамарожанай плодаагародніннай прадукцыі, 12 

цэхаў па вытворчасці безалкагольных напояў.  

22 цэхі і ўчасткі прапануюць фірмовую прадукцыю беларускай 

кааператыўнай прамысловасці - разнастайныя квашання, саленні і 

мачэнні прыгатаваныя па традыцыйных рэцэптах.  

Працуюць цэхі і ўчасткі па вытворчасці вырабаў з бульбы, 

палачак кукурузных, мучных паўфабрыкатаў для бліноў і аладак, кісяля, 

штучнага мѐду, семак і арэхаў смажаных і многае іншае. 

Да кааператыўнай прамысловасці належаць прадпрыемствы па вытворчасці нехарчовай 

групы тавараў: унітарныя прадпрыемствы Белкаапсаюза 

"Барысаўскі камбінат тэкстыльных матэрыялаў», «Завод 

Белкааппрагрэс», «Гомельскі завод гандлѐвага 

абсталявання». 

Хлебапякарныя прадпрыемствы Белкаапсаюза 

штодня забяспечваюць хлебам 3,5 млн. жыхароў краіны.  

Працуюць 14 рыбаперапрацоўчых цэхаў 

спажыўкааперацыі. 

Для Беларусі традыцыйнымі спосабамі захоўвання 

гародніны і садавіны спакон веку былі саленне, квашанне і мачэнне. Белкаапсаюз не толькі 

адрадзіў ледзь не забытыя традыцыі, але і зрабіў дадзеную 

прадукцыю адной з «фішак» кааператыўнай гандлѐвай сеткі. 

Сѐння ў сістэме спажыўкааперацыі працуюць 22 

сучасныя квасільна-засолачныя пункты. Салѐныя агуркі і 

памідоры, квашаная капуста, мочаныя яблыкі, марынаваныя 

грыбы, прыгатаваныя па старадаўніх рэцэптах, карыстаюцца 

нязменным попытам. 

Высокая якасць, шырокі асартымент, выкарыстанне 

старадаўніх, правераных часам рэцэптаў робіць 

прамысловую прадукцыю спажывецкай кааперацыі жаданай 

на кожным стале. 

   

ЗНЕШНЕЭКАНАМІЧНАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ 

Спажывецкая кааперацыя Рэспублікі Беларусь традыцыйна вядзе актыўную 

знешнегандлѐвую дзейнасць па пастаўках на экспарт уласнай вырабленай, нарыхтаванай, 

перапрацаванай прадукцыі, а таксама ажыццяўляе імпартныя закупкі шырокага асартыменту 

тавараў. 

Асноўная экспартная прадукцыя 

спажывецкай кааперацыі – пушніна. Яна мае 

ўстойлівы попыт на міжнародных рынках. У 

шасці зверагаспадарках Белкаапсаюза 

вырабляецца звыш 90 % усѐй вытворчасці 

клетачнай пушніны рэспублікі.  

Рост аб'ѐмаў экспарту застаецца 

галоўным фактарам дынамічнага развіцця 

эканомікі спажыўкааперацыі. Для 

нарошчвання аб'ѐмаў экспартных паставак 

Белкаапсаюз мае значны знешнеэканамічных 
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патэнцыяла, забяспечаны неабходнымі сыравіннымі рэсурсамі. 

Сѐння знешнегандлѐвыя аперацыі ажыццяўляюцца з 45 краінамі свету і 56 рэгіѐнамі 

Расійскай Федэрацыі.  

У выніку мэтанакіраванай працы ўсѐй сістэмы, дакладнай арганізацыйнай структуры 

знешнеэканамічнай дзейнасці, рэгулярнага ўдзелу ў міжнародных выставах і кірмашах, у 

мерапрыемствах па пошуку гандлѐвых партнѐраў, рэалізацыі стратэгічных напрамкаў развіцця 

знешнеэканамічнай дзейнасці Белкаапсаюзам дасягнуты значны рост аб'ѐмаў экспарту. 

Сярэднегадавы аб'ѐм экспартных продажаў складае каля 50 млн. долараў ЗША. 

Работа па прасоўванню прадукцыі на знешні рынак нацэлена на якасна новы ўзровень 

знешнегандлѐвай дзейнасці, які адпавядае сучасным патрабаванням сусветнага рынку і 

забяспечвае максімальную эфектыўнасць экспартных продажаў. 

