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— Аднойчы такі кусцік вырас 
на нашым прысядзібным участку, — 
успамінае студэнтка БНТУ Карына. — 
Тата паспрабаваў яго выкасіць сама-
стойна. Ды дзе там — праз некаторы 
час кінуў працу і закрыў твар рукамі. 
Было такое адчуванне, што ў яго па-
чалася алергічная рэакцыя. Давялося 
вызываць спецыялістаў, якія і знішчылі 
няпрошанага госця…

Імя гэтай агрэсіўнай расліне — 
сумнік канадскі. Яго прыгажосць 
і непатрабавальнасць да знешніх 
умоў падкупілі многіх. Прыкладна 
паўстагоддзя таму яго сталі высадж-
ваць на могілках, прысядзібных участ-
ках, упрыгожваць двары. Але з-за 
сваёй жывучасці распаўсюджванне 
сумніку стала імклівым. І з пры-
гожай дэкаратыўнай кветкі ён 
ператварыўся ў злоснае пустазел-
ле. Навукоўцы паведамляюць, што 
эпіцэнтр распаўсюджвання сумніку 
на Беларусі — радыус у 50 кіламетраў 
вакол сталіцы. Яно і не дзіўна: менавіта 
ў гэтай зоне знаходзяцца самыя буй-
ныя могілкі і дачныя масівы.

— Між іншым, на сваёй канадскай 
радзіме сумнік не буяе так, як на бела-
рускай глебе. Да мінулага года на гэта 
не звярталі асаблівай увагі. Але летась 
мы аб'ездзілі ўсю краіну і абагульнілі 
сабраны матэрыял па інвазіўных відах 
раслін, — успамінае загадчык сектара 
кадастру расліннага свету Інстытута 
эксперыментальнай батанікі Нацыя-
нальнай акадэміі навук Беларусі Алег 
МАСЛОЎСКІ. — На кожны выяўлены 
ачаг навукоўцы складалі адмысло-
вы пашпарт. У яго ўваходзяць карта 
мясцовасці, плошча папуляцыі, коль-
касць раслін, дата знаходжання, фо-

таздымак і прынятыя меры. Так пасту-
пова пашпарты склаліся ў адну вялікую 
агульнарэспубліканскую карту.

Усяго ж колькасць відаў такіх 
«чужаземцаў» на беларускай зямлі 
даўно пераваліла за сотню. І пад-
час складання карты выявілася, што 
агрэсіўна сябе паводзіць не толькі ўсім 
вядомы баршчэўнік Сасноўскага, ба-
рацьба з якім вядзецца не першы год.

Наступ біялагічных агрэсараў пра-
цягваецца ледзь не па ўсёй тэрыторыі 
рэспублікі. Іх насенне мае неверагод-
ную ўзыходлівасць — да 95 працэнтаў! 
Пасля аналізу тэмпаў экспансіі 
чужынцаў былі вызначаны чатыры 
віды раслін. Гэта сумнік канадскі, 
эхінацыстыс лапасны (ён жа «шалё-
ны агурок»), рабінія псеўдаакацыя і 
клён ясенелісцевы. Пералік гэтых 
відаў ужо зацверджаны. І калі раней 
пад знішчэнне ішоў толькі баршчэўнік, 
то зараз працы ў зелянбудаўскіх 
работнікаў прыбавілася.

За мяжой барацьба з інвазіўнымі 
відамі вядзецца з пераменным поспе-
хам. Наша паўночная суседка Латвія 
афіцыйна прызнала паражэнне ў ба-
рацьбе з баршчэўнікам Сасноўскага. 
Прытым у гэтую справу штогод 
укладалася каля пяці мільёнаў еўра. 
А краіна гэтая меншая па тэрыторыі 

за Беларусь больш чым у тры разы! 
Ленінградская вобласць Расіі разва-
рочвае фронт барацьбы з раслінамі-
захопнікамі з бюджэтам у дзесяць 
мільёнаў долараў…

— Моцным алергенам з'яўляецца 
сумнік. Але ці небяспечныя для ча-
лавека іншыя інвазіўныя віды?

