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ПА-СЯ МЕЙ НА МУ
Да сле да ван не да па мо жа 
ра за брац ца ў пы тан нях 
ген дар на га раў на праўя 

і ста рэн ня на цыі
Сён няш нія сем'і ста лі менш ста біль ны мі, больш 

скла да ны мі і вель мі раз на стай ны мі ў пла не ад но сін 
па між па ка лен ня мі і по ла мі. Ста рэн не на сель ніц тва, 
на ра джэн не дзя цей у ня поў ных сем' ях, бяз дзет насць і 
ін шыя ак ту аль ныя пы тан ні дэ ма гра фіч най па лі ты кі бу-
дуць вы ву чац ца пад час са цы я ла гіч на га да сле да ван ня 
«Фар мі ра ван не сям'і, ста біль насць ся мей ных ад но сін і 
на ра джаль насць у змен лі вых са цы яль на-эка на міч ных 
умо вах жыц ця бе ла ру саў», якое пач нец ца ў кра і не ў 
лю тым 2017 го да.

Яно пра во дзіц ца ў ме жах пра ек та «Пад трым ка рэа-
лі за цыі на цы я наль най пра гра мы дэ ма гра фіч най бяс пе кі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь» і ка ар ды ну ец ца Мі ніс тэр ствам 
пра цы і са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі. Яшчэ да па-
чат ку да сле да ван ня іс нуе вя лі кі по пыт на яго вы ні кі, і 
на ву коў цы за дум ва юц ца над тым, у якіх га лі нах мож на 
бу дзе ска рыс таць атры ма ную ін фар ма цыю.

— Да сле да ван не мае прак тыч ную ка рысць. Яго 
да ныя трэ ба раз гля даць шы рэй, чым у кан тэкс це 
дэ ма гра фіч най па лі ты кі. Яны мо гуць стац ца ка рыс-
ны мі не толь кі для на ву ко ва га ася род дзя, але і для 
ўлад ных струк тур, якія пры ма юць ра шэн ні. Мы змо-
жам пра ана лі за ваць пы тан ні ген дар на га раў на праўя, 
раз гле дзець праб ле му ста рэн ня на цыі, — ад зна чы ла 
Але на КАСЬ КО, на мес нік прад стаў ні ка Фон ду ААН 
у галіне на ро да на сель ніц тва (ЮНФ ПА) у Бе ла ру сі. — 
У 2020 го дзе Мі ніс тэр ству пра цы і са цы яль най аба ро ны 
на сель ніц тва зноў прый дзец ца за ду мац ца, якой па він-
на быць да лей шая ся мей ная па лі ты ка, і вы ні кі на шых 
апы тан няў да зво ляць пе ра гле дзець і пра ана лі за ваць 
іс ну ю чую ме та да ло гію пра цы і ў на ступ най пра гра ме 
дэ ма гра фіч най бяс пе кі ўжыць атры ма ныя вы ні кі.

Яна вы ка за ла спа дзя ван не, што ў Бе ла ру сі ўдас ца 
рэа лі за ваць усе тры хва лі да сле да ван ня, якія пра-
вод зяц ца раз на тры га ды з удзе лам ад ных і тых жа 
рэ спан дэн таў. На пра ця гу трох эта паў да след чы кі 
вы ву ча юць, як роз ныя жыц цё выя фак та ры: шлю бы, 
на ра джэн не дзя цей, смерць, маг чы мыя фі нан са выя ці 
псі ха ла гіч ныя вы пра ба ван ні, рэа лі за ва ная са цы яль ная 
па лі ты ка і ін шае ўплы ва юць на рэ пра дук тыў ныя па во-
дзі ны ча ла ве ка і яго ся мей нае жыц цё. Ме на ві та та кім 
чы нам пра гра ма «Па ка лен ні ген дар» пра во дзіц ца з 
2001 го да ў роз ных кра і нах све ту. На ша рэс пуб лі ка 
ста не 20-й кроп кай на між на род най кар це ген дар ных 
да сле да ван няў.

