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Шля хам спроб 
і па мы лак

А па чы на ла ся ўсё ў да лё-

кім 1992 го дзе, ка лі ста ліч-

ныя жы ха ры Дзміт рый Ана-

то ле віч і яго жон ка Га лі на 

Эду ар даў на ўзя лі зям лю ка-

ля вёс кі Цяў ла ва Дзяр жын-

ска га ра ё на, каб зай мац ца 

фер мер ствам. Перш чым 

гас па дар ка ста ла па спя хо-

вай, са ма да стат ко вай, па-

чат коў цам да вя ло ся ад чуць 

цяж кас ці ста наў лен ня, шу-

каць пра віль нае ра шэн не

шля хам спроб і па мы лак. 

У 1998 го дзе Дзміт рый Кры-

лоў па чаў зай мац ца сві на-

га доў ляй. Па бу да ваў сві-

нар нік, за ку піў 200 па ра сят. 

Але кан ку ра ваць з гі ган та-

мі сві на га доў лі бы ло цяж-

ка — са бе кошт пра дук цыі 

атрым лі ваў ся да ра жэй шы. 

Фер мер вы ра шыў пе ра ары-

ен та вац ца на вы рошч ван не 

коз, па коль кі гэ тая ні ша не

бы ла за ня тая ні дзяр жаў ны мі 

прад пры ем ства мі, ні пры -

ват ным біз не сам. Так, ры нак 

быў сва бод ны, але ра зам з 

тым вуз кі і спе цы фіч ны. Бе-

ла ру сы не пры вык лі да ка зі-

на га ма ла ка і не га то вы бы лі 

га ла са ваць за яго руб лём. 

Не аб ход на бы ло знай сці 

свай го па куп ні ка, упэў ніць 

яго, што гэ та ка рыс ны і не-

за мен ны пра дукт. Асаб лі ва 

ён па ды хо дзіць дзе цям, лю-

дзям з аслаб ле ным пас ля 

хва ро бы іму ні тэ там, тым, 

хто не пе ра но сіць ма ла ко 

ад ка ро вы. Асво іць яго без 

дзяр жаў най пад трым кі ў вы-

гля дзе льгот і прэ фе рэн цый 

бы ло б вель мі скла да на.

У 2012 го дзе за кошт крэ-

ды ту Дзміт рый Ана то ле віч 

рэ кан стру я ваў прад пры ем-

ства. Ця пер у фер мер скай 

гас па дар цы ёсць су час ная 

да іль ная за ла з ха ла дзіль-

ні кам, пе ра пра цоў чы цэх, 

дзе вы раб ля юц ца ма лоч ныя 

пра дук ты, ёгур ты, сы ры. Але 

гэ та свя тая свя тых, ку ды нас 

не пус ці лі на ват у ба хі лах. 

Ма ла ко раз лі ва ец ца ў паў-

літ ро выя і літ ро выя бу тэль-

кі, сыр двух ві даў. Адзін — у 

спе цы яль най пер га мент най 

па пе ры, ін шы на рэ за ны пад 

ва ку у мам і ўпа ка ва ны ў ка-

роб кі. А яшчэ вы дат ны сыр у 

вост рай мас ля най за ліў цы.

— У нас ство ра на служ ба 

да стаў кі, — рас ка заў па моч-

нік кі раў ні ка фер мер скай 

гас па дар кі аг ра ном Іван 

НА ЛЁ ТАЎ. — Лю бы ах вот ны 

мо жа зай сці на наш сайт, па-

кі нуць за яў ку, і кур' ер пры-

вя зе па мес цы пры зна чэн ня 

све жую пра дук цыю.

Без хі мі ка таў 
і пес ты цы даў

Сён ня ў гас па дар цы 

ўтрым лі ва ец ца ты ся ча коз 

заа не нскай па ро ды і СФК 

«ДАК» з'яў ля ец ца най буй-

ней шым пле мян ным прад-

пры ем ствам па іх раз вя дзен-

ні. Лі чыц ца, што ме на ві та 

гэ тыя жы вё лі ны да юць ма-

ла ко без спе цы фіч на га па-

ху. Акра мя та го, гас па дар ка 

вы пус кае толь кі на ту раль-

ную пра дук цыю, без роз ных 

да ба вак і фар ба валь ні каў, 

якая мак сі маль на на блі-

жа на да гру пы ар га ніч ных 

пра дук таў. Ця пер у «ДАК»

на ліч ва ец ца больш за 

100 гек та раў зям лі, у тым лі-

ку 87 гек та раў вы ка рыс тоў-

ва ец ца для па се ву сель гас-

куль тур, у асноў ным шмат-

га до вых зла ка вых траў, 

ёсць і ку ку ру за. Фер мер ская 

гас па дар ка ва ло дае адзі ным 

ар га ніч ным сер ты фі ка там 

на рас лі на вод ства. Зям ля 

апра цоў ва ец ца без вы ка ры с-

тан ня хі мі ка таў і мі не раль-

ных угна ен няў, што да зва-

ляе за бяс печ ваць жы вё лу 

ар га ніч ны мі кар ма мі. Але 

па куль част ко ва. Ас тат нія 

кар мы за куп ля юц ца. Ця гам 

ча су Дзміт рый Кры лоў пла-

нуе сер ты фі ка ваць ста так і 

вы твор часць пра дук цыі.

