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ЗНОЎ ПРА ТЭК ЦЫ Я НІЗМ?
З 6 чэр ве ня Рас сель гас на гляд 

за ба ра ніў па стаў кі ма лоч най пра-

дук цыі з на шай кра і ны ў та ры 

больш за 2,5 літ ра. У спі се аб ме-

жа ван няў бы лі ад зна ча ны су хое 

ма ла ко і вярш кі — кан цэнт ра ва-

ныя, кан сер ва ва ныя і згу шча ныя, 

ма лоч ная на ліў ная сы ро ват ка, 

кан цэнт ра ва ная і су хая, а так са ма 

сы ро ва тач ны кан цэнт рат і ма лоч ны 

бя лок. У Рас сель гас на гля дзе па ве-

да мі лі, што ра шэн не аб аб ме жа-

ван ні бы ло пры ня та ў су вя зі з «па-

стаў ка мі не бяс печ най ма лоч най 

пра дук цыі з Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

у Ра сій скую Фе дэ ра цыю». Пры гэ-

тым пра дук цыю ў та ры з мен шым 

аб' ёмам па лі чы лі бяс печ най.

Мі ністр сель скай гас па дар-

кі і хар ча ван ня Бе ла ру сі Ле а нід 

ЗА ЯЦ аца ніў та кое аб ме жа ван не 

як не аб' ек тыў нае і ні чым не аб грун-

та ва нае. Ён пад крэс ліў, што ма лоч-

ная пра дук цыя кра і ны пра хо дзі ла 

чар го вую пра вер ку ў ла ба ра то рыі 

на пя рэ дад ні ў су вя зі з ня даў нім 

кан флік там. Та ды па ру шэн няў не 

бы ло вы яў ле на. Зга да ная сі ту а цыя, 

па сло вах мі ніст ра, рас цэнь ва ец ца 

як «чар го вы пра тэк цы я нісц кі крок», 

дзя ку ю чы яко му ад бы ва ец ца за-

крыц цё до сту пу на ры нак Ра сіі для 

ай чын най пра дук цыі.

«Бе ла русь па стаў ляе ра сій скім 

спа жыў цам якас ны пра дукт. Ідзе 

жорст кі ла ба ра тор ны кант роль на 

ўсіх эта пах — ад вы твор час ці сы ра-

ві ны да ад груз кі пра дук цыі. Га то вы 

пра дукт да сле ду ец ца ў акрэ ды та-

ва ных ла ба ра то ры ях. Мы га ран ту-

ем, што наш пра дукт бяс печ ны», — 

пад крэс ліў мі ністр.

У сваю чар гу член Ка ле гіі (мі-

ністр) па тэх ніч ным рэ гу ля ван ні 

ЕЭК Ва ле рый КА РАШ КОЎ на кі-

ра ваў ва ўрад Ра сіі зва рот, у якім 

за явіў аб не аб ход нас ці ад клі каць 

ра шэн не Рас сель гас на гля ду па бе-

ла рус кай ма лоч най пра дук цыі. Ён 

пад крэс ліў, што ўвя дзен не гэ тых 

аб ме жа ван няў па ру шае пункт 5 

ар ты ку ла 58 раз дзе ла 11 Да мо вы 

аб Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе, 

згод на з якім дзяр жа вы — чле ны 

ЕА ЭС ма юць пра ва ўво дзіць ча-

со выя ве тэ ры нар ныя або ве тэ-

ры нар на-са ні тар ныя ме ры толь кі 

та ды, ка лі ёсць па гро за ў част цы 

эпі заа тыч на га даб ра бы ту тэ ры то-

рыі кра і ны са ю за.

ПЕ РА МО ВЫ Ў МАСК ВЕ
Для ўрэ гу ля ван ня пы тан ня бе ла-

рус кая дэ ле га цыя на ча ле з мі ніст-

рам сель скай гас па дар кі і хар ча ван-

ня Ле а ні дам Зай цам на кі ра ва ла ся 

ў Маск ву. Там прай шлі перагаворы 

з но вым кі раў ні ком Мін сель га са 

Ра сіі Дзміт ры ем ПА ТРУ ША ВЫМ, 

які за явіў, што га то вы са дзей ні чаць 

пе ра адо лен ню цяж кас цяў у пы тан-

нях су пра цоў ніц тва.

