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Якасць на ўзроў ні
Па вод ле звес так цэнт ра вы ву чэн-

ня ма лоч на га рын ку Thе DаіrуNеws, 
у Ра сіі ёсць дэ фі цыт та вар на га ма-
ла ка. У 2014 го дзе ён склаў 7,2 млн 
тон. Акра мя та го, пры рос це вы твор-
час ці ма ла ка тры вож най за ста ец ца 
тэн дэн цыя ска ра чэн ня спа жы ван ня 
ма лоч ных пра дук таў. Све жыя да ныя 
Між на род най ма лоч най Фе дэ ра цыі 
(ІDF) дэ ман стру юць ска ра чэн не спа-
жы ван ня ма лоч ных пра дук таў у Ра-
сіі ў 2013 го дзе да 161 кг на ду шу 
на сель ніц тва ў пе ра лі ку на сы рое 
ма ла ко.

Сё ле та ў ся рэ дзі не каст рыч ні-
ка спе цы я ліс ты Мін сель гас хар ча і 
Рас сель гас на гля ду пра во дзі лі ма ні-
то рынг ма лоч ных прад пры ем стваў 
на шай кра і ны. Бе ла рус кі бок пры 
гэ тым зра біў усё маг чы мае, каб на-
шы су се дзі на ве да лі ўсе прад пры ем-
ствы, што іх за ці ка ві лі, бо га лоў най 
мэ тай бы ла пра вер ка вы ка нан ня не-
аб ход ных ве тэ ры нар на-са ні тар ных 
па тра ба ван няў, што важ на для ўсіх. 
Та ды ў кан цы каст рыч ні ка ра сій скія 
ка ле гі не вы ка за лі іс тот ных на ра кан-
няў на пра цу бе ла рус кіх ма лоч ных 
прад пры ем стваў. Мі ністр сель скай 
гас па дар кі і хар ча ван ня Бе ла ру сі 
Ле а нід ЗА ЯЦ ад зна чыў, што ма лоч-

ныя прад пры ем ствы на шай кра і ны з 
го на рам вы тры ма лі пра вер ку.

Маг чы мы 
фаль сі фі кат?

Ужо ў ся рэ дзі не ліс та па да ў ра сій-
скіх СМІ з'я ві лі ся па ве дам лен ні, што, 
па вод ле ін фар ма цыі, атры ма най у 
хо дзе ін спек цыі чар го вых бе ла рус-
кіх прад пры ем стваў, Рас сель гас на-
гляд пра ін фар ма ваў ве тэ ры нар ную 
служ бу Бе ла ру сі аб не аб ход нас ці 
ўвес ці ча со выя аб ме жа ван ні на па-
стаў кі пра дук цыі 5 прад пры ем стваў 
па вы твор час ці га то вай ма лоч най 
пра дук цыі. Ужо 25 ліс та па да ў Маск-
ве ад бы лі ся пе ра мо вы, пад час якіх 
ра сій ска му бо ку бы лі пе ра да дзе ны 
ма тэ ры я лы аб пры ня тых ме рах у 
да чы нен ні да ай чын ных ма лоч ных 
прад пры ем стваў. На іх пра вя лі ра-
бо ту згод на з па тра ба ван ня мі Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі. На шы спе цы я ліс ты 
ад зна чы лі, што ця пер кож ная пар тыя 
ма лоч най пра дук цыі, якая па стаў ля-
ец ца на тэ ры то рыю Ра сіі, пад верг-
нец ца та таль на му ла ба ра тор на му 
ма ні то рын гу.

Ра ней пяць бе ла рус кіх ма лоч-
ных прад пры ем стваў («Міл ка ві та», 
Ра га чоў скі МКК, Слуц кі сы ра роб ны 
кам бі нат, ма лоч ная кам па нія «На ва-

град скія да ры» і «Смар гон скія ма-
лоч ныя пра дук ты», фі лі ял Лід ска га 
ма лоч на-кан сер ва ва га кам бі на та) 
аб ві на ва ці лі ў вы ка ры стан ні сы ра-
ві ны з прад пры ем стваў трэ ціх кра ін, 
а так са ма ў тым, што не за бяс печ-
ваў ся на леж ны дзярж кант роль за 
пра дук цы яй, вы яў ля лі ся вы пад кі 
пад роб кі ве тэ ры нар на-са ні тар ных 
да ку мен таў. Ад нак пад час су стрэ чы 
бе ла рус кі бок агу чыў сваю за не па-
ко е насць у ве ра год най фаль сі фі-
ка цыі пра дук цыі на тэ ры то рыі Ра сіі 
пад вя до мы мі бе ла рус кі мі брэн да мі. 
У пры ват нас ці, ад зна ча на, што ў не-
каль кіх вы пад ках вы яў лен ня Рас-
сель гас на гля дам тых ці ін шых па ру-
шэн няў у пра дук цыі, якая па сту пі ла 
з тэ ры то рыі Бе ла ру сі, унут ра нае 
рас сле да ван не па ка за ла, што та-
кая пра дук цыя не па сту па ла ва ўка-
за ны ве дам ствам рэ гі ён Ра сіі. Гэ та, 
у сваю чар гу, мо жа быць вы ні кам 
вы ка ры стан ня ня доб ра сум лен ны мі 
вы твор ца мі імя вя до мых бе ла рус-
кіх брэн даў.

