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У ся рэд нім на ад ным квад рат ным кі-

ла мет ры тэ ры то рыі на шай кра і ны пра жы-
вае 46 жы ха роў. Ся род рэ гі ё наў най менш 
шчыль на на се ле най з'яў ля ец ца Ві цеб ская 
воб ласць (30 ча ла век на 1 кв. км), а ў Мін-
ску гэ ты па каз чык скла дае 5463 ча ла ве ка 
на 1 кв. км.

ТРЫ ЧВЭР ЦІ НА СЕЛЬ НІЦ ТВА — 
ГА РА ДЖА НЕ

Як і ў ін шых кра і нах, у на шай рэс пуб лі цы 
пра цяг ва ец ца пра цэс урба ні за цыі. Так, за 
2012 год коль касць га рад ско га на сель ніц тва 
па вя лі чы ла ся на 45,9 тыс. ча ла век і скла ла 
7221 тыс. га ра джан.

Най больш хут ка рас це Мінск, на сель ніц-
тва яко га за гэ ты пе ры яд па вя лі чы ла ся на 
16 тыс. ча ла век. Пас ля Мін ска най боль шы 
пры рост ад зна ча ны ў Го ме лі — 7,3 тыс. ча-
ла век, а най мен шы ў Баб руй ску — 605 ча-
ла век. Пры рост на сель ніц тва быў ад зна ча ны 
так са ма ў аб лас ных цэнт рах і прак тыч на ва 
ўсіх га ра дах аб лас но га пад па рад ка ван ня.

Коль касць вяс коў цаў за 2012 год змен-
шы ла ся на 47,3 ты ся чы ча ла век. Уся го на 
па ча так 2013 го да коль касць сель ска га на-
сель ніц тва скла ла 2243 тыс. ча ла век.

ЖАН ЧЫН ПА-РА НЕЙ ША МУ БОЛЬШ
У ся рэд нім па рэс пуб лі цы на па ча так 

2013 го да на 1000 муж чын пры па дае 1152 
жан чы ны, у га рад ской мяс цо вас ці — 1166, 
у сель скай — 1109. Ся род га рад ско га на-
сель ніц тва коль касць муж чын пе ра вы шае 
коль касць жан чын ва ўзрос це да 28 га доў, 
у сель скай мяс цо вас ці — да 58 га доў.

Най боль шая дыс пра пор цыя муж чын і 
жан чын на зі ра ец ца ў ста лым уз рос це. Коль-
касць жан чын ва ўзрос це 60-69 га доў на 
1000 муж чын скла дае ў га ра дах і га рад скіх 
па сёл ках 1484, у сель скай мяс цо вас ці — 
1320. Ва ўзрос це 70 га доў і ста рэй коль касць 
жан чын пе ра вы шае коль касць муж чын у га-
рад ской мяс цо вас ці ў 2,3 ра за, у сель скай 
— у 2,5 ра за.

СЯ РЭД НЯ МУ БЕ ЛА РУ СУ — ПАД СО РАК
Ся рэд ні ўзрост на сель ніц тва Бе ла ру сі 

39,8 га доў. Ся рэд ні ўзрост муж чы ны 37 га-
доў, жан чы ны — 42,2 го да. Для па раў на ння: 
ся рэд ні ўзрост жы ха роў пла не ты скла дае 29 
га доў, Еў ро пы — 39,9 го да.

Па чы на ю чы з 1990 го да, ся рэд ні ўзрост 
на сель ніц тва рэс пуб лі кі па вя ліч ваў ся. Кож-
нае дзе ся ці год дзе ся рэд ні бе ла рус ста но віц-
ца ста рэй пры бліз на на 1,8 го да.

Ся рэд ні ўзрост га ра джа ні на — 38,5 го да, за 
апош няе дзе ся ці год дзе га рад скі жы хар «па-
ста леў» на 2,4 го да. Ся рэд ні ўзрост сель ска га 
жы ха ра — 44,1 го да, і за апош няе дзе ся ці год-
дзе вяс ко вец стаў ста рэй шым на 1,5 го да.

