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НА па ся джэн ні Са ве та па 
ўза е ма дзе ян ні ор га наў 

мяс цо ва га са ма кі ра ван ня 
ў цэнт ры ўва гі ўдзель ні каў 
апы ну ла ся так са ма 
тэ ма ма дэр ні за цыі 
і рэ кан струк цыі 
ма лоч ната вар ных 
фер маў і вы ні каў 
дзей нас ці ма лоч най 
жы вё ла га доў лі. 
А па коль кі тут са бра лі ся 
прад стаў ні кі Брэст чы ны 
і Гро дзен шчы ны, асноў ны 
ак цэнт быў зроб ле ны 
ме на ві та на гэ тыя рэ гі ё ны.

Зме ны 
ў трой цы лі да раў
Як па ве да міў на мес-

нік мі ніст ра сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван-
ня Бе ла ру сі Ігар БРЫ ЛО, 
сён ня ма лоч ная жы вё ла га-
доў ля ў кра і не з'яў ля ец ца 
ад ной з асноў ных і эфек-
тыў ных га лін. У гас па дар-
ках кра і ны ле тась вы ра бі лі 
6989,3 ты ся чы тон ма ла ка, 
што больш на 222,9 ты ся-
чы тон, чым у 2016 го дзе. 
Ва ўсіх аб лас цях кра і ны (за 
вы клю чэн нем Ві цеб скай) 
па вя лі чы ла ся вы твор часць 
і рэа лі за цыя ма ла ка.

Гэ та ад бы ло ся за кошт 
па ве лі чэн ня пра дук цый-
нас ці дой на га стат ку пры 
не вя лі кім па ве лі чэн ні коль-
кас ці ма лоч ных ка роў. І ка-

лі ў 2014 го дзе па каз чык 
пра дук цый нас ці скла даў 
4508 кі ла гра маў ма ла ка, то 
ў 2017-м упер шы ню ён пе-
ра вы сіў пя ці ты сяч ны ру беж 
і склаў 5005 кі ла гра маў ма-
ла ка. Знач ны ўнё сак у гэ та 
зра бі лі флаг ма ны аграр най 
га лі ны — гас па дар кі Брэсц-
кай, Гро дзен скай і Мін скай 
аб лас цей. Ме на ві та ў та кой 
пас ля доў нас ці і раз мер ка-
ва лі ся мес цы ў рэй тын га вай 
таб лі цы па вы ні ках 2017 го-
да. Ад нак ужо за чатыры ме-
ся цы на «ма лоч ным» алім-
пе ад бы лі ся зме ны: Брэсц кі 
рэ гі ён утры маў лі дар ства, а 
Гро дзен шчы на ўсту пі ла дру-
гую пры ступ ку Мін шчы не.

У Ашмян скім і Аст ра-
вец кім ра ё нах, да рэ чы, 
дзе пра хо дзі ла па ся джэн-
не Са ве та, так са ма ад бы-

ло ся зні жэн не ў ад мыс ло-
вым рэй тын гу. Аст ра вец кі 
ра ён з ле таш ня га 20-га 
мес ца (ся род 118 ра ё наў) 
па вы ні ках чатырох ме ся-
цаў 2018-га ўжо зай мае 
25 мес ца, а Ашмян скі —
з 74-га апус ціў ся на 82-е.

Як рас тлу ма чыў стар-
шы ня Ашмян ска га рай-
вы кан ка ма Мі ра слаў 
СА РА СЕК, га лі на сель скай 
гас па дар кі зай мае ка ля 
20 % у струк ту ры ва ла вой 
да баў ле най вар тас ці ра ё-
на. Да рэ чы, з васьмі гас-
па да рак сем зна хо дзяц ца ў 
пра цэ ду ры азда раў лен ня, 
пяць з якіх — у пра цэ ду ры 
са на цыі.

— У дзвюх з пя ці ста но ві-
шча па леп шы ла ся, у ас тат ніх 
трох вя дзец ца да дат ко вая 
ра бо та па по шу ку стра тэ гіч-
ных ін вес та раў. Ін та рэс з іх 

бо ку ёсць, а вось рэ аль ных 
кро каў па куль ня ма, — ад-
зна чыў кі раў нік ра ё на.

Між ін шым, як пад крэс-
ліў стар шы ня верх няй па-
ла ты пар ла мен та Мі ха іл 
МЯС НІ КО ВІЧ, па ма лоч най 
жы вё ла га доў лі да ра ё на пы-
тан няў ха пае: на прык лад, 
ёсць цэ лы шэ раг ма дэр ні-
за ва ных су час ных фер маў, 
дзе на доі ні жэй за агуль на-
рэс пуб лі кан скі па каз чык. 
Зда ец ца, пе ра во дзім жы-
вё лу на но выя комп лек сы, 
а ад да чы не ма ем.