Най буй ней шы 
ім пар цёр

Па вод ле ін фар ма цыі на чаль ні ка 
га лоў на га ўпраў лен ня знеш не эка-
на міч най дзей нас ці Мін сель гас-
хар ча Аляк сея БАГ ДА НА ВА, ця пер 
пры пы нен ня па ста вак пя ці бе ла рус-
кіх прад пры ем стваў не ад бы ло ся. 
А ўво гу ле, па ін фар ма цыі На цы я-
наль на га са ю за вы твор цаў ма ла ка 
«Са юз ма ла ко», змен на рын ку ма-
лоч най пра дук цыі не праг на зу ец ца. 
Бе ла русь па-ра ней ша му за ста ец ца 
най буй ней шым ім пар цё рам на ра-
сій скім ма лоч ным рын ку і ў най блі-
жэй шы час за ха вае гэ ты ста тус. І 

гэ та ня дзіў на. На пя рэ дад ні мі ністр 
спа жы вец ка га рын ку і па слуг ура-
да Мас коў скай воб лас ці Ула дзі мір 
Па са жэ ні каў на чац вёр тай ганд-
лё вай се сіі Пад мас коўя ад зна чыў, 
што бе ла рус кія пра дук ты доб ра зна-
ё мыя жы ха рам Мас коў скай воб лас-
ці, а сы ры, мас ла, тва рог, ма ла ко, 
ке фір, ра жан ка, мяс ныя вы ра бы 
на шых вы твор цаў ка рыс та юц ца 
ня змен ным по пы там дзя ку ю чы вы-
со кай якас ці.

Ін да не зій скі век тар
А тым ча сам, па куль у Ра сіі вы ра-

ша юць, што ж ра біць з на шым ма-
ла ком, бе ла рус кая пра дук цыя пра-
цяг вае за ва ёў ваць су свет ны ры нак. 
Экс пер ты ве тэ ры нар най дзяр жаў най 

служ бы Ін да не зіі да лі вы со кую ацэн-
ку якас ці бе ла рус кіх ма лоч ных пра-
дук таў. Па вы ні ках пра вер кі ка мі сія 
скла ла спра ва зда чу ў Мі ніс тэр ства 
сель скай гас па дар кі з рэ ка мен да-
цы яй ад крыць Бе ла русі магчымасць 
па ста вак ма лоч най пра дук цыі ў Ін да-
не зію. Гэ та не но вы ры нак для Бе ла-
ру сі, але для та го, каб вый сці на яго 
з ма лоч най пра дук цы яй, бе ла рус кія 
спе цы я ліс ты пра ца ва лі на пра ця гу 
не каль кіх га доў. Па вод ле па пя рэд ніх 
раз лі каў, бе ла рус кія прад пры ем ствы 
мо гуць што год па стаў ляць у Ін да не-
зію ка ля 10 тыс. тон су хіх ма лоч ных 
пра дук таў.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
Krуzhеvісh@zvіаzdа.bу
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Між на род ны кан цэрн Olvі Oyj 
(Фін лян дыя) вы дат ка ваў 
на гэ та звыш 80 млн еў ра. 
Та кім чы нам, за вяр шыў ся са мы 
па спя хо вы ін вес ты цый ны пра ект 
у ай чын най хар чо вай пра мыс ло вас ці 
за апош нія га ды. За вод ства рыў 
вы дат ны плац дарм для най да лей ша га 
аб наў лен ня і раз віц ця па пры кла дзе 
леп шых еў ра пей скіх стан дар таў.