Зрэш ты, да ар га ніч на га 

зем ля роб ства ў фер мер-

скай гас па дар цы іш лі вель мі 

доў га. З 2004-га, ка лі па ча лі 

зай мац ца раз вя дзен нем коз. 

Пад рых тоў чы пе ры яд за-

цяг нуў ся на не каль кі га доў, 

па куль атры ма лі атэс тат Еў-

ра пей ска га са ю за. Што год 

гас па дар ку на вед вае ін спек-

тар, які бя рэ ана лі зы проб 

зям лі, не па срэд на агля дае 

рас лі ны. Усё кар пат лі ва пра-

вя ра ец ца на рэшт кі пес ты-

цы даў, ана лі зу юц ца так са ма 

се ва зва ро ты, якія вы ка рыс-

тоў ва юц ца, уня сен не ар га-

ніч ных угна ен няў у вы гля дзе 

гною, та му што га лоў ная 

мэ та кант ро лю — не да пус-

ціць вы ка ры стан ня хі міч ных 

прэ па ра таў і па вы ша ных доз 

гною, які ўтрым лі вае азот. 

Азот мо жа раз бу рац ца да 

ма ча ві ны і ін шых эле мен таў, 

як ніт ра ты і ніт ры ты. Усё гэ-

та на за па шва ец ца зям лёй 

і пе рад аец ца ў пра дук цыю. 

У та кім вы пад ку яе нель га 

лі чыць эка ла гіч най.

Цэнтр 
іна ва цый на га 
раз віц ця 
ко за га доў лі

На маё пы тан не ці не цяг-

не на зад у го рад, Дзміт рый 

Ана то ле віч толь кі ад мах-
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

З гіс то рыі пы тан няЗ гіс то рыі пы тан ня

ГРОШ МА ЛЕНЬ КІ, 
ДЫ ДА РА ЖЭНЬ КІ

Як у Бе ла ру сі 
раз ві ва юць 

прад пры маль ніц тва «Па ча лі гран ды ёз нае 
бу даў ніц тва но ва га 
комп лек су
на дзве ты ся чы коз. 
На яго ба зе бу дзе 
ство ра ны цэнтр 
іна ва цый на га раз віц ця 
ко за га доў лі, што 
да зво ліць ад крыць 
да дат ко ва двац цаць два 
вы со ка тэх на ла гіч ныя 
ра бо чыя мес цы».

Па ча так 2011 го да абя цаў стаць 

для біз нес ме наў са праў ды 

свя точ ным, бо 31 снеж ня 

2010-га Аляк сандр Лу ка шэн ка 

пад пі саў Ды рэк ты ву № 4 

«Аб раз віц ці прад пры маль ніц кай 

іні цы я ты вы і сты му ля ван ні 

дзе ла вой ак тыў нас ці 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь».

Што гэ та за да ку мент? Рас тлу ма чым 

ко рат ка і па сут нас ці: гэ та пра грам ная ін-

струк цыя, на кі ра ва ная на лі бе ра лі за цыю 

эка но мі кі і раз ня во лен не дзе ла вой іні цы я -

ты вы. Ды рэк ты ва скла да ец ца з дзе вя ці

раз дзе лаў, кож ны з якіх сфа ку са ва ны на 

пе ра адо лен ні бар' е раў для прад пры маль-

ні каў і біз не су.

У цэ лым да ку мент атры маў ся ўсё аб дым-

ным: у ім за кра на ец ца і доб ра сум лен ная 

кан ку рэн цыя, і бес пе ра шкод нае ажыц цяў-

лен не прад пры маль ніц тва, і гар ма ні за цыя 

пад атко вай сіс тэ мы, і зме на фар ма ту кант-

ра лю ю чай дзей нас ці на па пе рад жаль ны, і 

мно гае ін шае.

Вя до ма, у ды рэк ты ве бы ло за кла дзе на 

па тра ба ван не ад на знач на га пра ва во га 

рэ гу ля ван ня і ста біль нас ці за ка на даў-

ства.

Але час не ста іць на мес цы, тым больш, 

што сён ня з раз віц цём ін фар ма цый ных тэх-

на ло гій рэ ак цыя дзяр жа вы на тыя ці ін шыя 

зме ны па він на быць ім гнен най.