Пра ві ла трох «К»
— Дзе ма ла ко? — за даў 

амаль ры та рыч нае пы тан-
не стар шы ня Са ве та Рэс-
пуб лі кі.

Вя до ма, што ў ка ро вы 
на язы ку... Та му ня ліш нім 
бу дзе на га даць вя до мае 
аг ра ры ям пра ві ла трох «К»: 
ка ро ва, кар мы і кад ры. Дык 
вось з гэ ты мі склад ні ка мі 
пос пе ху ў ра ё не іс ну юць 
праб ле мы: не ха пае спе-
цы я ліс таў, якас ных кар моў, 
та му і вы нік ад ка роў кі сла-
 бы — сёлета за чатыры ме-
сяцы толь кі 28 % ма ла ка 
бы ло рэа лі за ва на кла сам 
эк стра, пры чым гэ ты па каз-
чык ні жэй шы за ле таш ні.

— Пер ша па чат ко вая за-
да ча — на кар міць жы вё-
лу — сён ня не вы ра ша на: 
кар ма мі трэ ба зай мац ца 
сіс тэм на, — ак цэн та ваў ува-

гу кі раў ніц тва ра ё на стар-
шы ня Па ста ян най ка мі-
сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па 
рэ гі я наль най па лі ты цы і 
мяс цо вым са ма кі ра ван ні 
Аляк сандр ПА ПКОЎ.

Да рэ чы, па ін фар ма цыі 
Мі ніс тэр ства сель скай гас-
па дар кі і хар ча ван ня, для та-
го каб за бяс пе чыць вы твор-
часць пла ну е мых аб' ёмаў 
жы вё ла га доў чай пра дук цыі 
сё ле та ў сель ска гас па дар чых 
ар га ні за цы ях кра і ны, трэ ба 
на рых та ваць тра вя ных кар-
моў не менш за 9117 ты сяч 
тон. Па да ных на 14 чэр ве-
ня, на адну ўмоў ную га ла ву 
жы вё лы бы ло на за па ша на 
4,9 цэнт не ра кар ма вых адзі-
нак, што на 2,1 цэнт не ра вы-
шэй, чым у ад па вед ны ле-
таш ні пе ры яд.

Клас тар ны па ды ход
Н е  в ы  с о  к і я  н а  д о і , 

без умоў на, не мо гуць не 
ўплы ваць на ра бо ту прад-
пры ем стваў пе ра пра цоў-
кі. Па сло вах ды рэк та ра 
Ашмян ска га сы ра роб-
ча га за во да Іва на ГІНЬ КО, 
дэ фі цыт сы ра ві ны на ця пе-
раш ні мо мант скла дае ка ля 
20 %.

Як ад зна чыў Аляк сандр 
Па пкоў, ана лі зу ю чы ра бо-
ту аграр на га сек та ра, сён ня 
пе ра пра цоў ка сель ска гас-
па дар чай пра дук цыі не сіс-
тэм ная. На яго дум ку, не-
аб ход на ства раць моц ныя 

хар чо выя кам па ніі, бо ме-
на ві та ця пер трэ ба ду маць, 
якім чы нам фар мі ра ваць 
эка но мі ку ра ё на.

Мо жа на стаў мо мант для 
рэа лі за цыі клас тар на га па-
ды хо ду? Ме на ві та аб гэ тым, 
згад ва ю чы во пыт Уз бе кі ста-
на, рас ка заў Мі ха іл Мяс ні ко-
віч. Га вор ка аб ад мыс ло вым 
аб' яд нан ні, у якім бу дуць у 
адзі най су по лцы пе ра пра-
цоў шчык, вы твор ца сы ра-
ві ны і мар ке то лаг.

На пры кан цы ад зна чым, 
што Са вет Рэс пуб лі кі ад ной 
з тэм вы яз но га па ся джэн ня 
не вы пад ко ва аб раў па вы-
шэн не эфек тыў нас ці ма лоч-
най жы вё ла га доў лі на но-
вых і ма дэр ні за ва ных фер-
мах кра і ны, бо ў хут кім ча се 
сваё ба чан не і пра па но вы 
Мі ха іл Мяс ні ко віч агу чыць 
кі раў ні ку дзяр жа вы.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА.

АГРАР НЫ ВЕК ТАР

КУ ДЫ ПА БЕГ ЛА МА ЛА КО?
Толь кі ліч бы

Сён ня ў Бе ла-
ру сі дзей ні ча юць 
1643 ма дэр ні за ва ныя 
ма лоч на та вар ныя 
фер мы (40 % ад усіх, 
што ёсць у кра і не). На 
іх раз ме шча на больш 
за па ло ву па га лоўя 
дой на га стат ку і вы-
раб ля ец ца 62 % ма-
ла ка ад агуль най яго 
вы твор час ці.