— Пер шая хва ля ў Бе ла ру сі бу дзе пра во дзіц ца з 
пры мя нен нем но вых ін стру мен таў — кам п'ю тар ных 
план шэ таў. Гэ та но вы для нас спо саб збо ру да ных, — 
пад крэс ліў Вік тар ПРАЎ ДЗІ ВЕЦ, прад стаў нік Цэнт ра 
са цы я ла гіч ных і па лі тыч ных да сле да ван няў БДУ. — 
Гэ ты пра ект не толь кі між на род ны, але і па раў наль ны. 
Ме на ві та апош ні ас пект вель мі важ ны, бо толь кі праз 
па раў на нне да ных, атры ма ных з роз ных кра ін, сі ту а цыя 
вы ма лёў ва ец ца больш дак лад на, з'яў ля ец ца маг чы-
масць праг на за ваць яе раз віц цё. Тое, што ў роз ных 
кра і нах да сле да ван не пра во дзіц ца па па доб най ме то-
ды цы, з вы ка ры стан нем ад ноль ка ва га ін стру мен та рыя, 
да зва ляе ад шу каць мно гія пы тан ні, якія шля хам за кры-
та га да сле да ван ня прос та не вы явяц ца.

Ан ке та для бе ла ру саў та кая ж, як і ў Еў ро пе. Рэ-
спан дэн ты бу дуць ад каз ваць на са мыя роз ныя пы тан ні: 
уза е ма дзе ян не ў сям'і, ка ры стан не рэ сур са мі, раз мер-
ка ван не аба вяз каў па до му і ін шыя. За кра ну тыя ака-
ліч нас ці з жыц ця гра ма дзян да зво ляць да след чы кам 
зра біць вы сно вы прак тыч на га ха рак та ру.

— Ад ка зы на пы тан ні па га дах, ка лі, на прык лад, 
з'яў ля лі ся дзе ці ў сем' ях, мы змо жам па клас ці на гра фік 
увя дзен ня ў кра і не роз ных мер дзяр жаў най са цы яль най 
да па мо гі, — за зна чы ла Воль га ЦЯ РЭ ШЧАН КА, вы-
кладчыца фа куль тэ та фі ла со фіі і са цы яль ных на вук 
БДУ. — Гэ та да зво ліць пра са чыць, на коль кі дзяр жаў ная 
са цы яль ная і ся мей ная па лі ты ка да па ма гае і спры яе 
дэ ма гра фіч на му ад наў лен ню.

Ці ка вы мі ў прак тыч ным пла не ста нуць і атры ма ныя 
звест кі пра ўплыў па пя рэд ня га во пы ту на да лей шае 
раз віц цё ча ла ве ка. Мож на бу дзе, на прык лад, зра біць 
вы сно вы, як раз мер ка ван не аба вяз каў па гас па дар цы і 
вы ха ван ні дзя цей уплы вае на жа дан не на ра дзіць яшчэ 
ад но. Да ве дац ца, які ўплыў аказ вае до гляд род ных 
са ста рэ ла га ўзрос ту на парт нёр скія ад но сі ны ў сям'і. 
Пра ана лі за ваць, як па ры пры звы чай ва юц ца да ўмоў 
рэ ча іс нас ці на пра ця гу жыц ця.

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by
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У да сле да ван ні пры ме ўдзел 10 000 рэ-
спан дэн таў ад 18 да 69 га доў. Пер шыя вы ні кі 
да след чы кі спа дзя юц ца атры маць уво сень 
2017-га, а па пя рэд ні ана ліз са бра най ін фар-
ма цыі ад бу дзец ца ў маі. Да сле да ван не, на 
якое бу дзе за тра ча на больш за $200 ты сяч, 
бу дзе пра хо дзіць у цес най уза е ма су вя зі з 
На цы я наль ным ста тыс тыч ным ка мі тэ там Бе-
ла ру сі.

«КАЛЬ КУ ЛЯ ТАР» 
ДЛЯ СО МА 
ПАД ЧАС 
НЕ РАС ТУ

На Крас нас ла бод скім ва-
да схо ві шчы ра бот ні кі Ня свіж-
скай між рай інс пек цыі за тры-
ма лі двух жы ха роў Клец ка, 
якія ры ба чы лі пяц цю сет ка-
мі. 58 кі ла гра маў вы лаў ле най 
ры бы абы дуц ца бра кань е рам 
у вя лі кую су му — ка ля трох 
ты сяч руб лёў. Ад куль та кая 
ліч ба?