У якас ці но вай вя хі ў пра цэ се пад-

трым кі дзяр жа вай біз не су 23 ліс та па да 

2017 го да Прэ зі дэнт пад пі саў Дэ крэт 

№ 7 «Аб раз віц ці прад пры маль ніц тва». 

Што ў ім пра ду гле джа на: кар ды наль ная 

зме на ме ха ніз маў уза е ма дзе ян ня дзяр-

жаў ных ор га наў і біз не су, мі ні мі за цыя ўмя-

шан ня служ бо вых асоб у пра цу суб' ек таў 

гас па да ран ня, уз мац нен не ме ха ніз маў са-

ма рэ гу ля ван ня біз не су, яго ад каз насць за 

сваю дзей насць пе рад гра мад ствам. Пры 

гэ тым дзяр жаў ны кант роль за хоў ва ец ца, 

няхай і мі ні маль ны.

Важ нае ўдак лад нен не: Дэ крэт № 7 

з'яў ля ец ца клю ча вым у па ке це пры ня тых 

да ку мен таў па лі бе ра лі за цыі ўмоў вя дзен-

ня біз не су ў Бе ла ру сі. Яго 

асноў ныя па ла жэн ні па-

ча лі пра ца ваць 26 лю та га 

2018 го да.

На прык лад, да ку мен там 

пра ду гле джа на, што для 

за ня тку най больш рас паў-

сю джа ны мі ві да мі дзей нас ці 

да стат ко ва па даць адзі нае 

па ве дам лен не ў вы кан кам 

праз служ бу «ад но акно» 

аль бо з да па мо гай пар та ла 

элект рон ных па слуг, а пра-

ца ваць мож на ўжо з на ступ-

на га дня.

Та кім чы нам, мі ні мум да-

ве дак і ўзгад нен няў, а яшчэ 

бы лі сіс тэ ма ты за ва ны і ска-

ро ча ны па тра ба ван ні да па-

жар най бяс пе кі, да ўтры ман-

ня бу дын каў і аб ста ля ван ня, 

са ні тар на-эпі дэ мі я ла гіч ныя 

па тра ба ван ні і ін шыя. І за-

раз, ка лі дэ крэт пра цуе пэў-

ны час, мож на зра біць не ка-

то рыя вы сно вы аб эфек тыў-

нас ці дзей нас ці дзяр жа вы ў 

гэ тай сфе ры.

Пра меж ка выя вы ні-

кі дзей нас ці дэ крэ та бы лі 

пад ве дзе ны на вы ні ко вай 

ка ле гіі Мі нэ ка но мі кі 15 лю-

 та га гэтага го да.

На мес нік мі ніст ра эка но-

мі кі Дзміт рый Ма ту се віч у 

сва ім дак ла дзе вы лу чыў не-

каль кі асноў ных трэн даў у 

раз віц ці ма ло га і ся рэд ня га біз не су ў Бе ла-

ру сі. Пер шы — рост коль кас ці но вых суб'-

ек таў гас па да ран ня. У ся рэд нім за ме сяц 

з'яў ля ла ся больш за во сем со цень но вых 

ка мер цый ных ар га ні за цый і ка ля трох ты-

сяч ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў.

Маг чы мас цю па чаць свой біз нес па 

па ве дам ляль ным прын цы пе ў 2018 го-

дзе ска рыс та лі ся больш за 5000 но вых 

прад пры маль ні каў. Па пу ляр ныя на прам-

кі — «роз ніч ны ган даль», «пе ра воз ка па-

са жы раў аў та ма біль ным транс пар там», 

«ап то вы ган даль», «ака зан не бы та вых 

па слуг», «гра мад скае хар ча ван не» і «ра-

монт і тэх ніч нае аб слу гоў ван не транс парт-

ных срод каў».

Пры гэ тым агуль ная коль касць суб' ек таў 

прад пры маль ніц кай дзей нас ці прак тыч на 

не змя ні ла ся і скла ла 348 ты сяч.

Дру гі трэнд — па вы шэн не эфек тыў нас-

ці біз не су. За фік са ва ны рост у суб' ек таў 

ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва па 

вы твор час ці экс парт ных та ва раў і ака зан-

ні па слуг, удзе ле ў ім парт аза мя шчэн ні. Як 

вы нік, ад бы ло ся па ве лі чэн не пад атко вых 

па ступ лен няў.

Трэ ці трэнд — рост эка на міч най ак тыў-

нас ці «са ма за ня тых». Па доб ная сі ту а цыя 

на зі ра ец ца і з ра мес ні ка мі.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

БІЗ НЕС БІЗ НЕС 
УМО ВЫУМО ВЫ