«Нас аб' яд ноў вае адзі ная эка-

на міч ная пра сто ра, што спры яе па-

вы шэн ню ці ка вас ці да ўза ем на га 

ганд лю сель гас пра дук цы яй. Але 

іс нуе шэ раг пы тан няў, якія па тра-

бу юць па вы ша най ува гі», — за явіў 

Дзміт рый Па тру шаў.

Пас ля за кан чэн ня па ся джэн ня 

мі ніст ры да ру чы лі кам пе тэнт ным 

служ бам дзвюх кра ін ства рыць ра-

бо чую гру пу, ра за брац ца ў сі туа -

цыі, якая скла ла ся, і раз гле дзець 

пы тан не зняц ця ча со вых аб ме жа-

ван няў. Бе ла рус кі бок так са ма пра-

сіў аб пра вя дзен ні да дат ко вых кан-

суль та цый з Рас сель гас на гля дам 

для аб мер ка ван ня пы тан няў, што 

ўзні ка юць на тэх ніч ным уз роў ні.

Акра мя та го, на су стрэ чы аб-

мяр коў ва лі ся пы тан ні ін тэ гра цыі 

бе ла рус кай ін фар ма цый най сіс-

тэ мы «АІTS-На гляд» з ра сій скай 

фе дэ раль най дзяр жаў най ін фар-

ма цый най сіс тэ май «Мер ку рый». 

Так сама за кра ну лі ход рэа лі за цыі 

пла на ме ра пры ем стваў па пра цэ-

ду ры зняц ця ўза ем ных аб ме жа-

валь ных мер па па стаў ках пра дук-

цыі жы вё ла га доў лі на 2018 год.

АБ МЕ ЖА ВАН НІ ЗДЫ МУЦЬ 
ДА РОЖ НАЙ КАР ТАЙ?

Па вы ні ках перагавораў абод ва 

ба кі пад пі са лі «да рож ную кар ту» 

аб зняц ці ўза ем ных аб ме жа ван няў 

па па стаў ках ма лоч най пра дук цыі. 

Па вод ле ін фар ма цыі прэс-служ бы 

Рас сель гас на гля ду, у ёй пра пі са ны 

асноў ныя ме ра пры ем ствы, якія ў 

хут кім ча се ўрэ гу лю юць сі ту а цыю 

з аб ме жа ван ня мі па ста вак пра дук-

цыі прад пры ем стваў Ра сіі і Бе ла-

ру сі.

У да ку мен це вы зна ча ны тэр-

мі ны і ўмо вы, пры вы ка нан ні якіх 

Рас сель гас на гляд змо жа ад мя ніць 

ча со выя аб ме жа ван ні на па стаў-

кі пра дук цыі шэ ра гу бе ла рус кіх 

прад пры ем стваў. Ад ной з та кіх 

умоў з'яў ля ец ца тое, што бе ла рус-

кі бок па ві нен па даць да ку мен ты аб 

пра вя дзен ні ла ба ра тор на га ма ні то-

рын гу па гру пах ры зы кі, якія вы зна-

ча ны Рас сель гас на гля дам. У сваю 

чар гу, ве дам ства з 11 чэр ве ня ад-

на ві ла пра ва экс пар ту ма лоч най 

пра дук цыі для трох бе ла рус кіх 

прад пры ем стваў: Ба ра на віц ка га 

ма лоч на га кам бі на та, Ля ха віц ка га 

ма лоч на га за во да і Бел лак та.

...А АСА ДА ЧАК ЗА СТАЎ СЯ
Ці ка вы той факт, што, па звест-

ках ЕЭК, ра сій скія вы твор цы не 

за бяс печ ва юць па трэб нас ці ўнут-

ра на га рын ку. Дэ фі цыт сы ро га ма-

ла ка ў Ра сіі скла дае ка ля 7 млн т. 

Пры гэ тым больш за 4 млн т ма-

ла ка за во зіц ца з Бе ла ру сі і ка ля 

3 млн т — з трэ ціх кра ін.

Тым ча сам у на шай кра і не пра-

цяг ва юць ары ен та ваць ма лоч ную 

пра дук цыю на азі яц кі ры нак. Цы-

ры мо нія пад пі сан ня ка мер цый ных 

кант рак таў бе ла рус кіх кам па ній з 

кі тай скі мі парт нё ра мі ад бы ла ся ў 

рам ках ві зі ту Прэ зі дэн та Бе ла ру сі 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў Цын даа.

Мя са-ма лоч ная кам па нія да мо-

ві ла ся з кар па ра цы яй Соfсо Grоuр 

на па стаў ку ў Кі тай у 2018 го дзе 

су хо га ма ла ка на су му да 30 млн 

до ла раў.