Ся рэд ні ўзрост на сель ніц тва аб лас цей ад-
роз ні ва ец ца ад ся рэд ня га ўзрос ту на сель ніц-
тва па рэс пуб лі цы. На пра ця гу мно гіх га доў са-
мы «ма ла ды» рэ гі ён Бе ла ру сі — го рад Мінск, 
ся рэд ні ўзрост на сель ніц тва яко га склаў 38,1 
го да, на ступ ным рэ гі ё нам з'яў ля ец ца Брэсц-
кая воб ласць — 39,5 го да. Са мы «ста ры» рэ-
гі ён — Ві цеб ская воб ласць (41,2 го да).

КОЛЬ КІ БУ ДЗЕМ ЖЫЦЬ?
Ча ка ная пра цяг ласць жыц ця ў Бе ла ру сі 

су па дае са ся рэд не су свет ным зна чэн нем, 
але знач на са сту пае ся рэд не еў ра пей скім 
па каз чы кам.

У 2012 го дзе ча ка ная пра цяг ласць жыц-
ця скла ла 72,2 го да, і ў па раў на нні з 2011 
го дам па вя лі чы ла ся на 1,6 го да. Гэ та са мы 
вы со кі ўзро вень гэ та га па каз чы ка больш 
чым за 20 га доў.

У Бе ла ру сі па-ра ней ша му на зі ра ец ца вы-
со кая роз ні ца ў пра цяг лас ці жыц ця па між 
муж чы на мі і жан чы на мі, у 2012 го дзе яна 
скла ла 11 га доў. Так, ча ка ная пра цяг ласць 
жыц ця ў бе ла рус кіх муж чын — 66,6 го да, у 
бе ла рус кіх жан чын — 77,6 го да.

Ка лі па раў ноў ваць: гэ тыя па каз чы кі з ін-
шы мі кра і на мі, то ў Япо ніі яны скла да юць 
ад па вед на 79,4 і 85,9 го да, у Ка на дзе — 78,7 
і 83,3 го да, у Фран цыі — 78,4 і 85,1, у Іта ліі — 
79,6 і 84,7, у Гер ма ніі — 78,4 і 83,2, у Вя лі ка-
бры та ніі — 78,9 і 82,7, у ЗША — 76,3 і 81,1.

За тое на ша кра і на па ча ка най пра цяг лас-
ці жыц ця апя рэдж вае Укра і ну і Ра сію: там 
гэ тыя па каз чы кі та кія: 66 га доў для муж чын 
і 75,9 го да для жан чын (Укра і на), і 64 і 75,6 
го да ад па вед на ў Ра сіі.

Свят ла на БУСЬ КО

�

31 каст рыч ні ка 2011 го да коль касць 
на сель ніц тва Зям лі да сяг ну ла 
7 млрд ча ла век

ТРА ПІЎ У БА КА СА — СНАЙ ПЕР
«Праў да, з 13 лі пе ня бу дзе да-

зво ле на па ля ваць толь кі на ба ка-
са і толь кі ўла даль ні кам так зва ных 
па дру жэй ных са бак, — ка жа Юрый 
Шум скі. — Да іх за ліч ва юц ца вы-
жлы, спа ні э лі і рэ тры ве ры. Ня гле дзя-
чы на зу сім сціп лыя па ме ры са мо га 
аб' ек та па ля ван ня (ба кас ва жыць 
100-150 г), зда бы ча яго лі чыц ца вель-
мі прэ стыж най ся род па ляў ні чых. 
Да рэ чы, па-анг лій ску ба кас за вец ца 
«snіpe», ад сюль і сло ва «снай пер», 
гэ та зна чыць той, хто зда быў ба ка-
са». Асноў ны ж се зон па ля ван ня на 
ас тат нюю ва да плаў ную, ба лот ную 
дзі чы ну, прад стаў ні коў па ля вой і ба-
ра вой дзі чы ны ад кры ец ца з 10 жніў-
ня. «Ад крыц цё гэ та га се зо на тра ды-
цый на пры цяг вае боль шасць на шых 
па ляў ні чых, бо ме на ві та з па ля ван ня 
на кач ку мно гія і па чы на лі свой па-
ляў ні чы шлях. Паз ней, з ве рас ня, 
ад кры ец ца се зон па ля ван ня на раб-
чы ка, шэ рую ку ра пат ку і гу сей».

