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— З ча ка ных ад сель гас ар га ні за цый 

1,1 млн тон буль бы 185 тыс. тон пой дуць 

на на сен не, ка ля 200 тыс. ад пра вяць на 

пра мпе рап ра цоў ку, 181 тыс. тон — на па-

трэ бы ганд лю і гра мад ска га хар ча ван ня 

(у тым лі ку для за клад кі ў ста бі лі за цый-

ныя фон ды), ас тат няе — для ін шай рэа лі-

за цыі, уклю ча ю чы экс парт, — ад зна чы ла 

на мес нік на чаль ні ка га лоў на га ўпраў-

лен ня рас лі на вод ства Мін сель гас хар ча 

Тац ця на КАР БА НО ВІЧ. — З ча ка на га 

ўра джаю ага род ні ны 180 тыс. тон пла ну-

юць на кі ра ваць на па трэ бы гра мад ска га 

хар ча ван ня і ганд лю, а так са ма для за-

клад кі ў стаб фон ды, 43 тыс. тон бу дзе 

пе ра пра ца ва на, больш за 400 тыс. тон — 

для ін шай рэа лі за цыі, уклю ча ю чы экс-

парт. На пра мпе рап ра цоў ку пой дзе 

41 тыс. тон пла доў і ягад, для ганд лю, 

гра мад ска га хар ча ван ня і стаб фон даў — 

50 тыс. тон, ас тат няе бу дзе рэа лі за ва на 

на рын ках, кір ма шах і за мя жой.

Рэа лі за цыя све жай пло да а га род нін-

най пра дук цыі бу дзе ажыц цяў ляц ца па 

ча ты рох асноў ных ка на лах. Гэ та аб' ек ты 

роз ніч на га ганд лю, сель ска гас па дар чыя 

і зме ша ныя рын кі, кір ма шы і спе цы яль на 

ад ве дзе ныя пля цоў кі, ста бі лі за цый ныя 

фон ды.

Па сло вах Тац ця ны Кар ба но віч, ад зна-

ча ец ца знач нае па мян шэн не коль кас ці 

пра дук цыі, якую за клад ва юць у стаб фон-

ды на між се зон ны пе ры яд 2020/2021 га доў 

у па раў на нні з па пя рэд нім між се зон нем.

— Пы тан не за клад кі стаб фон даў аб-

мяр коў ва ла ся не ад на ра зо ва. З бо ку 

на ша га мі ніс тэр ства бы ла на кі ра ва на 

пра па но ва, каб у пе ры яд ма са вай убор кі 

ўра джаю ў сель гас вы твор цаў у поў ным 

аб' ёме за куп ля лі рас лі на вод чую пра дук-

цыю на між се зон ны пе ры яд. У пра цэ се 

за хоў ван ня ў сель гас ар га ні за цый уз ні кае 

вель мі шмат пы тан няў, у пры ват нас ці па 

вы дат ках. Трэ ба са брац ца і вы пра ца ваць 

агуль нае ра шэн не, якое бы ло б вы гад-

нае ўсім.

Пры ад сут нас ці ў ганд лё вых струк ту рах 

ба зы за хоў ван ня сель гас ар га ні за цыі га то-

выя на плат най асно ве за клю чаць да га во-

ры на за хоў ван не пра дук цыі ў між се зон не 

ў сва іх спе цы я лі за ва ных схо ві шчах.

Мін сель гас харч па ста ян на пра цуе з 

МАРГ, Бел ка ап са ю зам, кан цэр нам «Бел-

дзярж харч прам» па пы тан нях за бес пя-

чэн ня на сель ніц тва і пе ра пра цоў чых 

прад пры ем стваў пло да а га род нін най пра-

дук цы яй. Як ад зна чыў прад стаў нік МАРГ, 

яшчэ ў па чат ку жніў ня быў за цвер джа ны 

план ме ра пры ем стваў па за бес пя чэн ні 

на сель ніц тва све жай пло да а га род нін-

най пра дук цы яй ура джаю 2020 го да. Ён 

пра ду гледж ваў за бес пя чэн не пер ша чар-

го вых па ста вак вы ра шча най пра дук цыі 

на ўнут ра ны ры нак, ар га ні за цыю сель-

ска гас па дар чых кір ма шоў, па шы рэн не 

мес цаў про да жу, ства рэн не ра бо чых груп 

па ма ні то рын гу га тоў нас ці ага род ні нас хо-

ві шчаў да за клад кі пра дук цыі, пра вя дзен-

не кант роль на-ана лі тыч ных ме ра пры ем-

стваў на роз ніч ных ганд лё вых аб' ек тах.

