
IIII1IIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

fПОЛЕ 1Ы НТУЕ ГЫ ТМ  ЗАВОДУ
П  р а б л е м ы п е р а п р а ц о ў ч а й п р а м ы с л о в а с ц і

Ц. КІСЯЛЁЎ
Старшыня Савета Міністраў Беларускан ССР

У ТЭЗІСАХ ЦК КПСС «50 гадоў 
Вя.іікай Кастрыччіцкай сацыяліс- 

тычнай рэвалюцыі» гаворыцца: «Са- 
вецкая эканоміка, якая развіваецца на 
базе сучаснай навукі і тэхнікі, стано- 
віцна ўсё. больш збалансаванай і 
гарманічнай. Захоўввючы апярэдж- 
вальныя тэмпы росту цяжкай ін- 
дустрыі, партия ўзяла курс на хуткае 
развіццё тых галін прамысловасці, 
якія непасрэдна задавальняйпь ма- 
тэрыяльныя і культурный патрэбнасці 
насельніцтва, на тэхнічную рэканст- 
рукцыю гэтых галін. умацаванне і 
расшырэнне іх сыравіннай і энерге- 
тычнай базы».

Тэты курс знайшоў увасабленне ў 
вядомых рашэннях і практычнан 
дзейнасйі партыі і ўрада па разви
то  сельскай гаспадаркі, хімічнай, 
лёгкай, харчовай і іншы.х галін пра- 
мысловасні, у прыватнасці ў нядаўна 
прынятай Цэнтральным Камітэтам 
КПСС і Саветам Міністраў СССР 
пастанове «Аб мерах на далейшаму 
развіішю вытворча-тэхнічнай базы 
мясной і малочнай прамысловасці».

Калгасы і саўгасы Беларусі знач
ка павялічылі вытворчасць і про

даж сельскагаспадарчых прадуктаў. 
Узраслі зборы збожжа, цукровых 
буракоў, ільну, узнялася прадуктыў- 
насць грамадскай жывёлагадоўлі. За 
два гады вытворчаснь мяса і малака 
павялічылася на 43 працэнты. На- 
сельніптва рэспублікі адразу ж ад- 
чула тэта: яму ж у 1966 годзе было 
прададзена больш, чым у 1964-м, мя
са і мясапрадуктаў на 31 працэнт, 
малака і малочных прадуктаў — на 
38, яек — на 65 пранэнтаў.

Аднак задавальняіша дасягнутым 
мы не маем права. Рэзка павялічы- 
лася вытворчасць жывёлагадоўчых 
прадуктаў, вырасла пакупная 
здольнаспь насельніцтва — гзта, вя- 
лома, добра. Але адначасова ўзнік- 
ла іншая праблема — неабходнасць 
рашуча паскорыць развіццё перапра- 

_ цоўчай прамысловэсці.
= За гады сямігодкі ў рэспубліцы 
:3; ўведзена ў дзеянне тры цукровыя за-
~ воды, пяць мясакамбінатаў, 26 прад- 
S прыемстваў малочнай прамысловасйі, 
S 10 хлебазаводаў. Рэканструяваны

некаторыя дзеючыя прадпрыемствы. 
За тэты час дзяржаўныя капітала-
ўкладанні на будаўніцтва ў харчо- 
нан j мяса-малочнай галінах прямые-
ловасйі перавысілі сто мільёнаў руб
ле)’. Вытворчыя асноўныя фонды
харчовай прамысловаен! павялічы- 
ліся ў 1.9 раза. У выніку ўэрасла 
вытворчасць і расшыран асартымент 
малочных і мясных вырабаў. У не-
калькі больших аб'ёмах перапрацоў- 
ваюйпа агародніна і фрукты.

Высокія тэмпы росту вытворчасйі 
харчовых прадуктаў захаваюцца ў
рзспубліцы і на працягу пяцігодкі. 
Мяркуешіа, што гаспадаркі Беларусі 
ўжо ў сёлетнім годзе прададуць

дзяржаве 575 тысяч тон жывёлы і 
каля 2.200 тысяч тон малака—больш, 
чым намечана на канец пяцігодкі. У 
1%8 годзе будзе прададзена жывёлы 
і птушкі прыкладна 600 тысяч тон 
і малака не менш 2.250 тысяч тон.