Больш за дзве ты ся чы па-
ру шаль ні кі вы му ша ны бу дуць 
за пла ціць за во сем асо бін 
со ма. На яго зда бы чу цяпер 
уста ноў ле на за ба ро на, ад па-
вед на так са пры раз лі ку шко-
ды, уста ноў ле ная згод на з 
Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь №580 ад 8.12.2005 
го да (у апош няй рэ дак цыі), па-
вя ліч ва ец ца ў тры ра зы. Ас тат-
няя ры ба — дзе сяць шчу па коў, 
два нац цаць ка ра сёў і лешч — 
абы дуц ца амаль у ты ся чу руб-
лёў. Пры чым гэ тыя су мы з'яў-
ля юц ца толь кі па крыц цём на-
не се най шко ды. Да дат ко ва да 
іх па ра шэн ні су да мо жа быць 
пры зна ча ны штраф ці ін шае 
па ка ран не. Бра кань е раў ча-
кае кры мі наль ная ад каз насць 
па част цы 2 ар ты ку ла 281 Кры-
мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь «Не за кон ная зда бы-
ча ры бы ці ін шых вод ных жы-
вёл».

РЫХ ТУ ЕМ СЯ 
ДА ЗІ МО ВАЙ 
РЫ БАЛ КІ
З АСЦЯ РО ГАЙ 
І ПА ПРА ВІ ЛАХ

З на ды хо дам ха ла доў мно-
гія па чы на юць за дум вац ца 
аб зі мо вай ры бал цы, якая па 
сва ёй па пу ляр нас ці не са сту-
пае лоў лі ры бы на ад кры тай 
ва дзе, а ча сам і пры кмет на 
пе ра ўзы хо дзіць яе. Рыб ная 
лоў ля зі мой пры цяг вае да-
ступ нас цю лю бых мес цаў на 
ва да ёмах ці ва да цё ках.

Іс ну юць ча ты ры асноў ных 
спо са бы лоў лі ры бы з лё ду: на 
па пла воч ную ву ду, на мар мыш-
ку, вер ты каль ную гуль ню блеш-
няй і лоў ля жар лі ца мі. Жар лі цы 
і круж кі — гэ та снас ці для лоў лі 
дра пеж ных ві даў рыб: аку ня, 
мен ту за, шчу па ка, су да ка — на 
жыў ца. Яны вель мі па пу ляр ныя 
ў ры ба ло ваў, бо да во лі зда быч-
лі выя. Ры ба кі час цей ло вяць 
ры бу на са ма роб ныя жар лі цы, 
снас ці пра мыс ло вай вы твор-
час ці, як пра ві ла, вы ка рыс тоў-
ва юц ца ня час та.

Пра ві ла мі вя дзен ня ры ба-
лоў най гас па дар кі і ры ба лоў-
ства за ба ра ня ец ца ла віць ры бу 
з вы ка ры стан нем круж коў, жар-
ліц, стаў коў, так зва ных ка ла-
ба шак і ін шых ана ла гіч ных сіс-
тэм і аб ста ля ван ня ў нач ны час 
су так, а так са ма без ўка зан ня 

на іх проз ві шча і іні цы я лаў ча-
ла ве ка, які вядзе лоў лю ры бы. 
Нель га па кі даць уста ноў ле ныя 
пры ла ды ры ба лоў ства без ві зу-
аль на га кант ро лю — у вы пад ку 
вы яў лен ня яны бу дуць кан фіс-
ка ва ныя.

Пры лоў лі ры бы з лё ду не 
вар та за бы ваць пра ме ры бяс-
пе кі. Лі чыц ца, што вы хо дзіць на 
яго мож на, ка лі таў шчы ня да ся-
гае не менш за пяць сан ты мет-
раў. Мае зна чэн не і стан лё ду, 
па коль кі яго тры ва ласць за ле-
жыць ад тэм пе ра ту ры ва ды і 
па вет ра. Ча сам тых са мых пя ці 
сан ты мет раў мо жа ака зац ца 
не да стат ко ва, на прык лад, ка лі 
за ста наў лен нем лё ду на сту пі ла 
ад лі га або пад ім мел ка вод дзе з 
за рас ні ка мі во да рас цяў.

БЕЗ СМЕЦ ЦЯ 
КА ЛЯ ЛУН КІ

Ва да і ры ба — бяс цэн ныя 
да ры пры ро ды, што не па-
рыў на звя за ны па між са бой. 
Ча ла век ка рыс та ец ца гэ ты мі 
рэ сур са мі па ста ян на, та му і 
ад но сіц ца да іх па ві нен ра цы-
я наль на. Тым не менш куль ту-
ра пры ро да ка ры стан ня не ка-
то рых су ай чын ні каў па кі дае 
жа даць леп ша га...

