
Мясная талерка са Слуцка даспадобы ў любой 
краіне 

За першае паўгоддзе 2020 года адкрытае акцыянернае таварыства «Слуцкі 
мясакамбінат» дасягнула найвышэйшых экспартных паказчыкаў сярод усіх 
мясаперапрацоўчых прадпрыемстваў Мінскай вобласці са структуры 
«Мясамалпрама». Падраслі на 175% да ўзроўню мінулага года! Сума 
рэалізаванай прадукцыі ў эквіваленце складае 4 941 тыс. долараў. 

 
Сёння адкрытае акцыянернае 
таварыства «Слуцкі мясакамбінат» 
з’яўляецца адным з найбуйнейшых 
мясаперапрацоўчых прадпрыемстваў 
рэспублікі. З 2009 года ААТ стабільна 
развіваецца як аграхолдынг. У структуры 
аб’яднання задзейнічаны два 
свінагадоўчыя комплексы — 
падраздзяленні сельскай гаспадаркі ПСХ 
«Грэск» і «Кухты». Таксама ў холдынг 
уваходзяць філіялы дапаможнай 

сельскай гаспадаркі «Наша Ніва» і «Леткаўшчына». Агульная плошча зямель, 
задзейнічаных пад сельскагаспадарчыя патрэбы, перавышае 17 тысяч гектараў. 

 
34 найменаванні каўбасных вырабаў, паўфабрыкатаў і кансерваў Слуцкага 

мясакамбіната з’явіліся на паліцах магазінаў толькі за 5 месяцаў бягучага года. 
Асартымент аднаго з найбуйнейшых мясаперапрацоўчых прадпрыемстваў 
краіны фарміруецца (распрацоўваецца і ўкараняецца) з улікам густаў пакупнікоў. 
Менавіта таму навінкі хутка заваёўваюць іх любоў. 

— Уласная база для гадоўлі і адкорму свіней дазваляе кантраляваць працэс на 
ўсіх этапах. Гэта гарантуе якасць сыравіны для вытворчасці. Больш за тое, мы 
маем магчымасць прапанаваць найлепшы кошт гатовай прадукцыі і 
паўфабрыктаў, што важна для патэнцыяльнага кліента, — адзначае генеральны 
дырэктар адкрытага акцыянернага таварыства Наталія Ламаска. — Аб’ем экспарту 
мог бы быць яшчэ большым, але прыватныя ўбойныя пляцоўкі складаюць 
высокую канкурэнцыю за кошт зніжак. У адносінах дзяржпрадпрыемстваў існуюць 
індыфікатыўныя абмежаванні: мы не можам прадаць прадукцыю танней, паколькі 
цэны рэгуліруюцца дзяржавай. Прыватнікі, якіх вельмі шмат, ад гэтых 
абмежаванняў вольныя. Ім выгадна зрабіць зніжку, каб «перахапіць» заказы. 

 
«Расцём асартыментам і пашыраем 

геаграфію збыту» 

Якімі б ні былі дасягненні 
прадпрыемства, заўсёды стараемся 
зрабіць лепш. Удасканальваем 
асартымент прадукцыі, пашыраем 
лінейку паўфабрыкатаў, у тым ліку і 
замарожаных. Прыярытэт — лінейцы, 
якая мае ДАСТ (дзяржаўны стандарт). 
Імкнёмся замацаваць свае пазіцыі на 
рынку за кошт новых дасягненняў. 



Рыхтуемся да новых выстаў, конкурсаў, кірмашоў і дэгустацый. Будзем пашыраць 
лінейку «Зроблена ў Беларусі». 

— Ганарымся, што нашы вырабы асацыіруюцца менавіта з якасцю, якой 
славяцца беларускія прадукты, — працягвае гендырэктар. — Сакрэт поспеху 
просты: кожны з нашых работнікаў клапоціцца пра здароўе сваёй сям’і — з такой 
жа адказнасцю мы ставімся і да сваіх працоўных абавязкаў. Імкнёмся, каб наша 
прадукцыя захоўвала традыцыйную рэцэптуру, выкарыстоўваем толькі 
натуральныя спецыі. Пазбягаем штучных фарбавальнікаў і комплексных харчовых 
дабавак. Менавіта за натуральнасць, бяспечнасць і сапраўдны смак прадукцыю 
Слуцкага мясакамбіната высока цэняць спажыўцы. 

 
Прапарцыянальна пашырэнню вытворчасці расце і колькасць нарыхтаванага і 

перапрацаванага мяса. На сёння лічба перапрацаванай прадукцыі складае 12 729 
тон. На 2800 тон пераўзышлі мінулагодні паказчык за аналагічны перыяд. 

Прыклад таму — паўфабрыкаты замарожаныя каўбаскі «Дачны пачастунак» і 
«Слуцкія», з выкарыстаннем натуральных прыпраў і спецый. Гэтыя мясныя ласункі 
карыстаюцца вялікім попытам. Слуцкі мясакамбінат стварыў усе неабходныя 
ўмовы для стабільнага выпуску якаснай і бяспечнай прадукцыі. Пра гэта сведчыць 
наяўнасць сертыфіката HACCP. 

