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Та ліс ма ны Гуль няў-2020 у То кіа 
атры ма лі ім ёны

Сі не-бе лы алім пій скі та ліс ман Мі рай та ва і бе ла-чыр-

во ны сім вал Па ра а лім пі я ды Са мэй ці атры ма лі свае 

ім ёны па вы ні ках га ла са ван ня школь ні каў Япо ніі.

Акра мя ім ёнаў і яр ка га вон ка ва га вы гля ду, у абод вух 

пер са на жаў ёсць свая гіс то рыя. Кры ні цай на тхнен ня па слу-

жыў япон скі фальк лор. Імя Мі рай та ва ўтва ры ла ся ў вы ні ку 

зліц ця двух іе рог лі фаў — «бу ду чы ня» і «веч насць». Сім вал 

Алім пі я ды ша нуе ста ра жыт ныя тра ды цыі, з якіх ён чэр пае 

ве ды пра бу ду чы ню. Ха рак тэр ны мі ры са мі Мі рай та вы з'яў-

ля юц ца аб вост ра нае па чуц цё спра вяд лі вас ці і не су ціш ны 

за пал да спор ту. Так са ма ён ва ло дае здоль нас цю ру хац ца 

з не бы ва лай хут ка сцю.

Наз ва та ліс ма на Па ра а лім пі я ды Са мэй ці азна чае адзін з 

ві даў квіт не ю чай са ку ры. Ха рак тэр на, што яго імя су гуч нае 

з анг лій скай «so mіghty» («та кі ма гут ны»). Са мэй ці вель мі 

моц ны фі зіч на і ду хоў на, што ро біць яго бліз кім з па ра -

а лім пій ца мі, якія лю бой ца ной пе ра адоль ва юць пе ра шко ды 

і па шы ра юць ме жы маг чы ма га. Як і яго ся бар Мі рай та ва, 

Са мэй ці ва ло дае эк стра ар ды нар ны мі здоль нас ця мі: тэ ле-

па тыя, су пер моц і ўмен не лё таць.

Абод ва та ліс ма ны жы вуць як у ліч ба вым, так і ў рэ аль-

ным све це. Яны пе ра мя шча юц ца па між све та мі дзя ку ю чы 

ін тэр нэ ту.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Ле та Ле та   
ў го ра дзеў го ра дзе

СУ СТРЭ НЕМ СЯ 
Ў МУ ЗЕІ

Зра біць су мес ны вя чэр ні 

пра ме над і прай сці 

па ўсіх кут ках род най 

кра і ны за не каль кі 

га дзін пра па ну юць 

ах вот ным ка нал 

«Куль ту ра» Бе ла рус ка га 

ра дыё і Бе ла рус кае 

гра мад скае аб' яд нан не 

эк скур са во даў 

і гі даў-пе ра клад чы каў. 

26 лі пе ня ад бу дзец ца 

не звы чай ная пра гул ка 

па ста ліч ным му зеі 

ва лу ноў, ме жы яко га, 

ка лі зір нуць на парк 

пло шчай сем гектараў 

з вы шы ні, утва ра юць 

кон ту ры Бе ла ру сі.

Эк скур сію, што пач нец ца 

а 19-й га дзі не, бу дзе вес ці 

май стар эк скур сій най спра вы 

Мі ка лай Чыр скі, які рас ка жа 

мност ва ці ка вых фак таў і за-

хап ляль ных ле ген даў не толь кі 

пра рэшт кі ле да ві ко ва га пе ры я -

ду, зве зе ныя ў му зей з роз-

ных кут коў Бе ла ру сі, але і пра 

ін шыя эта пы на шай агуль най 

гіс то рыі. 

Так са ма ў су стрэ чы воз ьмуць 

удзел твор чыя су пра цоў ні кі 

ра дыё «Куль ту ра», га то выя 

да не фар маль ных ста сун каў 

са слу ха ча мі. 