— Лі чым, што вы ка нан не гэ та га пла на 

бу дзе спры яць ак ты ві за цыі про да жу на 

спа жы вец кім рын ку якас най бе ла рус кай 

пра дук цыі па пры маль ных цэ нах, — да-

даў Мі ха іл Жы га ла. — Яшчэ ле тась бы ла 

ство ра на між ве да мас ная ра бо чая гру па па 

кант ро лі за на сы чэн нем рын ку хар чо вы мі 

та ва ра мі, у тым лі ку се зон най вы твор час ці. 

У ве рас ні-каст рыч ні ку яе дзей насць бу дзе 

скан цэнт ра ва на на пы тан нях за бес пя чэн-

ня пло да а га род нін най пра дук цы яй.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

ЯКАС НАЯ ПРА ДУК ЦЫЯ 
ПА ПРЫ МАЛЬ НЫХ ЦЭ НАХ

Сё ле та ў гас па дар ках Бе ла ру сі 

ўсіх ка тэ го рый ча ка ец ца 

вы твор часць буль бы на ўзроў ні 

6,1 млн тон, пла доў і ягад — 

601 тыс. тон, ага род ні ны — 

1,76 млн тон. У тым лі ку ў сель-

гас ар га ні за цы ях і ся лян скіх 

(фер мер скіх) гас па дар ках 

пла ну юць атры маць 1,1 млн тон 

буль бы (на ўзроў ні мі ну ла га 

го да), 170 тыс. тон пла доў і ягад 

(на 8 % больш), з іх 160 тыс. тон 

яб лы каў, а так са ма 625,5 тыс. тон 

ага род ні ны з ад кры та га 

і за кры та га грун ту (на 2 % больш). 

У пла нах са браць 146 тыс. тон 

бе ла ка чан най ка пус ты, 76 тыс. тон 

ста ло вых бу ра коў, 210 тыс. тон 

морк вы, 41,3 тыс. тон рэп ча тай 

цы бу лі, 81 тыс. тон та ма таў, 

51,2 тыс. тон агур коў, 4,4 тыс. тон 

зя лё на га га рош ку, 0,5 тыс. тон 

фа со лі.

На пы тан ні ка рэс пан дэн та 

«Звяз ды» ге не раль ны ды рэк-

тар На цы я наль на га мас тац ка-

га му зея Бе ла ру сі Ула дзі мір 

Пра кап цоў ад ка заў у пя рэ да-

дзень XXVІІ Дня бе ла рус ка га 

пісь мен ства ў Бя лы ні чах.

— Ула дзі мір Іва на віч, ня даў на ў 

прэс-цэнт ры Бел ТА пра хо дзі ла тра-

ды цый ная «Экс перт ная се ра да». Га-

ва ры лі пра вы клі кі, якія гра мад ска-

па лі тыч ная сі ту а цыя ста віць пе рад 

ін тэ лі ген цы яй кра і ны...

— І я ха цеў бы паў дзель ні чаць 

у раз мо ве на гэ тую тэ му. Шка да, 

што не змог. А ўво гу ле, як мне па-

да ец ца, пы тан не па трэб на ста віць 

кры ху іна чай. Вар та сён ня дыс ку-

та ваць, раз ва жаць пра тое, дзе 

мес ца на цы я наль най ін тэ лі ген цыі. 

У ства раль ных дзе ях ці ў ак цёр скай 

ба раць бе на ву лі цах. Не, я на ват не 

Ку па лаў скі тэ атр маю на ўва зе і ўсё

тое, што ва кол яго ад бы ва ец ца. 

