
Саў гас-кам бі нат «За ра» — прад пры-
ем ства шмат про філь нае. Вы рошч ван не 
збож жа і зер не ба бо вых, вы твор часць 
ма ла ка, пры чым толь кі га тун ку «эк-
стра», сві ні ны, яла ві чы ны, мя са птуш кі 
і яек, пе ра пра цоў ка мя са і ма ла ка — 
асноў ныя кі рун кі яго дзей нас ці. 
У скла дзе прад пры ем ства пяць фер маў 
буй ной ра га тай жы вё лы, два сві на га-
доў чыя комп лек сы і птуш ка фаб ры ка 
яй ка ва га і мяс но га кі рун каў. Тут ма ец-
ца свой плем гас, дзе вы рошч ва юц ца 
пле мян ныя ця ля ты, эліт гас, які вы раб-
ляе на сен не для ўлас ных па трэб і на 
про даж. Ня даў на амаль на 80 гек та рах 
быў за кла дзе ны яб лы не вы сад і сё ле-
та атры ма ны пер шы вя лі кі ўра джай — 
400 тон яб лы каў. А за вяр шае ўвесь 
цыкл вы твор час ці фір мен ная ганд лё вая 
сет ка — доб ра вя до мая ў рэ гі ё не і за яго 
ме жа мі, якая з го ду ў год па шы ра ец ца 
ў ад каз на спа жы вец кі по пыт.

Кож ная но вая вы шы ня да ец ца 
прад пры ем ству ня прос та, бо дзя ку ю-
чы па ста ян най ста ноў чай вы твор чай 
ды на мі цы план ка да сяг ну та вель мі 

вы со кая. Тым не менш і ле тась «За-
ра» за пі са ла на свой ра ху нак чар го вы 
рэ корд. У 2017-м са бра на больш за 
45 ты сяч тон збож жа — са мы вы со кі 
ўра джай за ўсе га ды іс на ван ня. На 
ад ну ўмоў ную га ла ву буй ной ра га тай 
жы вё лы бы ло на рых та ва на 26,5 цэнт-
не ра тра вя ных кар моў. У гас па дар цы 
доб ра ве да юць, што пра дук цый насць 
жы вё ла га доў лі на пра мую за ле жыць 
ад за бяс пе ча нас ці якас ны мі і паў на-
вар тас ны мі кар ма мі.

Ця пер у саў га се-кам бі на це ўтрым-
лі ва ец ца 6110 га лоў буй ной ра га тай 
жы вё лы, у тым лі ку больш за 1,5 ты-
ся чы — дой на га стат ку, амаль 55 ты-
сяч сві ней, 437 ты сяч птуш кі. Ся рэд ні 
ўдой ад ка ро вы ле тась склаў 9 131 кг, 
ся рэд ня су тач нае пры баў лен не ў ва зе 
буй ной ра га тай жы вё лы — 970 гра маў, 
сві ней — 630 гра маў, яй ца нос касць 
ку рэй-ня су шак — 347 яек. Па каз чы кі 
ва ла вой вы твор час ці пра дук цыі жы-
вё ла га доў лі так са ма вы со кія: ле тась 

атры ма на 13,3 ты ся чы тон ма ла ка, 

13 ты сяч тон мя са жы вё лы і птуш-

кі, больш за 67 міль ё наў штук яек. 

Вы руч ка ад рэа лі за цыі сель ска гас-

па дар чай пра дук цыі ле тась скла ла 

87,7 міль ё на руб лёў.