Па пя рэд не за пі сац ца на эк-

скур сію мож на на афі цый ным 

сай це ка на ла www.radіokultura.by 

аль бо па рэ дак цый ным ну ма-

ры +375 (17) 284-84-11.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК



УСЯГО ПА КРАІНЕ:
951,4

28,8

15,5

Умоўныя абазначэнні:
– Намалочана збожжа, тысяч тон
– Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара
– Сабрана збожжавых і зернебабовых 
культур, у працэнтах да плана.

Віцебская 
вобл.:
  10,93
  29,1
  1,14

Брэсцкая 
вобл.:
  446,4
  29,1
  45,6

Гомельская 
вобл.:
  94,3
  21,1
  13,6

Гродзенская 
вобл.:
  264,6
  31,8
  25,3

Мінская 
вобл.:
  133,4
  29,8
  9,12

Магілёўская 
вобл.:
  1,83
  22,7
  0,24

Па стане 
на 24.07.2018

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  

Пла ціць за «ка му нал ку» 
бу дзем па-но ва му. За што і ка лі?
Асоб ны кра нік на па ліў ага ро да па куль не за па тра ба ва ны

Сё лет ні на рых тоў чы се зон для Бел-

ка ап са ю за склад ва ец ца ўда ла. Ужо 

за куп ле на 1,6 ты ся чы тон чар ніц — 

гэ та ў шэсць ра зоў больш, чым за 

ўвесь мі ну лы год. Мяр ку ю чы па ўмо-

вах на двор'я, чар ні цы (ра зам з дур-

ні ца мі) пра тры ма юц ца да жніў ня.

Што да ты чыц ца кос тач ка вых куль тур 

(ча рэш ні, віш ні, алы чы), то іх пры маць па-

ча лі толь кі паў та ра тыд ня та му, але ўжо 

на рых та ва на 156 тон (у 1,3 ра за больш за 

мі ну ла год ні аб' ём). Са до вых су ніц за куп-

ле на 1070 тон (на 11 % больш за ўзро вень 

2017 го да), з якіх 590 тон та вар ных ягад, 

чыр во ных і чор ных па рэ чак — 1113 тон 

(плюс 20 %), ма лін — 25 тон (плюс 10 %), 

агрэс ту — З0 тон (у 10,8 ра за больш за 

ле таш ні па каз чык).

На за ку пач ныя цэ ны са до вых ягад 

уплы ва юць пе ра пра цоў чыя прад пры ем-

ствы, а вось цэ ны на дзі ка рос лую пра дук-

цыю ў мно гім вы зна ча юць экс пар цё ры.

Ця пер спа жыў та ва рыст вы пры ма юць 

у на сель ніц тва і рэа лі зу юць гры бы, ма-

 ла дую буль бу, агур кі, та ма ты, ка пус ту. 

У кра і не ад кры та 750 пры ёма-на рых тоў чых

пунк таў. За куп кі вя дуць так са ма больш 

за пяць ты сяч крам. У кож ным ра ё не пра-

цуе ад трох да дзе ся ці ма біль ных па за-

штат ных на рых тоў шчы каў. Каб за хоў ваць 

пра дук цыю, у сіс тэ ме ка а пе ра цыі ёсць 

297 ха ла дзіль ных уста но вак агуль ным 

аб' ёмам 6,4 ты ся чы тон. Плюс пра цуе 

дзве лі ніі шо ка вай за ма роз кі.

Ку ды да лей ідзе за куп ле ная са да ві-

на і га род ні на? 60 % буль бы, на прык лад, 

рэа лі зу ец ца ў роз ніч най ганд лё вай сет-

цы і на рын ках, 3—5 % ад праў ля юць на 

пра мыс ло вую пе ра пра цоў ку, 35 % — на 

экс парт. Што да ас тат няй га род ні ны, то 

70 % пра да ец ца ў роз ні цу, ас тат няе — на

пе ра пра цоў ку. Боль шасць гры боў 

(80—90 %) ідзе на пры лаў кі кра і ны. А вось 

чар ні цы амаль цал кам (90 %) па стаў ля-

юць на экс парт.

