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Спа жы вец кі ган даль па ві нен 
за хоў ваць да ступ ныя для 
па куп ні коў цэ ны. Пра гэ та 
за явіў на мес нік прэм' ер-мі-
ніст ра Мі ха іл РУ СЫ на па шы-
ра ным па ся джэн ні праў лен ня 
Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска-
га са ю за спа жы вец кіх та ва-
рыст ваў, дзе раз гля да лі ся 
вы ні кі пра цы спа жыў ка а пе-
ра цыі за мі ну лы год.

НЕ КАНКУРЭНТЫ, 
А САЮЗНІКІ

Ві цэ-прэм' ер ад зна чыў, што ў 
блі жэй шы час урад пла нуе пра вес-
ці на ра ду з буй ны мі сет ка ві ка мі, дзе 
бу дзе рас пра ца ва на стра тэ гія і так-
ты ка пра цы на спа жы вец кім рын ку. 
Га лоў ным на прам кам пра цы і трэн-
дам кра і ны сён ня па він на стаць за-
ха ван не да ступ ных цэн. Дзе ля гэ та га 
трэ ба шу каць кры ні цы і маг чы мас ці 
зні жэн ня са бе кош ту пра дук цыі.

Асоб на на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
звяр нуў ува гу на па шы рэн не асар ты-
мен ту та ва раў. Гэ та па він ны быць не 
толь кі кан сер вы ў сло і ках, бо лю дзі 
ўжо пры вык лі да све жай ага род ні-
ны і са да ві ны; так са ма іс нуе ўстой-
лі вы по пыт на тра ды цый ныя са лен ні 
і ква шан ні. «Ад нак у кра мах Мін ска 
ця пер ня ма ўся го асар ты мен ту, які 
вы пус кае спа жыў ка а пе ра цыя», — 
ад зна чыў Мі ха іл Ру сы і пра па на ваў 
Бел ка ап са ю зу па стаў ляць пра дук-
цыю ўлас най вы твор час ці ў сет ка-
выя кра мы. На яго по гляд, у гэ тым 
пы тан ні ганд лё выя сет кі не кан ку-
рэн ты, а са юз ні кі. На ста ліч ных па-
лі цах так са ма па ві нен быць та вар 
пе ра пра цоў чых прад пры ем стваў 
Бел ка ап са ю за. У пер шую чар гу не-
аб ход на на ла дзіць пе ра пра цоў ку і 

про даж ягад і гры боў, якія ця пер за-
па тра ба ва ны ў на сель ніц тва.

Га во ра чы пра вы ні кі пра цы Бел ка-
ап са ю за ле тась, Мі ха іл Ру сы ад зна-
чыў, што за апош нія два га ды зроб-
ле ны рэ аль ны крок на пе рад па мно гіх 
на прам ках. У пра цы тут за хоў ва ец ца 
і са цы яль ная на кі ра ва насць. У пры-
ват нас ці, у на сель ніц тва на бы ва юц ца 
ліш кі сель гас пра дук цыі, якія по тым 
пе ра пра цоў ва юц ца і па стаў ля юц ца 
як га то вая пра дук цыя ў кра мы і на 
экс парт. «Па гэ тым на прам ку Бел ка-
п са юз пра цуе ня дрэн на», — упэў не ны 
ві цэ-прэм' ер. Ён па ра іў спа жыў ка а-
пе ра цыі больш ак тыў на ўклю чац ца ў 
ба раць бу за па куп ні ка.

ПЛЮС 
26 БУЙ НЫХ МА ГА ЗІ НАЎ 
І 140 НО ВЫХ АЎ ТА КРАМ

Су куп ны аб' ём дзей нас ці сіс тэ мы 
спа жы вец кай ка а пе ра цыі ле тась пе-
ра вы сіў 28,8 трл руб лёў, па ве да міў 
на па ся джэн ні стар шы ня праў лен ня 
Бел ка ап са ю за Ва ле рый ІВА НОЎ.

