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Усё паводле тэхналогійУсё паводле тэхналогій
Спі кер верх няй па ла ты ўзяў удзел 
у ад крыц ці ма лоч на та вар на га комп лек су
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 узяў удзел у ад крыц ці ма лоч на та вар на га 
комп лек су ў гас па дар цы Мінск ага трак тар на га за во да. Комп лекс 
раз лі ча ны на 777 га лоў жы вё лы. Яго ма гут насць пра ду гледж вае 
вы твор часць больш чым 5,5 ты ся чы тон ма ла ка ў год.

Пе ра да выя тэх на ло гіі на ма лоч на та вар ным комп лек се ў 
сель ска гас па дар чым цэ ху «Гай на» Мінск ага трак тар на га за во-
да за бяс пе чаць высокую пра дук цый насць. Так лі чыць мі ністр 
сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Бе ла ру сі Ле а нід ЗА ЯЦ. 
«У гас па дар цы па бу да ва ны ма лоч на та вар ны комп лекс з пе ра-
да вы мі тэх на ло гі я мі, якія па він ны за бяс пе чыць вы со кую пра дук-
цый насць і якасць ма ла ка, за ха ва насць па га лоўя. Аб ста ля ва на 
су час ная да іль ная за ла, уні каль ныя аха ла джаль ні кі ма ла ка для 
за хоў ван ня і да лей шай ад праў кі на ма лоч ны за вод. Тут свет лыя 
па мяш кан ні, доб рыя вы гуль ныя два ры з кар ма вы мі пля цоў ка мі. 
Зроб ле на ўсё па тэх на ло гіі», — ад зна чыў Ле а нід За яц.

Мі ністр да даў, што ў Бе ла ру сі боль шасць сель гас ар га ні за цый, 
якія ад но сяц ца да пра мыс ло вых прад пры ем стваў, ма юць вы со-
кія вы твор чыя і якас ныя па каз чы кі. «Па доб ных фі лі ялаў у кра і не 
ня ма ла. Удзяч ны Мі ніс тэр ству пра мыс ло вас ці, ін тэ гра та рам, якія 
ўзя лі пад кры ло сель гас прад пры ем ства. Гэ та быў вель мі вы ве ра-
ны і свое ча со вы крок з бо ку дзяр жа вы», — ска заў ён.

Пы тан ні аду ка цый ныяПы тан ні аду ка цый ныя
У Са ве це Рэс пуб лі кі прай шла су стрэ ча з па слом 
Уз бе кі ста на
Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 
аду ка цыі, на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці Іры на 
СТА РА ВОЙ ТА ВА і стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі па між на род ных спра вах і на цы я наль най бяс пе цы 
Сяр гей РАХ МА НАЎ пра вя лі су стрэ чу з Над звы чай ным 
і Паў на моц ным Па слом Рэс пуб лі кі Уз бе кі стан у Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь На сір джа нам ЮСУ ПА ВЫМ.

Пад час су стрэ чы бы ло ад зна ча на, што па між Бе ла рус сю і Уз-
бе кі ста нам ство ра на да стат ко вая нар ма тыў на-пра ва вая ба за 
су пра цоў ніц тва ў аду ка цый най сфе ры: рэа лі зу юц ца па гад нен не 
аб су пра цоў ніц тве ў га лі не аду ка цыі па між дзяр жа ва мі — удзель-
ні ца мі СНД, па гад нен не аб уза ем ным пры знан ні і эк ві ва лент-
нас ці да ку мен таў аб ся рэд няй (агуль най) аду ка цыі, па чат ко вай 
пра фе сій най і ся рэд няй пра фе сій най (спе цы яль най) аду ка цыі. 
Сён ня вя дзец ца су мес ная ра бо та над пра ек там між ве да мас на га 
па гад нен ня аб су пра цоў ніц тве ў сфе ры вы шэй шай аду ка цыі.