Так са ма, па сло вах ды рэк та ра 

На цы я наль на га цэнт ра мар ке-

тын гу і кан' юнк ту ры цэн Ва ле-

рыя СА ДО ХІ, Бе ла русь за ці каў ле-

на па шы рыць сваю пры сут насць 

на ма лоч ным рын ку В'ет на ма. Пра 

гэ та ён за явіў пад час Бе ла рус ка-

в'ет нам ска га дзе ла во га фо ру му.

Ця пер В'ет нам раз ві вае ўлас ную 

ма лоч ную вы твор часць, ад нак ім-

парт рас це з улі кам па ста ян на га 

па ве лі чэн ня на сель ніц тва кра і ны. 

Пры гэ тым кра і на за бяс печ вае ся-

бе ма лоч ны мі пра дук та мі толь кі на 

20 %, а 80 % уво зіц ца з-за мя жы. 

Па сло вах Ва ле рыя Са до хі, В'ет-

нам за куп ляе што год ад 50 тыс. т 

да 90 тыс. т су хо га ма ла ка.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Апош ні год для ста ліч на га ры тэй лу мож на на зваць 

пра рыў ным, па коль кі на ры нак вый шла ад ра зу тры 

буй ныя ганд лё выя цэнт ры. На па ды хо дзе яшчэ ад-

на не менш буй ная трой ка. Атрым лі ва ец ца, што па-

тэн цы ял для раз віц ця ў ста лі цы для су час на га ганд-

лю яшчэ ёсць. Але ёсць і аль тэр на тыў нае мер ка ван-

не: «Каб вы жыць, ганд лю вар та на кі роў вац ца ў рэ гі-

ё ны». Аб маг чы мых перс пек ты вах раз віц ця ганд лю 

рас каз вае кі раў нік ганд лё ва га сек та ра «Твая ста лі-

ца. Кі ра ван не пра ек та мі» Ар цём ДА ВІ ДО ВІЧ.

Но вы ўзро вень ры тэй лу
— Ка лі ка заць пра сі ту а цыю ў цэ лым, то ры нак ка мер цый-

най не ру хо мас ці ў на шай кра і не раз ві ва ец ца хва ля мі, — рас-

каз вае кі раў нік сек та ра. — Пер шае сур' ёз нае ўзру шэн не ад-

бы ло ся пад час су свет на га эка на міч на га кры зі су 2007—2008 

га доў. Ця пер ры нак хут чэй зна хо дзіц ца на ўзды ме — мы 

ады шлі ад апош ніх уз ру шэн няў, цэ ны на ганд лё выя пло шчы 

ста бі лі за ва лі ся і на ват тро хі рас туць. Яшчэ ле тась цэ ны 

на ме ці лі ста ноў чую ды на мі ку, а ва кант насць у ганд лё вых 

цэнт рах па сту по ва лік ві ду ец ца.

Лепш за ўсё гэ тыя зме ны чы та юц ца на ста ліч ным рын ку, 

дзе зна хо дзіц ца ўвесь біз нес і аба ра ча юц ца най боль шыя 

гра шо выя па то кі. Так, за год увя лі ся і за поў ні лі ся та кія вя до-

мыя пра ек ты-даў га бу ды, як Gаllеrіа Mіnsk, Dаnа Mаll і Grееn 

Сіtу. Пра якасць кож на га з гэ тых аб' ек таў мож на вес ці доў-

гую дыс ку сію, але пра валь ных пра ек таў ся род іх ня ма. Гэ та 

но вы для кра і ны ўзро вень ры тэй лу; маш таб, яко га да гэ туль 

ні ў Мін ску, ні тым больш у рэ гі ё нах не бы ло.

Клі ен та трэ ба здзіў ляць
Ня гле дзя чы на па зі тыў ную тэн дэн цыю на рын ку, бу да ваць 

ця пер ня прос та. Вы рас лі цэ ны на буд ма тэ ры я лы, існуе вы со-

кая кан ку рэн цыя, ёсць пы тан ні па крэ ды та ван ні. Пас ля та го 

як бу дзе ўве дзе на ў экс плу а та цыю на ступ ная пар тыя буй ных 

пра ек таў (ГЗЦ Раlаzzо, Mіnsk Сіtу Mаll і DіаMоnd Сіtу), на 

рын ку цал кам ве ра год на з'я віц ца но вы фар мат — ме га мо лы. 

