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Сё лет ні між на род ны фес ты валь 
дзі ця чай твор час ці «За ла тая пчол ка» 
са браў 600 прад стаў ні коў з пяці 
кра ін — Бе ла ру сі, Ра сіі, Бал га рыі, 
Мал до вы, Укра і ны. І хо ць свя та 
пе сен нае і да та го ж дзі ця чае, яно 
пры цяг вае ўва гу і дзе ла вых ко лаў, 
у скла дзе дэ ле га цый яго на вед ва юць 
прад стаў ні кі па соль стваў.

— Мы да ём маг чы масць на шым 
вы со кім гас цям на ве даць пра мыс-
ло выя прад пры ем ствы, па зі цы я ну ем 
эка на міч ны склад нік на ша га ра ё на, — 
ад зна чае пер шы на мес нік стар шы ні 
Клі ма віц ка га рай вы кан ка ма Дзміт рый МАР ЦІ-
НО ВІЧ. — Толь кі дзя ку ю чы фес ты ва лю наш ра ён ве-
да юць як мі ні мум 23 кра і ны све ту. Клі ма ві чы па ста-
ян на кан так ту юць з тры ма ра сій скі мі га ра да мі — Су-
ра жам, Рос лаў лем, Шу мя ча мі. Што год да па ма га ем 
ра сі я нам пры бі раць ура джай збож жа вых. Ле тась, 
на прык лад, ту ды вы яз джа лі чатыры кам бай ны. Сваю 
пра дук цыю ў гэ тыя ра ё ны па ста ян на вы во зіць Клі-

ма віц кі кам бі нат хле ба пра дук таў, на 
рын ку ў Рос лаў лі ёсць яго ганд лё выя 
пунк ты.

А ня даў на ў ра ён прый шоў лі тоў скі 
ка пі тал. Вя до мая кам па нія АRVІ збі-
ра ец ца тут не толь кі рэа лі за ваць свой 
пра ект (на 50 міль ё наў до ла раў) па 
на ладж ван ні вы твор час ці мя са ін дыч-
кі, але і вы сту піць на на ступ ны год ад-
ным са спон са раў дзі ця ча га фес ты ва-
лю. Сваю леп ту ўно сяць і га на ро выя 
гра ма дзя не Клі ма віч, якія на ра дзі лі ся 
ў ра ё не, імя зра бі лі ў Ра сіі. Ге не рал-
лей тэ нант з Маск вы Ва сіль Чэ мі саў па-
бу да ваў храм на сва ёй ма лой ра дзі ме 

ў аг ра га рад ку Звян чат ка, што на мя жы з Ра сі яй. А 
ака дэ мік Ра сій скай ака дэ міі пры ро да знаў чых на вук 
Мі ка лай Кру пі нін, які за раз жы ве ў Хан ты-Ман сій ску, 
ства рыў ме ма ры ял на мес цы ўжо не іс ну ю чай вёс кі 
Са ўна, дзе на ра дзіў ся. Гэ та на се ле ны пункт, з яко га ў 
1943 го дзе па ча ло ся вы зва лен не Бе ла ру сі ад ня мец-
ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

На гэ тым раз мо вы пра ар га ніч-
нае зем ле ка ры стан не, як пра ві ла, 
за кан чва лі ся. Ад нак пра цэс усё ж 
та кі ішоў. На пэў на, са праў ды, у 
су час ным све це не маг чы ма не 
па тра піць пад уз дзе ян не су свет-
ных тэн дэн цый і ру хац ца ад асоб-
ле ным шля хам. Ця пер мы мо жам 
ска заць, што ар га ніч ныя пра дук ты 
ста лі рэ аль нас цю ў на шым жыц ці. 
Пра ект За ко на «Аб вы твор час ці 
і аба ра чэн ні ар га ніч най пра дук-
цыі» пры ня ты ў пер шым чы тан ні, 
і ця пер у Па ла це прад стаў ні коў 
вя дзец ца ра бо та па яго ўдас ка-
на лен ні.

«Са цы яль ная на кі ра ва насць 
раз віц ця на шай дзяр жа вы, дзе ў 
асно ве ўся го ста іць ча ла век і яго 
зда роўе, а так са ма вы гад нае геа-
гра фіч нае раз мя шчэн не на шай 
кра і ны — у цэнт ры Еў ро пы, прад-
вы зна чы лі да лу чэн не Бе ла ру сі да 
агуль на га су свет на га пра цэ су раз-
віц ця ар га ніч най вы твор час ці», — 
рас тлу ма чыў зме ну трэн ду Сяр гей 
ЛІЦ ВІН, член Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду па аграр най па-
лі ты цы, які ад каз вае за ра бо ту над 
на зва ным за ко на пра ек там.