Аб мер ка ва ны перс пек тыў ныя на прам кі ўза е ма дзе ян ня ў сфе-
ры аду ка цыі, у тым лі ку па рэа лі за цыі сет ка вых аду ка цый ных 
пра грам па між уста но ва мі вы шэй шай аду ка цыі дзвюх кра ін у 
га лі нах ІT-тэх на ло гій, бія тэх на ло гій, геа ін фар ма цый ных сіс тэм 
і кам п'ю тар най бяс пе кі, ар га ні за цыі на ву чан ня, пад рых тоў кі і 
пе ра пад рых тоў кі ўзбек скіх спе цы я ліс таў па за па тра ба ва ных на 
рын ку пра цы Рэс пуб лі кі Уз бе кі стан спе цы яль нас цях, уклю ча ю чы 
на ву чан не ў дыс тан цый най (за воч най) фор ме і на анг лій скай мо-
ве, раз віц ця су мес най на ву ко ва-да след чай і іна ва цый най дзей-
нас ці сту дэнц кай мо ла дзі дзвюх кра ін. Так са ма іш лі пе ра га во ры 
па ажыц цяў лен ні ака дэ міч ных і на ву ко вых аб ме наў, на ладж ван ні 
парт нёр скіх ад но сін і аб ме не во пы там у сіс тэ ме да школь най, 
агуль най ся рэд няй і ін клю зіў най аду ка цыі, су пра цоў ніц тве ў га-
лі не ар га ні за цыі кон кур саў пра фе сій на га май стэр ства.

Ма ла быць спра вяд лі вымМа ла быць спра вяд лі вым
Се на тар вы сту піў на па ся джэн ні са ве та пры МАРГ
Стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па эка но мі цы, 
бюд жэ це і фі нан сах Ула дзі мір ПАН ЦЮ ХОЎ пры няў удзел 
у па ся джэн ні гра мад ска-кан суль та тыў на га (экс перт на га) 
са ве та пры Мі ніс тэр стве ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня 
і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

На па ся джэн ні раз гле джа ны пы тан ні ўдас ка на лен ня за ка на-
даў ства ў га лі не ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня, якія да ты-
чац ца па ве лі чэн ня па ро га ва га зна чэн ня до лі ў та ва ра аба ро це 
хар чо вых та ва раў да 35 % ці вы клю чэн ня інф ра струк тур на га 
аб ме жа ван ня ўво гу ле. Вы сту па ю чы на ме ра пры ем стве, Ула дзі-
мір Пан цю хоў пад крэс ліў, што пар ла мен та ры яў ацэнь ва юць па 
за ко нах, якія яны пры ма юць. «А за ко ну ма ла быць спра вяд лі-
вым. Трэ ба, каб яго та кім лі чы лі лю дзі. Гэ та га лоў нае», — лі чыць 
стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
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Пе ра тва рыць 
пла ны 

ў рэ аль насць
Мэ та се мі на ра — звяр нуць 

ува гу но вых кі раў ні коў га рад скіх 
і ра ён ных Са ве таў на ўдас ка наль-
ван не рэ гі я наль най па лі ты кі. Гэ та 
звя за на з ам бі цый ны мі пла на мі, 
якія кі раў нік дзяр жа вы Аляк сандр 
Лу ка шэн ка агу чыў у Па слан ні бе-
ла рус ка му на ро ду і пар ла мен ту. 
У пер шую чар гу не аб ход на да 
кан ца на ступ най пя ці год кі ўдво-
іць рэ гі я наль ны ва ла вы пра дукт, 
за бяс пе чыць да 2025 го да ва-
ла вы ўнут ра ны пра дукт у аб' ёме 
100 млрд до ла раў і да сяг нуць уз-
роў ню жыц ця вы шэй ша га за ся-
рэд ні, бо па куль гэ ты па каз чык у 
па раў на нні з раз ві ты мі кра і на мі 
за ста ец ца ніз кім. За во сем га доў 
зра біць та кі ры вок вель мі скла-
да на, пад крэс ліў пад час се мі на-

ра старшыня Савета Рэспублікі 
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ. Знач ная ро-
ля ў гэ тым ад во дзіц ца мяс цо вым 
ор га нам са ма кі рав ан ня, у пер шую 
чар гу Са ве там дэ пу татаў. Сё ле та 
сфар мі ра ва ны но вы дэ пу тац кі 
кор пус, у га рад скія і ра ён ныя Са-
ве ты прый шло ня ма ла но вых кі-
раў ні коў. Яны па він ны пра ца ваць 
над тым, каб знай сці та кія па ды-
хо ды, якія бу дуць спры яць устой-
лі ва му раз віц цю рэ гі ё наў і фар-
мі ра ван ню но вых пунк таў рос ту. 
Так са ма вель мі важ на спраг на за-
ваць ра бо ту з улі кам кан ку рэнт-
ных пе ра ваг кож най воб лас ці і 
кож на га ра ё на.