Но вы час дык туе прад пры ем ству і 

но выя за да чы. На пэў ным эта пе раз віц-

ця тут зра зу ме лі: без улас най пе ра пра-

цоў кі не абы сці ся. Па сту по ва з'я ві ла ся 

не каль кі ўчаст каў па вы пус ку пра дук таў 

з мя са і ма ла ка, а так са ма учас так, дзе 

га ту юць улас ны кам бі корм для жы вё лы і 

птуш кі. Ця пер цэх пе ра пра цоў кі мя са — 

прад мет асаб лі ва га го на ру «За ры». Тут 

вы раб ля ец ца больш 

за 200 ві даў мяс ных 

паў фаб ры ка таў, каў-

бас ных і вэн джа ных 

вы ра баў. Пры чым 

вы ка рыс тоў ва ец ца 

толь кі аха ло джа нае 

мя са, што да па ма-

гае за ха ваць яго 

ап ты маль ныя спа-

жы вец кія якас ці, а 

так са ма на ту раль-

ныя спе цыі. Ідэя 

ства рэн ня та ко га 

цэ ха да ка за ла сваю 

эфек тыў насць, і яго ма гут нас ці па ста ян-

на ма дэр ні зу юц ца. Ле тась, на прык лад, 

рэ кан стру я ва ны ўчас так па вы ра бе паў-

фаб ры ка таў у Ма зы ры, што да зво лі ла 

па вя лі чыць яго ма гут нас ці і ад па вед на 

аб' мы вы пус ку пра дук цыі. Тут уста ноў-

ле на са мае су час нае тэх на ла гіч нае і 

ха ла дзіль нае аб ста ля ван не. Ка лек тыў 

участ ка пра цуе ў дзве зме ны, дзя ку-

ю чы ча му з са май ра ні цы пра дук цыя 

трап ляе на пры лаў кі 

ма га зі наў. Ця пер усе 

участ кі пе ра пра цоў-

кі ўкам плек та ва ныя 

вы со ка тэх на ла гіч-

ным аб ста ля ван нем, 

па сут нас ці, уяў ля-

юць са бой кам пакт-

ны мя са кам бі нат.

Пра дук цыя пад 
брэн дам «Да ры ад 
За ры» па сту пае 
ў крамы што дзень, 
а яе аба ра чаль-
насць скла дае не 

больш за двое су так, што га ран туе 
па куп ні ку толь кі све жыя вы ра бы. 
Фір мен ны ган даль прад пры ем ства, 
да рэ чы, гэ та 28 ма га зі наў, якія зна хо-
дзяц ца ва ўсіх ра ё нах Го мель шчы ны 
і буй ных га ра дах — Ма зы ры, Ка лін-
ка ві чах, Рэ чы цы. У са мім аб лас ным 
цэнт ры раз ме шча на ча ты ры ма га зі-
ны, а так са ма ганд лё вы па віль ён на 
рын ку «Пруд коў скі». Спа жыў цы даў-
но аца ні лі якасць пра дук цыі «За ры» 
і што дзень ро бяць свой вы бар на яе 
ка рысць.

Вы со кую ацэн ку пра дук цыя атры-
ма ла і ад экс пер таў хар чо ва га рын-
ку. За ста біль на вы со кую якасць і 
шы ро кі асар ты мент прад пры ем ства 
трой чы ўда сто е на дып ло мам «За ла-
ты Густ», а так са ма лаў рэ ат кон кур су 
«Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь у 2014 го дзе».

Не ста яць на мес цы, а шу каць 
но выя перс пек тыў ныя кі рун кі раз-

 віц ця — прын цып, якім па ста ян на кі-
ру юц ца на прад пры ем стве. І сё ле та 
за пла на ва на рэа лі за ваць не каль кі но-
вых пра ек таў. Адзін з іх — бу даў ніц тва 
птуш ні каў па вы рошч ван ні баць коў ска-
га стат ка брой ле раў. Гэ та дасць маг-
чы масць атрым лі ваць сва іх су тач ных 
ку ра нят, якіх ця пер «За ра» вы му ша на 
за ку па ляць у ін шых ар га ні за цый. Гэ та 
да зво ліць сэ ка но міць знач ныя срод-
кі, а так са ма за раб ляць на іх рэа лі-
за цыі ін шым птуш ка фаб ры кам. Та му 
пра ект раз лі ча ны на атры ман не ка ля 
10 міль ё наў ку ра нят што год, у той час 
як улас ная па трэ ба — 1 міль ён.

Яшчэ адзін важ ны пра ект — бу-
даў ніц тва ме ха ні за ва на га два ра 
з за праў кай у вёс цы За вайць На раў-
лян ска га ра ё на. Та кім чы нам з'я віц ца 
маг чы масць вы ка рыс тоў ваць тэх ні-
ку з мак сі маль най пра дук цый нас цю, 
а так са ма па леп шыць умо вы пра цы для 
ка лек ты ву. А бу даў ніц тва яшчэ ад на-
го фір мен на га ма га зі на пра дык та ва на 
спа жы вец кім по пы там. Ён ста не пя тым 
па лі ку ў Го ме лі.

Як сцвяр джа юць на прад пры ем-

стве, га лоў ны сак рэт пос пе ху «За ры» 

не толь кі ў пра віль най стра тэ гіі кі раў-

ніц тва шмат про філь най вы твор час цю, 

але і ў фар мі ра ван ні ка лек ты ву ад на-

дум цаў. Сён ня на прад пры ем стве пра-

цуе амаль паў та ры ты ся чы ча ла век. 

Ся рэд ня ме сяч ная зар пла та скла дае 

звыш ты ся чы руб лёў. Да гэ та га да да-

ец ца і знач ны са цы яль ны па кет. Та му 

кад ра вых праб лем на прад пры ем-

стве ня ма даў но: пра фе сі я на лы сва-

ёй спра вы ма юць да стой ную ўзна га-

ро ду за пра цу, а ра зам з ёй жа дан не 

пра ца ваць яшчэ лепш і ўпэў не насць у 

заўт раш нім дні.

Дырэктар прадпрыемства 
Алег СЛІНЬКО.

