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Для бяс пе кі Для бяс пе кі 
хар ча ван няхар ча ван ня

На ву ко ва-да след чая ла ба ра то рыя 
функ цы я наль на га хар ча ван ня 
ад кры ла ся на мі ну лым тыд ні на ба зе 
на ву кова-практыч на га цэнт ра 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі 
па хар ча ван ні. У цы ры мо ніі ад крыц ця 
пры няў удзел стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ.

У ме ра пры ем стве так са ма ўдзель ні ча лі пер шы на-
мес нік прэм' ер-мі ніст ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
сандр ТУР ЧЫН, стар шы ня Прэ зі ды у ма На цы я наль-
най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі Ула дзі мір ГУ СА КОЎ. 
Як па ве дам ляе прэс-служ ба Са ве та Рэс пуб лі кі, у но вай 
ла ба ра то рыі бу дуць зай мац ца рас пра цоў кай пер са ні фі-
ка ва на га хар ча ван ня для ства рэн ня рэ цэп тур і іна ва цый-
ных тэх на ло гій функ цы я наль ных хар чо вых пра дук таў. 
Тут так са ма бу дуць пра во дзіць на ву ко выя да сле да ван ні 
пра дук таў дзі ця ча га хар ча ван ня, хар ча ван ня для хво рых 
са спад чын ны мі і алі мен тар на-за леж ны мі за хвор ван-
ня мі, клі ніч ныя да сле да ван ні па ацэн цы эфек тыў нас ці 
но вых ві даў уз ба га чаль ных да ба вак і ін ша га.

Гэ ты кі ру нак на ву ко вай дзей нас ці мае важ нае зна чэн-
не не толь кі для зда роўя на сель ніц тва, але і для ўма ца-
ван ня хар чо вай бяс пе кі, экс парт на га па тэн цы я лу кра і ны, 
ад зна чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч. Ён пра па на ваў пра ана лі-
за ваць пы тан не аб да асна шчэн ні на ву ко ва-да след чых 
ла ба ра то рый, якія за дзей ні ча ны ў да дзе ным сег мен це, 
не аб ход ным су час ным аб ста ля ван нем. Бу дзе вы ву ча на 
пы тан не аб ства рэн ні ад па вед най між ве да мас най пра-
цоў най гру пы. З іні цы я ты вы Аляк санд ра Тур чы на аб мер-
ка ва на маг чы масць пры цяг нен ня ў пра ек ты па ства рэн ні 
но вых пра дук таў хар ча ван ня вен чур ных ін вес ты цый.

«Зда ро вы лад жыц ця, пра віль нае хар ча ван не — гэ тыя 
рэ чы ця пер вы хо дзяць на пер шы план. Пад бор для кож-
на га ча ла ве ка сва ёй рэ цэп ту ры хар ча ван ня — гэ та, мне 
зда ец ца, вель мі перс пек тыў ны кі ру нак. Та кія тэх на ло гіі 
ў вы твор час ці пра дук таў — на ша су час насць і бу ду чы ня. 
Гэ та яшчэ і перс пек тыў ны ры нак, ду маю, што гэ та адзін 
з кі рун каў, па якіх Бе ла ру сі трэ ба ру хац ца на пе рад», — 
пад крэс ліў пер шы ві цэ-прэм' ер.

Кі ру нак Кі ру нак 
су пра цоў ніц твасу пра цоў ніц тва

Мар' я на ШЧОТ КІ НА пра вя ла па ся джэн не 
арг ка мі тэ та па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні 
Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на.

Фо рум рэ гі ё наў на тэ му «Су пра цоў ніц тва рэ гі ё наў як 
клю ча вы фак тар між дзяр жаў ных ад но сін» — ме ра пры ем-
ства афі цый на га ві зі ту ў Бе ла русь Прэ зі дэн та Уз бе кі ста на 
Шаў ка та Мір зі ё е ва.

Як па ве дам ляе прэс-служ ба Са ве та Рэс пуб лі кі, у асно-
ву Фо ру му па кла дзе на ідэя са дзей ні чан ня рэа лі за цыі 
ме ра пры ем стваў да рож най кар ты су пра цоў ніц тва, якую 
кра і ны пад пі са лі ў ліс та па дзе 2018 го да.