Цяпер рост вытворчасці 1 нарых- 
товак сельСкагаспадарчай прадукцыі 
значна апярзджвае развіццё пера- 
працоўчай прамысловасці. Некато
рыя дзеючыя прадпрыемствы асна- 
шчаны ўстарэлым, малапрадукцый- 
ным абсталяваннем. Недахват ма- 
гутнасией не толькі прадпрыемстваў 
мясной і малочнай прамысловасці, 
але і заводаў па перапрацоўцы льну, 
кансерваванню гародніны і фрук- 
таў адмоўна адбіваецца на эканомі- 
цы калгасаў і саўгасаў. Асабліва 
складана бывае часам здаць жывёлу 
на мясакамбінат. Адкормленая жы- 
вёда ператрымліваешіа.. адбываецпа 
падаражанне прадукцыі. Станові- 
шча пагаршаецца яшчэ і тым, што 
рэсйубліка не мае дастатковай коль- 
касці халадзільнікаў. Калі доля Бе- 
ларусі ў вытворчасці мяса і малака 
ў краіне 6 працэнтаў, то ўдзельная 
вага магутнасцей халадзільнікаўг — 
толькі 3,6 працэнта. Такая адна з 
прычын таго, што не поўнасцю за- 
давальняюцца патрэбнасці насель- 
ніцтва ў вэнджаннях, сасісках, сар- 
дэлках, цэльнамалочнай прадукйыі, 
некаторых відах сыроў і іншых пра- 
дуктаў.

АЖЫЦЦЯУЛЕННЕ прынятай
Цэнтральным Камітэтам КПСС і 

Саветам Міністраў СССР пастановы 
прадугледжвае вялікую адказ- 
наспь рэспубліканскіх органаў за 
развіццё вытворча-тэхнічнай базы 
мясной і малочнай прамысло-
васці. Між тым, Міністэрства 
мясной і малочнай прамыслова- 
сці БССР, будаўнічыя арганізацыі не
выкарыстоўваюць яшчэ ўсіх магчы- 
масцей для своечасовага ўводу ў
эксплуатацыю будуемых аб’ектаў. 
Не ўсё зроблена для таго, каб па- 
лепшыць работу дзеючых прадпры- 
емстваў, расшырыяь асартымент вы-
пускаемай прадукцыі.

Цэнтральны Камітэт Кампартыі 
Беларусь Савет Міністраў рэспублі- 
кі дабіваюцца ліквідацыі недахопаў, 
выканання прынятых у гонар 50-год-
дзя Савецкай ул'ады абавязапельст-
ваў. Але не ўсё, на жаль, залежыць
ад мясцовых намаганняў. Міністэр- 
ства мясной 1 малочнай прамысло-
васці СССР нясвоечасова забяспеч- 
вае некаторыя будоўлі бягучага го
да праектнай дакументацыяй і аб
сталяваннем. Не поўнаспю выраша-
юцца пытанні праектавання і фі- 
нансавання праектных работ на
будучае. Прадугледжваемы міні-

стэрствам увод новых магутнасцей у
гады пяцігодкі, што засталіся, не 
задавальняе нашых патрэбнасцей у 
перапрацоўцы жывёлагадоўчых пра- 
дуктаў.

Істотную дапамогу дзяржаўнай 
прамысловасці маглі б аказаць пера- 
працоўчыя прадпрыемствы спажы- 
вецкай кааперацьіі. На жаль, тэмпы 
іх развіцйя не могуиь быць прызна- 
ны здавальняючымі. Каапераиыя мае 
невялікія цэхі, асартымент прадук- 
цыі якіх абмежаван двума-трыма 
вырабамі. Намячаемы Белкаапсаюзам 
у бягучым пяцігоддзі ўвод новых 
прадпрыемстваў дасйь невялікі пры- 
рост магутнасцей па выпрайоўшы 
каўбасных вырабаў і вэнджанняў. 
Але ўзвядзенне гэтых прадпрыем- 
стваў стрымліваецца і недахватам 
крэдытаў, якія выдзяляе Будбанк, і 
тым. што адпушчаныя банкам пазы- 
кі не забяспечваюцца будаўнічымі 
матэрыяламі, абсталяваннем.

НАКОПЛЕН у рэспубліцы некато-
ры станоўчы вопыт арганізацыі 

прадпрыемстваў па' перапрацоўцы 
сельскагаспадарчай сыравіны ў кал- 
гасах і саўгасах. Яны хутка сябе 
акупляюць і прыносяць значны пры- 
бытак.