Спа жыў та ва рыст вы ак тыў на су пра-

цоў ні ча юць з фер мер скі мі гас па дар ка мі. 

За клю ча на 560 да га во раў на аб' ём больш 

за 20 ты сяч тон у асар ты мен це.

— Для нас гэ та плюс, бо фер ме ры вы-

раб ля юць сар та вую пра дук цыю на леж-

най якас ці, якая за па тра ба ва на ў тым 

лі ку і за мя жой, — ад зна чае на чаль нік 

упраў лен ня на рых то вак Бел ка ап са ю за 

Ак са на СКІН ДЭР. — Ра бо та з гас па дар-

ка мі да зво лі ла па вя лі чыць асар ты мент 

пра дук цыі, якую яны вы рошч ва юць. Ра-

ней на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ма ла зай ма лі ся 

зя ле ніў ны мі куль ту ра мі, а ця пер што год 

аб' ем іх рэа лі за цыі праз сіс тэ му ка а пе ра-

цыі пры рас тае на 15—20 пра цэн таў. Та кіх 

куль тур мы пра да ём звыш 125 тон за год. 

Гэ та ве лі зар ны аб' ем, на мой по гляд.

А вось з бе ла рус кім час на ком па куль 

скла да на. Па сло вах Ак са ны Скін дэр, 

шэ раг фер ме раў спра ба ва лі зай мац ца 

гэ тай куль ту рай, але якас ныя па ра мет-

ры, якія на зі ра юц ца пры збо ры, вель мі 

скла да на за ха ваць у між се зон ны пе ры яд. 

Та му ўзім ку на пры лаў ках час цей ба чым 

кі тай скі час нок.

Што год Бел ка ап са юз за куп ляе сель-

ска гас па дар чай, дзі ка рос лай пра дук цыі 

і дру гас ных ві даў сы ра ві ны на 250—300 

міль ё наў руб лёў. Удзель ная ва га за ку-

пак у на сель ніц тва — 70—80 %. За пра-

дук цыю і сы ра ві ну на сель ніц тву што год 

вы плач ва ец ца больш за 70 міль ё наў до-

ла раў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ



Спа жы вецСпа жы вец  

«Све жыя» жы роў кі 
атры ма ем у жніў ні 
за лі пень

На га да ем, што з гэ та-

га ме ся ца пе ра гле джа ны ў 

бок па ве лі чэн ня нар ма ты-

вы на элект ра энер гію для 

тых, чые жы лыя па мяш кан-

ні не аб ста ля ва ны сіс тэ ма-

мі цэнт раль на га га ра ча га 

во да за бес пя чэн ня і цэнт-

ра лі за ва на га за бес пя чэн ня 

пры род ным га зам. Для гэ-

тай ка тэ го рыі нар ма тыў па-

вы ша ны да 250 кВт·га дзін. 

Больш за тое, пры спа жы-

ван ні ад 250 да 400 кВт·га-

дзін апла та так са ма бу дзе 

пра во дзіц ца па суб сі да ва-

ных та ры фах, але з пры мя-

нен нем па вы ша ю ча га ка э-

фі цы ен та 1,3. І толь кі пры 

пе ра вы шэн ні 400 кВт·га дзін 

пла ціць прый дзец ца па эка-

на міч на аб грун та ва ных та-

ры фах.

Так са ма па ча ла пра ца-

ваць зніж ка на ацяп лен не ў 

10 % на пра ця гу трох га доў 

для тых, хто за свой кошт 

уста но віць пры бо ры ін ды-

ві ду аль на га ўлі ку рас хо ду 

цеп ла вой энер гіі. А тым, у 

ка го ўжо бы лі та кія лі чыль-

ні кі да 1 сту дзе ня гэ та га го-

да, але імі не ка рыс та лі ся, 

бу дзе зроб ле на зніж ка ў 5 % 

на ацяп лен не на пра ця гу 

трох га доў, ка лі яны пач нуць 

аплач ваць па пры бо рах.