НОВЫЯ ВЫШЫНІ «ЗА РЫ»
Саў гас-кам бі нат «За ра» па су час ных мер ках прад пры ем ства 
ма ла дое — яму ўся го 21 год, але ня гле дзя чы на ўзрост, ува хо дзіць 
у дзя сят ку най буй ней шых і най больш па спя хо вых у кра і не. 
Яно раз ме шча на на тэ ры то рыі пра цяг лас цю ў 60 кі ла мет раў 
у Ма зыр скім, Хой ніц кім і На раў лян скім ра ё нах, а пло шча 
сель ска гас па дар чых угод дзяў сён ня больш за 10 ты сяч гек та раў. 
Ця пер у скла дзе «За ры» ча ты ры ад дзя лен ні, і та кая струк ту ра 
фар мі ра ва ла ся па сту по ва, ка лі да лу ча лі ся не пла це жаз доль ныя 
гас па дар кі. У іх ад наў лен не «За ра» ін вес та ва ла знач ныя срод кі, 
вы зна чыў шы перс пек тыў ныя кі рун кі раз віц ця, і сён ня яны 
паў на вар тас ныя част кі ад на го па спя хо ва га пра цу ю ча га ме ха ніз ма.
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Пакетаванне малака 
ў малочным цэху.

Для вы твор цы, які пра цуе на на сы ча ным рын ку і ары ен та-
ва ны не толь кі на ай чын на га па куп ні ка, але і на экс парт ныя 
па стаў кі, гэ та над звы чай важ на. Сён ня прад пры ем ству больш 
за 70 га доў, але з ча су за сна ван ня тут за ста лі ся ба дай толь кі 
са мі вы твор чыя кар пу сы. Усё ас тат няе — ад аб ста ля ван ня да 
тэх на ло гій змя ні ла ся да не па зна валь нас ці. І та кія ўмо вы дык-
туе кан ку рэн цыя. Спы няц ца нель га ні на паў кро ку — тут жа 
абы дуць ін шыя. Ад ным з пры кла даў рэа лі за цыі вы со ка эфек-
тыў на га іна ва цый на га пра ек та ста ла ма дэр ні за цыя тва рож на га 
ўчаст ка, у пры ват нас ці ўста ноў ка цал кам аў та ма ты за ва най за-
кры тай лі ніі бал гар скай кам па ніі Donіdo па вы твор час ці зяр нё-
на га тва ра гу. «Ма зыр скія ма лоч ныя пра дук ты» ста лі пер шым у 
Бе ла ру сі прад пры ем ствам, дзе з'я ві ла ся та кое аб ста ля ван не. 
Вы со кая сту пень аў та ма ты за цыі ця пер ха рак тэр ная для ўсіх 
эта паў вы твор час ці. Кам п'ю тар ная пра гра ма цал кам кі руе не 
толь кі вы ра бам пра дук цыі, але і са ні тар най апра цоў кай аб-
ста ля ван ня. Лі нія да зво лі ла атры маць вы со кі вы хад га то вай 
пра дук цыі, якая ад па вя дае ўсім са ні тар на-гі гі е ніч ным па тра ба-
ван ням. Дзя ку ю чы бе раж лі вай апра цоў цы тва ра гу, а так са ма 
ўпа коў цы ў ма ды фі ка ва ным га за вым ася род дзі, ён за хоў вае 
све жы кіс ла ма лоч ны смак і ўсе якас ці, улас ці выя на ту раль на-
му пра дук ту. Акра мя та го, за кры тая тэх на ло гія вы твор час ці 
да зво лі ла па вя лі чыць тэр мін пры дат нас ці пра дук цыі, што не-
ма ла важ на для прад пры ем ства, ары ен та ва на га на экс парт.

Ця пер на лі ніі вы раб ля ец ца да 9 тон тва ра гу ў су ткі. Аб ста-
ля ван не пра ду гледж вае фа соў ку ў не каль кі ві даў упа коў кі, 
у пры ват нас ці ван нач кі з тэр ма плас ту ва гой ад 200 да 500 гра-
маў, мяк кія па ке ты та кой жа ва гой, а так са ма ва га вы тва рог 
для пра мпе рап ра цоў кі ад 1 да 15 кг.