Да ку мент быў уне се ны ў пар ла-
мент Са ве там Мі ніст раў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у кан цы ліс та па да мі ну-
ла га го да. Яго рас пра цоў шчы кі 
па ста ві лі пе рад са бой на ступ ныя 
мэ ты: раз віц цё вы твор час ці ар га-
ніч най пра дук цыі, за бес пя чэн не 
на сель ніц тва та кой пра дук цы яй 
і яе экс парт, а так са ма за ха ван-
не і ра цы я наль нае вы ка ры стан не 
пры род ных рэ сур саў пры на зва-
най вы твор час ці.

Трэ ба ска заць, што спро бы 
(і до сыць па спя хо выя) па вы-
рошч ван ні ар га ніч ных пра дук таў 
у Бе ла ру сі ажыц цяў ля юц ца ўжо 
дру гое дзе ся ці год дзе, але ад но сі-
ны, якія пры гэ тым уз ні ка юць па-
між ўсі мі ўдзель ні ка мі пра цэ су, 
уклю ча ю чы спа жыў цоў, да гэ туль 
не рэ гу лю юц ца ні я кі мі спе цы яль-
ны мі ак та мі за ка на даў ства.

«У 2006 го дзе гас па дар чае 
пад раз дзя лен не бе ла рус ка-гер-

ман ска га су мес на га даб ра чын-
на га прад пры ем ства «На дзея 
ХХІ ста год дзе» ста ла пер шай 
та вар най вы твор час цю эка ла-
гіч на чыс тай пра дук цыі, хоць 
пры яе вы ра бе не вы кон ва юц ца 
цал кам стан дар ты Між на род най 
фе дэ ра цыі ар га ніч на га сель ска-
гас па дар ча га ру ху (ІFОАM) па 
вы рошч ван ні, за ха ван ні і пе ра-
пра цоў цы, — па ве да міў Сяр гей 
Ліц він. — У 2012 го дзе Са ве там 

Мі ніст раў быў пры ня ты План 
вы ка нан ня ме ра пры ем стваў па 
ар га ні за цыі вы пус ку пра дук цыі 
ар га ніч на га зем ля роб ства. Гэ ты 
да ку мент і ак тыў насць гра мад-
скіх ар га ні за цый Бе ла ру сі пад-
штурх ну лі раз віц цё ар га ніч най 
сель скай гас па дар кі ў на шай 
кра і не».

З та го ча су не ка то рыя фер ме-
ры, ула даль ні кі пры ся дзіб ных 
участ каў і сель ска гас па дар чыя 
ар га ні за цыі па ча лі вы рошч ваць 
пра дук цыю без вы ка ры стан ня хі-
міі і ўпэў ні лі ся, што пра дукт гэ ты 
за па тра ба ва ны, асаб лі ва за мя-
жой, дзе лю дзі зна ё мыя з та кім 
та ва рам.

Ужо ў 2013 го дзе дэ пу тац-
кая гру па «Іні цы я ты ва» скла ла 
план па вы ву чэн ні пы тан няў 
вы твор час ці ар га ніч най пра-
дук цыі, а паз ней пра па на ва ла 
рас пра цоў ку пра ек та ад па-
вед на га за ко на. Праз тры га-
ды кан цэп цыя за ко на пра ек та 
бы ла ўзгод не на з Прэ зі дэн там. 
У сва бод ным до сту пе пра ект 
за ко на раз ме шча ны на сай це 
Мін сель гас хар ча.

У да ку мен це пра пі са ны па тра-
ба ван ні да пра цэ саў вы твор час ці і 
аба ра чэн ня ар га ніч най пра дук цыі, 
на зы ва юц ца за ба ро не ныя пры гэ-
тым срод кі і ме та ды. На прык лад, 
за ба ра ня юц ца вы ка ры стан не хі-
міч ных угна ен няў і срод каў аба-
ро ны рас лін, ген на-ін жы нер на-
ма ды фі ка ва ных ар га ніз маў, су-
мес ная пе ра пра цоў ка ар га ніч най 
і не ар га ніч най пра дук цыі.

Да ку мент пра ду гледж вае ўвя-
дзен не доб ра ах вот най сер ты фі ка-
цыі ар га ніч най пра дук цыі і пра цэ-
саў яе вы твор час ці. Пры на яў нас-
ці та ко га сер ты фі ка та вы твор цы 
атры ма юць пра ва на но сіць знак 
«Ар га ніч ны пра дукт» на спа жы-
вец кую і транс парт ную ўпа коў ку.