НЕ НА ЎМЫС НАЯ ЗДА БЫ ЧА — 
ТАК СА МА НЕ ЗА КОН НА

«Ад каз насць за не на ўмыс ную 
зда бы чу птуш кі, якая не ад но сіц ца 
да пе ра лі ку па ляў ні чых жы вёл, бу-
дзе зроб ле на больш мяк кай толь кі 
ў вы пад ку фак тыч на па цвер джа ных 
змяк чаль ных аб ста він, якія бу дзе 
ана лі за ваць суд. За не за кон ную зда-
бы чу ле бе дзя-шы пу на, на прык лад, 

сён ня ў ад па вед нас ці з Пра ві ла мі 
вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі і 
па ля ван ня пра ду гле джа ны штраф 
у па ме ры 10 ба за вых ве лі чынь», — 
рас ка заў спе цы я ліст.

ЧАС СКА РО ЦІЦ ЦА, 
АЛЕ АД СТРЭЛЬ ВАЦЬ 
БУ ДУЦЬ БОЛЬШ

Юрый Шум скі за явіў, што «ця пер 
у па ляў ні чых угод дзях БТПР увес ну 
да зво ле на па ля ван не на пра лёт ных 
гу сей і ка ча раў кры жан кі. Се зон па-
ля ван ня на гу сей доў жыц ца ка ля 
двух ме ся цаў, на кры жан ку — ка ля 
паў та ра. У но вай рэ дак цыі Пра ві лаў 
вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі і па-
ля ван ня пра ду гле джа на па шы рэн не 
спі са да зво ле ных вяс ной да ад стрэ-
лу ві даў ка чак, а так са ма ска ра чэн не 
агуль най пра цяг лас ці се зо на па ля-
ван ня на ка чак і гу сей да ча ты рох 
тыд няў».

ЯК СТАЦЬ СА ПРАЎД НЫМ 
ПА ЛЯЎ НІ ЧЫМ?

«Перш чым стаць чле нам та ва-
рыст ва па ляў ні чы, як пра ві ла, здае 
спе цы яль ныя іс пы ты на атры ман-
не дзярж па свед чан ня на пра ва па-
ля ван ня, у вы ні ку пад рых тоў кі да 
яко га ён вы ву чае не толь кі Пра ві-
лы вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар-
кі і па ля ван ня, але і асно вы бія ло гіі 
звя роў і пту шак, пы тан ні па ляў ні чай 
эты кі, — рас каз вае Юрый Шум скі. 

— Та му тыя, хто пры хо дзяць па па-
ляў ні чую пу цёў ку, ма юць не аб ход ны 
ба гаж ве даў. Ад ным з асноў ных па-
тра ба ван няў пры вы да чы па ляў ні чай 
пу цёў кі з'яў ля ец ца ад сут насць у па-
ляў ні ча га па ру шэн няў Пра ві лаў вя-
дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі і па ля-
ван ня. За раз пад рых тоў ка да зда чы 
спе цы яль на га па ляў ні ча га эк за ме ну 
мо жа ажыц цяў ляц ца гра ма дзя на мі 
на доб ра ах вот най асно ве, са ма стой-
на. У пра ек це но вай рэ дак цыі Пра ві-
лаў вя дзен ня па ляў ні чай гас па дар кі 
і па ля ван ня пра ду гле джа на рас пра-
цоў ка па рад ку зда чы спе цы яль на га 
па ляў ні ча га эк за ме ну, ад ным з па-
тра ба ван няў яко га бу дзе аба вяз ко-
вае на ву чан не гра ма дзян. Да та го ж 
сён ня ў на шых ра ён ных і аб лас ных 
ар га ні за цый ных струк ту рах кан ды-
да там аказ ва ец ца тэ а рэ тыч ная да-
па мо га ў зда чы іс пы таў».

