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Производству Производству 
органической органической 
продукции — продукции — 
зе ле ный светзе ле ный свет
Ее экс порт позволит Беларуси дополнительно 
получить око ло 1 миллиона до лла ров
Со вет Республики одобрил про ект За ко на 
Республики Бе ла русь «О производстве 
и обращении органической продукции». 
На кан уне принятия но во го за ко но да тель ства 
верх ней па ла той пар ла мен та его ос нов ные 
положения обсудила Пост оян ная комиссия 
Со ве та Республики по региональной политике 
и мест но му самоуправлению.

Необходимость за ко но да тель но го урегули-
рования производства про дук тов питания под 
зна ком «органический про дукт» на зре ла в на-
шей стра не да вно. С рос том популярности та кой 
продукции у потребителей прилавки белорус-
ских магазинов заполнили различные упаковки 
с приставками «био», «эко», по мет кой «зе ле ный 
про дукт». А меж ду тем, по дан ным Министерства 
сель ско го хо зяй ства и продовольствия, в респуб-
лике в настоящий мо мент 1,5 тысячи аккредито-
ванных зе мель для производства так на зы ва е мой 
экологически чистой продукции. И все го лишь 
око ло 20 наиболее круп ных производителей име-
ет сертификаты, по лу чен ные за ру бе жом, ко то рые 
да ют пра во на производство органической про-
дукции, вклю чая фермерские, личные под соб ные 
хо зяй ства и другие организации.

По мнению специалистов, потенциальные воз-
можности развития оте чест вен но го производства 
органической продукции значительно шире. Се-
год ня Бе ла русь мо жет по лу чать дополнительно 
око ло 1 миллиона до лла ров от экс пор та таких 
про дук тов питания.

Активно применяют технологии производства 
биопродуктов и не ко то рые круп ные белорусские 
сельхозпроизводители. Например, агрокомби-
нат «Снов» с введением в действие биогазовой 
установки ре гу ляр но вносит на по ля по ряд ка 50—
60 ты сяч тонн биогумуса и тем са мым снижает 
химическую на груз ку на по чвен ную биофлору.

По мнению пред се да те ля Пост оян ной ко-
миссии Со ве та Республики по региональной 
политике и мест но му самоуправлению Алек-
санд ра ПОП КО ВА, принятие За ко на Республики 
Бе ла русь «О производстве и обращении органи-
ческой продукции» свое вре мен но и необходимо. 
Но вое за ко но да тель ство да ет «зе ле ный свет» для 
производства так на зы ва е мой органической про-
дукции всем, кто же ла ет этим заниматься, да и 
потребители бу дут уве ре ны, что приобретают про-
дукт, ка чест во ко то ро го под тверж де но сертифика-
том. Од на ко, по мнению парламентария, к это му 
воп ро су необходимо подходить ра зум но и взве-
шен но. Не стоит вводить в заблуждение население 
на счет то го, что про дук ты питания с приставкой 
«био» бу дут производиться мас со во чуть ли не 
во всех хо зяй ствах. Необходимо учитывать осо-
бенности производства та кой продукции на тер-
ритории Беларуси: низкий уро вень плодородия 
почв, природно-климатические условия, ко то рые 
не поз во ля ют по лу чать высокие урожаи без внесе-
ния удобрений. В то же вре мя за кон «О производ-
стве и обращении органической продукции» бу дет 
со дей ство вать занятости сель ско го населения и 
созданию фермерских хо зяйств по производству 
экологически чистых про дук тов питания.

Принятым за ко но да тель ством оп ре де ле но 
понятие органического производства, а так же 
требования к производству и сертификации ор-
ганической продукции. Планируется, что с при-
нятием за ко на «О производстве и обращении ор-
ганической продукции» Бе ла русь смо жет вступить 
в Меж ду на род ную федерацию экологического 
сель ско хо зяй ствен но го движения (ІFОАM), что 
позволит нашим производителям иметь вы ход 
на рынки стран Ев ро пей ско го со ю за.

На талья БИТЕЛЬ.
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Пра гэ та ў ін тэр в'ю 
«Мяс цо ва му 
са ма кі ра ван ню» рас ка заў 
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 эка но мі цы, бюд жэ це 
і фі нан сах Ула дзі мір 
ПАН ЦЮ ХОЎ. Раз мо ву 
аб ра бо це Ка мі сіі мы па ча лі 
з па дзей, якія ад бы лі ся 
ня даў на.