Ён ад зна чыў, што ле тась уве дзе-
ны ў экс плу а та цыю 26 крам ганд лё-
вай пло шчай 500 квад рат ных мет раў 
і больш. Ад кры та 78 ма га зі наў кро ка-
вай да ступ нас ці і 37 спе цы я лі за ва-
ных ма га зі наў не хар чо вых та ва раў. 
Сён ня аў та кра мы спа жыў ка а пе ра-
цыі аб слу гоў ва юць усе на се ле ныя 
пунк ты ў сель скай мяс цо вас ці, дзе 
ад сут ні чае ста цы я нар ная ганд лё вая 
сет ка. «Кі раў нік дзяр жа вы да ваў нам 
ад па вед нае да ру чэн не, і яно вы ка-
на на. Для гэ та га ў 2014 го дзе бы ло 
да дат ко ва за куп ле на 140 но вых аў-
та крам», — ад зна чыў кі раў нік Бел-
ка ап са ю за. Та кім чы нам, аў та кра мы 
аб слу гоў ва юць жы ха роў 13,9 ты ся-
чы сель скіх на се ле ных пунк таў, пры 
гэ тым пры клад на ў 4 ты ся чах вё сак 
пра жы ва юць менш чым па 10 ча ла-

век. Ма га зі ны на ко лах да стаў ля юць 
та ва ры і ту ды трой чы на ты дзень.

ОП ТАМ ТАН НЕЙ
Ле тась увес ну ў сіс тэ ме Бел ка ап-

са ю за па чаў дзей ні чаць адзі ны ап то-
ва-ла гіс тыч ны цэнтр, які спе цы я лі зу-
ец ца на па стаў ках хар чо вых та ва раў 
кры тыч на га ім пар ту і не хар чо вых 
та ва раў ай чын ных вы твор цаў. Як ад-
зна чыў Ва ле рый Іва ноў, яго ства рэн не 
да зво лі ла зра біць тан ней шым і тым 
са мым іс тот на па вя лі чыць рэа лі за-
цыю не ка то рых груп та ва раў, у пры-
ват нас ці, са да ві ны (у 8 ра зоў), ры бы (у 
3,5 ра за), круп (у 2,5 ра за). У блі жэй-
шы час рэ гі я наль ныя прад стаў ніц твы 
ап то ва-ла гіс тыч на га цэнт ра з'я вяц ца 
ва ўсіх аб лас цях кра і ны.

ПА ХАТ НІХ РЭ ЦЭП ТАХ
У гра мад скім хар ча ван ні ле тась 

бы ло ўве дзе на ў экс плу а та цыю 40 

аб' ек таў і ма дэр ні за ва на 20 дзей ных 
пунк таў пры да рож на га сэр ві су. Сё-
ле та ў 32 рай па і ў 2 уні тар ных прад-
пры ем ствах Бел ка ап са ю за ар га ні за-
ва на вы твор часць паў фаб ры ка таў, 
га то вай ку лі нар най пра дук цыі і кан-
ды тар скіх вы ра баў з пры мя нен нем 
тэх на ло гіі шо ка вай за ма роз кі. Ле тась 
бы ло на бы та і ўста ля ва на 8 апа ра таў 
для та кой за ма роз кі.

Ва ле рый Іва ноў ад зна чыў, што ў 
пра мыс ло вай га лі не спа жы вец кай 
ка а пе ра цыі за мі ну лы год ма дэр ні за-
ва на 20 прад пры ем стваў, у тым лі ку 
10 хле ба пя кар ных, 6 мя са пе ра пра-
цоў чых і 2 ры ба пе рап ра цоў чыя цэ хі. 
Ме та да мі са лен ня, ква шан ня і ма чэн-
ня ў цэ лым па Бел каа п са ю зе пе ра-
пра ца ва на 4,1 ты ся чы тон сы ра ві ны, 
што на 36% больш, чым год та му. Вы-
раб ле ны 1584 то ны мяс ной пра дук цыі 
па на цы я наль ных «хат ніх» рэ цэп тах 
(тэм пам рос ту 117%). У цэ лым па Бел-

ка ап са ю зе вы раб ле на пра мыс ло вай 
пра дук цыі на 2,3 трлн руб лёў.