ЭК ЗА МЕН ПА СТРАЛЬ БЕ
Для па ляў ні чых хо чуць увес ці 

аба вяз ко вы эк за мен па страль бе. 
Та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў 
ста віц ца да гэ та га но ва ўвя дзен ня 
ста ноў ча, «бо па вы шэн не ўзроў ню 
страл ко вай пад рых тоў кі па ляў ні чых 
да па мо жа зні зіць коль касць пад ран-
каў на па ля ван ні. Не аб ход на толь кі 
для гэ та га пры вес ці ў ад па вед насць 
за ка на даў чую ба зу».

ПА ЛЯЎ НІ ЧЫЯ ДА ПА МО ГУЦЬ 
У БА РАЦЬ БЕ 
З АФ РЫ КАН СКАЙ ЧУ МОЙ

Юрый Шум скі ад зна чыў, што «ў 
су вя зі з ус пыш ка мі аф ры кан скай чу-
мы свін няў для пра ду хі лен ня яе рас-
паў сюдж ван ня пры ня та ра шэн не на 
ўзроў ні ўра да аб па мян шэн ні кош ту 
па ля ван ня на дзі ка для мак сі маль на-
га ска ра чэн ня яго коль кас ці».

ЯК АТРЫ МАЦЬ 
ПА ЛЯЎ НІ ЧУЮ ЗБРОЮ?

«Рэ гіст ра цы яй па ляў ні чай зброі 
зай ма юц ца ор га ны МУС. Для на быц-
ця спа чат ку не аб ход на атры маць у 
ор га нах МУС па мес цы рэ гіст ра цыі 
ча со вы да звол на на быц цё па ляў ні-
чай зброі. Для яго атры ман ня вам 
не аб ход на быць па ляў ні чым і мець 
дзяр жаў нае па свед чан не на пра ва 
па ля ван ня. Пас ля на быц ця зброю 
трэ ба за рэ гіст ра ваць у ор га нах МУС 
і атры маць да звол на на шэн не і за-
хоў ван не па ляў ні чай зброі. За хоў-
ван не за рэ гіст ра ва най зброі па він-
на ажыц цяў ляц ца ў ад па вед нас ці з 
па тра ба ван ня мі за ко на Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь аб зброі. Для атры ман-
ня больш дэ та лё вай ін фар ма цыі 
вам не аб ход на звяр нуц ца ў ор га ны 
МУС», — па тлу ма чыў спе цы я ліст.

АД РА ДЖЭН НЕ ДНЯ РЫ БА КА 
І ЛА ЯЛЬ НЫЯ ПРА ВІ ЛЫ

На блі жэй шым пле ну ме, які ад-
бу дзец ца 11 лі пе ня 2013 го да, та-
ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў, 
па сло вах Юрыя Шум ска га, пла нуе 
ўнес ці пра па но ву аб ад ра джэн ні Дня 
ры ба ка.

Яшчэ ад на пры ем ная на ві на — но-
выя пра ві лы па ля ван ня, якія ця пер 
зна хо дзяц ца ў ста дыі аб мер ка ван-
ня, больш ла яль ныя ў да чы нен ні да 
па ляў ні чых: па вя лі ча на коль касць 
пту шы най дзі чы ны, на якую мож на 
бу дзе па ля ваць. «У той жа час аб-
мяр коў ва ец ца ўзмац нен не жорст кас-
ці за ха даў у да чы нен ні да па ру шаль-
ні каў пра ві лаў па ля ван ня, каб, згод на 
з за ка на даў ствам, пры цяг нуць да ад-
каз нас ці тых, хто не за кон на па люе. 
Пры ват ных па ляў ні чых гэ тыя ўзмац-
нен ні жорст кас ці не за кра нуць».