— Ула дзі мір Іва на віч, як 
пя ты Фо рум рэ гі ё наў паў-
плы ваў на жыц цё Ма гі лёў-
шчы ны?

— Сам факт, што фо рум 
пра хо дзіў у рэ гі ё не, — па дзея. 
Мяс цо выя жы ха ры і праз ты-
дзень хо дзяць у пры ўзня тым 
на строі і з за да валь нен нем 
згад ва юць тыя дні. Я ўпэў-
не ны, што пя ты фо рум атры-
маў ся най леп шым: па ат мас-
фе ры, змес це, коль кас ці і 
маш та бах за клю ча ных здзе-
лак. Кі раў ні кі кам па ній імк-
ну лі ся пад пі саць да ку мен ты 
ме на ві та на фо ру ме. Па ка-
заль на, што пад час Са ве та 
дзе ла во га су пра цоў ніц тва 
на пра ця гу паў га дзі ны бы ло 
пад пі са на кант рак таў на су му 
больш за ча ты рыс та міль ё наў 
до ла раў. Праў да, гэ та му па-
пя рэд ні ча ла сур' ёз ная і ўдум-
лі вая ра бо та на пя рэ дад ні.

Да рэ чы, Са вет дзе ла во га 
су пра цоў ніц тва прай шоў у 
рам ках фо ру му ўпер шы ню. 
Ён пра ца ваў у дзвюх сек-
цы ях: прад стаў ні кі ўла ды і 
прад стаў ні кі біз не су. Бы лі 
аб мер ка ва ны перш за ўсё 
пы тан ні пра мыс ло ва га су-
пра цоў ніц тва, у тым лі ку 
праб лем ныя.

Ха чу пад крэс ліць яшчэ 
адзін важ ны мо мант. Спі кер 
Са ве та Фе дэ ра цыі Ва лян ці-
на Мац ві ен ка пра па на ва ла 
на ступ ны фо рум па чы наць 
з вы ні каў па пя рэд ня га. Са-
праў ды, вар та па гля дзець, 
што ад бы ло ся з за клю ча ны мі 
па гад нен ня мі, як рэа лі за ва-
ны ка мер цый ныя кант рак ты. 
Ра ней та кая ін фар ма цыя не 
аку му ля ва ла ся.

Ад фо ру му, які ад быў ся 
ў Ма гі лё ве, за ста ло ся за-
да валь нен не. Дзей ні ча ю чы 
ра зам, мы ма ем шан цы па-
бу да ваць год ную бу ду чы ню. 
У гэ тым уся квін тэ сен цыя.

— Рас ка жы це пра су хі 
ас та так пас ля за вяр шэн ня 
ра бо ты сек цыі «Ліч ба вая 
эка но мі ка: су пра цоў ніц тва 
рэ гі ё наў, стан і перс пек ты-
вы».

— Сек цыя ста ла ла гіч ным 
пра ця гам па лі ты кі двух прэ зі-
дэн таў. Ула дзі мір Пу цін пад-
час пра мой лі ніі ў 2017 го дзе 
ска заў, што без ліч ба вай эка-
но мі кі ня ма бу ду чы ні. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка на чац вёр-
тым Фо ру ме рэ гі ё наў у Маск-
ве за явіў, што фар мі ра ван не 
ліч ба вай эка но мі кі — адзін з 
кі рун каў стра тэ гіч на га парт-
нёр ства Бе ла ру сі і Ра сіі, а кі-
раў ніц тва Бе ла ру сі па ста ві ла 
пе рад са бой ам бі цый ную за-
да чу па бу да ваць ІТ-кра і ну. 
Ме на ві та з гэ тай мэ тай паз-
ней быў пры ня ты Дэ крэт № 8. 
Мы ў Ма гі лё ве па спра ба ва лі 
знай сці ў сфе ры ліч ба ві за цыі 
эка но мік пунк ты су да кра нан-
ня дзвюх кра ін, зра зу мець, 
у чым ёсць роз на га лос се, як 
яго пе ра адо лець, каб пра ца-
ваць ра зам і ды на міч на раз-
ві вац ца.