У'саўгасе «Любань» Вілейскага 
раёна пабудаваны і працуюйь кан- 
сервавы і вінаробчы цэхі. Прадпры
емствы выпускаюць 15 відаў фрук
товых і гароднінных кансерваў, 12 
марак пладова-ягадных він. Прадук- 
цыя саўгаса атрымала прызнанне і 
карыстаецца добрым попытам у спа- 
жыўца. У 1966 годзе саўгас атрымаў 
ад прамысловай перапрайоўкі сель
скагаспадарчай сыравіны 200 тысяч 
рублёў прыбытку. Падлікі паказва-
юць, што без кансервавай вытвор- 
часці кожная тона гародніны ў гэ- 
тым саўгасе дае ў сярэднім прыбыт
ку 111 рублёў, а ў перапрацаваным
выглядзе 146 рублёў. Лёгка ўявіць,
які прыбытак могуць атрымаць саў-
гасы і калгасы рэспублікі ад прамыс
ловай перапрацоўкі гародніны і 
фруктаў. Трэба заўважыць. што
гэтыя прадпрыемствы самым спры- 
яльным чынам робяць уплыў на раз-
віццё іншых галін сельскагаспадарчай
вытворчасці. Істотны ўплыў аказвае.
йапрыклад, выкарыстанне адходаў
саўгасных спіртзаводаў на вытвор
часць прадукцыі жывёлагадоўлі.

На жаль, развіццё падсобных прад- 
прыемстваў у калгасах і саўгасах
стрымліваешіа недахватам абста-
лявання. Нату’ральна, ‘мы ўяўляем
сабе, што далёка не ў кожнай гас- 
падарцы мэтазгодна арганізацыя
такіх прадпрыемстваў. Тут магчы- 
мая і, на нашу думку, разумная каа-

перацыя некалькіх гаспадарах. Важ-
най умовай стварэння на вёсны к- 
рапраноўчых прадпрыемстваў з'яч- 
ляеииа таксама наяўнасйь добры?
тыпавых праектаў агародяіна- і 
фруктаперапрацоўчыа, малочных і 
сыраробчых йэхаў, узвядзенне якіх 
не патрабавзла б вялікіх сродкаў. 
Адпаведныя міністэрствы і ведамс-- 
вы павінны ўважліва разгледзед 
гэтыя пытанні і знайсці шляхі іх вы- 
рашэння.

Х ОЧАЦЦА спыніцца яшчэ на ад-
ной вельмі важнай для нас праб- 

леме—пярвічнай апрацоўйы льву. 
Калгасы і саўгасы рэсоублікі з кож
ным годам павышаюиь ураджайнасш 
гэтай культуры. Нарыхтоўкі льнова- 
лакна ўзраслі з 55.6 тысячи тон у і 
1959 годзе да 100 тысяч тон у 1966 
годзе.

У той жа час рост вытворчых хі- 
гутнасцей пярвічнай апрайоўкі льну 
значна адстае. Прамысловасць рэс- 
публікі ў стане перапрацаваиь толькі 
70 прайэнтаў валавога збору льву. 
Большасць заводаў перагружана сы- 
равінай. праияглае захоўванне яко# 
пад адкрытым небам прыводзіць да 
вялікіх страт і зніжэння якасйі ва- 
лакна. Каб забяспечыць заводшто 
перапрацоўку вырошчваемага J 
калгасах і саўгасах ільну, нам неаб- 
ходна пабудавапь дадаткова m 
менш лвайцаці льнозаводаў.

Недахват прамысловых магутна
сцей можна было б у нейкай | 
меры часова кампенсаваць, павялі- 
чыўшы пярвічную перапрааоуву | 
льну непасрэдна ў гаспадарках. Для 
гэтага неабходна забяспечыць іх 
ілыюперапрацоўчымі агрэгатамі j
«ТЛ-40», якія, на жаль, на працягу | 
ўжо некалькіх гадоў не пастаўляюа- 
ца.

Патрабуе значнага паляпшэння 
арганізацыя матэрыяльна-тэхнічвага 
забеспячэння льнозаводаў запаснычі
часткамі для рамонту. Неабходва 
таксама прыняць меры для скарачэн-
ня тэрмінаў і паляпшэння якасйі ія 
праектавання. Цэнтральнаму наву-
кова-даследчаму інстытуту лубяных 
валокнаў Міністэрства лёгкай пра-
мысловасці СССР і Усесаюзнаму яі-

вукова-даследчаму інстытугу льну |
Мімістэрства сельскай гаспадаркі 1
Саюза трэба больш настойліва выра j 
шапь наспеўшыя пытанні ўдаскана.іь- I
вання тэхналогіі заводскай перапра 1 
цоўкі льну.

Больш хуткае развіццё перапра- I 
цоўчай прамысловасні — загад часу. |
Ад гэтага ў многім задежаць далей I 
шы ўздым сельскай гаспадаркі. най- 
больш поўнае задавальненне ўзрос- I 
шых патрэбнасцей працоўных у paJ' 
настайных і высакаякасных прадух-
товых і прамысловых таварах.

(«Извести»» 
за 13 жніўня 1967 г.).
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З поўным тэкстам 
дакумента можна 

азнаёміцца ў бібліятэцы