Мно гім ры ба кам не ад ной чы 
да во дзі ла ся вы цяг ваць з ва да-
ёма на круч ку са мыя не ча ка ныя 
рэ чы — абу так, адзен не, бы-
та выя прад ме ты. Час та гэ тыя 
«тра феі» па кі да юць іх жа та ва-
ры шы пас ля зі мо вай ры бал кі. А 
яшчэ шмат ін ша га смец ця пас-
ля рас та ван ня лё ду ася дае на 
дно або пры бі ва ец ца да бе ра га. 
Між тым Пра ві лы вя дзен ня ры-
ба лоў най гас па дар кі і ры ба лоў-
ства аба вяз ва юць ры ба ло ваў 

пад трым лі ваць на леж ны са ні-
тар ны стан ры ба лоў ных угод-
дзяў, не па кі даць на іх бе ра гах, 
а так са ма на лё дзе смец це і ін-
шыя ады хо ды. За вы ка нан нем 
гэ тых па тра ба ван няў дзярж ін-
спек та ры бу дуць піль на са чыць 
на пра ця гу се зо на. Злос ных 
па ру шаль ні каў пры цяг нуць да 
ад каз нас ці ў вы гля дзе штра фу 
ў па ме ры да 20 ба за вых ве лі-
чынь.

Не вар та за бы вац ца ры ба-
кам і пра куль ту ру па во дзін. 
Ужы ван не пад час зі мо вай ры-
бал кі спірт ных на по яў па гра жае 
не зва рот ны мі на ступ ства мі — 
ад аб ма ро жан няў і траў маў 
да гі бе лі (па дзен не на сліз кім 
лё дзе, па пад ан не ў па лон ку). 
Ча сам у эк стрэ маль ных умо вах, 
ка лі трэ ба аца ніць аб ста ноў ку і 
пры няць пра віль нае ра шэн не, 
не цвя ро зы ры ба лоў не ў ста-
не хут ка гэ та га зра біць — яго 
рэ ак цыя і кем лі васць за ма ру-
джа ныя. Лепш за ўсё са гра вац-
ца га ра чай гар ба тай, ка вай ці 
бу лё нам.

ЗА ШТО 
ЗА ПЛА ЦІЎ, ТОЕ 
І ЗДА БЫ ВАЙ

Трох ка зуль і дзі ка пад-
стрэ ліў жы хар Мсці слаў ска-
га ра ё на. І па ля ван не мож на 
бы ло б лі чыць уда лым, ка лі 
б не ад но «але»: па да ку мен-
тах муж чы на меў пра ва зда-
быць толь кі дзі ка. Пла ціць 
за гэ та не трэ ба, больш за 
тое, са мім па ляў ні чым вы-
плач ва юць па дзве ба за выя 
ве лі чы ні за кож ную зда бы-
тую асо бі ну (праў да, за бі-
раць мя са дзі ка за ба ро не-
на). А тут у вы ні ку муж чы на 
па ві нен вы пла ціць вя лі кую 
су му гро шай і ад ка заць за 
свае дзе ян ні па кры мі наль-
на му ар ты ку лу.

А вый шла так, што ка ле га 
па ляў ні ча га па за хап лен ні апла-
ціў зда бы чу ка зу лі, але вый шаў 
на па ля ван не з глад ка стволь-
най стрэль бай і ў жы вёл не па-
паў. У жы ха ра ж Мсці слаў ска га 
ра ё на пры са бе быў на раз ны 
ка ра бін «Сай га» з пры цэ лам 
нач но га ба чан ня. Вось та ды 
муж чы ны і егер, які па ля ваў з 
імі, ві да воч на, вы ра шы лі «да-
мо віц ца».

Па чуў шы ў ле се два дзя сят-
кі стрэ лаў, гру пу па спя ша лі ся 
пра ве рыць ра бот ні кі Мсці слаў-
скай між рай інс пек цыі. Ка ля 
зда бы тых жы вёл, якіх яшчэ не 
па спе лі ра за браць і пе ра мяс-
ціць, дзярж ін спек та ры вы яві лі 
сля ды ад на го і та го ж ча ла ве-
ка, як мер ка ва ла ся, ула даль ні-
ка ка ра бі на. Ха рак тар ра нен няў 
жы вёл на пер шы по гляд так са-
ма су па даў. Паз ней ве ту рач і 
ме ды цын скі экс перт па цвер-
дзі лі, што і дзік, і ка зу лі бы лі 
зда бы ты пры да па мо зе ад ной 
зброі — на раз ной.