Дэ ве ла пе ры вый дуць за МКАД, дзе больш пра сто ры, ня ма 

праб лем з пар коў кай і ў ра бо ту мож на ўзяць вя лі кі ўчас так. 

Та кі фар мат даў но вы ка рыс тоў ва ец ца на За ха дзе, ёсць 

пры кла ды ў на шых су се дзяў у Кі е ве і Маск ве. Гэ та буй ныя 

ганд лё ва-за баў ляль ныя цэнт ры з пе ра важ ным за баў ляль-

ным склад ні кам.

Увесь свет сы хо дзіць ад звык ла га фар ма ту ганд лё вых 

цэнт раў, па коль кі ган даль пад уз дзе ян нем ін тэр нэ ту па сту-

по ва вы цяс ня ец ца ў ан лайн. Ры тэйл на кі ра ва ны на ім пуль-

сіў ныя па куп кі, а та му га лоў ная мэ та — мак сі маль на доў га 

за тры маць спа жыў ца на аб' ек це з да па мо гай за баў ляль на га 

сег мен та, фуд кор та і ўні каль най пра па но вы. У Аме ры цы 

што год за чы ня юц ца дзя сят кі аб' ек таў, якія не за ха це лі ці не 

змаг лі транс фар ма вац ца пад па трэ бы сва іх клі ен таў. Лю дзі 

пай шлі ту ды, дзе ці ка вей, па но выя ад чу ван ні, яр кія ўра жан ні 

і кам форт нае баў лен не ча су.

Сён ня, каб за тры маць клі ен та, не да стат ко ва прос та мець 

ці ка вую ганд лё вую пло шчу, не аб ход на здзіў ляць. У якас ці 

пры кла ду возь мем тое, як бу ду ец ца ў Мін ску ГЗЦ Раlаzzо. 

Аб' ект па зі цы я нуе ся бе як пер шы за баў ляль ны комп лекс у 

Бе ла ру сі, дзе бу дуць кі на тэ атр фар ма ту ІMАХ, аэ ра тру ба, 

да рож кі для кёр лін га і гэ так да лей. Для на ша га рын ку ганд-

лё вай не ру хо мас ці гэ та сур' ёз ная за яў ка.

Пер шыя «лас таў кі» ў аб лас цях
Што да ты чыц ца рэ гі ё наў, то і там азна чы лі ся сур' ёз ныя 

пе ра ме ны. Услед за ста лі цай у аб лас цях ак тыў на раз ві ва ец-

ца сфе ра ры тэй лу. Мінск пе ра на сы ча ны пра па но вай, та му 

мно гія на кі ра ва лі ся ту ды, дзе су пра ціўленне мен шае, кан ку-

рэн цыя сла бей шая, а ні ша неза кры тая, — у рэ гі ё ны. Тут ужо 

па ча лі з'яў ляц ца аб' ек ты до сыць вы со ка га ўзроў ню, на прык-

лад TRІNІTІ ў Грод не ці АRMАDА РLАZА ў Ма гі лё ве.

Тая ж гіс то рыя з сет ка вы мі апе ра та ра мі. Вя лі кая коль-

касць кам па ній пад рых тоў вае свае пла ны раз віц ця на год, 

а то і на два. Тыя, хто за крыў сваю па трэ бу ў Мін ску, раз-

гля да юць пра па но ву за яго ме жа мі — у аб лас ных цэнт рах 

і ін шых буй ных га ра дах. Гэ та пра ві ла жыц ця — ка лі ты не 

раз ві ва еш ся, то ця бе «з'я дуць» кан ку рэн ты.

Трэ ба больш ак тыў на пра ца ваць з рэ гі ё на мі, та му што там 

вя лі кі па тэн цы ял і га тоў насць рын ку гэ ты па тэн цы ял рэа лі-

зоў ваць. Та му сён ня ста ліч ныя экс пер ты пра па ну юць ся бе ў 

якас ці свое асаб лі ва га мос та па між ін вес та рам і апе ра та ра мі. 

Іх во пыт пра цы з аб' ек та мі са ма га роз на га ўзроў ню, ве дан-

не гуль цоў рын ку і трэн ды ў сфе ры ганд лё вай не ру хо мас ці 

да зва ля юць пра ліч ваць ха ды да лё ка на пе рад, каб аб' ект не 

прос та «стрэ ліў», але і пра ца ваў на пра ця гу дзе ся ці год дзяў.