МА ЕМ НОР КУ І ПЯС ЦА
У сіс тэ ме дзей ні чае 6 зве ра гас-

па да рак, якія вы рошч ва юць но рак, 
пяс цоў і ліс. На ла джа на ўлас ная пе-
ра пра цоў ка пуш ні ны і вы пуск га то-
вых вы ра баў з ай чын най сы ра ві ны. У 
рэс пуб лі кан скіх аб' ёмах вы твор час ці 
пуш ні ны Бел ка ап са юз зай мае вя ду-
чае мес ца (больш за 90% шку рак 
пуш ных звя роў). Ле тась зве ра га доў-
чыя ар га ні за цыі спа жыў ка а пе ра цыі 
вы ра бі лі больш за 940 ты сяч ску рак 
клет ка вых пуш ных звя роў.

Уні тар ным прад пры ем ствам «Бел-
ка апз неш ган даль Бел ка ап са ю за» ле-
тась на ўнут ра ны ры нак кра і ны ад гру-
жа на вы ра баў з фут ра на су му 14,8 
млрд руб лёў. Уся го бы ло вы раб ле на 
21 ты ся ча шку рак пуш ных звя роў, 
вы пу шча на 2710 га то вых вы ра баў, у 
тым лі ку 626 адзі нак воп рат кі, што ў 
2 ра зы больш за ад па вед ны ўзро вень 
мі ну ла га го да.

Ме на ві та ў апош ні час Бел ка ап-
са ю зам ак ты ві зу юц ца рас пра цоў кі 
па ства рэн ні ўлас най сет кі фір мен-
на га ганд лю фут ра вы мі вы ра ба мі 
пад брэн дам «Ка ра леў ства фут ра». 
Дзе ля гэ та га ле тась у каст рыч ні ку 
ў Мін ску ад кры ты спе цы я лі за ва ны 
ма га зін, та кая ж кра ма дзей ні чае 
ў Брэс це, а ў снеж ні мі ну ла га го да 
пра ве дзе ны га ла-па каз, пры све ча-
ны ад крыц цю но ва га са ло на-кра мы ў 
цэнт ры ста лі цы. Сё ле та ў ганд лё вых 
аб' ек тах Бел ка ап са ю за, раз ме шча-
ных у рай цэнт рах і буй ных га ра дах, 
пла ну ец ца ад крыць яшчэ 23 сек цыі 
па рэа лі за цыі вы раб ле най пуш ні ны і 
7 сек цый па ганд лі вы ра ба мі з на ту-
раль на га фут ра.

Сяр гей КУР КАЧ
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З НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫМ КА ЛА РЫ ТАМ І НЯ ДО РА ГА
А яшчэ ка а пе ра та ры ак тыў на раз ві ва юць ай чын ны брэнд «Ка ра леў ства фут ра»

НО ВЫЯ ЧЛЕ НЫ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ

Прэ зі дэнт ары ен туе ўрад на за ха ван не 
да сяг ну тай па вы ні ках 2014 го да тэн дэн-
цыі пе ра ва гі ў рос це пра дук цый нас ці 
пра цы над зар пла тай.
Та кую за да чу кі раў нік дзяр жа вы Аляк-
сандр Лу ка шэн ка па ста віў, пры ма ю чы 
ўчо ра з дак ла дам прэм' ер-мі ніст ра кра і-
ны Анд рэя Ка бя ко ва, пе рад ае ка рэс пан-
дэнт БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу Анд-
рэя Ка бя ко ва на не аб ход насць ады хо ду ад 
ка бі нет на га сты лю ра бо ты і кан цэнт ра цыі на 
ма тэ ры яль най вы твор час ці і на рошч ван ні экс-
пар ту. «Ва кол гэ та га мы бу дзем строіць усю 
ра бо ту», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. Кі раў нік 
дзяр жа вы так са ма ад зна чыў, што мае на мер 
за ха ваць та кую фор му ра бо ты, ка лі на ўзроў ні 
Прэ зі дэн та раз гля да юц ца 2-3 вост рыя праб-
лем ныя эка на міч ныя пы тан ні.