— Астатнія чужынцы для чала-
века прамой пагрозы не ўяўляюць. 
Аднак наносяць непапраўную шкоду 
экасістэмам вакол. Калі ж сітуацыю 
пусціць на самацёк, то ўсё большыя 
тэрыторыі будуць ператварацца ў 
біялагічныя пусткі. Зямля, дзе ра-
стуць гэтыя агрэсары, будзе фактыч-
на нагадваць адну вялікую звалку. 
Справа ў тым, што гэтыя расліны 
імкнуцца перарабіць навакольную 
экасістэму «пад сябе». І там за тэры-
торыю будуць канкурыраваць тыя ж 
сумна вядомыя баршчэўнік, сумнік, 
«шалёны агурок»… А спрадвечным 
беларускім відам месца пад сонцам 
не застанецца.

Спецыялісты выявілі ,  што 
распаўсюджванне чужынцаў 
нелінейнае. Іх паводзіны наўпрост за-
лежаць ад іх колькасці. Напрыклад, 
паводзіны сумніку нечым нагадваюць 
тактыку хуліганаў з падваротні. Калі 
ён расце лакалізавана, у адзіноце, 
то ён не такі і агрэсіўны. Аднак раслін 
становіцца шмат, яны смялеюць і па-
чынаюць наступаць суцэльным фрон-
там на лес, на лугі, выпускаючы са 
сваіх каранёў атрутныя рэчывы…

— Гэта значыць, што бомба за-
паволенага дзеяння закладваецца 
пад нашу гаспадарку?

— На жаль, гэта так. Там, дзе 
растуць гэтыя чужынцы, рэзка 
паніжаецца якасць сельскагаспа-
дарчых угоддзяў. Буйная рагатая 
скаціна атрутнае лісце не есць. 
Кінутыя на волю лёсу лугі паступова 
ператвараюцца ў нізкапрадуктыўныя 
экасістэмы. Дравесныя віды кшталту 
клёна ясенелісцевага ператвараюць 
поймы рэк у адзін суцэльны хмыз-

няк. Іх ахвярамі становяцца ягады, 
ядомыя грыбы, лекавыя расліны, і 
яны пачынаюць рабіць вялікі ўплыў 
на фарміраванне лесу. Высокім дрэ-
вам не могуць зрабіць нічога, а вось 
падрост церпіць ад іх вельмі моцна. 
Той жа ясенелісцевы клён расце знач-
на хутчэй і тым самым зацяняе мала-
дыя дрэўцы. Як вынік, яны пачынаюць 
сохнуць і паступова гінуць…

Тое ж датычыцца і «шалёнага 
агурка». Змагацца з ім яшчэ цяжэй, 
чым з сумнікам. Расце ён ліянамі, якія 
за лета могуць выцягнуцца ўгору да 
трох метраў і ператварыць за гэты 
час участак у непралазныя джунглі. 
Калі ж з ім не змагацца ўвогуле, 
то на наступны год гэтыя джунглі 
павялічваюцца ў памерах прыкладна 
на траціну. Асабліва яму даспадобы 
прыйшліся Магілёўшчына і Гомель-
шчына. У нейкай ступені гэта звязана 
з тым, што там даволі шмат адселе-
ных з-за чарнобыльскай аварыі тэ-
рыторый. Як вынік, расці яму мала 
хто перашкаджае. Аднак у апошні 
час ён пачаў шэсце па Нёмане ў бок 
Гродна…

— Ці можна прыстасаваць гэ-
тыя расліны на карысць чалавеку? 
Напрыклад, выкарыстоўваць іх 
у якасці лекаў…

— Як кажуць, «з паршывай 
авечкі хоць шэрсці клок урваць». 
Той жа сумнік выкарыстоўваецца ў 
фармацэўтычнай прамысловасці. З 
яго робяць прэпараты, якія паляпша-
юць працу сэрца. Тое, што падаўляе 
іншыя расліны, тэарэтычна можа быць 
пастаўлена на службу чалавеку. І 
беларускія навукоўцы зараз актыўна 
даследуюць гэтыя расліны ў практыч-

ным аспекце. Не так даўно ў Польшчы 
знайшлі для гэтага біялагічнага агрэ-
сара цікавае прымяненне. Скошаную 
траву там перарабляюць у гранулы і 
адпраўляюць на мініяцюрныя цеплавыя 
электрастанцыі. Можа, гэта не вельмі 
прыбыткова, але атрымліваецца хоць 
нейкая эканомія пры вытворчасці цяп-
ла і электрычнасці.