Ма дэр ні за цыя за кра ну ла ў пер шую чар гу 
во да пад рых тоў ку. «Са ма ва да зда бы ва ец ца з 
дзвюх улас ных свід ра він глы бі нёй 280 м — яны 
за бяс печ ва юць усе па трэ бы за во да, — тлу ма-
чыць га лоў ны пі ва вар «Лід ска га пі ва» Дзміт-
рый НІ ЧЫ ПАР. — Усё ж та кі тут вы пус ка ец ца і 
пі ва, і піт ная ва да, і не каль кі ві даў са лод кіх на по-
яў кам па ніі Pepsі. Та кая сур' ёз ная кам па нія ад-
па вед ным чы нам ста віц ца да вы ра бу сва ёй пра-
дук цыі ў ін шых кра і нах, а та му ўзо ры той піт ной 
ва ды, што пой дзе на вы раб «Пеп сі», «Сэ вен Ап» 
і «Мі рын ды», да вя ло ся да сы лаць на экс пер ты зу 
ў ЗША. На поі па тра бу юць са май мяк кай ва ды, 
без жа ле за і со ляў. Для піт ной жа ва ды «Аў ра», 
на прык лад, цал кам вы да ляць со лі нель га. А для 
«піў ной» ва ды — на огул свае па тра ба ван ні». 
Трыа роз ных філь траў — гэ та ўні каль на для на-
шай кра і ны. Ад ным сло вам, са мая су час ная ў 
Бе ла ру сі і су сед няй Пры бал ты цы сіс тэ ма во да-
пад рых тоў кі — на «Лід скім пі ве».

Ад нак для вы ра бу пі ва толь кі доб рай ва ды 
неда стат ко ва. Быў па бу да ва ны но вы ва рач ны 
цэх, у якім уста ноў ле на ня мец кае аб ста ля ван не. 
У но вай вар ні цы мож на ажыц цяў ляць 12 ва рак 
за су ткі па 45 ты сяч літ раў за ад ну вар ку. Аб ста-
ля ван не энер га эфек тыў нае і эка ла гіч нае. Лі чыц-
ца, што ў вар ні цы за бяс печ ва ец ца 80 пра цэн таў 
якас ці і сма ку бу ду ча га на пою. Для га та ван ня 
сус ла вы ка рыс тоў ва юц ца роз ныя сар ты хме-
лю — ад гор кіх да дух мя ных. Да рэ чы, у про да жы 
ёсць на ват від пі ва, які ў Лі дзе ва раць з аў стра-
лій ска га хме лю. На огул тут даў но прак ты ку юць 
вы раб не вя лі кіх пар тый «аў тар ска га» пі ва. 

Са мае важ нае да лей — кам па зі цыя цук-
раў, якія пра явяць ся бе на на ступ най ста дыі, 

у бра джэн ні. Па чы на ец ца яно з да да ван нем 
драж джэй. Да рэ чы, на бы ва юц ца яны ў Гер ма-
ніі і каш ту юць ня ма ла. Пра цэс пе ра тва рэн ня 
сус ла ў пі ва мо жа цяг нуц ца 5-7 су так, а для 
не ка то рых сар тоў пі ва па тра бу ец ца і 14-15, і 
на ват 18-22 дні.

Но вае драж джа вое ад дзя лен не да зва ляе 
сён ня вы раб ляць пі ва па но вых тэх на ло гі ях. У 
цэ ху бра джэн ня ўста ля ва на шэсць цы лінд ра-ка-
ніч ных тан каў на 330 куб. м (на фо та). А ўся го на 
прад пры ем стве — 28 «тан каў» для пі ва і ква су, 
уклю ча ю чы мі ні-«танк» для вы ра бу экс пе ры мен-
таль ных, не вя лі кіх пар тый краф та ва га пі ва.

Па вод ле слоў ге не раль на га ды рэк та ра 
ААТ «Лід скае пі ва» Аў дры у са МІК ШЫ СА, ця-
гам усёй сва ёй 140-га до вай гіс то рыі іс на ван ня 
прад пры ем ства ні ко лі не здрадж ва ла вы пус ку 
хмель на га на пою. Аб наў лен не за кра ну ла ўсе 

пра цэ сы вы твор час ці. Ад нак спа дар Мік шыс 
дбае не толь кі аб бу ду чы ні за во да, але і аб за ха-
ван ні мі ну ла га. Та му ў пла нах — рэ кан струк цыя 
ад ной з за вод скіх па бу доў ХІХ ста год дзя. Яна 
раз ме шча на як раз на тэ ры то рыі за во да, не ка лі 
по бач пра ля га ла ад на з га рад скіх бру ка ва ных 
ву ліц, якую так са ма бу дуць ад наў ляць. Маг чы ма, 
удас ца ар га ні за ваць і му зей гіс то рыі пі ва ва рэн ня 
Бе ла ру сі, і су ве нір ны ган даль для ўдзель ні каў 
эк скур сій. Пры та кім рас кла дзе па гля дзець, што 
та кое су час ны вы раб пі ва, змо гуць не толь кі 
жур на ліс ты, а ўсе ах вот ныя, уклю ча ю чы са міх 
лід чан, якія, маг чы ма, і не зда гад ва юц ца, ад-
куль бя рэц ца іх род нае «Жы гу лёў скае спе цы-
яль нае».