З гэ тай мэ тай і пра во дзіць Са вет 
Рэс пуб лі кі вы яз ныя па ся джэн ні ў 
роз ных рэ гі ё нах. Ву чо ба дэ пу тац-
ка га кор пу са ўжо ад бы ла ся ў Ма гі-
лёў скай і Го мель скай аб лас цях. А ў 
кан цы мі ну ла га тыд ня Са вет па ўза-
е ма дзе ян ні ор га наў мяс цо ва га са-
ма кі ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду пра вёў чар го-

вае па ся джэн не на Гро дзен шчы не. 
У ім, ра зам з гро дзен ца мі, пры ня лі 
ўдзел стар шы ні га рад скіх і ра ён ных 
Са ве таў дэ пу та таў Брэсц кай воб-
лас ці. Удзель ні кі се мі на ра на ве да лі 
Ашмян скі і Аст ра вец кі ра ё ны. За вяр-
шыць ву чо бу дэ пу та таў па да дзе най 
тэ ма ты цы пла ну ец ца ў лі пе ні ў Ба ры-
са ве, дзе бу дзе ўдзель ні чаць ак тыў 
Мін шчы ны і Ві цеб шчы ны.

Ашмя ны — 
ары ен та цыя 
на экс парт

Адзін з са мых паў ноч ных ра ё наў 
Гро дзен шчы ны — Ашмян скі — тра-
ды цый на скі ра ва ны на раз віц цё пра-
мыс ло вас ці, за зна чыў стар шы ня 
рай вы кан ка ма Мі ра слаў СА РА-
СЕК. Най больш буй ныя прад пры-
ем ствы — сы ра роб чы за вод і мя-
са кам бі нат. Абод ва ма юць вы со кі 
экс парт ны па тэн цы ял. На прык лад, 
у «Сыр на га раю» до ля па ста вак за 
мя жу скла дае 90 %, што дае маг чы-
масць мець рэн та бель насць, вы шэй-
шую за 20 %. Аб' ём па ста вак ле тась 
склаў ка ля 30 млн до ла раў. Два га ды 
та му тут пра вя лі апош нюю ма дэр ні-
за цыю з уста ноў кай іс пан скай лі ніі па 
вы пус ку паў цвёр дых сы роў ма лой 
ва гі. У пла нах — бу даў ніц тва ка ме-
ры па спя ван ня сы ру і рэ кан струк цыя 
цэ ха се па ры ра ван ня сы ро ват кі. Гэ тыя 
перс пек ты вы свед чаць аб тым, што 
ў прад пры ем ства ёсць рэ зерв, каб 
пра ца ваць больш эфек тыў на.

Но вых парт нё раў шу кае Ашмян-
скі мя са кам бі нат. За раз асноў ная 
до ля экс пар ту ідзе ў Ра сій скую Фе-
дэ ра цыю, але вя дуц ца пе ра мо вы 
аб па стаў ках паў фаб ры ка таў у 
Гру зію, Азер бай джан і Ка зах стан. 
Га то вая пра дук цыя доб ра ра зы хо-
дзіц ца на ўнут ра ным рын ку, што 
да зва ляе прад пры ем ству пра ца-
ваць з пры быт кам і раз ві вац ца.

ШТОШТО
Чар го вае па ся джэн не па ўза е ма дзе ян ні ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі 
на ча ле з кі раў ні ком верх няй па ла ты пар ла мен та 
Мі ха і лам Мяс ні ко ві чам прай шло ў Ашмян скім 
і Аст ра вец кім ра ё нах. Бы лі аб мер ка ва ны шля хі 
фар мі ра ван ня эфек тыў най рэ гі я наль най па лі ты кі, 
якая слу жыць фак та рам устой лі ва га эка на міч на га рос ту.

У се мі на ры пры ня лі ўдзел стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі 
Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па рэ гі я наль най па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
Аляк сандр Па пкоў, стар шы ня Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір Краў цоў, прад стаў ні кі мі ніс тэр стваў эка но мі кі, 
фі нан саў, пра цы і са цы яль най аба ро ны, 
сель скай гас па дар кі, кі раў ні кі га рад скіх і ра ён ных 
Са ве таў дэ пу та таў Гро дзен скай 
і Брэсц кай аб лас цей.

У пер шую чар гу 
не аб ход на да кан ца 

на ступ най пя ці год кі 
ўдво іць рэ гі я наль ны 
ва ла вы пра дукт, 
за бяс пе чыць 
да 2025 го да ва ла вы 
ўнут ра ны пра дукт 
у аб' ёме 100 млрд 
до ла раў і да сяг нуць 
уз роў ню жыц ця 
вы шэй ша га за ся рэд ні.

Са вет Рэс пуб лі кі пра цяг вае вы язныя