Рабінія псеўдаакацыя раней шыро-
ка выкарыстоўвалася пры стварэнні 
прыдарожных лесапалос у стэпавай 
Украіне. І прыйшла да нас менавіта 
адтуль. Аднак з яе можна атры-
маць шмат мёду, эфірнага алею для 
парфумерыі. З лісця здабываюць 
блакітную фарбу. Так што калі жор-
стка кантраляваць распаўсюджанне 
новых відаў, то тэарэтычна можна на-
ват адпраўляць атрыманую з іх пра-

дукцыю на экспарт, зарабляючы тым 
самым валюту.

— Дык як жа змагацца з такімі 
агрэсарамі?

— Пакуль што не прыдумалі нічога 
лепшага, чым кашэнне і хімічная 
апрацоўка. На жаль, ёсць тут і свае 
«але». Сумнік і баршчэўнік гаранта-
вана гінуць ад фасфатных гербіцыдаў. 
Але іх забаронена ўжываць у буйных 
населеных пунктах з-за высокай 
таксічнасці. Што ўжо казаць пра «ша-
лёны агурок»… Часта ён расце зусім 
побач з вадаёмамі. І ў такім выпадку 
моцныя гербіцыды ўжываць нельга, бо 
яны трапяць у ваду. Таму ў большасці 
сваёй застаецца толькі адзін вары-
янт — бязлітасна яго касіць.

Увогуле ж любыя агрэсіўныя 
дзікарослыя інвазіўныя віды 
(такія, напрыклад, як баршчэўнік 
Сасноўскага ці «шалёны агурок») 
трэба душыць у зародышавым 
стане. Наша краіна стаіць пад пры-
цэлам атак новых раслін. Сярод іх 
выдзяляецца амброзія. Хоць у ста-
ражытнагрэчаскай міфалогіі гэтым 
словам называлі ежу багоў, аднак 

гэты паўночнаамерыканскі куст 
на самой справе — мацнейшы алер-
ген і пераносчык шэрагу небяспеч-
ных захворванняў. Яна ўжо падыш-
ла ўшчыльную да паўднёвай мяжы 
Беларусі. Рэгіструецца і ў памежнай з 
Беларуссю Бранскай вобласці Расіі.

Хоць сярод насельніцтва і пачала-
ся актыўная прапаганда барацьбы з 
інвазіямі, аднак насенне некаторых 
відаў можна набыць і дагэтуль. Напры-
клад, той жа сумнік прапаноўваюць 
расійскія інтэрнэт-крамы. Таму, на по-
гляд Алега Маслоўскага, выкаранен-
ню агрэсараў магла б паспрыяць 
заканадаўчая забарона на рэалізацыю 
іх насення. Насамрэч, калі б воль-
на прадавалася, скажам, насенне 
баршчэўніку, то гэта было б амаль 
вар'яцтва. Сумнік і іншыя захопнікі 
адрозніваюцца ад баршчэўніку 
механізмам дзеяння. Аднак вынік 
яго ў любым выпадку адзін — сотні 
гектараў зямлі заняты непрыдатным 
у сельскай гаспадарцы атрутным пу-
стазеллем…

Паспрыяць пазбаўленню нашай 
прыроды ад чужынцаў можа кожны 
чалавек. Дастаткова толькі адмовіцца 
ад пасадак інвазіўных відаў і паве-
дамляць аб знойдзеных ачагах 
у Інстытут эксперыментальнай 
батанікі НАН Беларусі па мінскім 
тэлефоне 284-20-25. Спецыялісты 
прыедуць на месца і знішчаць нежа-
даных раслінных гасцей.

Валяр'ян ШКЛЕННІК
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РАС ЛІ НЫ-ДЫ ВЕР САН ТЫ
«Шалёны агурок» расце 
ліянамі, якія за лета 
могуць выцягнуцца 
ўгору да трох метраў 
і ператварыць за гэты 
час участак зямлі 
ў непралазныя джунглі.