«Толь кі на за ка на даў чай асно ве 
мож на раз ві ваць доб ра сум лен ную 
вы твор часць і ган даль ар га ніч най 
пра дук цы яй, у тым лі ку аба ра ніць 
пра вы спа жыў цоў ад пад ро бак, — 
упэў не ны дэ пу тат, які ку ры руе за-
ко на пра ект. — Да та го ж ад сут насць 
у нас нар ма тыў на га пра ва во га рэ-
гу ля ван ня ў га лі не ар га ніч най сель-
скай гас па дар кі не да зва ляе Бе ла-
ру сі паў на вар тас на прад стаў ляць 
ся бе на між на род ным рын ку».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Фес ты валь, які зблі жае

НАД ЧЫМ ПРА ЦУ ЕМ

БЕЗ ХІ МІІ

Сён ня ў Бе ла ру сі на ліч ва ец ца 20 най буй ней шых вы твор цаў ар-
га ніч най пра дук цыі: фер мер скія гас па дар кі, аса біс тыя пад соб ныя 
гас па дар кі, сель ска гас па дар чыя і ін шыя ар га ні за цыі. Яны вы рошч-
ва юць ага род ні ну і яга ды, збож жа выя куль ту ры на пры клад на 
1380 га сер ты фі ка ва най вор най зям лі. Уся го ў кра і не сер ты фі ка ва на 
1,5 тыс. га зям лі. Яшчэ шэсць буй ных экс пар цё раў бя ро за ві ку, зё лак 
і ляс ных ягад ма юць 2742 га сер ты фі ка ва ных зя мель па вы рошч ван-
ні дзі ка ро саў.

У на шай кра і не за рэ гіст ра ва ны сем акрэ ды та ва ных у ЕС ар га ні за-
цый па вы да чы сер ты фі ка таў на вы твор часць ар га ніч най пра дук цыі.

Фо та ўзя та з сай та фер мер скай 
гас па дар кі «Сід Сад» 

(вёс ка Да шкі Мінск ага ра ё на).

ПЕ РА ПЫ НАК 
СКОН ЧА НЫ
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 ад зна чыў, што на ша кра і на за куп ляе ў Чэ хіі 
ў два ра зы больш, чым яна ў нас. Пры гэ тым спі кер пад крэс ліў, 
што вы раў ноў ваць ганд лё ва-эка на міч нае су пра цоў ніц тва 
не аб ход на без ней кіх аб ме жа ван няў, а з да па мо гай 
кан ку рэн та здоль най пра дук цыі.

Сён ня Чэ хія ўва хо дзіць у двац цат ку асноў ных ганд лё вых парт нё-
раў кра і ны. Ле тась аб' ём та ва ра аба ро ту па вя лі чыў ся на 4,8 % — да 
$290,2 млн. У Бе ла русь за мі ну лы год прый шло $47,7 млн чэш скіх 
ін вес ты цый. Па да ных На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та, 
у на шай кра і не за рэ гіст ра ва на 106 прад пры ем стваў з чэш скім ка-
пі та лам (без улі ку ак цы я нер ных та ва рыст ваў).

Мі ха іл Мяс ні ко віч лі чыць, што між пар ла менц кае су пра цоў-
ніц тва з чэш скі мі парт нё ра мі па він на быць больш ды на міч ным. 
«Свай го ро ду ка та лі за та рам мо гуць быць гру пы друж бы, якія 
ство ра ны ў пар ла мен тах на шых кра ін», — ад зна чыў стар шы ня 
Са ве та Рэс пуб лі кі. Гэ та да ты чыц ца і ін шых на прам каў. «Нам трэ ба 
ак тыў ней вы ка рыс тоў ваць маг чы мас ці між на род ных пля цо вак, 
двух ба ко вых кан так таў. У нас вель мі мно га ёсць і мо жа быць су-
мес ных ці ка вых пра ек таў і іні цы я тыў», — ска заў спі кер.

Так са ма, на дум ку стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі, Чэ хія мо жа 
больш ак тыў на вы ка рыс тоў ваць маг чы мас ці Бе ла ру сі як чле на 
ЕА ЭС. Мі ха іл Мяс ні ко віч кан крэ ты за ваў, што бе ла рус кі бок ха цеў 
бы ба чыць чэш скіх парт нё раў, ін вес та раў для та го, каб ства раць 
су мес ны біз нес. Ён пра па на ваў па шы рыць да га вор на-пра ва вую 
ба зу. За раз на раз гля дзе зна хо дзіц ца амаль дзя ся так па гад нен няў. 
Мі ха іл Мяс ні ко віч так са ма за ўва жыў, што эфек тыў насць па він на 
быць не толь кі на па пе ры.