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by
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Сі ту а цыяСі ту а цыя  ��

МА ЛОЧ НЫ «РЭ БУС»
Што з па стаў ка мі нашай пра дук цыі ў Ра сію?

Уз ро веньУз ро вень  ��

ДЗЕ БРО ДЗІЦЬ СУ ЧАС НАЕ ПІ ВА
«Лід скае» за вяр шы ла ма дэр ні за цыю, рас па ча тую ў 2008-м

Ле тась мне ўда ло ся па бы ваць у Вя лі кім Ноў га ра дзе ў скла дзе дэ-
ле га цыі, якую зна ё мі лі з мяс цо вы мі прад пры ем ства мі. Та ды мя не 
вель мі здзі ві ла, што ра сій скія чы ноў ні кі ар га ні за ва лі не за пла на-
ва ны па ход па на ўга род скіх кра мах, дзе бе ла рус кія прад стаў ні кі 
змаг лі азна ё міц ца з асар ты мен там. У ма лоч ным ад дзе ле ма лень-
кай ра сій скай кра мы бы ла вя лі кая раз на стай насць бе ла рус кіх сы-
роў, ма ла ка, тва ра гу. У гі пер мар ке це ўба чыў тую ж кар ці ну, толь кі 
ў боль шых аб' ёмах. На ша пра дук цыя са праў ды ка рыс та ец ца вя-
лі кім по пы там у Ра сіі, ды і са мі жы ха ры ка жуць, што беларускай 
«ма лоч кі» ім час та не ха пае.

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  ��

ТЭР МІН 
ДЛЯ ЗАП ЧАС ТАК
У Дзяр жаў ным ка мі тэ це па стан-
дар ты за цыі ў ся рэ дзі не снеж ня 
раз гле дзяць пы тан не аб пад аў жэн-
ні тэр мі ну рэа лі за цыі рэшт каў аў-
та зап час так. Па вод ле ін фар ма цыі 
прэс-служ бы ве дам ства, у апош ні 
час па сту пае ня ма ла ад па вед ных 
зва ро таў ад прад пры маль ні каў. Гэ-
ты мо мант бу дзе аб мяр коў вац ца на 
па ся джэн ні ра бо чай гру пы па праб-
лем ных пы тан нях у сфе ры тэх ніч-
на га рэ гу ля ван ня, пры мя нен ня са-
ні тар ных, ве тэ ры нар ных і фі та са ні-
тар ных мер ва ўмо вах ЕА ЭС.

Вя до ма, што ў ад па вед нас ці з тэх ніч-
ным рэг ла мен там Мыт на га са ю за «Аб 
бяс пе цы ко ла вых транс парт ных срод-
каў» быў вы зна ча ны спіс аў та зап час так, 
якія да вы ха ду на ры нак ЕА ЭС па він ны 
бы лі прай сці пра цэ ду ры па цвяр джэн ня 
ад па вед нас ці па тра ба ван ням бяс пе кі. Да 
та кіх пра цэ ду р ад но сяц ца сер ты фі ка цыя 
або дэк ла ра ван не ад па вед нас ці са мім 
вы твор цам ці яго афі цый ным прад стаў-
ні ком аль бо ім пар цё рам.

Для аў та ма біль ных зап час так, якія 
сер ты фі ка ва лі да ўступ лен ня ў сі лу ТР 
МС 018/2011, ма ец ца на ўва зе да 1 сту-
дзе ня 2015 го да, быў пра ду гле джа ны 
пе ра ход ны пе ры яд да 1 лі пе ня 2016-га. 
У да чы нен ні да кам па не нтаў, на якія та-
кія да ку мен ты ад сут ні ча юць, пе ра ход ны 
пе ры яд пер ша па чат ко ва не быў уста ноў-
ле ны, а зна чыць, з 1 сту дзе ня сё ле та 
яны па він ны бы лі знік нуць з про да жу. 
Уліч ва ю чы, што ў Бе ла ру сі аба вяз ко ва му 
па цвяр джэн ню ад па вед нас ці пад ля га ла 
ня знач ная коль касць ві даў аў та зап час-
так, Дзярж стан дарт, згод на са сва і мі 
паў на моц тва мі, так са ма ўста на віў для 
іх пе ра ход ны пе ры яд, але да 1 сту дзе ня 
2016 го да. Ад нак у апош ні час у ве дам-
ства па сту па юць зва ро ты ад ар га ні за цый 
біз не су аб пад аў жэн ні гэ та га тэр мі ну.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. krуzhеvісh@zvіаzdа.bу
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