З пер шых дзён лі пе ня 

не пра цу ю чыя пен сі я не ры, а 

так са ма тыя, хто мае пра ва 

на льго ты па апла це жыл лё-

ва-ка му наль ных пла ця жоў, 

і ін ва лі ды III гру пы мо гуць 

аплач ваць па слу гі элект-

ра- і га за за бес пя чэн ня па 

суб сі да ва ных та ры фах у 

да чы нен ні да двух жы лых 

па мяш кан няў: па ад ра се 

аба вяз ко вай рэ гіст ра цыі 

па мес цы жы хар ства і рэ-

гіст ра цыі па мес цы зна хо-

джан ня.

У лі пе ні, ка лі б не за ле вы, 

мог бы за пра ца ваць «асоб-

ны кра нік на па ліў ага ро да». 

Гас па да ры ін ды ві ду аль ных 

да моў, якія ўтрым лі ва юць 

жы вё лу і зай ма юц ца ага-

ро дам, мо гуць уста на віць 

асоб ны пры бор улі ку спа-

жы ван ня ва ды. Ён бу дзе 

кант ра ля ваць рас ход ва ды 

ме на ві та на па ліў і ўтры-

ман не жы вё лы, і гэ ты аб' ём 

ва ды бу дзе вы клю чац ца з 

пла ты за па слу гу во да ад-

вя дзен ня.

На ступ ныя зме ны 
ўба чым у ліс та па дзе. 
Ка лі бу дзем пла ціць 
за каст рыч нік

«Не пла ціць за смец це, 

яко га ня ма» мож на бу дзе 

з па чат ку каст рыч ні ка. Так, 

улас ні кі ад на ква тэр ных, бла-

кі ра ва ных жы лых да моў, у 

якіх ні хто не пра пі са ны, змо-

гуць на 6 ме ся цаў у ка лян-

дар ным го дзе пры пы няць 

ака зан не па слу гі па абы хо-

джан ні з цвёр ды мі ка му наль-

ны мі ад хо да мі. І, ад па вед на, 

не пла ціць за гэ та.

Тыя, хто жы ве ў ін тэр на-

це і за клю чыў да га вор най му 

жы ло га па мяш кан ня, за каст-

рыч нік аба вя за ны ўно сіць 

пла ту за во да за бес пя чэн не, 

во да ад вя дзен не, элект рыч-

ную энер гію. Гэ та да ты чыц-

ца ў тым лі ку спа жы ва най 

элект ра энер гіі на асвят лен не 

да па мож ных па мяш кан няў і 

ра бо ту аб ста ля ван ня, а так-

са ма са ні тар на га ўтры ман ня 

да па мож ных па мяш кан няў. 

Ува га! У аба вяз ко вым па рад-

ку трэ ба бу дзе пла ціць за ўсе 

па слу гі, якія на ліч ва юц ца ў 

за леж нас ці ад коль кас ці не 

за рэ гіст ра ва ных, а тых, хто 

пра жы ва е.

Так са ма з каст рыч ні ка 

пач не дзей ні чаць но вы па-

ра дак лік ві да цыі да пу шча-

ных вы ка наў цам па мы лак, 

у вы ні ку якіх пры хо дзіц ца 

да дат ко ва на лі чаць пла-

цель шчы ку пэў ныя су мы. 

Да на лі чэн не ця пер маг чы-

ма ажыц цяў ляць толь кі за 

тры ме ся цы.

Сяр гей КУР КАЧ



У апош нія дні чэр ве ня ў на шай кра і не 

пе ра гле дзе лі па ра дак раз лі каў і ўня сен ня пла ты 

за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі («Звяз да» 

за 6 лі пе ня). Дык вось, асноў ныя зме ны ўсту пі лі 

ў сі лу з 1 лі пе ня, а асоб ныя — з 1 каст рыч ні ка.

УРА ДЖАЙ НЫ ГОД
На рых тоў ка чар ніц вы рас ла ў 6 ра зоў, а агрэс ту — у 11

 ЗА КУ ПАЧ НЫЯ ЦЭ НЫ
(за кі ла грам)
Яб лы кі апад — ад 3 да 5 ка пе ек.