Я прос та ду маю пра тое, што кож ны

крок, кож нае ра шэн не тых лю дзей, 

хто ад но сіць ся бе асаб лі ва да твор-

чай ін тэ лі ген цыі, па він ны быць раз-

важ лі выя, ра зум ныя. Раз бу раль ныя 

па мкнен ні — гэ та ча сам вы гля дае 

стыль на, сме ла... Так, для не ка га 

сме ла, мо жа быць, на ват пры го-

жа, ка лі ўліч ваць мас тац кі пункт 

гле джан ня. Але што бу дзе пас ля 

раз бу рэн ня і раз ва лу?! Ка неш не ж, 

усім зра зу ме лая ры та рыч насць 

гэ та га пы тан ня.

— Якой вы ба чы це ро лю твор-

цаў, мас та коў у шы ро кім пла не — 

сло ва, сцэ ны, мас та коў як май строў 

пэнд зля, у гра мад скім жыц ці?

— Гра мад скае жыц цё, як і па-

лі тыч нае, заў сё ды су вы мя ра ец ца 

з са цы яль ны мі па мкнен ня мі гра-

мад ства. І аду ка цыя, куль ту ра зай-

ма юць сён ня не апош нюю ро лю ў 

на шай рэ ча іс нас ці. Па га дзі це ся, і 

аду ка цыя, і куль ту ра, асвет ніц кая 

пра ца, на ву ко вая ра бо та — усе гэ-

тыя склад ні кі па тра бу юць унік лі вай, 

паў ся дзён най кар пат лі вай пра цы. 

Мі тын гоў шчы на тут не пра хо дзіць. 

Так, кож ны твор ца — гэ та ча ла век-

адзін ка. І, зразумела ж, вар та ўліч-

ваць яго ін ды ві ду а лісц кі ха рак тар. 

Але ў агуль най за да чы ўплы ваў 

мас тац тва, куль ту ры на гра мад ства 

нам па трэб на і агуль нае ра зу мен не 

мэт, нам па трэб ны адзін ства, кан-

са лі да цыя ў бу даў ніц тве су ве рэн-

най і не за леж най Бе ла ру сі.

Вось ня даў на па дзе яй у на шым 

На цы я наль ным му зеі ста ла ся вы-

стаў ка «Чыр во ны код». Ко лер у роз-

ных ра бо тах — жы ва пі се, скульп ту-

ры, гра фі цы — зра біў ся сім ва лам, 

які аб' яд ноў вае. І гэ ты ко лер, гэ тыя 

ра бо ты — з роз ных ча сін, роз ных 

дзе ся ці год дзяў.

— Му зей і вы аса біс та, Ула дзі мір 

Іва на віч, над звы чай шмат ро бі це 

для за ха ван ня гіс та рыч най спад-

чы ны ў га лі не вы яў лен ча га мас-

тац тва...

— Не бу ду асоб на спы няц ца, 

коль кі на мі бы ло зроб ле на па за ха-

ван ні, кан сер ва цыі Мір ска га зам ка.

Гэ та част ка жыц ця, ка лі хо ча це, 

На цы я наль на га мас тац ка га... Кры ху 

звяр ну ўва гу на вы да вец кія, кніж ныя 

пра ек ты, звя за ныя з пра па ган дай 

гіс то рыі вы яў лен ча га мас тац тва Бе-

ла ру сі. Мы ўдзяч ны, што з му зе ем 

у доб рых ста сун ках Мі ніс тэр ства 

ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 

кніж ныя вы да вец твы кра і ны. І «Бе ла-

русь», і «Бе ла рус кая Эн цык ла пе дыя 

імя Пет ру ся Броў кі», і «Мас тац кая 

лі та ра ту ра» — з усі мі гэ ты мі вы да-

вец тва мі мы вель мі шмат вы пус ці лі 

роз ных вы дан няў, якія, не су мнен на, 

уплы ва юць на мас тац кае вы ха ван-

не гра мад ства, якія ра зам уяў ля юць 

са бою гіс то ры ка-мас тац кую біб лі я-

 тэ ку. Дзяр жа ва іс тот на па спры я-

 ла на ра джэн ню гэ тых кніг, а лю дзі 

твор чыя, апан та ныя, і вы да вец кія 

ра бот ні кі, і на шы му зей шчы кі, без 

ліш ня га шу му, без пус той вал туз-

ні, зра бі лі тое, што ўжо сён ня мож-

на лі чыць з'я вай на дзе ся ці год дзі. 