ПА ЛЯ ВАН НЕ З ЛУ КАМ
Ад каз ва ю чы на ад но з пы тан няў, 

Юрый Шум скі па ве да міў, што, па-
вод ле дзей ных пра ві лаў, па ля ван не 
з лу кам не да зво ле на. «Але ў пра ві-
лах, пра ект якіх ця пер пад рых та ва-
ны, уве дзе на нор ма, што да зва ляе 
па ля ваць з лу кам на тэ ры то рыі Бе-
ла ру сі. Ка лі но выя пра ві лы бу дуць 
пры ня ты ў той рэ дак цыі, якая пад-
рых та ва на, то гэ тая нор ма бу дзе 
дзей ні чаць».

БЕ ЛА РУ СЫ ПАЧ НУЦЬ ЕС ЦІ 
БАБ РОЎ?

«Так, дзей насць баб роў ста ла 
ства раць у апош ні час шмат праб лем 
для ра бот ні каў да рож на га бу даў ніц-
тва, ляс ной і сель скай гас па дар кі, 
— зга дзіў ся з іс на ван нем праб ле мы 
стар шы ня та ва рыст ва па ляў ні чых і 
ры ба ло ваў. — З мэ тай мі ні мі за цыі 
шко ды рас пра ца ва ны і вы кон ва ец ца 
ўсі мі па ляў ні чы мі гас па дар ка мі план 
ме ра пры ем стваў па зні жэн ні шко ды, 
якая пры чы ня ец ца баб ра мі. У пла не, 
за цвер джа ным на мес ні кам прэм' ер-
мі ніст ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пра-
ду гледж ва юц ца ме ра пры ем ствы па 
вы ву чэн ні па пу ля цыі баб ра ў кра і не, 
ме рах па яе кан фіс ка цыі і да т.п. Ця-
пер усім па ляў ні чым да зво ле на па-
ля ван не на баб ра, і ў гэ тым го дзе мы 
бу дзем агі та ваць іх ра біць гэ та ўсі мі 
за кон ны мі спо са ба мі. Акра мя та го, 
у но вай рэ дак цыі Пра ві лаў вя дзен-
ня па ляў ні чай гас па дар кі і па ля ван-
ня па доў жа ны тэр мін па ля ван ня на 
баб ра. Што да пра мыс ло ва га вы ка-
ры стан ня баб ра, сён ня су мес на з 
Бел дзярж харч пра мам пра пра цоў ва-
ец ца пы тан не аб вы ка ры стан ні мя са 
баб ра ў хар чо вых мэ тах».

Пад рых та ваў 
Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

АЛЯК САНДР ЛУ КА ШЭН КА 
НАВЕДАЕ КНР

Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь Аляк-
сандр Лу ка шэн ка 15-17 лі пе ня па за пра шэн ні 
Стар шы ні Кі тай скай На род най Рэс пуб лі кі 
Сі Цзінь пі на зро біць афі цый ны ві зіт у КНР. 
Аб гэ тым БЕЛ ТА па ве да мі лі ў прэс-служ бе 
бе ла рус ка га лі да ра.

Пра гра май ві зі ту за пла на ва ны су стрэ чы кі раў-
ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы са Стар шы нёй КНР 
Сі Цзінь пі нам, прэм' е рам Дзяр жаў на га са ве та Лі 
Кэ ця нам і стар шы нёй Усе кі тай ска га ка мі тэ та На-
род на га па лі тыч на га кан суль та тыў на га са ве та Юй 
Чжэн шэ нам. У хо дзе ві зі ту пла ну ец ца пад пі сан не 
Су мес най дэк ла ра цыі і больш як 20 двух ба ко вых 
па гад нен няў, пра та ко лаў і кант рак таў.

