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У Бе ла ру сi бу даў нiц тва з'яў ля ец ца га лi-

ной, якая рас це i за бяс печ вае ста ноў чы 

ўклад у фар мi ра ван не ВУП кра i ны. Пра 

гэ та па ве да мiў прэм' ер-мi нiстр Ра ман 

ГА ЛОЎ ЧАН КА на на ра дзе па пы тан нях 

па вы шэн ня эфек тыў нас цi бу даў нi чай 

га лi ны, якое прай шло на ба зе ААТ «Ке-

ра мiн», па ве да мi ла Бел ТА.

«За да ча ў бу даў нi коў — да ваць аб' ёмы. 

Што за са вец кiм ча сам, што ця пер, што ў 

бу ду чы нi. Для гэ та га трэ ба раз вi ваць ма тэ-

 ры яль на-тэх нiч ную ба зу бу даў нi чых ар га нi-

за цый, трэ ба, каб бы ло да стат ко ва крэ дыт-

ных рэ сур саў, каб за пра ца ва ла па-са праўд-

на му iпа тэ ка», — ад зна чыў кi раў нiк ура да.

«Бу даў нiц тва з'яў ля ец ца важ ным драй-

ве рам рос ту на цы я наль най эка но мi кi, яно 

мае вя лi кi ўплыў на са цы яль ныя пра цэ сы. 

Сфе ра бу даў нiц тва тра ды цый на з'яў ля ец ца 

iн ды ка та рам, якi ад люст роў вае агуль ную 

сi ту а цыю ў раз вiц цi кра i ны», — ад зна чыў 

Ра ман Га лоў чан ка.

Бу даў нi чая га лi на пра цяг вае ды на мiч на 

раз вi вац ца ў ця пе раш нiх ня прос тых умо-

вах, за ўва жыў мi нiстр ар хi тэк ту ры i бу-

даў нiц тва Рус лан ПА РХА МО ВIЧ. «Тэм пы 

бу даў нi ча-ман таж ных ра бот дэ ман стру юц ца 

ня дрэн ныя — 104,5 %, важ кi ўклад у ва ла вы 

ўнут ра ны пра дукт. Та му спа дзя ём ся, што 

да кан ца го да за ха ва ем та кую ста ноў чую 

тэн дэн цыю i буд га лi на бу дзе пра цяг ваць 

раз вi вац ца ў за да дзе ных па ра мет рах», — 

ад зна чыў кi раў нiк ве дам ства.

Што да ты чыц ца экс пар ту бу даў нi чых па-

слуг, мi нiстр па ве да мiў: «На жаль, рын кi так i 

не ад кры лi ся ў тым аб' ёме, у якiм мы ча ка лi. 

Ёсць пэў ныя аб ме жа ван нi па пе ра мя шчэн нi 

на шых бу даў нi коў, на ват на ры нак Ра сii, але 

па ста не за во сем ме ся цаў мы ма ем тэмп 

экс пар ту буд пас луг на ўзроў нi 96 %, ду маю, 

нi жэй дак лад на не апус цiм ся». Рус лан Па р-

ха мо вiч на га даў, што ця пер па ча ты шэ раг 

пра ек таў у Ка луж скай воб лас цi, бе ла рус кiя 

бу даў нi кi пры сту пi лi да рэа лi за цыi пра ек таў 

у Ва ро не жы i Ле нiн град скай воб лас цi. «Мы 

iмк нём ся да та го, каб вый сцi на па каз чы кi 

2019 го да», — пад су ма ваў ён. Так са ма мi-

нiстр пад крэс лiў, што Мiн бу дар хi тэк ту ры, як 

i пад час пер шай хва лi COVID-19, уваж лi ва 

со чыць за сi ту а цы яй на бу даў нi чых аб' ек-

тах i пля цоў ках, а так са ма на пра мыс ло вых 

прад пры ем ствах. «Нам уда ло ся па збег нуць 

рэз ка га ад то ку на шых ра бот нi каў, сён ня ў 

цэ лым па га лi не ма ем больш як 70 ча ла-

век, якiя вы па лi з абой мы. Спа дзя ю ся, што 

больш за 100 ча ла век за дру гую хва лю ў нас 

не бу дзе», — ска заў Рус лан Па рха мо вiч.

Ад каз ва ю чы на пы тан не, якiм чы нам 

ад бi ла ся пан дэ мiя на экс пар це бе ла рус кiх 

буд ма тэ ры я лаў, кi раў нiк ве дам ства ад зна-

чыў, што па коль кi ай чын ныя пра мыс ло выя 

вы твор час цi бу даў нi чай га лi ны экс парт на 

ары ен та ва ныя, яны пра цяг ва юць ак тыў на 

пра ца ваць у гэ тым кi рун ку. «Са мым важ-

ным i вя лi кiм рын кам з'яў ля ец ца Ра сiя. Мы 

як рэа лi зоў ва лi ту ды бу даў нi чыя ма тэ ры я лы, 

так i пра цяг ва ем рэа лi зоў ваць», — пад крэс-

лiў мi нiстр.