З да па мо гай гэ тых аль бо маў, кніг 

па-но ва му, бо лей шы ро ка мож на 

пра чы таць лё сы В. Бя лы ніц ка га-Бі-

ру лі, Ф. Ру шчы ца, ін шых мас та коў, 

зра зу мець, асэн са ваць іх ад но сі ны 

з гра мад ствам і ўла дай.

— За раз ней кая ці шы ня ў да чы-

нен ні да тэ мы Му зей на га квар та-

ла...

— Гэ та ўні каль ны пра ект. І ці-

шы ня за раз толь кі ін фар ма цый ная. 

Ра бо ты, да лей шае пра ек та ван-

не — усё пра цяг ва ец ца. Я аса біс та 

ўдзяч ны Прэ зі дэн ту на шай кра і ны 

Аляк санд ру Ры го ра ві чу Лу ка шэн ку 

за па ста ян ную ўва гу да гэ тай тэ мы. 

Спа дзя ю ся, што Му зей ны квар тал 

бу дзе са праўд ным упры гож ван нем 

ста лі цы Бе ла ру сі, бу дзе пры цяг ваць 

у Мінск яшчэ бо лей ту рыс таў з да-

лё ка га і бліз ка га за меж жа.

— Пан дэ мія іс тот на паў плы ва-

ла на но выя пра ек ты вы ста вач на га 

ха рак та ру ў На цы я наль ным мас-

тац кім му зеі?

— COVІD-19 на ўсё, не су мнен на, 

паў плы ваў. Але гэ та яшчэ і вы пра-

ба ван не для куль тур на-асвет ніц кіх 

уста ноў. Нам да во дзіц ца яшчэ бо-

лей ге не ры ра ваць ідэй, пры дум-

ваць пры ваб ных твор чых пра ек таў. 

І шмат што атрым лі ва ец ца. Му зей 

з дня ў дзень за пра шае на но выя 

су стрэ чы. За пра ша ем у му зей і чы-

та чоў «Звяз ды»!..

Гу та рыў Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

ЗА АДЗІ НУЮ 
БЕ ЛА РУСЬ!

У пад трым ку бяс пе кі і ста біль нас ці
У Ма гі лёў скай воб лас ці пра цяг ва юц ца ак цыі ў пад трым ку мі ру 

і спа кою ў Бе ла ру сі. У ста ра жыт ным Мсці сла ве ўжо ста ла тра-

ды цы яй кож ны ты дзень пра во дзіць кан цэр ты «Бе ла русь — гэ та 

мы» ў пар ку мі ру. Чар го вы ад быў ся ў се ра ду.

— Парк мі ру — са мае па пу ляр нае мес ца ў го ра дзе, дзе лю бяць 

ад па чы ваць на шы жы ха ры, — удак лад няе на чаль нік ад дзе ла ідэа-

ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Мсці слаў ска-

га рай вы кан ка ма На тал ля БІС КУП. — Сва і мі пес ня мі твор чыя 

ка лек ты вы ра ё на хо чуць да нес ці да лю дзей, што мы ра зам і мы 

за мір. Па коль кі за раз ідзе ме сяч нік бе ла рус кай сім во лі кі, у пра-

гра ме па тры я тыч ныя пес ні. Та кія ж кан цэр ты пра хо дзяць сён ня і 

ў ма лень кіх вёс ках, там сваю твор часць дэ ман стру юць ра бот ні кі 

клуб най сіс тэ мы.