 
HACCP з’яўляецца найбольш 
эфектыўнай сістэмай павышэння 
бяспекі прадукту, якая дазваляе 
арганізацыі засяродзіцца на бяспецы 
прадуктаў як найвышэйшым 
прыярытэце і планаваць прадухіленне 
выпуску няякасных вырабаў. 

Даволі часта 
прадпрыемстванаведваюць замежныя 
партнёры, зацікаўленыя ў якаснай 
прадукцыі. Прадукцыю Слуцкага 

мясакамбіната ведаюць далёка за межамі Беларусі. Мясныя далікатэсы можна 
ўбачыць на прылаўках магазінаў Расіі, Казахстана, Узбекістана. Асартымент 
мясакамбіната, тэхналогіі і прапановы ўражваюць, таму заканамерна пашыраецца 
геаграфія рэалізацыі. Напрыклад, «ялавічына на костцы» вельмі запатрабавана ў 
краінах Сярэдняй Азіі і Мытнага саюза. Зараз дамаўляемся наконт паставак 
прадукцыі на тэрыторыю Кітайскай Народнай Рэспублікі. Таксама плануем 
пашырыць рэалізацыю прадукцыі ў Расійскую Федэрацыю. 

 
Прадукцыя Слуцкага мясакамбіната адпавядае патрабаванням айчынных і 

замежных стандартаў, якія пацвярджаюцца дзеяннем сістэм якасці: 
 Сістэма менеджменту якасці ISO 9001 
 Cістэма HACCP у адпаведнасці з патрабаваннямі СТБ 1470 
 Сістэма кіравання аховай працы ў адпаведнасці з патрабаваннямі СТБ 

18001 
 Сістэма экалагічнага менеджменту ў адпаведнасці з патрабаваннямі СТБ 

ISО 14001 

Выключна якасны і смачны асартымент будзе даспадобы людзям розных 
культур і традыцый кухні, упэўнены на прадпрыемстве. Менавіта гэта дазваляе 
пашыраць геаграфію збыту. 

 



Даступны кошт — клопат прадпрыемства 

— Мы імкнёмся, каб наша прадукцыя была 
даступнай кожнаму, але пры гэтым якаснай, — 
зазначае дырэктар. — Рашэнне ў гэтай задачы 
адно — знізіць выдаткі. Паспяхова спраўляемся: 
рацыянальна выкарыстоўваем сыравіну, эканомім 
энергію. Максімальна эфектыўна задзейнічалі 
плошчы і за кошт гэтага зменшылі затраты часу на 
выкананне вытворчых працэсаў. Дзякуючы 
высокатэхналагічнаму абсталяванню і граматнай 
арганізацыі вытворчасці ёсць магчымасць істотна 
эканоміць. Абсталяванне выдатна спраўляецца са 
сваёй задачай, эфектыўна выкарыстоўвае 
сыравіну. Пры гэтым эканомна спажываецца 
энергія, выключаецца верагоднасць памылкі. 

Машыны выконваюць складаныя аперацыі, на якіх раней былі задзейнічаны 
шматлікія працоўныя рукі, — перавага тэхналогій відавочная. Выбар тэхнікі 
арыентаваны на шырокі асартымент прадукцыі з высокімі якаснымі 
характарыстыкамі. 

 
Адчуй смак якасці 

З самага першага дня камбінат забяспечвае высокі ўзровень вытворчасці 
мяснога асартыменту. Спрыяюць гэтаму і своечасовая замена абсталявання, і 
прагрэсіўныя тэхналагічныя працэсы. У выніку вырасла магутнасць 
прадпрыемства, асвойваюцца новыя віды дзейнасці, больш разнастайнай 
становіцца лінейка прадукцыі, пастаянна ўдасканальваецца асартымент. Работнікі 
мясакамбіната імкнуцца павысіць сваю кваліфікацыю. Кіраўніцтва прадпрыемства 
зацікаўлена ў прафесіяналах, таму ахвотна накіроўвае персанал за дадатковай 
адукацыяй і асваеннем новых тэхналогій. 

 
На Слуцкім мясакамбінаце ўвесь працэс, ад метаду забою і на працягу ўсяго 

цыкла вытворчасці (персанал, абсталяванне, памяшканне склада, 
выкарыстаныя сыравіна і інгрэдыенты), адпавядае патрабаванням да 
вытворчасці, вырабу, апрацоўкі, захоўвання і рэалізацыі прадукцыі сістэмы 
добраахвотнай сертыфікацыі «Халяль». Ялавічына праходзіць праверку па 
сістэме «Халяль» звыш года. Сістэму ўкаранілі на прадпрыемстве ў лютым 
2019-га. А з чэрвеня 2020-га ўся прадукцыя Слуцкага мясакамбіната адпавядае 
патрабаванням «Халяль». 

Прадпрыемства адпавядае ўсім актуальным на дадзены момант стандартам і 
нормам вытворчасці. 

Высакаякасныя вырабы ААТ «Слуцкі мясакамбінат» з гонарам вытрымліваюць 
канкурэнцыю на рынку мясапрадуктаў. Больш таго, маюць сваіх верных 
прыхільнікаў, якія патрабуюць у крамах «толькі слуцкае мяса». Такая адданасць 
не здзіўляе: асартымент і якасць каўбасак, вяндліны і іншай смакаты задаволяць 
густы самых патрабавальных гурманаў. 
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