Ця пер мож на бу дзе па ля ваць і з лу кам?
Лет не-асен ні се зон па ля ван ня на ва да плаў ную і ба лот ную дзі чы-
ну ў Бе ла ру сі тра ды цый на ад кры ва ец ца ў дру гую су бо ту лі пе ня і 
доў жыц ца да дру гой ня дзе лі снеж ня. Сё ле та ён пач нец ца 13 лі пе-
ня. Пра асаб лі вас ці на цы я наль на га па ля ван ня рас ка заў стар шы ня 
рэс пуб лі кан ска га дзяр жаў на-гра мад ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кае 
та ва рыст ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў» Юрый Шум скі пад час ан лайн-
кан фе рэн цыі на сай це Бел ТА. «Звяз да» дру куе най больш ці ка вую 
і ка рыс ную ін фар ма цыю, агу ча ную на гэ тай кан фе рэн цыі.

Коль касць на сель ніц тва Бе ла ру сі 
на па ча так 2013 скла ла 
9 млн 464 тыс. ча ла век

КОЛЬ КІ НАС І ЯКІЯ МЫ?..

СТАЎ КА РЭ ФІ НАН СА ВАН НЯ 
Ў ЛІ ПЕ НІ ДАК ЛАД НА НЕ ЗМЕ НІЦ ЦА

Стаў ка рэ фі нан са ван ня ў лі пе ні 2013 го да 
за ста нец ца на ра ней шым уз роў ні — 23,5% га-
да вых, па ве дам ляе ўпраў лен не ін фар ма цыі і 
гра мад скіх су вя зяў На цбан ка Бе ла ру сі.

Ра шэн не аб гэ тым пры ня та па вы ні ках аб-
мер ка ван ня пы тан ня на па ся джэн ні праў лен ня 
Нац бан ка 9 лі пе ня. Да рэ чы, у чэр ве ні пра доў-
жы ла ся за ма рудж ван не ін фля цый ных пра цэ саў. 
Ін фля цыя толь кі 0,3%. «У той жа час се зон нае 
па вы шэн не по пы ту на за меж ную ва лю ту з бо-
ку на сель ніц тва вы зна чае мэ та згод насць за ха-
ван ня жорст кас ці гра шо ва-крэ дыт най па лі ты кі, 
уклю ча ю чы дзей ны ўзро вень пра цэнт ных ста вак 
у эка но мі цы, — тлу ма чаць у Нац бан ку. — Пры 
гэ тым пад трым лі ва юц ца пры ваб ныя ўмо вы для 
збе ра жэн няў у бе ла рус кіх руб лях».

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ВЫ ТВОР ЧАСЦЬ З ГІС ТА РЫЧ НЫМ 
КА ЛА РЫ ТАМ

Мяс цо выя ўла ды пра па на ва лі буй ным прад-
пры ем ствам пры вес ці ў па ра дак пус ту ю чыя 
да мы ў гіс та рыч ным цэнт ры го ра да над Нё ма-
нам, а за тым вы ка рыс таць іх у сва іх мэ тах. 

У прад пры ем стве «Грод на э нер га» вы ра шы лі 
па кла па ціц ца пра трох па вяр хо вы бу ды нак па 
ву лі цы Кар ла Марк са. Ён быў па бу да ва ны пры-
клад на ў 1870 го дзе, там бы ла кра ма, цы руль ня і 
жыл лё, ад нак шэсць га доў та му з-за ава рый на га 
ста ну лю дзей ад туль ад ся лі лі. Пас ля ад наў лен-
чых ра бот энер ге ты кі ма юць на мер вы ка рыс таць 
гэ ты бу ды нак для цэнт ра апра цоў кі да ных, збо-
рач най вы твор час ці і пра вер кі пры бо раў.
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