У адзі най звяз цы з ар тыс та мі пра цу юць і мсці слаў скія біб лі я тэ-

ка ры. У цэнт раль най ра ён най біб лі я тэ цы для да рос лых прай шла 

вы стаў ка бе ла рус кай сім во лі кі, ана ла гіч нае ме ра пры ем ства пла ну-

ец ца зра біць і для дзя цей. Сек тар спор ту і ту рыз му рай вы кан ка ма 

ар га ні зоў вае ве ла пра бе гі. Не так даў но ве ла ама та ры пра еха лі з 

чыр во на-зя лё ны мі сцяж ка мі па Мсці сла ве, а ама та ры арм рэс лін га 

паў дзель ні ча лі ў кон кур се асіл каў. У су бо ту пла ну ец ца пра вес ці 

яшчэ адзін ве ла пра бег — ад кур га на Сла вы да пар ку мі ру ў Мсці-

сла ве.

У Чэ ры ка ве ў се ра ду ад быў ся флэш моб «Гэ та Бе ла русь мая». 

Ка ля 40 хлоп цаў і дзяў чат вы ка на лі ха рэа гра фіч ную кам па зі цыю 

на зна ка мі тую пес ню «Это — наши го ро да/ Это — бе лая зем ля/ 

Это — мой на род любимый/ Это — Бе ла русь моя».

— А ўчо ра мы пад тры ма лі рэс пуб лі кан скую ак цыю «Пунк ты мі-

ру», на якой раз да ва лі жы ха рам на ша га го ра да сту жач кі і сцяж кі з 

дзяр жаў най сім во лі кай, — па ве да міў пер шы сак ра тар Чэ ры каў-

ска га ра ён на га ка мі тэ та БРСМ Аляк сандр ША РА ЕЎ. — У пла нах 

ар га ні за ваць яшчэ і пра цоў ную ак цыю — на вес ці па ра дак у на шым 

пар ку Пе ра мо гі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Мер ка ван не
Ула дзі мір ПРА КАП ЦОЎ: 

«ВЫ ПРА БА ВАН НІ СПРА ВА МІ...»
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Здарэнне

РА ТА ВАЛЬ НІ КІ 
ЗНАЙ ШЛІ 

97-ГА ДО ВУЮ 
ЖАН ЧЫ НУ

8 ве рас ня ў 15.16 у цэнтр апе ра тыў на га 

ўпраў лен ня Жыт ка віц ка га ра ён на га 

пад раз дзя лен ня МНС па сту пі ла 

па ве дам лен не аб жан чы не, якая за блу кала 

ў ляс ным ма сі ве ка ля вёс кі Па лос це ві чы. 

Не ад клад на да мес ца по шу каў вы еха лі 

ра та валь ні кі, у тым лі ку по шу ка ва-вы-

ра та валь ная гру па Пін ска га цэнт ра 

Рэс пуб лі кан ска га атра да спе цы яль на га 

пры зна чэн ня МНС.

Як па ве дам ляе МНС, вы свет лі ла ся, што знік лая 

97-га до вая пен сі я нер ка пра жы вае ў вы шэй на зва-

ным на се ле ным пунк це. Днём ра ней пры клад на 

ка ля 14.00 жан чы на сыш ла ў лес у гры бы і не 

вяр ну ла ся. Тры во гу за біў са цы яль ны ра бот нік, не 

знай шоў шы пен сі я нер ку до ма. Для пра вя дзен ня 

по шу каў бы лі за дзей ні ча ны ра та валь ні кі, ра бот-

ні кі мі лі цыі і ра бот ні кі Жыт ка віц ка га ляс ніц тва. 

9 ве рас ня ў 10.19 жан чы на бы ла зной дзе на ра та-

валь ні ка мі су мес на з мі лі цы яй.

Атрад вы явіў жан чы ну пры аб сле да ван ні не-

жы лой част кі вёс кі ў вы со кай тра ве і хмыз ня ку 

не да лё ка ад за ба ло ча на га ўчаст ка пры лег ла га 

ле су, што за 800 мет раў ад до ма пен сі я нер кі. Да 

гэ та га мо ман ту яна бы ла зня сі ле на і з цяж кас цю 

раз маў ля ла. Ёй ака за лі пер шую ме ды цын скую да-

па мо гу і апе ра тыў на на мо та ўсю ды хо дзе да ста ві лі 

да мес ца жы хар ства, дзе на па ілі га ра чай гар ба тай 

і ча ка лі пры ез ду бры га ды ме ды каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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