На сек цыі пра гу ча ла 18 дак-
ла даў — гэ та быў по шук шля-
хоў зблі жэн ня за ка на даў ства і 
па ды хо даў. Вы сту поў цы па га-
дзі лі ся, што ка а пе ра цыя бе ла-
рус кіх і ра сій скіх кам па ній на 
пад ста ве скраз ных ліч ба вых 
пра цэ саў і раз віц ця ліч ба вых 
ак ты ваў па він на стаць га лоў-
ным кі рун кам раз віц ця Са-
юз най дзяр жа вы. Най больш 
перс пек тыў ныя для су мес на га 
пе ра во ду на «ліч бу» сек та ры 
эка но мі кі — пра мыс ло васць, 
сель ская гас па дар ка і энер-
ге ты ка. Для гэ та га не аб ход на 
гар ма ні за ваць нар ма тыў ную 
пра ва вую ба зу, сты му ля ваць 
ад па вед ныя пра ек ты, раз ві-
ваць транс гра ніч ную пра сто-
ру да ве ру ў рам ках ліч ба ва га 
па рад ку дня ЕА ЭС, рых та ваць 
кад ры. Яшчэ адзін важ ны кі-
ру нак — ін фар ма цый ная бяс-
пе ка.

Ду маю, ра бо та бу дзе пра-
цяг ну тая. Та кое да ру чэн не 
май му ка ле гу з Са ве та Фе-

дэ ра цыі агу чы ла на пле нар-
ным па ся джэн ні і Ва лян ці на 
Мац ві ен ка, а мне — Мі ха іл 
Мяс ні ко віч.

— Та кім чы нам, фо рум 
за вяр шыў ся — пра ца пра-
цяг ва ец ца. У тым лі ку і за-
ка нат вор чая. Да рэ чы, якія 
да ку мен ты ў эка на міч най 
сфе ры бу дуць раз гле джа-
ны ў Са ве це Рэс пуб лі кі на 
бя гу чай во сень скай се сіі?

— Тра ды цый на ў па рад ку 
дня во сень скай се сіі — па кет 
бюд жэт ных за ко на пра ек таў. 
Са вет Рэс пуб лі кі іні цы я ваў 
двух га до вы фар мат бюд-
жэт на га пла на ван ня з улі-
кам пя та га Усе бе ла рус ка га 
на род на га схо ду, та го, што 
мы вы хо дзім на фі ніш пя ці-
год кі і трэ ба ства раць за чын 
на больш ад да ле ную перс-
пек ты ву.

Ку му ля тыў ны пры рост ВУП 
у бя гу чай пя ці год цы ацэнь ва-
ец ца ў 10 міль яр даў до ла раў. 
Для вы ка нан ня мэ та вай за да-
чы кі раў ні ка дзяр жа вы па да-
сяг нен ні ў 2025 го дзе аб' ёму 
ВУП у 100 міль яр даў до ла раў 
за ўсю на ступ ную пя ці год ку 
не аб ход на бу дзе пры рас ці 
на 35 міль яр даў. Та му ўжо 
ця пер трэ ба фар мі ра ваць 
кры ні цы ўстой лі ва га рос ту 
эка но мі кі і рас пра цоў ваць 
пры яры тэ ты са цы яль на-эка-
на міч най па лі ты кі кра і ны на 
2021—2025 гады.

Трэ ба па ка заць, як бу дуць 
раз мер ка ва ны бюд жэт ныя 
рэ сур сы ў 2020 го дзе, вы-
зна чыць пры яры тэ ты фі нан-
са ван ня ў раз рэ зе асоб ных 
пра ек таў, «пе ра на ла дзіць» 
іс ну ю чыя ме ры пад трым кі 
ма ло га і ся рэд ня га прад пры-
маль ніц тва, экс пар цё раў вы-
со ка тэх на ла гіч най пра дук цыі 
і іна ва цый на ак тыў ных прад-
пры ем стваў. Гэ та ста не пэў-
ным сіг на лам для рэ аль на га 

сек та ра і біз не су: пла на ваць 
бя гу чую і ін вес ты цый ную 
дзей насць на больш ад да ле-
ную перс пек ты ву, а не толь кі 
на чар го вы фі нан са вы год.

Да рэ чы, па за ко на пра ек це 
аб бюд жэ це фон ду са цы яль-
най аба ро ны асаб лі вых на ва-
цый не пла ну ец ца. Ад ным са 
шля хоў на паў нен ня бюд жэ ту 
фон ду мы ба чым рост коль-
кас ці за ня тых у эка но мі цы, 
а так са ма ўклю чэн не ў сіс тэ-
му дзяр жаў на га са цы яль на га 
стра ха ван ня са ма за ня тых.