Прэм' ер-мі ністр да ла жыў аб па пя рэд ніх 
вы ні ках ра бо ты эка но мі кі ў 2014 го дзе. Так, 
па вод ле яго слоў, тэмп рос ту ВУП склаў 101,6 
пра цэн та. Ён са шка да ван нем за ўва жыў, што 
гэ та менш за аба зна ча нае пра гно зам (103,3 
пра цэн та), ад нак кры ху вы шэй, чым у су се-
дзяў. «У цэ лым сі ту а цыя ня прос тая, і тэм пы 
рос ту эка но мі кі, якія скла лі ся, не маг лі б нас 
за да воль ваць, ка лі б не тая сі ту а цыя, якая 
склад ва ец ца ця пер на знеш ніх рын ках», — 
ска заў Анд рэй Ка бя коў. Ён ад зна чыў, што ў 
Бе ла ру сі вы ка на ны пра гноз па саль да знеш-
не эка на міч най дзей нас ці. Пры пра гно зе 0,1 
пра цэн та ад ВУП па пя рэд не саль да скла дае 
ка ля $600 млн па ме та да ло гіі пла цеж на га ба-
лан су Нац бан ка.

Па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст ра, 6 рэ гі ё наў 
кра і ны, за вы клю чэн нем Ма гі лёў скай воб лас ці, 
пра дэ ман стра ва лі рост ва ла во га рэ гі я наль на га 
пра дук ту. Пры гэ тым Ві цеб ская, Гро дзен ская і 
Мін ская воб лас ці вы ка на лі пра гноз ныя па каз-
чы кі. Ёсць пэў ны рост і пра мыс ло вай вы твор-
час ці — на 1,9 пра цэн та. Як ад зна чыў кі раў нік 
ура да, у мно гім гэ та звя за на з ак ты ві за цы яй 
ра бо ты ка лій най вы твор час ці, апра цоў чай пра-
мыс ло вас ці, а так са ма дзя ку ю чы пры ня тым 
ме рам па ды вер сі фі ка цыі па ста вак на знеш нія 
рын кі. У пэў най част цы на зі ра ец ца па ве лі чэн-
не па ста вак на ўнут ра ны ры нак — тэмп рос ту 
100,4 пра цэн та.

Прэм' ер-мі ністр звяр нуў ува гу на тое, што 
ад чу валь ны эфект да лі тыя га лі ны, у якіх бы-
ла пра ве дзе на ма дэр ні за цыя, у пры ват нас ці 
дрэ ва ап ра цоў ка, цэ лю лоз на-па пя ро вая га лі-
на, хі міч ная пра мыс ло васць. Што да ты чыц-
ца склад скіх за па саў, то па вы ні ках го да яны 
скла лі 75,8 пра цэн та ад аб' ёму пра мыс ло вай 
вы твор час ці, што вы шэй, чым за пла на ва на. 
Тым не менш на па ча так го да склад скія за па сы 
га то вай пра дук цыі зні жа ны на $1,3 млрд, што, 
на дум ку прэм' ер-мі ніст ра, так са ма з'яў ля ец ца 
не ка то рым вы ні кам.

Так са ма пад час су стрэ чы за кра на ла ся тэ ма 
раз мер ка ван ня арэнд на га жыл ля. Вы клю чэн-
няў у пра ві лах яго раз мер ка ван ня не бу дзе, 
падкрэсліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Мы пры-
ня лі ра шэн не па арэнд ным жыл лі. У гэ тым на-
прам ку па він ны дзей ні чаць», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы.