Р
АЗ ВІЦ ЦЁ рэ гі ё наў 
не маг чы мае без 
ін вес ты цый. Гэ та пы тан не 

бы ло ўзня та пад час па ся джэн ня 
Са ве та 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, што прай шло ў 
Ашмян скім і Аст ра вец кім ра ё нах.

Геа гра фіч нае 
ста но ві шча 

пры ваб лі вае гро шы
Па сло вах стар шы ні Ашмян-

ска га рай вы ка на ка ма Мі ра-
сла ва СА РА СЕ КА, у ра ё не ажыц -
цяў ля ец ца 10 ін вест пра ек таў. 
У іх лі ку бу даў ніц тва ганд лё ва га 
цэнт ра, аб' ек таў пры да рож на га 
сэр ві су, гас ці ніц. Не ка то рыя з іх 
за вер ша ны. У пла нах — рэа лі за-
цыя пра ек таў на двух пе ра пра-
 цоў чых за во дах: на сы ра роб-
 чым за вод зе па бу даў ніц тве цэ ха 
па спя ван ня сы роў і рэ кан струк цыі 
цэ ха се па ры ра ван ня, на мя са кам-
бі на це — бу даў ніц тва цэ ха пер ша с-
най пе ра пра цоў кі. Агуль ны кошт 
пла ну е мых ін вес ты цый скла дзе 
ка ля 26 млн руб лёў.

Акра мя та го, РУП ЖКГ збі ра ец-
ца ма дэр ні зі ра ваць ка цель ную ў 
рай цэнт ры з уста ноў кай кат ла на 
мяс цо вых ві дах па лі ва, а так са ма 
па бу дуе га рад скія ачы шчаль ныя 
збу да ван ні за кошт крэ ды ту Су-
свет на га бан ка. Шэ раг пра ек таў 
пла ну ец ца рэа лі за ваць у сфе ры 
ла гіс ты кі — рэ кан струк цыя да ро гі 
М7 і бу даў ніц тва сэр віс най зо ны 
пунк та про пус ку «Ка мен ны Лог». 
На гэ тым аб' ек це бу дзе ство ра на 
260 пра цоў ных мес цаў.

— Не кож ны ра ён мае та кі па тэн-
цы ял, — упэў не ны Мі ра слаў Са ра-
сек, — нам па шан ца ва ла з вы гад-
ным геа гра фіч ным ста но ві шчам, 
праз рэ гі ён ідуць вя лі кія тран зіт ныя 
па то кі. Ста лі тра ды цый ны мі ін вест-
фо ру мы «Паў ноч ны век тар».

За раз вя дуц ца пе ра мо вы па 
про да жы бы ло га льно за во да, 
які быў за кры ты паў та ра го да та-
му. Ра сій скі ін вес тар мае на мер не 
толь кі ар га ні за ваць вы твор часць 
па пе ра пра цоў цы льну, але і па 
яго вы рошч ван ні ў ра ё не.

Як рэа лі за ваць 
ам бі цый ныя пла ны?
На дум ку стар шы ні Са ве та 

Рэс пуб лі кі Мі ха і ла МЯС НІ КО-
ВІ ЧА, стаў ку трэ ба ра біць на за-
меж ныя ін вес ты цыі.

— Ін вес ты цый ная дзей насць — 
гэ та тое, што мо жа за бяс пе чыць 
рост ва ла во га ўнут ра на га пра-
дук ту (да лей — ВУП), у струк-
ту ры ВУП яна па він на зай маць 
25 %, — пад крэс ліў спі кер. — Трэ-
ба на мес цах ства раць усе ўмо вы, 
каб ін вес ты цый ныя пра ек ты рэа-
лі зоў ва лі ся эфек тыў на.

На га да ем, да 2025 го да ўзро-
вень ВУП кра і ны па ві нен па вя лі-
чыц ца ўдвая і склас ці 100 млрд 
до ла раў у эк ві ва лен це — та кую 
ам бі цый ную за да чу кі раў нік 
дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка 
агу чыў пад час Па слан ня бе ла рус-
ка му на ро ду і пар ла мен ту.