— За явы аб ады хо дзе ад гла баль най ці рэ гі я наль най эка на-
міч най ін тэ гра цыі — гэ та сур' ёз ная па гро за для мно гіх эка но мік, 
асаб лі ва для ма лых і ся рэд ніх, да якіх ад но сім ся мы з ва мі. Вя-
до ма, трэ ба ў тым лі ку за ка на даў чы мі ін стру мен та мі да бі вац ца, 
каб транс на цы я наль ныя кар па ра цыі не вы ка рыс тоў ва лі сваё ма-
на поль нае пра ва на гла баль ных і рэ гі я наль ных рын ках. Але ў 
прын цы пе праз ін тэ гра цыю маг чы ма вы ра шаць больш за дач, у 
тым лі ку для на цы я наль ных эка но мік. Лепш дрэн ная ін тэ гра цыя, 
чым ганд лё вая вай на, — лі чыць стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі. Так-
са ма Мі ха іл Мяс ні ко віч ад зна чыў, што бе ла рус кі бок вы сту пае за 
ак тыў нае эка на міч нае і па лі тыч нае су пра цоў ніц тва з аб' яд на най 
Еў ро пай.

Стар шы ня Ка мі тэ та па за меж ных спра вах, аба ро не і бяс пе цы 
Фран ці шак Буб лан, які ўзна ча ліў дэ ле га цыю Се на та пар ла мен та 
Чэ хіі, па га дзіў ся, што зно сі ны па між дзвю ма кра і на мі ў мі ну лым 
бы лі не да стат ко ва ак тыў ныя. У тым лі ку і чэр вень скі ві зіт свед чыць 
пра тое, што на стаў час гэ та змя ніць. Тым не менш, на дум ку спа да-
ра Буб ла на, не трэ ба быць за над та пе сі міс тыч ны мі, бо іс нуе цэ лы 
шэ раг су мес ных прад пры ем стваў. Стар шы ня ка мі тэ та ад зна чыў, 
што для Чэ хіі так са ма ак ту аль ная тэ ма ды вер сі фі ка цыі экс пар ту, бо 
80 % ідзе ў кра і не Еў ро пы, га лоў ным чы нам — у Гер ма нію. Акра мя 
та го, на яго дум ку, па між Бе ла рус сю і Еў ра са ю зам не ха пае ра мач-
на га па гад нен ня, якое б уз мац ні ла пра ва вую ба зу.

* * *
Су пра цоў ніц тву Бе ла ру сі і Чэ хіі ў га лі не вы со кіх тэх на ло гій бу-

дуць спры яць пар ла мен та рыі. Аб гэ тым жур на ліс там за явіў 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 па вы ні-
ках су стрэ чы з дэ ле га цы яй Се на та пар ла мен та Чэш скай Рэс пуб лі кі, 
якая ад бы ла ся на пя рэ дад ні.

Пар ла мен та рый ад зна чыў, што на су стрэ чы бы лі на ме ча ны 
перс пек тыў ныя кі рун кі для ра бо ты — на прык лад, фар ма цэў ты ка, 
так са ма ба кі звяр ну лі ўва гу на раз віц цё ад но сін у га лі не вы со кіх 
тэх на ло гій, па коль кі гэ та клю ча вое пы тан не для абедз вюх кра ін.

Па сло вах се на та ра, Бе ла русь і Чэ хія бу дуць зна хо дзіць та-
кія фор мы ўза е ма дзе ян ня, якія да дуць маг чы масць за бяс пе чыць 
зблі жэн не па зі цый не толь кі на шых кра ін, але і тых са юзаў, у якіх 
удзель ні ча юць абедз ве дзяр жа вы. Ён так са ма да даў, што па коль кі 
ў на шу кра і ну пры бы лі вы со ка пра фе сій ныя пар ла мен та рыі, якія 
зай ма юць вы со кія па зі цыі ў чэш скім пар ла мен це, бе ла рус кі бок 
спа дзя ец ца на па зі тыў ныя вы ні кі. «Мы па ста ра ем ся не ўпус ціць 
но выя маг чы мас ці для та го, каб на даць ды на мі цы не зва рот ны 
ха рак тар», — да даў Сяр гей Рах ма наў.

На дзея АНІ СО ВІЧ, Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Яшчэ па раў наль на ня даў на раз мо вы жур на ліс таў 
пра ар га ніч ную сель скую гас па дар ку не пад трым лі ва лі 
ў на шай кра і не ні ву чо ныя, ні аг ра рыі. Спа сы ла лі ся на тое, 
што ўра джай насць та кой пра дук цыі знач на ні жэй шая, а ца на 
на яе за над та вя лі кая. А гэ та, маў ляў, не ад па вя дае не толь кі 
ін та рэ сам вы твор цаў, але і ў цэ лым дзяр жаў най па лі ты цы: 
пра дук ты па він ны быць у пер шую чар гу да ступ ныя, 
і, што не менш важ на, — у да стат ко вай коль кас ці. Пры гэ тым, ка неш не, 
яны па він ны быць бяс печ ныя, што цал кам да ся галь на, ка лі стро га 
прытрымлівацца тэх на ло гій у аг ра хі міі.