Мяр ку ец ца, што пад час сек цый ных і пле нар на га па-
ся джэн няў Фо ру му ўдзель ні кі аб мяр ку юць пы тан ні пра-
мыс ло вай ка а пе ра цыі, сель скай гас па дар кі і хар чо вай 
пра мыс ло вас ці, гу ма ні тар на га, на ву ко ва га су пра цоў ніц-
тва і іна ва цый, між пар ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня. Пла-
ну ец ца так са ма пад пі сан не па гад нен няў па між рэ гі ё на мі, 
уста но ва мі аду ка цыі дзвюх кра ін. Пра пра цоў ва ец ца за-
клю чэн не бе ла рус кі мі прад пры ем ства мі (БЕЛАЗ, МАЗ, 
«Свет ла горс кХім ва лак но») ка мер цый ных кант рак таў з 
уз бек скім бо кам.

Мар' я на Шчот кі на вы ка за ла ўпэў не насць, што Фо рум 
рэ гі ё наў ство рыць доб ры пад му рак для да лей ша га су-
пра цоў ніц тва дзвюх кра ін. «Ця пер Урад і На цы я наль ны 
сход пра цу юць па ўсіх кі рун ках для па спя хо ва га пра-
вя дзен ня Фо ру му», — пад крэс лі ла на мес нік стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі.

У па ся джэн ні арг ка мі тэ та пры ня лі ўдзел стар шы ні па-
ста ян ных ка мі сій Па ла ты прад стаў ні коў і Са ве та Рэс пуб лі-
кі, прад стаў ні кі МЗС, Мінп ра му, Мі на ду ка цыі, Мін куль-
ту ры, БелГПП і ін шых мі ніс тэр стваў і дзяр жаў ных ор га наў, 
а так са ма Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Рэс пуб лі кі 
Уз бе кі стан у Рэс пуб лі цы Бе ла русь На сір джан Юсу паў.

Бе ла русь га то вая на рошч ваць тэм пы 
па ста вак угна ен няў у Банг ла дэш — 
пра гэ та па ве да міў стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду, 
упаў на ва жа ны па су пра цоў ніц тве 
з Банг ла дэш Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ 
пад час су стрэ чы з ад каз ным 
сак ра та ром мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі гэ тай кра і ны Эм-Дзі 
На сі руз за ма нам.

«Мы за да во ле ны ста нам на шых 
ад но сін, спа дзя ём ся на за ха ван не пе-
ра ем нас ці, ства рэн не но вых пра ек таў 
і рэа лі за цыю но вых ідэй», — ад зна чыў 
Мі ха іл Мяс ні ко віч.

Ён пад крэс ліў, што су пра цоў ніц тва 
абедз вюх кра ін за сна ва на на доб рым 
парт нёр стве дзяр жаў ных кам па ній, 
якія кі ру юц ца прын цы па мі сум лен-
нас ці, ад каз нас ці і па ва гі. Спі кер 
верх няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла-
мен та на га даў так са ма, што Бе ла русь 
заў сё ды пад трым лі ва ла паўд нё ва а зі-
яц кую кра і ну як у двух ба ко вых зно-
сі нах, так і на між на род ным уз роў ні, 
шчы ра ра ду ец ца яе пос пе хам у раз-
віц ці эка но мі кі і ін шых га лі нах.

«Мы га то выя не толь кі раз ві ваць 
ганд лё выя ад но сі ны, але і дзя ліц ца 
тэх на ло гі я мі, каб ства раць су мес ныя 
прад пры ем ствы ў Банг ла дэш», — ад-
зна чыў спі кер верх няй па ла ты бе ла-
рус ка га пар ла мен та. Ён па ве да міў 
жур на ліс там, што га вор ка на су стрэ-
чы так са ма іш ла аб па стаў ках тэх ні кі, 
су пра цоў ніц тве ў га лі нах на сен ня вод-
ства, пад рых тоў кі кад раў і аду ка цыі.

Мі ха іл Мяс ні ко віч звяр нуў ува-
гу на вы со кую якасць і кан ку рэн та-
здоль насць тэкс тыль ных і ску ра ных 
вы ра баў, а так са ма та ва раў для ды-
ва но вай пра мыс ло вас ці, вы раб ле ных 
у Банг ла дэш. Па сло вах пар ла мен-
та рыя, яны ка рыс та юц ца ў Бе ла ру сі 
по пы там.

Эм-Дзі На сі руз за ман, у сваю чар-
гу, на га даў, што апош нія не каль кі га-
доў яго кра і на ім парт уе бе ла рус кія 
ка лій ныя ўгна ен ні, вель мі важ ныя 
для буль бы і ін шай ага род ні ны.