ТРАНСПАРТНАЯ ГАЛІНА 

Аўтамабільны парк Белкаапсаюза налічвае больш за 6 тысяч адзінак аўтатранспарту і ў 

год наматвае амаль 160 млн. км., што на дзесяць млн.км. больш за адлегласць ад Зямлі да 

Месяца. 

Арганізацыі спажывецкай кааперацыі аказваюць паслугі па перавозцы грузаў і 

пасажыраў, выкарыстоўваюць транспарт для дастаўкі тавараў сельскаму насельніцтву. 

     
 

БУДАЎНІЧАЯ ГАЛІНА  

У будаўнічай галіне задзейнічана два рамонтна-мантажных камбінаты, 6 будаўнічых 

перасоўных механізаваных калон, праектная арганізацыя пры Магілѐўскім аблспажыў-саюзе, 

рамонтныя брыгады пры кожным 

райспажыўтаварыстве. Узводзяцца новыя, 

мадэрнізуюцца і рамантуюцца дзейні-чаючыя 

аб’екты: гандлѐвыя, адміністра-тыўныя, 

прамысловыя будынкі, склады, 

гароднінасховішчы і іншыя аб’екты.  

У апошнія гады ўведзена ў 

эксплуатацыю буйнейшая на постсавецкай 

прасторы зверагадоўчая гаспадарка ў Гродненскім раѐне на 80 тыс. зверамесцаў з поўнасцю 

аўтаматызаваным кормапрыгатаваннем, вадапаеннем, механізаванай кормараздачай, 

відэаназіраннем, сістэмай пажаратушэння. Пабудаваны шэраг буйных гандлѐвых аб’ектаў, у 

тым ліку 5 сучасных гандлѐвых пляцовак, якія здольныя паспяхова канкурыраваць з самымі 

буйнымі прадпрыемствамі іншых гандлѐвых сетак краіны. 
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ПАДРЫХТОЎКА КАДРАЎ 

Штогод у навучальных установах сістэмы спажыўкааперацыі вучацца больш за 9 тысяч 

студэнтаў і навучэнцаў.  

Больш за 4 тысячы работнікаў спажывецкай кааперацыі за год праходзяць 

перападрыхтоўку і павышэнне кваліфікацыі. 

УА «Беларускі гандлѐва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі», г. Гомель 

рэалізуе адукацыйныя праграмы 1 ступені вышэйшай адукацыі па 11-ці спецыяльнасцях, 2 

ступені (магістратура) па 7 спецыяльнасцях і ажыццяўляецца падрыхтоўка навуковых кадраў 

ў аспірантуры і навучаецца каля 4,5 тысяч студэнтаў і аспірантаў з Беларусі і іншых краін, у 

тым ліку Туркменістана, Таджікістана, Расіі, Малдовы, Нігерыі, Сірыі, Турцыі. Шэраг 

дысцыплін выкладаецца на англійскай мове. 

Адукацыйны комплекс Белкаапсаюза таксама ўключае:  

Мінскі філіял УА ―Беларускі гандлѐва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі‖; 

Філіял установы адукацыі ―Беларускі гандлѐва-эканамічны ўніверсітэт спажывецкай 

кааперацыі‖ ―Магілѐўскі гандлѐвы каледж‖; 

установа адукацыі ―Баранавіцкі тэхналагічны каледж‖ Белкаапсаюза;  

установа адукацыі ―Гомельскі гандлѐва-эканамічны каледж‖ Белкаапсаюза; 

установа адукацыі ―Гродненскі гандлѐвы каледж‖ Белкаапсаюза; 

установа адукацыі ―Маладечненскі гандлѐва-эканамічны каледж‖ Белкаапсаюза; 

установа адукацыі ‖Полацкі гандлѐва-тэхналагічны каледж‖ Белкаапсаюза. 

АСП «Інстытут павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў Белкаапсаюза». 

У каледжах і філіялах універсітэта спажывецкай кааперацыі навучаеца больш за 6 тысяч 

навучэнцаў.  

Больш за чатырох тысяч работнікаў штогод праходзяць павышэнне кваліфікацыі і 

перападрыхтоўку на факультэце павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі ўніверсітэта, на 

аддзяленні ў Мінскім філіяле і на курсах у каледжах. 