«Пра ві лы змя няць ні ў якім ра зе нель га. Ні-
я кіх ад ду шын, ні ко му ні чо га не пе ра да ваць на 
больш іль гот ных умо вах. Або да паў няць спі сы 
атры маль ні каў гэ тых ква тэр ты мі, хто ту ды не 
тра піў, — гэ та га быць не па він на! Ні я кіх не 
па він на быць вы клю чэн няў! Роў ныя ўмо вы», 
— пад крэс ліў Прэ зі дэнт. Ён ад зна чыў, што пры 
раз мер ка ван ні арэнд на га жыл ля трэ ба дзей ні-
чаць на агуль ных пад ста вах. Па вод ле слоў кі-
раў ні ка дзяр жа вы, ка лі жыл лё за ста ец ца не за-
па тра ба ва ным, то трэ ба ду маць за га дзя, перш 
чым бу да ваць. Аляк сандр Лу ка шэн ка за кра нуў 
пы тан не про да жу лег ка вых аў та ма бі ляў Gееlу. 
«У гэ тай част цы ха чу ска заць на ступ нае: мы, 
без умоў на, мо жам сты му ля ваць і про да ж лег-
ка вых аў та ма бі ляў, і яшчэ не ча га мо жам, ка лі 
ў вы ні ку ў не да лё кай бу ду чыні, праз ме сяц, два 
ці паў го да гэ та дасць нам боль шы эфект для 
бюд жэ ту, для дзяр жа вы. Усё ас тат няе нас не 
па він на ці ка віць. Той, хто хо ча ку піць аў та ма-
біль, той яго ку піць», — ска заў Прэ зі дэнт.

«Не час сён ня зай мац ца пад ач ка мі, іль га та-
ван нем, — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — 
Ка лі бу дзе вы га да для дзяр жа вы, то мы га то вы 
пад ста віць пля чо тым, хто хо ча на быць аў та ма-
біль. Ін шых пра віл быць не па він на. Та му што 
мы зноў пач нём ад ным да ваць, ін шым не да-
ваць, не ка га па крыў дзім, не ка га не па крыў дзім 
— для ўсіх па він ны быць роў ныя ўмо вы».

АДЫ СЦІ АД КА БІ НЕТ НА ГА 
СТЫ ЛЮ РА БО ТЫ

У ад па вед нас ці з част кай дру гой ар-
ты ку ла 91 Кан сты ту цыі Бе ла ру сі кі раў нік 
дзяр жа вы Аляк сандр Лу ка шэн ка на зна чыў 
чле на мі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду пя та га склі кан ня Ула дзі мі ра Да ма неў-
ска га (стар шы ню Ма гі лёў ска га абл вы кан-

ка ма), Ана то ля Лі са (стар шы ню Брэсц ка га 
абл вы кан ка ма), Мі ка лая Шарс тнё ва (стар-
шы ню Ві цеб ска га абл вы кан ка ма). Як па-
ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе Прэ зі дэн та, 
ад па вед ныя ўка зы Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад пі саў 22 сту дзе ня.
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Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў з дак ла-
дам стар шы ню Ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю Ле а ні да Ан фі ма ва, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі-
да ра.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ха цеў 
бы аб мер ка ваць праб лем ныя пы тан ні, які мі 
зай ма ец ца КДК. Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што 
пла нуе аса біс та на ве даць ка мі тэт. Ён рас тлу-
ма чыў, што час та су стра ка ец ца з пар ла мен та-
ры я мі, але ра дзей бы вае ў та кіх струк ту рах, як 
КДК, Вяр хоў ны суд. «З мя не ні хто не зды маў 
ад каз нас ці за ка ар ды на цыю дзей нас ці га лін 
ула ды і тым больш ад па вед ных дзяр жаў ных 
ор га наў, асаб лі ва Ка мі тэ та дзярж кант ро лю. 
Та му мы зной дзем та кую фор му ра бо ты, каб я 
мог і па гля дзець, і па слу хаць аб вы ні ках пра цы 
за мі ну лы год, ма ю чы на ўва зе перс пек ты вы 
дзей нас ці ка мі тэ та», — ска заў Аляк сандр Лу-
ка шэн ка.