На гэ тай се сіі пла ну ец ца 
раз гле дзець аб ноў ле ную рэ-
дак цыю Пад атко ва га ко дэк-
са. У пра ект уклю ча ны шэ раг 
на шых іні цы я тыў: па шы рэн не 
маг чы мас ці вы ка ры стан ня ін-
вес ты цый на га вы лі ку па па-
да тку на пры бы так; зні жэн не 
стаў кі па да тку на пры бы так і 
па да ход на га па да тку з фі зіч-
ных асоб у ад но сі нах ды ві дэн-
даў у вы пад ку рэ ін вес та ван ня 
ў раз віц цё вы твор час ці; вы-
зва лен не но ва па бу да ва ных 
аб' ек таў і зя мель ных участ-
каў, на якіх яны раз ме шча-
ны, ад ма ё мас ных па дат каў 
у пер шы год іх экс плу а та цыі.

Гэ тыя но ва ўвя дзен ні бу-
дуць сты му ля ваць ін вес ты-
цый ную ак тыў насць біз не су 
і ары ен та ваць яго на да лей-
шае раз віц цё. Яшчэ адзін 
за ко на пра ект, які нам на ле-
жыць раз гле дзець, так са ма 
мож на ад нес ці да сфе ры ін-
вес ты цый на га за ка на даў ства. 
Раз мо ва пра ка рэк ці роў ку за-
ко на «Аб пры ва ты за цыі дзяр-
жаў най ма ё мас ці і пе ра ўтва-
рэн ні дзяр жаў ных уні тар ных 
прад пры ем стваў у ад кры тыя 
ак цы я нер ныя та ва рыст вы». 
Пра ект за ко на пра ду гледж-
вае га ран тыі пра воў улас нас-
ці пры доб ра сум лен ным на-
быц ці дзяр жаў най ма ё мас ці 
і вы ка нан ні ўмоў пры ва ты за-
цыі (прын цып не зва рот нас ці 
пры ва ты за цыі дзярж ма ё мас-
ці, які ад па вя дае су свет най 
прак ты цы).

На пе ра дзе так са ма ра-
бо та над за ко на пра ек та-
мі «Аб пад трым цы ма ло га 
і ся рэд ня га прад пры маль-
ніц тва», «Аб эка на міч най 
не  пла  це  жаз  доль нас  ц і» , 
«Аб гас па дар чых та ва рыст-
вах», «Аб дзяр жаў ных ар га-
ні за цы ях...» і ін шымі.

За ко ны моц ныя на мі, 
а мы — за ко на мі. Удас ка на-
лен не за ко на — пры кме та 
на ша га ча су. Вы праў ляй мі-
ну лае, кі руй сён няш нім, пра-
ду гледж вай бу ду чае... І ўсё 
атры ма ец ца!

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

ПА РА ДАК ДНЯСе на та ры пра цу юць Се на та ры пра цу юць 
над фар мі ра ван нем кры ніц над фар мі ра ван нем кры ніц 
эка на міч на га рос туэка на міч на га рос ту

О роли прек рас но го по ла в общественно-политической 
жизни стра ны, условиях тру да и развитии потенциала 
сельских жительниц шла речь на вы езд ном круг лом сто ле 
Бел орус ско го со ю за женщин.

«Ду хов ный потенциал сель ской женщины как фак тор укреп-
ления и развития ма лой родины» — те ма встречи, на ко то рой присут-
ствовала пред се да тель общественной организации, замести-
тель пред се да те ля Со ве та Республики Марианна ЩЕТКИНА.

«БСЖ уде ля ет осо бое внимание ра бо те с сельскими женщина-
ми, вов ле кая их в активную общественную де я тель ность, приобщая 

к решению социальных воп ро сов, на пра влен ных на улучшение уров-
ня и ка чест ва жизни на се ле, — под черк ну ла Марианна Щеткина.— Не-
обходимо уде лять по вы шен ное внимание ма ло му бизнесу на се ле, 
поддерживать его развитие, а мест ным влас тям соз да вать необходи-
мые условия для развития жен ско го предпринимательства».

Вы езд ное заседание прош ло в ОАО «Озерицкий-Агро», 
рас по ло жен ном в Смолевичском рай о не, что на Минщи-
не. Так же участницы встречи посетили Прилепский учеб но-
педагогический комп лекс детский сад — сред няя шко ла и мо-
лоч но то вар ную фер му «За до мля».

Мария ДА ДА ЛКО.

БИЗНЕСВУМЕН В ГЛУБИНКЕБИЗНЕСВУМЕН В ГЛУБИНКЕ
Предпринимательская активность женщин — ре сурс для развития сфе ры занятости