Установы адукацыі спажывецкай кааперацыі першымі ў рэспубліцы з 2003 года сталі 

прымяняць сістэму бесперапыннай інтэграванай падрыхтоўкі спецыялістаў, што не толькі 

скарачае тэрмін навучання, але і зніжае затраты на падрыхтоўку спецыялістаў. 

Тыя, хто вучыцца за сродкі спажывецкай кааперацыі, атрымліваюць стыпендыі, 

лепшым з іх назначаюцца спецыяльныя стыпендыі Старшыні Праўлення Белкаапсаюза, 

стыпендыі Рэспубліканскага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў спажывецкай 

кааперацыі. Усе навучэнцы забяспечаны койка-месцам у інтэрнатах. 

Структура адукацыйнага працэса і яго аб’ѐм знаходзяцца ў цеснай узаемасувязі з 

арганізацыйнай структурай спажывецкай кааперацыі, шматгаліновым характарам яе 

дзейнасці і задачамі, якія яна вырашае. 

Навучальныя ўстановы сістэмы спажыўкааперацыі забяспечваюць кваліфікаванымі 

кадрамі розныя галіны эканомікі спажыўкааперацыі і ўсѐй краіны.  
  

НАВУЧАЛЬНЫЯ ЎСТАНОВЫ БЕЛКААПСАЮЗА 

    
    УА «Беларускі гандлѐва-эканамічны                      Баранавіцкі                     Гомельскі гандлѐва-                                  Гродзенскі 

    ўніверсітэт спажывецкай кааперацыі                тэхналагічны каледж           эканамічны каледж                              гандлѐвы каледж 

       
              Мінскі філіал                                Філіал УА ―БГЭУ СК‖              Маладзечненскі гандлѐва-                       Полацкі гандлѐва- 

             УА ―БГЭУ СК‖                      «Магілѐўскі гандлѐвы каледж                эканамічны каледж                           эканамічны каледж 
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МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА 

Белкаапсаюз з’яўляецца членам Міжнароднага кааператыўнага альянса (МКА), які 

аб’ядноўвае больш за 100 краін свету. Агульная еолькасць індывідуальных членаў МКА – 

звыш 800 млн. чалавек. 

Галоўныя мэты МКА – садзейнічанне развіццю міжнароднага кааператыўнага руху, 

заснаванага на прынцыпах узаемадапамогі і дэмакратыі, прапаганда і абарона кааператыўных 

каштоўнасцяў і прынцыпаў, развіццѐ ўзаемавыгадных сувязяў паміж арганізацыямі-членамі 

МКІ. 

Кааператары Беларусі вывучаюцю вопыт арганізацыі дзейнасці аптовых баз, 

лагістычных цэнтраў, выкладкі тавараў, гандлю з выкарыстаннем сістэмы зніжак зу 

кааператараў Швецыі. Навучальныя ўстановы Белкаапсаюза супрацоўнічаюць у галіне 

адукацыйнай дзейнасці з расійскімі, украінскіімі, малдаўскімі, польскімі калегамі.  

26.06.2002 г. ў Белгарадзе на сустрэчы кіраўнікоў нацыянальных саюзаў краін СНД 

было прынята рашэнне аб утварэнні асацыяцыі ―Ліга нацыянальных (рэспубліканскіх) саюзаў 

кааператыўных арганізацый спажывецкай кааперацыі краін СНД‖. У склад Лігі ўвайшлі 

кааператыўныя арганізацыі Арменіі, Азербайджана, Беларусі, Грузіі, Казахстана, Кыргызстана, 

Маддовы, Расіі, Таджыкістана і Украіны.  

Прэзідэнтам Лігі тры разы выбіраўся Старшыня Праўлення Белкаапсаюза. 

 

КАДРАВАЯ ПАЛІТЫКА 

Зараз у сістэме спажывецкай кааперацыі працуе звыш 70 тысяч чалавек.  

Амаль 57% - гандлѐвыя работнікі. У сферы грамадскага харчавання заняты 13%, у 

прамысловасці – 9 %, у транспартнай галіне - - больш 8 %, нарыхтоўкамі займаюцца 3%, 

будаўніцтвам – каля 2 %, зверагадоўляй – болей 1 %, больш 2 %  працуюць ва ўстановах 

адукацыі Белкаапсаюза. 