«Не трэ ба ні я кіх спра ва здач, да вай це раз-
гле дзім тыя праб ле мы, якія іс ну юць, і пы тан ні, 
якія зна хо дзяц ца на кант ро лі ў КДК. Асаб лі-
ва са цы яль на гуч ныя пы тан ні, у пры ват нас ці, 
аб вы ні ках ра бо ты ка мі тэ та па праб лем ных 
жы лых да мах, гэ та вель мі важ нае пы тан не, 
як яно вы ра ша ец ца? А так са ма тэ ма зем ле-
ка ры стан ня — што ў нас тут за праб ле мы?» 
— па ці ка віў ся кі раў нік дзяр жа вы. У су вя зі з 
гэ тым ён на га даў аб па тра ба ван ні ўзвя дзен ня 
гра ма дзя на мі да моў на вы дзе ле ных для гэ тых 
мэ таў участ ках на пра ця гу трох га доў.

Акра мя та го, Прэ зі дэнт звяр нуў асаб лі вую 
ўва гу на кант роль за не аб грун та ва ным рос-
там цэн у кра і не: «Тут нам трэ ба пра ца ваць 
так, каб асоб ныя ганд лё выя сет кі не жы ра ва лі 
на праб ле мах лю дзей, але і так, каб не за гу-
біць біз нес. На коль кі Ка мі тэт дзярж кант ро лю 
ўцяг ну ты ў па доб ныя ме ра пры ем ствы, і якія 
ў вас ад чу ван ні ў су вя зі з гэ тым? Са мае га-
лоў нае — не за гу біць біз нес і не да пус ціць 
не аб грун та ва на га рос ту цэн. Та му што для 
гэ та га ні я кіх пад стаў ня ма. Ка лі ўвесь свет 
у кры зі се, асаб лі ва пост са вец кая пра сто ра, 
не аб ход на ра зу мець, што трэ ба і на ша му біз-
не су не каль кі змен шыць апе ты ты. Я не ка жу, 
каб зу сім за цяг нуць па ясы, але гэ ты час трэ ба 
пе ра жыць ра зам з на ро дам».

Ле а нід Ан фі маў рас ка заў аб дзей нас ці 
між ве да мас най пра цоў най гру пы, якая бы ла 
ство ра на ў снеж ні і прак тыч на што дня ад соч-
ва ла сі ту а цыю на спа жы вец кім і ва лют ным 
рын ках да та го ча су, па куль ста но ві шча спраў 
ад нос на не ста бі лі за ва ла ся. Ён ад зна чыў, што 
ця пер ня ма ні я кай не аб ход нас ці для ўмя шан ня 
ў гэ тыя пы тан ні КДК, па коль кі скла ла ся ад-
нос ная раў на ва га на спа жы вец кім і ва лют ным 
рын ках. «Мы прос та ад соч ва ем ста но ві шча 
спраў, каб ад рэ ага ваць, ка лі бу дуць уз ні каць 
ней кія над звы чай ныя сі ту а цыі», — ска заў Ле-
а нід Ан фі маў.

На су стрэ чы раз мо ва іш ла так са ма аб 
пы тан нях гід ра энер ге ты кі і хо дзе вы ка нан ня 
да ру чэн няў, да дзе ных ра ней кі раў ні ком дзяр-
жа вы ў роз ных сфе рах.

СА ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ ПЫ ТАН НІ — 
НА ПЕР ШЫМ ПЛА НЕ

Прэ зі дэнт звяр тае асаб лі вую ўва гу 
на не да пу шчэн не не аб грун та ва на га рос ту цэн