Iпа тэ ка ў Бе ла ру сi па вiн на паў на вар тас на 

за пра ца ваць у на ступ най пя цi год цы. Пра гэ-

та па ве да мiў жур на лiс там прэм' ер-мi нiстр, 

ад каз ва ю чы на пы тан не аб за да чах для 

бу даў нi чай га лi ны ў пра гра ме са цы яль на-

эка на мiч на га раз вiц ця Бе ла ру сi на 2021—

2025 га ды. На дум ку Ра ма на Га лоў чан кi, 

iпа тэ ка — гэ та «асноў ны iн стру мен та рый, 

якi да зва ляе ма са ва на рас цiць жыл лё вае 

бу даў нiц тва».

Акра мя та го, ад на з за дач пя цi год кi — за-

бяс пе чыць у кра i не раў на мер нае раз мер-

ка ван не пра цоў ных рэ сур саў. «Трэ ба пры-

няць цэ лы шэ раг ра шэн няў, якiя да зво ляць 

за бяс пе чыць дэ цэнт ра лi за цыю на сель нiц-

тва. Пра па на ваць у тым лi ку маг чы масць 

бу даў нiц тва жыл ля ў на се ле ных пунк тах, 

якiя зна хо дзяц ца ка ля аб лас ных цэнт раў цi 

Мiн ска», — ска заў кi раў нiк ура да. Па коль кi 

ў пра гра ме са цы яль на-эка на мiч на га раз вiц-

ця да 2025 го да за пла на ва на бу даў нiц тва 

буй ных пра мыс ло вых аб' ек таў, то ра бот нi кi 

бу ду чых прад пры ем стваў так са ма па вiн ны 

быць за бяс пе ча ны жыл лём, лi чыць прэм'ер-

міністр.

«З 4 мiль ё наў квад рат ных мет раў жыл-

ля, якiя пла ну ец ца ўвес цi сё ле та, за 1,1 млн 

кв. м — з дзярж пад трым кай. Апош нiя га ды 

па да ру чэн нi Прэ зi дэн та за да ча па бу даў-

нiц тве жыл ля вы ра ша ец ца фар сi ра ва ны мi 

тэм па мi. Упор зроб ле ны на шмат дзет ных — 

сё ле та ка ля 10 ты сяч сем' яў на кi ра ва на на 

атры ман не крэ дыт най пад трым кi», — па ве-

да мiў Ра ман Га лоў чан ка.

На на ра дзе аб мяр коў ва лi ся ў тым лi ку 

ме ры па пад трым цы бу даў нi чых ар га нi за-

цый. На прык лад, пра па ну ец ца змен шыць 

па ме ры аба вяз ко вых рэ зер ваў, якiя «за ма-

ро жа ны» на час га ран тый най экс плу а та цыi 

па бу да ва на га до ма. «Во пыт экс плу а та цыi 

па ка заў, што па ста тыс ты цы толь кi 20 пра-

цэн таў та кiх срод каў вы ка рыс тоў ваец ца для 

лiк вi да цыi не да ро бак. Аб' ём гэ тых рэ зер ваў 

мож на па мен шыць, каб па поў нiць аба рот-

ныя срод кi ар га нi за цый», — рас тлу ма чыў 

кi раў нiк ура да.

Яшчэ ад но пы тан не — аб наў лен не ма тэ-

ры яль на-тэх нiч най ба зы будт рэс таў. «Тэх-

нi ка хут ка ста рэе, знош ва ец ца, i, на жаль, 

пры быт ку не заў сё ды ха пае, каб свое ча со ва 

аб наў ляц ца. Та му раз гля да лi пы тан не аб 

утва рэн нi спе цы яль на га iн вес ты цый на га 

фон ду Мiн бу дар хi тэк ту ры, за кошт яко га 

мож на па сту по ва аб наў ляць асноў ныя фон-

ды бу даў нi чых ар га нi за цый», — ад зна чыў 

Ра ман Га лоў чан ка.

Пры яры тэ тыПры яры тэ ты

ДРАЙ ВЕР РОС ТУ ЭКА НО МI КI
На на ра дзе з удзе лам прэм' ер-мi нiст ра ўзва жы лi перс пек ты вы бу даў нi чай га лi ны

Прэ зi дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на по лi 

Та ла чын ска га кан сер ва ва га 

за во да за слу хаў дак ла ды 

аб хо дзе ўбо рач най кам па нii, 

раз вiц цi буль ба вод ства 

ў кра i не, а пас ля азна ё мiў ся 

з тэх на ло гi яй за хоў ван ня 

буль бы i пра дук цы яй 

за во да. 