 
Амаль 14 % працуючых у спажывецкай кааперацыі маюць вышэйшую адукацыю. 

Пастаянна заключаецца галіновае тарыфнае пагадненне паміж Белкаапсаюзам і 

прафесійным саюзам, які мае даўнюю гісторыю. 

22 кастрычніка 1918 г. у Цэнтрасаюзе спажывецкіх таварыстваў Беларускага краю на 

сходзе было прынята рашэнне аб арганізацыі кааператыўнай секцыі Прафсаюза служачых 

горада Мінска.  

Асноўнымі мэтамі дзейнасці былі нарміраванне працы і зарплаты, узмацненне 

працоўнай дысцыпліны, ахова працы, забеспячэнне працаўнікоў прадметамі першай 

неабходнасці, правядзенне культурно-асветніцкай работы. 

З лістапада 1920 г. члены прафсаюза спажыўкааперацыі знаходзіліся ў складзе 

Усесаюзнага союза работнікаў савецкіх, грамадскіх і гандлѐвых устаноў і прадпрыемстваў. 
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У гады Вялікай Айчыннай вайны ўзнавілася дзейнасць самастойнага Прафсаюза 

работнікаў спажыўкааперацыі. Работа была сканцэнтравана на бытавых пытаннях: будаўніцтва 

жылля, забеспячэнне харчовымі прадуктамі, аздараўленне дзяцей. У 1950 г. быў пабудаваны 

першы кааператыўны піянерскі лагер ―Дружны‖ ў пасѐлку Гарадзішча пад Мінскам. К 1958 г. у 

сістэме спажыўкааперацыі ужо дзейнічала 6 стацыянарных піянерскіх лагераў.  

У 1957 г. камітэты прафсаюзаў дзяржгандлю і спажыўкааперацыі былі аб’яднаныя ў 

Беларускі рэспубліканскі камітэт прафсаюза работнікаў дзяржаўнага гандлю і спажывецкай 

кааперацыі. З распадам Савецкага Саюза і эканамічным крызісам паўстала пытанне 

выжывання ў канкурэнтнай барацьбе.  

25 мая 1993 г. на I Устаноўчым з’ездзе быў створаны Беларускі прафсаюз работнікаў 

спажывецкай кааперацыі, які прыняў пасільны ўдзел у стабілізацыі цяжкага фінансавага 

становішча сістэмы і дапамозе найбольш збяднелым работнікам сістэмы.  

З развіццѐм рыначнай эканомікі і прадпрымальніцтва з’явілася неабходнасць 

аб’яднання прафсаюзаў сістэм, якія ажыццяўляюць гандлѐвую дзейнасць. 

28 сакавіка 2019 года на пазачарговых з’ездах Беларускага прафсаюза работнікаў 

гандлю, Беларускага прафсаюза работнікаў спажывецкай кааперацыі і Беларускага прафсаюза 

работнікаў розных форм прадпрымальніцтва ―Садружнасць‖ было прынята рашэнне аб 

рэарганізацыі трох прафсаюзаў шляхам далучэння да Беларускага прафсаюза работнікаў 

гандлю. 
Стварыўся новы прафсаюз пад назвай ―Беларускі прафесійны саюз работнікаў гандлю, 

спажывецкай кааперацыі і прадпрымальніцтва‖. 28 чэрвеня 2019 г. быў зарэгістраваны Статут 

новага Прафсаюза. Зараз у яго склад уваходзіць 1149 першасных прафсаюзных арганізацый, 

членамі прафсаюза з’яўляюцца 174404 работнікі. 

Прафсаюз аб’ядноўвае работнікаў арганізацый гандлю, спажывецкай кааперацыі, 

прадпрыемстваў прыватнай формы ўласнасці, студэнтаў і навучэнцаў устаноў адукацыі 

Белкаапсаюза і Міністэрства адукацыі, а таксама непрацуючых пенсіянераў. 