«Банг ла дэш ская сель ская гас па-
дар ка вы ка рыс тоў вае ка ля 900 ты сяч 
тон ка лію што год. Дзяр жа ва за куп-
ляе па ло ву гэ та га аб' ёму, бо не мае 

ад мыс ло ва га схо ві шча. У хут кім ча се 
пла ну ец ца бу даў ніц тва скла да для 
ка лій ных угна ен няў, што зды ме аб-
ме жа ван ні», — рас тлу ма чыў ад каз ны 
сак ра тар мін сель га су Банг ла дэш.

Кант ракт на но вы фі нан са вы год 
на па стаў ку 450 ты сяч тон хло рыс та га 
ка лію ў Са ве це Рэс пуб лі кі пад пі са лі 
ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Бе ла рус-
кая ка лій ная кам па нія» Але на Куд ра-
вец і стар шы ня BАDС — дзяр жаў най 
кар па ра цыі па раз віц ці сель скай гас-
па дар кі Банг ла дэш Ва хід Хон да кер. 
Па вы ні ках мі ну ла га го да до ля БКК 
на ка лій ным рын ку Банг ла дэш пе ра-
вы сі ла 40 %.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Для рэа лі за цыі ін вес-
ты цый на га пра ек та бы ла 
пра ве дзе на маш таб ная 
ма дэр ні за цыя. Пло шча 
но ва га цэ ха — 6,4 ты ся чы 
квад рат ных мет раў. У вы-
ні ку аб' ём вы твор чых пло-
шчаў прад пры ем ства па вя-
лі чыў ся на 20 %.

У ад крыц ці цэ ха пры ня-
лі ўдзел стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на-
га схо ду Бе ла ру сі Мі ха іл 
Мяс ні ко віч, мі ністр пра-
мыс ло вас ці Па вел Уцю-
пін, на мес нік стар шы ні 
Мі набл вы кан ка ма Мі ка-
лай Ра га шчук.

— Сён ня свя та не толь-
кі для пра цаў ні коў за-
во да, але і для жы ха роў 
Слуц ка, — ад зна чыў спі-
кер верх няй па ла ты бе ла-
рус ка га пар ла мен та, які, 
да рэ чы, з'яў ля ец ца яшчэ 
і стар шы нёй на зі раль на-
га Са ве та «БЕ ЛАЗ-ХОЛ-
ДЫНГ». — Ство ра на ка ля 
40 но вых ра бо чых мес цаў 
для спе цы я ліс таў вы со-
кай ква лі фі ка цыі. Толь кі 
за не каль кі апош ніх га доў 
у вы твор часць укла дзе на 

15 міль ё наў еў ра ін вес-
ты цый. Гэ та да зво лі ла не 
толь кі па бу да ваць но вы 
цэх, але і сур' ёз на ма дэр-
ні за ваць дзе ю чую вы твор-
часць, каб вы пус каць кан-
ку рэн та здоль ную пра дук-
цыю для ўнут ра на га рын ку 
і на экс парт. Срод кі пай шлі 
на на ву чан не кад раў, у тым 
лі ку і за мя жой, на за куп ку 
вы со ка тэх на ла гіч на га аб-
ста ля ван ня, но вых су час-
ных стан коў ад вя ду чых 
еў ра пей скіх па стаў шчы-
коў, што да зва ляе пра ца-
ваць больш пра дук цый на, 
а пер са на лу атрым лі ваць 
на леж ную зар пла ту.

— Вы мо жа це га на рыц-
ца вы ні ка мі сва ёй пра цы, 
та му што ка ля 30 адзі нак 
аб ста ля ван ня ўста ноў ле на, 
зман ці ра ва на і фак тыч на 
за пус ка ец ца на Бе ла рус кай 
атам най стан цыі. Я асаб лі-
ва пад крэс лі ваю гэ ты факт, 
та му што на та кіх аб' ек тах 
вы со кі ўзро вень па тра ба-
ван няў да якас ці аб ста ля-
ван ня і кант ро лю за яго 
ра бо тай, — звяр нуў ся да кі-
раў ніц тва за во да і ра бо чых 

Мі ха іл Мяс ні ко віч. — Ча сам 
да во дзіц ца чуць: вы за-
кон чы лі ма дэр ні за цыю на 
гэ тым за вод зе? Лі чу, гэ та 
ня пра віль ная па ста ноў ка 
пы тан ня. Ка лі прад пры ем-
ства хо ча жыць, пра ца ваць 
і кан ку ры ра ваць на знеш-
ніх рын ках, яно па він на 
па ста ян на ма дэр ні за вац ца 
тэх ніч на, удас ка наль ваць 
мар ке тынг.