Яб лы кі та вар ныя — ад 60 ка пе ек 

да 1,2 руб ля.

Ма лі ны — ад 1,5 да 2,5 руб ля.

Чар ні цы — ад 3,5 да 4 руб лёў.

Лі січ кі — ад 4,5 да 7 руб лёў.

Ба ра ві кі— ад 5 да 7 руб лёў.

Час нок — ад 3,5 да 4 руб лёў.

БЛІЗ КІЯ 
ДА ПЕР ША ГА МІЛЬ Ё НА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У цэ лым жа на Брэст чы не ў лі да рах зна хо дзіц ца Брэсц-

кі ра ён, дзе ўбра на больш за 57 % пло шчаў. Да лей па 

спі се Бя ро заў скі (53,5 %), Пру жан скі (53 %) і Ка мя нец кі 

(47,3 %) ра ё ны. Са мая вы со кая ўра джай насць за фік са-

ва на ў Ба ра на віц кім ра ё не (34,9 ц/га). Пры гэ тым аг ра рыі 

ад зна ча юць, што для Ба ра на віц ка га ра ё на гэ та не вя лі кая 

ўра джай насць. Убор ка так са ма ад роз ні ва ец ца і тэ ры та ры-

яль на: у паўд нё вай част цы ўжо ўбра лі збож жа прак тыч на з 

па ло вы пло шчаў, а паў ноч ныя рэ гі ё ны зна хо дзяц ца толь кі 

на па чат ко вай ста дыі (убра на ка ля 16 % пло шчаў).

На пя рэ дад ні пер шы ў Мін скай воб лас ці 1 ты ся чу тон збож-

жа на ма ла ціў экі паж са Слуц ка га ра ё на. Доб ра па пра ца ва лі 

бра ты Аляк сандр і Ула дзі мір АН ЦІП ЦА ВЫ з дзярж прад-

пры ем ства «Саў гас «Рач ка ві чы» Бе ла рус кай чы гун кі.

Поў ным хо дам ідзе ўбо рач ная ва ўсёй Гро дзен скай воб-

лас ці. У рэ гі ё не ўжо ўбра лі больш за 21 % пло шчаў. У лі да-

рах Зэ львен скі (38 %), Свіс лац кі (35 %) і Во ра наў скі (34 %) 

ра ё ны. У Гро дзен скім і Ка рэ ліц кім ра ё нах з ад на го гек та ра 

збі ра юць па 45,6 ц і 43,4 ц ад па вед на.

Со чаць за тэх ні кай ан лайн
А ў Мін скай воб лас ці ў ан лайн-рэ жы ме пла ну ец ца ад соч-

ваць ра бо ту сель гас тэх ні кі. Як ад зна чыў на чаль нік упраў-

лен ня ме ха ні за цыі і ін вес ты цый ка мі тэ та па сель скай 

гас па дар цы і хар ча ван ні Мі набл вы кан ка ма Ва сіль СЫ-

СО ЕЎ, ноу-хау бу дзе пра ца ваць з да па мо гай дат чы каў 

са чэн ня, якія ўста ля ва ныя на ру ха ві ках трак та роў. Гэ та 

да зво ліць на зі раць за ўзвор ван нем у ан лайн-рэ жы ме.

Дат чы кі да зво ляць пра вес ці ана ліз за груз кі трак та ра, 

аца ніць яго ра бо ту, ад зна чыць, коль кі га дзін ён быў у по лі, 

які аб' ём ра бо ты вы ка наў, ці ме лі мес ца пра стоі і не санк-

цы я на ва ныя апе ра цыі.

Іна ва цыя ста ла маг чы май дзя ку ю чы з'яў лен ню но вых 

трак та роў у гас па дар ках воб лас ці: уся го пла ну ец ца за ку піць 150, 

з іх 44 ужо па сту пі лі ў рас па ра джэн не гас па да рак.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.