Прафсаюзныя камітэты сумесна з кіраўнікамі арганізацый ствараюць умовы для 

культурнага і духоўнага развіцця сваіх работнікаў, іх актыўнага адпачынку і 

здаровага ладу жыцця. Актыўна развіваецца самадзейная мастацкая 

творчасць, праводзяцца агляды мастацкай самадзейнасці. Рэгулярна 

праходзяць спартакіяды і спаборніцтвы па розных відах спорту.  

Турніру па міні-футболу прысвоена імя заслужанага работніка 

Белкаапсаюза, Поўнага кавалера Ордэна Працоўнай славы Грыгорыя 

Іванавіча Федарцова, фрэзероўшчыка Гомельскага завода гандлѐвага 

абсталявання з 1963 г., аўтара десятка вынаходніцтваў і рацыяналізатарскіх 

прапаноў. Зараз Белкаапсаюз патрануе жаночы хакей на траве 

(індархакей).  

Прафсаюз шэфствуе над шэрагам дзіцячых дамоў, 

праводзяцца акцыі ―Прафсаюзы – дзецям‖ і інш. 

Прафсаюзныя арганізацыі ладзяць конкурсы сярод 

асобных катэгорый работнікаў ―Лепшы па прафесіі‖, 

удзельнічаюць ва ўзнагародах лепшых кааператараў. 

У 2015 г. быў зацверджаны нагрудны знак ―За 

прафсаюзныя заслугі―. Багаты гістарычны шлях развіцця 

кааператыўнага руху Беларусі наглядна прадстаўлены ў 

Цэнтральным музеі гісторыі спажывецкай кааперацыі Беларусі.  

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

СРОДКІ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ БЕЛКААПСАЮЗА 

СМІ Беларускага рэспубліканскага саюза спажывецкіх таварыстваў – гэта газета 

―Вести потребкооперации‖, навукова-практычны журнал ―Потребительская 

кооперация» і сайт https://bks.gov.by/.  

Яны адлюстроўваюць жыццѐ кааператараў, аператыўна рэагуюць на падзеі, што 

адбываюцца ў Беларусі і ў свеце. 

Газета ―Вести потребкооперации‖ – выходзіцб 1 раз на тыдзень.  

Журнал уключаны Вышэйшай атэстацыйнай камісіяй (ВАК) ў пералік навуковых 

выданняў для публікацый вынікаў дысертацыйных даследванняў, уваходзіць у сістэму 

РІНЦ (Расійскі індэкс навуковага цыціравання). Выдаецца 1 раз у квартал. 
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Старшыня Праўлення 
саюза спажывецкіх тава-
рыстваў Мінскага раёна  
22.06.1917-26.03.1918 

Фота не захавалася 

ТУРЧЫНОВІЧ 
Ксаверый Казіміравіч 

узначальваў Мінскі саюз 
спажывецкіх таварыстваў 

26.03.1918-23.06.1920 
Фота не захавалася 

ПРОТАС 
Віктар Аляксандравіч 

Старшыня Часовага 
Праўлення Цэнтральнага 

Саюза спажывецкіх 
таварыстваў Беларускага 

краю 
23.06.1920-19.08.1920 

Фота не захавалася 

АДАМАЙЦІС 
  І.А. 

Старшыня Часовага 
Праўлення Цэнтральнага 

Саюза спажывецкіх 
таварыстваў Беларускага 

краю 
23.06.1920-19.08.1920 

Фота не захавалася 

СЦЕПАНЮК 
Аляксандр Емяльянавіч 
Старшыня Праўлення 
Цэнтральнага Саюза 

спажывецкіх таварыстваў 
Беларускага краю 

20.9.1920-20.11.1920 
Фота не захавалася 

 
 

 
-  

Фота не захавалася 

 
 

 
-  

 
 

 
-  

 
 

 
-  

 
 

 
1930-1933 

 
 

 
-  

 
 

 
-  

 
 

 
1938-1941, 1943-1945 

 
 

 
10.1945-6.1957 

 
 

 
6.1957-9.1965 

 
 

 
9.1965-7.1970 

 
 

 
7.1970-3.1977 

 
 

 
3.1977-2.1984 

 
    

 
2.1984-4.1987 

 
 

 
4.1987-11.1994 

 
 

 
11.1994-7.2001 

 
 

 
9.2001-12.2009 

СІДЗЬКО 
Сяргей Дзмітравіч 

 
12.2009-12.2013 

 
 

 
з 12.2013 
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