Па сло вах мі ніст ра пра-
мыс ло вас ці Паў ла Уцю пі-
на, ад крыц цё но вай вы-
твор час ці — гэ та зна ка вая 
па дзея для ўсёй пра мыс ло-
вас ці Бе ла ру сі. Тут бу дуць 
вы пус каць якас ную і больш 
тан ную пра дук цыю, па шы-
рыц ца яе асар ты мент. За 
пяць ме ся цаў вы пу шча на 
аб ста ля ван ня на 3 міль ё ны 
600 ты сяч руб лёў. Да кан-
ца 2019 го да з улі кам но вых 
ма гут нас цяў гэ ты па каз чык 
скла дзе 15 міль ё наў руб-
лёў. Аб' ёмы вы твор час ці 
па вя лі чац ца пыб ліз на ў 
тры ра зы, а ў на ступ ныя га-
ды — на 20—30 %. Бу дуць 
вы раб ляц ца кра ны ад 5 да 
240 тон. Гэ тае аб ста ля ван-
не пой дзе на «БЕ ЛАЗ», «Бе-
ла русь ка лій», «Слаў ка лій», 
ёсць за ка зы на экс парт.

Рэа лі за цыя пра ек та да-
зво ліць мак сі маль на ла ка-
лі за ваць вы твор часць — да 
75 %. Гэ та зна чыць, вы раб-

ляць аб ста ля ван не бу дуць 
«пад ключ», ад рас пра цоў-
кі ідэі да ман та жу га то вай 
пра дук цыі, што дасць 
маг чы масць зні зіць за-
леж насць ад су меж ні каў, 
па вы сіць на менк ла ту ру 
ма дэ ляў гру за па ды маль-
най тэх ні кі, якасць пра-
дук цыі, пра дук цый насць 
пра цы, кан ку рэн та здоль-
насць прад пры ем ства на 
ўнут ра ным рын ку.

— Вы пуск ма гут ных кра-
наў вель мі за па тра ба ва ны 
ў Бе ла ру сі. Ра ней да во дзі-
ла ся за куп ляць гру за па-
ды маль ную тэх ні ку за мя-
жой, — ад зна чыў ды рэк тар 
Слуц ка га кра на ва га за во да 
Ула дзі мір Дзе мі до віч. — 
Але на шы кра ны не бу-
дуць са сту паць ім парт ным 
ана ла гам. Між ін шым, яны 
бу дуць каш та ваць тан ней, 
чым за меж ныя ўзо ры. За ці-
каў ле ныя ў на быц ці кра наў 
ра сі я не, а еў ра пей скі сер-
ты фі кат якас ці да зво ліць 
пра да ваць аб ста ля ван не ў 
кра і ны Еў ро пы.

Да дам, што з пунк ту 
гле джан ня на цы я наль най 
эка но мі кі пра ект з'яў ля ец-
ца эфек тыў ным, бо ў вы-
ні ку яго рэа лі за цыі бу дзе 
ар га ні за ва на ім парт аза-
мя шчаль ная вы твор часць 
кра наў вы со кай гру за па-
ды маль нас ці.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

У СЛУЦ КУ ПА ЧА ЛІ ВЫ ПУС КАЦЬ У СЛУЦ КУ ПА ЧА ЛІ ВЫ ПУС КАЦЬ 
КРА НЫ-ВО ЛА ТЫКРА НЫ-ВО ЛА ТЫ

Та ко га аб ста ля ван ня ў све це — адзін кі
У Слуц ку ААТ «БЕ ЛАЗ»— кі роў ная кам па нія 
«БЕ ЛАЗ-ХОЛ ДЫНГ» рэа лі за ва ла ўні каль ны пра ект 
па вы твор час ці мас та вых кра наў на тэ ры то рыі 
ад кры та га ак цы я нер на га та ва рыст ва «Кра на вы 
за вод». Прад пры ем ства бу дзе вы пус каць тэх ні ку 
гру за па ды маль нас цю да 240 тон. У све це на ліч ва юц ца 
адзін кі та кіх вы твор час цяў.

ВЫ ЗНА ЧАЛЬ НАЯ ВЫ ЗНА ЧАЛЬ НАЯ 
ЯКАСЦЬЯКАСЦЬ

Пад пі са ны кант ракт БКК і BАDС 
на па стаў ку 450 ты сяч тон хло рыс та га ка лію