З ЧЫМ РЫХ ТУ ЕМ СЯ 
ДА ЗI МЫ

«Па вы нi ках ра бо ты за дзе вяць 

ме ся цаў ва ўсiх ка тэ го ры ях гас па-

да рак у па раў на ннi з тым жа пе-

ры я дам мi ну ла га го да атры ма ны 

рост 104,9 пра цэн та. На сель гас-

прад пры ем ствах — 107,8 пра цэн-

та, — ска заў у сва iм дак ла дзе пра 

ўбо рач ную кам па нiю Iван КРУП КО, 

мi нiстр сель скай гас па дар кi i 

хар ча ван ня. — Рост у сек та ры даў 

маг чы масць па вя лi чыць аб' ёмы па-

стаў кi на экс парт. Экс парт за во сем 

ме ся цаў склаў 163 пра цэн ты». Да 

кан ца го да аг ра рыi абя ца юць ва 

ўсiх ка тэ го ры ях гас па да рак за бяс-

пе чыць рост 105,5 пра цэн та. Гэ та 

дасць маг чы масць вы ка наць за да-

чы i на сё ле та, i на пя цi год ку.

«Дай бог, каб кож ны год мы 

пра ца ва лi як сё ле та. Год скла да-

ны, але тым не менш ён ура джай-

ны ад нос на па ўсiх куль ту рах», — 

ад зна чыў Прэ зi дэнт.

Сё ле та аг ра рыi атры ма лi 

8,1 мiль ё на тон збож жа ад ка ла са-

вых, 838 тон ад кры жак вет ных. Ня-

гле дзя чы на тое, што ў гэ тым го дзе 

ўра джай насць ку ку ру зы мен шая, 

чым ле тась, атры ма юць гас па дар кi 

1,37 мiль ё на тон гэ тай куль ту ры.

Ня ўбра ныя яшчэ за ста юц ца 

177 ты сяч гек та раў збож жа, але 

ў цэ лым яго збя руць 10 мiль ё наў 

300 ты сяч тон. «Збож жа ўзя лi 

больш за то ну на ча ла ве ка. Гэ та 

ня дрэн ны па каз чык», — пра ка мен-

та ваў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

За ста ло ся са браць з па лёў 

2,93 ты ся чы гек та раў буль бы, пла-

ну юць з ёю кан чат ко ва ра за брац-

ца да 20 каст рыч нi ка, рас ка заў па 

асноў най тэ ме су стрэ чы про фiль-

ны мi нiстр. Уся го буль бы ў кра i не 

на за па ша на больш за 6 мiль ё наў 

тон. Нi жэй шыя зра бi лi цэ ны на за-

куп кi элiт ных сар тоў буль бы, каб 

на ле та вы дат ным на сен ным ма-

тэ ры я лам маг ло ска рыс тац ца як 

ма га больш гас па да рак.

Да стар шы нi Вi цеб ска га абл вы-

кан ка ма Мi ка лая Шарс нё ва ў кi-

раў нi ка кра i ны пы тан не бы ло ад но: 

як пра цу юць ство ра ныя ня даў на 

сем iн тэ гра цый ных струк тур?

Гу бер на тар рас ка заў, што ста-

ноў чае раз вiц цё iдзе па ўсiх кi рун-

ках. «Вы нiк ёсць, але маг чы ма 

пра ца ваць лепш i вы нiк мо жа быць 

леп шы, — ад зна чыў ён. — Не ха-

пае «аба рот кi». То-бок фак тыч на 

пра цу ем толь кi за кошт вы руч кi». 

Да хо даў на раз вiц цё не зу сiм ха-

пае, але i ў крэ ды ты, па сло вах Мi-

ка лая Шарс нё ва, лез цi ў воб лас цi 

не хо чуць.

Рух на пе рад АПК рэ гi ё на дзя-

ку ю чы ство ра ным iн тэ гра цый ным 

струк ту рам ад зна чыў i спi кер Па-

ла ты прад стаў нi коў Ула дзi мiр 

АНД РЭЙ ЧАН КА, якi су пра ва джаў 

Прэ зi дэн та ў па езд цы. Але да даў, 

што га лоў най праб ле май за ста ец-

ца ста рая тэх нi ка.