Па ляў ні ча му, які па ру шыў 
пра ві лы, па гра жае кры мі наль-
ная ад каз насць. Мсці слаў скі РА-
УС ужо за вёў спра ву па част цы 
4 ар ты ку ла 282 Кры мі наль на га 
ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Не за кон нае па ля ван не». Не 
па збег нуць муж чы не і па крыц ця 
шко ды — па 2,5 ты ся чы руб лёў 
за кож ную не за кон на зда бы тую 
ка зу лю.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by
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� БУДЗЬ У КУР СЕ!

Уве дзе на за ба ро на на ры ба лоў ства 
на вес на вы пе ры яд

Ама тар скае ры ба лоў ства за ба ро не на на не ка то рых 
ва да ёмах, участ ках рэк і ка на лаў кра і ны ў вес на вы пе-
ры яд. Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Мі ніс тэр ства 
пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 
№31 ад 6 каст рыч ні ка 2016 го да, якая апуб лі ка ва на на 
На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

З 1 кра са ві ка па 30 мая ла віць ры бу нель га ў на ва кол лі 
Грод на на Аў гус тоў скім ка на ле ад шлю за ка ля вёс кі Ня мно ва 
да мес ца ўпа дзен ня ў Нё ман, а так са ма ў пой мен ных ва да ёмах 
ра кі (за то кі ка ля вё сак Кел бас кі і Бе ра жа ны). У Мас тоў скім ра-
ё не за ба ро на ўве дзе на на азё рах Ста ры Нё ман-1 (ка ля вёс кі 
Хар ці ца), Ві на бой скае і Но вае (ка ля вёс кі На він ка), за то цы ка ля 
вёс кі Дуб на. У Ма гі лё ве і пры га ра дзе ама тар скае ры ба лоў ства 
за ба ро не на на ўчаст ку Дняп ра і пры лег лых ва да ёмах ад ва да-
з бо ру Ма гі лёў ска га аў та ма біль на га за во да ім. С.М. Кі ра ва да 
вус ця ра кі Дзеб ра, у Свіс лац кім ра ё не Гро дзен скай і Пру жан скім 
ра ё не Брэсц кай аб лас цей — на ўчаст ку ра кі На раў ад паўд нё-
ва-за ход ня га вуг ла квар та ла 176 да паўд нё ва-за ход ня га вуг ла 
квар та ла 206 Ашчэп ска га ляс ніц тва на цпар ка «Бе ла веж ская 
пу шча».

З 20 са ка ві ка па 18 мая бу дзе дзей ні чаць за ба ро на ў Лу ні нец-
кім ра ё не на пра ця гу 2,5 кі ла мет ра ўверх па Мі ка шэ віц кім ка на ле 
да мес ца ўпа дзен ня ў Пры пяць і на 500 мет раў уверх і ўніз па ця-
чэн ні ра кі. Ад па вед нае ра шэн не пры ня та на пад ста ве Пра ві лаў 
вя дзен ня ры ба лоў най гас па дар кі і ры ба лоў ства. Па ста но вы №9 
ад 14 са ка ві ка 2012 го да і №6 ад 19 са ка ві ка 2014 го да пры-
зна юц ца стра ціў шы мі сі лу. Па ста но ва ўсту пі ла ў сі лу пас ля яе 
афі цый на га апуб лі ка ван ня.

Эка ла гіч ны лік безЭка ла гіч ны лік без  ��

ПЕР ШЫ СНЕГ, 
ПЕР ШЫ ЛЁД...
Каб яны не былі азмро ча ны бя дой 
і ад каз нас цю за па ру шэн ні

Снег і пер шыя, ня хай і не вя лі кія па куль, ма ра зы — 

не пры чы на для ры ба ло ваў і па ляў ні чых за кі нуць 

свой за ня так. На ад ва рот, у гэ ту па ру го да пе рад 

імі ад кры ва юц ца но выя маг чы мас ці. Тут, га лоў нае, 

ад да вац ца ўпа да ба на му ві ду ад па чын ку не толь кі 

з ро зу мам, але і з агляд кай на за ка на даў ства. 

Як тое зра біць, кан суль ту юць спе цы я ліс ты 

Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 

све ту пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь.