Як пад крэс ліў Мі ха іл Мяс ні-
ко віч, ін вес ты цый ныя пра ек ты 
па він ны быць іна ва цый ны мі па 
сут нас ці: нель га ўвесь час вы хо-

дзіць на су свет ныя рын кі з ад ны мі 
і ты мі ж та ва ра мі:

— Кож ны ру бель па ві нен быць 
іна ва цый ным, што да зво ліць тры-
маць кан ку рэн та здоль насць эка-
но мі кі, — пад крэс ліў спі кер, — бо 
не маг чы ма на рошч ваць экс парт на 
ста рой пра дук цыі, а ў нас па куль 
аб' ём но вай вы со ка тэх на ла гіч най 
пра дук цыі ў экс пар це не вы со кі — 
33 %, у той час як у бы лых су се-
дак па са цы я ліс тыч ным ла ге ры 
гэ ты па каз чык знач на вы шэй шы: 
у Венг рыі — 69 %, Сла ва кіі — 67 %, 
Чэ хіі — 64 %, Поль шы — 51 %.

Між ін шым, як пад крэс ліў 
стар шы ня Па ста ян най ка мі-
сіі Са ве та Рэс пуб лі кі па рэ гі-
я наль най па лі ты цы і мяс цо-
вым са ма кі ра ван ні Аляк сандр 
ПА ПКОЎ, каб да стой на кан ку ры-
ра ваць на су свет ных рын ках, трэ-
ба шу каць пра рыў ныя тэх на ло гіі.

Цал кам 
рэ аль ная за да ча

Гро дзен шчы на пры ваб ная для 
ін вес та ра. І мі ну лая пя ці год ка 
свед чыць аб ак ты ві за цыі гэ та га 
сек та ра эка но мі кі. Ін вес ты цыі вы-
рас лі і ў апош нія га ды скла да юць 
да 40 % ад ва ла во га рэ гі я наль на-
га пра дук ту, ад зна чыў стар шы ня 
Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 
Ула дзі мір КРАЎ ЦОЎ.

Знач ную част ку ўно сіць, вя до-
ма, бу даў ніц тва Бе ла рус кай АЭС. 
Але ёсць ня ма ла і ін шых буй ных 
пра ек таў. І гэ та, у пер шую чар гу, 
бу даў ніц тва аў та ма гіст ра лі М6 —
інф ра струк тур ны пра ект, які зро-
біць сур' ёз ны ўнё сак у эка но мі ку 

рэ гі ё на. Шэ раг пра ек таў рэа лі зу-
юць не каль кі за меж ных кам па ній. 
У пры ват нас ці, ра сій ская кам па нія 
ў па чат ку го да за пус ці ла ў Смар го-
ні за вод па пе ра пра цоў цы алей ных 
куль тур. Ёсць пра па но ва па бу да-
ваць яшчэ ад но прад пры ем ства 
па па глыб ле най пе ра пра цоў цы соі 
і атры маць пра дукт для фар ма цыі, 
кан ды тар скай пра мыс ло вас ці. 
У Смар го ні раз ві ва ец ца і кам па нія 
«Кро нас пан», кож ны год ад кры-
ва ючы но вую вы твор часць. Ця пер 
гэ ты ін вес тар упа да баў і Свіс лач, 
дзе кам па нія збі ра ец ца бу да ваць 
за вод. Улас ні кі ма юць на мер ства-
рыць клас тар з за меж ны мі прад-
пры ем ства мі.

У Грод не кі тай скі ін вес тар укла-
дае 15 млн до ла раў у ма дэр ні за цыю 
са май вы со кай гас ці ні цы, ня даў на 
кам па нія ад кры ла цэнтр кі тай скай 
ме ды цы ны. Ста біль на пра цуе лі-
тоў ская кам па нія АRVІ па вы твор-
час ці мя са ін ды чак, у пла нах — раз-
ві вац ца па ін шых кі рун ках.

Па сло вах Ула дзі мі ра Краў цо-
ва, у эка но мі цы рэ гі ё на рас це до-
ля ма лых і ся рэд ніх прад пры ем-
стваў, дзя ку ю чы «бяз ві зу» ак тыў-
на па чаў раз ві вац ца ту рыс тыч ны 
біз нес — гэ та, мож на ска заць, 
рэ гі я наль ная асаб лі васць.

Што да ты чыц ца па ве лі чэн ня 
ўдвая па каз чы ка ва ла во га пра дук ту 
ў рэ гі ё не да 2025 го да, то эка на міч-
ны блок абл вы кан ка ма ўжо пад лі-
чыў, што гэ та цал кам рэ аль ная за-
да ча, у тым лі ку дзя ку ю чы рэа лі за-
цыі пе ра лі ча ных вы шэй пра ек таў.

Воль га АНУФ РЫ Е ВА, 
Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

ДА РО ГІ, ІН ДЫЧ КІ 
І КІ ТАЙ СКАЯ МЕ ДЫ ЦЫ НА
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Намеснік старшыні Ашмянскага райвыканкама Галіна ЛЮТКОЎСКАЯ
прэзентуе ўдзельнікам пасяджэння Савета эканамічны патэнцыял рэгіёна.