НА ВIН КI АЙ ЧЫН НАЙ 
«БУЛЬ БIН КI»

Прад пры ем ства, на ба зе яко-

га пра во дзi ла ся су стрэ ча, мож на 

лi чыць узор ным ва ўсёй кра i не 

ў вы рошч ван нi i пе ра пра цоў цы 

«дру го га хле ба». У Та ла чын ска-

га кан сер ва ва га за во да са мае 

буй ное буль бя ное по ле ў кра i не ў 

900 гек та раў i сад у 626 гек та раў. 

Зай ма ец ца прад пры ем ства поў-

ным цык лам пе ра пра цоў кi.

Увя лi ў Та ла чы не со ка вы цэх, 

ства ра юць пла до выя вi ны, за ха-

ва лi крух маль ную вы твор часць, 

рас пра цоў ва юць тэх на ло гiю па-

лi ву са ду, каб вы рошч ваць бу я-

кi, за кан чва ец ца ман таж цэ ха па 

вы твор час цi буль бы фры. Пра во-

д зяць пе ра гаворы на ват з «Мак до-

наль дсам», каб за гру зiць вя до мую 

сет ку рэ ста ра наў у кра i не сва ёй 

пра дук цы яй.

«Мы ства ры лi поў ную iн тэ гра-

ва ную струк ту ру па ва шым да ру-

чэн нi», — да дае Ула дзi мiр ГУ-

СА КОЎ, стар шы ня Прэ зi ды у ма 

На цы я наль най ака дэ мii на вук. 

Ра бо та на за вод зе iдзе ў цес най 

су вя зi з на ву коў ца мi, ён на ват 

з'яў ля ец ца дач чы ным прад пры-

ем ствам На ву ко ва-прак тыч на га 

цэнт ра На цы я наль най ака дэ мii 

на вук па буль ба вод стве i пла да-

вод стве, та му ру ку да да сяг нен няў 

Та ла чын ска га за во да пры кла лi i 

су пра цоў нi кi НАН.

Ва дзiм МА ХАНЬ КО, ген ды-

рэк тар На ву ко ва-прак тыч на га 

цэнт ра На цы я наль най ака дэ мii 

на вук па буль ба вод стве i пла-

да вод стве рас ка заў, што ста iць 

пе рад iмi сён ня за да ча за крыць 

усе кi рун кi на буль бя ным рын ку. 

На ву коў цам спат рэ бi ла ся, як яны 

са мi рас ка за лi, ка ля 40 га доў, каб 

ства рыць сорт, устой лi вы да вi ру-

саў i не схiль ны для вы ра джэн ня.

Тэс цi ру юць ця гам ча су дзве 

на вiн кi — адзiн сорт ста ло вы, а 

дру гi бу дзе мець па фар ба ва ную 

мя каць. По пыт на та кую не звы чай-

ную буль бу ёсць, да та го ж яна мае 

ле ка выя ўлас цi вас цi. Пла ну юць з 

яе ра бiць i ка ля ро выя фi я ле та выя 

чып сы.

Як па ве да мiў Ана толь АНЮ-

ХОЎ СКI, ды рэк тар Та ла чын-

ска га кан сер ва ва га за во да, вы-

рошч ваць буль бу — ад на спра ва, 

а зу сiм iн шая — па ста вiць яе па-

куп нi ку. Лю дзi ўжо iмк нуц ца куп-

ляць буль бу мы тую, па лi ра ва ную, 

чы шча ную.

Там жа, на по лi, Прэ зi дэнт па зна ё-

 мiў ся з не ка то ры мi су пра цоў нi ка мi 

прад пры ем ства. Ён па дзя ка ваў за 

ўра джай i па пра сiў скон чыць ра бо ту 

на па лет ках, па куль доб рае на двор'е.

«З гэ тым на ро дам не спра вiц ца 

нель га», — па хва лiў сва iх ра бо чых 

Ана толь Аню хоў скi. «Ка лi б у нас 

i ў Мiн ску та кi на род быў, са мыя 

ба га тыя бы лi б. А то хо дзяць па 

Мiн ску, а ес цi ж хо чуць», — вы ка-

заў ся кi раў нiк кра i ны.

Па прось бе аг ра ры яў кi раў нiк 

кра i ны даў за гад пад рых та ваць 

для экс пе ры мен таль на га вы ка ры-

стан ня на прад пры ем стве два но-

выя кам бай ны — «Гом сель маша» 

i «Лiд сель маша».

Ужо на буль ба схо вi шчы Прэ-

зi дэн ту па ка за лi тэх на ло гiю за-

клад кi буль бы ай чын най се лек цыi 

на за ха ван не i пе рад пра даж ную 

пад рых тоў ку.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

ЗБОЖ ЖА — 
БОЛЬШ ЗА ТО НУ НА КОЖ НА ГА ЖЫ ХА РА