Яшчэ адзін іна ва цый ны пра ект, рэа лі за ва ны на прад пры ем-
стве, які да зво ліў па шы рыць экс парт ныя па стаў кі, — бу даў ніц тва 
цэ ха су хо га абяс тлу шча на га ма ла ка. Яго ад крыц цё да зво лі ла 
не толь кі па вя лі чыць аб' ём экс пар ту пра дук цыі, але і па шы рыць 
геа гра фію па ста вак. Акра мя та го, ма дэр ні за ваць да вя ло ся і 
ін шыя ўчаст кі. У пры ват нас ці, не каль кі га доў та му но вым аб-
ста ля ван нем асна шча ны ўчас так дзі ця ча га хар ча ван ня, што 
да ло маг чы масць па шы рыць асар ты мент пра дук цыі. Ця пер, 
на прык лад, вы пус ка юц ца ля чэб на-пра фі лак тыч ныя кіс ла ма-
лоч ныя бія пра дук ты. Ся род іх — «Бі фі тат», які быў спе цы яль на 
рас пра ца ва ны для дзя цей, а так са ма лю дзей з алер гіч ны мі рэ-
ак цы я мі. Зрэш ты, гэ та не за мен ны пра дукт і ў ра цы ё не лю дзей, 
якія ня даў на пе ра нес лі ін фек цый ныя хва ро бы і прай шлі курс 
ля чэн ня ан ты бі ё ты ка мі. Ён не толь кі нар ма лі зуе мік ра фло ру 
кі шэч ні ка, але і ўтрым лі вае ўні каль ны ві та мін на-мі не раль ны са-
стаў, які аказ вае жы ва твор ны ўплыў на ўвесь ар га нізм. Да рэ чы, 
для пра дук таў дзі ця ча га хар ча ван ня вы ка рыс тоў ва ец ца сы ра-
ві на ўся го не каль кіх гас па да рак, па коль кі да якас ці «Бі фі та та», 
а так са ма тва ра гу-ДМ, які пры зна ча ны для хар ча ван ня дзя цей 
з шас ці ме ся цаў, асаб лі выя па тра ба ван ні.

Уся го ж у асар ты мен це прад пры ем ства сён ня больш 
за 70 най мен няў пра дук цыі, якая вя до мая пад ганд лё вы мі 
мар ка мі «Вя сёл ка сма ку» і «Моц зда роўя». Кож ныя су ткі 
на прад пры ем ства па сту пае ка ля 250 тон сы ра ві ны, якая 
пра хо дзіць стро гі ўва ход ны кант роль. З яе вы раб ля юць не 
толь кі цэль нае ма ла ко роз най тлус тас ці, але і кіс ла ма лоч-

ныя пра дук ты, сме тан ко вае мас ла, тва рож ныя дэ сер ты, 
пу дын гі, су хое абяс тлу шча нае ма ла ко. Част ка пра дук цыі 
ад праў ля ец ца на экс парт. Не сак рэт, што яна ка рыс та ец ца 
вя лі кім по пы там у Ра сіі, а так са ма Ка зах ста не і Ар ме ніі, 
па коль кі не ўтрым лі вае кан сер ван таў, фар ба валь ні каў, 
штуч ных да ба вак, ге не тыч на ма ды фі ка ва ных пра дук таў. 
За раз вя дзец ца пад рых тоў ка да па стаў кі ма лоч най пра-
дук цыі на кі тай скі ры нак.

Мяс цо выя гур ма ны доб ра ве да юць фір мен ныя кра мы 
прад пры ем ства. Сён ня іх 14, і раз ме шча ны яны не толь кі ў 
Ма зы ры, але і ў Го ме лі і На роў лі. Тут па куп ні кі мо гуць аца-
ніць на він кі пра дук цыі, якіх што год рас пра цоў ва ец ца ка ля 
дзя сят ка. Іх, да рэ чы, аца ні лі і на шмат лі кіх між на род ных 
і ай чын ных вы ста вах, пра дук цыю шмат ра зоў ад зна ча лі 
ўзна га ро да мі на кон кур сах. Сак рэт та ко га пры знан ня, 
як лі чаць на прад пры ем стве, — у вы ка ры стан ні толь кі 
на ту раль най сы ра ві ны эк стра-кла са, шмат сту пень ча тым 
кант ро лі якас ці на ўсіх эта пах вы твор час ці, ука ра нен ні 
між на род ных сіс тэм якас ці, а так са ма — у ква лі фі ка ва ным 
пер са на ле, здоль ным пра ца ваць з су час ным аб ста ля ван-
нем. Сён ня ў калектыве больш за паў сот ні ча ла век. Амаль 
па ло ва з іх — мо ладзь ва ўзрос це да 30 га доў. Дзя ку ю чы 
та ко му спа лу чэн ню ўда ец ца су мя шчаць най леп шыя тра-
ды цыі і су пер су час ныя тэх на ло гіі, ста віць і вы ра шаць ам-
бі цый ныя за да чы па за ва я ван ні но вых рын каў і на сы чэн ні 
іх якас най на ту раль най пра дук цы яй.

МА ЛОЧ НЫЯ ПРЫ СМА КІ З МА ЗЫ РА
Стаў ку на ма дэр ні за цыю, іна ва цый ныя тэх на ло гіі і су час нае аб ста ля ван не зра бі лі на КВУП «Ма зыр скія ма лоч ныя пра дук ты»
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