Шаб ло ны не пра цу юць
Да «на чын кі» кож на га аб' ек та трэ ба па ды хо дзіць ін ды-

ві ду аль на. Дзесь ці спра цуе адзін пул аран да та раў, дзесь ці 

зу сім ін шы. Трэ ба ўліч ваць па тэн цы ял пля цоў кі, ха рак та-

рыс ты кі аб' ек та, вы ву чаць моц ныя і сла быя ба кі пра ек та. 

Ча сам трэ ба ўмеш вац ца ў ар хі тэк ту ру бу дын ка, змя ня ю чы 

пла ні роў кі, вер ты каль ныя ка му ні ка цыі ці шы ры ню ка лі до раў 

з пунк ту гле джан ня су час ных пе ра ваг як сет ка вых апе ра-

та раў, так і кан чат ко вых спа жыў цоў. На ту раль на, больш 

маг чы мас цяў для змен і пра сто ры для ма неў ру ў лю бо га 

пра ек та за ста ец ца на ран ніх ста ды ях рэа лі за цыі.

Час та дэ ве ла пе ры су ты ка юц ца з дэ фі цы там апе ра та раў і 

не мо гуць са ма стой на знай сці аран да та раў на свае ганд лё-

выя пло шчы, не ве да юць, як гэ та пра віль на ра біць. Вы бі раць 

трэ ба та кіх экс пер таў, якія пра цу юць з боль шас цю се це ві коў, 

ве да юць пла ны кам па ній па раз віц ці на год на пе рад і мо гуць 

фар мі ра ваць най больш эфек тыў ныя звяз кі — аб' ек ты, якія 

бу дуць пра ца ваць.

На прык лад, ле тась ста ліч ныя спе цы я ліс ты вель мі якас на 

спра ца ва лі па ганд лё вым цэнт ры «Еў ра парк» у Слуц ку. На 

мо мант, ка лі ўлас нік звяр нуў ся па да па мо гу, ім быў са ма-

стой на за поў не ны пер шы па верх мяс цо вы мі ін ды ві ду аль ны мі 

прад пры маль ні ка мі, але з дру гім па вер хам з'я ві лі ся праб ле-

мы. Ры тэйл-апе ра тар пад ка рэк та ваў пла ні ро вач ныя ра шэн ні 

і змог цал кам за поў ніць дру гі па верх да ад крыц ця.

Ця пер экс пер ты да па ма га юць увес ці маш таб ны пра ект 

АRMАDА РLАZА ў Ма гі лё ве. Ёсць (па куль без на зоў ны) буй-

ны ганд лё вы цэнтр у Са лі гор ску.

Сяр гей КУР КАЧ.

Чар го вы кан флікт, які звя за ны з па стаў ка мі бе ла рус кай ма лоч-

най пра дук цыі ў Ра сію, па чы нае сці хаць. Сі ту а цыя раз горт ва-

ла ся па сцэ на рыі кла січ най псі ха ло гіі: ад маў лен не, гнеў, торг, 

дэ прэ сія і пры няц це. З-за та го, што та кія кан флік ты зда ра юц ца 

з пэў най прад ка заль нас цю, да іх маг чы ма бы ло б ужо пры вык-

нуць. Але ме на ві та іх цык ліч насць дэ ман струе, што да моў ле нас-

ці ў рам ках ЕА ЭС пра цу юць усё яшчэ не эфек тыў на, а пра сва-

бод ны до ступ на адзі ны ры нак для «пя цёр кі» га ва рыць па куль 

скла да на. Пра тое, ча му бе ла рус кую пра дук цыю зноў па лі чы лі 

не бяс печ най, дзе ха ва ец ца пра тэк цы я нізм і ка лі ма лоч ныя рэ кі 

Бе ла ру сі зноў па ця куць у Ра сію, — пад ра бяз на ў ма тэ ры я ле.

Тэн дэн цыіТэн дэн цыі  

Бе ла рус кае ма ла ко зноў ад пра віц ца ў Ра сіюБе ла рус кае ма ла ко зноў ад пра віц ца ў Ра сію
Рас сель гас на гляд да зво ліць па стаў ляць пра дук цыю 

ў аб мен на да ку мен ты аб пра вя дзен ні ла ба ра тор на га ма ні то рын гу

БУЙ НЫЯ КРА МЫ «ПАЙ ШЛІ» Ў РЭ ГІ Ё НЫ
А Ў СТА ЛІ ЦЫ З'Я ВІЦ ЦА НО ВЫ ФАР МАТ — МЕ ГА МО ЛЫ
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