Пра яз джа ю чы ня даў на па чы гун цы, за ўва жыў ад ну ці ка вую з'я ву. Ка лі 
ра ней ка ля на сы пу ўзвыш алі ся трох мет ро выя за рас лі бар шчэў ні ку Са-
сноў ска га, то ця пер тра ву Ге рак ла ўба чыць мож на не паў сюд на. Ад нак 
воль нае мес ца пус тым не бы вае. Тэ ры то рыю ка ля чы гу нач ных пу цей 
імк лі ва за хоп лі вае пры го жая: рас лі на з жоў ты мі квет ка мі-мя цёл ка мі і 
вост ра ка неч ным ліс цем. Але на пры га жосць не гля дзі це: на са мрэч яна 
та кая ж шкод ная, як і бар шчэў нік...

Калі ж сітуацыю пусціць 
на самацёк, то ўсё 
большыя тэрыторыі 
будуць ператварацца 
ў біялагічныя пусткі.

Наша краіна стаіць 
пад прыцэлам атак 
новых раслін. Сярод іх 
выдзяляецца амброзія.

Выкараненню агрэсараў 
магла б паспрыяць 
заканадаўчая забарона 
на рэалізацыю іх насення.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Да го на ру жы ха роў рэ гі ё на, на спо-
раў скім ба ло це жы ве дзе вяць пра цэн таў 
усёй еў ра пей скай па пу ля цыі ча ро таў кі. 
Спо раў скае і ін шыя ні зін ныя ба ло ты на-
зы ва юць на ват лёг кі мі Еў ро пы. А ма лень-
кую пту шач ку ча ро таў ку аб ра лі ад ным з 
сім ва лаў кры ла тай бе ла рус кай фаў ны. 
Гэ тая «чыр ва на кніж ні ца» ста ла і сім ва-
лам спо раў ска га чэм пі я на ту, які што год 
склі кае ў Здзі та ва не абы яка вых да ста ну 
пры ро ды лю дзей, не дае бе ла ру сам за-
бы ваць пра спрад веч ны ся лян скі за ня так 
— руч ную кась бу.

Для ўдзе лу ў «Спо раў скіх се на ко сах» 
па да лі за яў кі 16 ка манд. Пе ра важ на — 
прад стаў ні кі Брэст чы ны. Бы лі так са ма 
кас цы з Ві цеб скай воб лас ці, і на ват тры 
ка ман ды са ста лі цы. Каб вый сці ў пе ра-
мож цы ў ка манд ным за лі ку, ду э ту кас цоў 
не аб ход на бы ло хут чэй і лепш пра ка сіць 
па ла су шы ры нёю ў тры і даў жы нёю ў 
сто мет раў. Па вы ні ках ка манд на га пер-
шын ства, леп шыя кас цы спа бор ні ча лі на
50-мет ро вай дыс тан цыі ў аса біс тым за лі-
ку. Які мі ж ня лёг кі мі па да лі ся не ка то рым 
гэ тыя гус тат раў ныя ста- і пя ці дзе ся ці мет-
роў кі! Гэ та толь кі на пер шы по гляд зда-
ец ца, што ка сіць лёг ка і прос та.

Жы хар вёс кі Ка ко ры ца Дра гі чын ска га 
ра ё на Іван Зі но віч (да рэ чы, даў ні пад піс-
чык «Звяз ды») не пер шы год пры гля даў ся 
да здзі таў скіх кас цо вых спрэ чак. Ча каў, 
ка лі пад рас туць уну кі, ву чыў іх тры маць 
ко сы, кож нае ле та браў на по ле па моч ні-
ка мі, бо ка ро ве на зі му трэ ба на рых та ваць 
не менш за 3 то ны се на. А сё ле та, пра чы-
таў шы ў ра ён цы чар го вую аб вест ку пра 
чэм пі я нат, ска ман да ваў: «Бу дзем удзель-
ні чаць!» Пры ха пі лі леп шыя ко сы-вась мёр-
кі (па ўмо вах спа бор ніц тваў удзел у іх — з 
улас ным рыш тун кам), якас на ад бі тыя дзе-
да вай ру кой, лёг кія і на дзей ныя ка сіль ны 
са спе цы яль ны мі пры ста са ван ня мі клас ці 
тра ву ў за кос, і вы пра ві лі ся на су праць лег-
лы край Спо раў ска га во зе ра. Ака за ла-
ся, што Іва на вы ўну кі, 18-га до вы сту дэнт 
Вік тар Да шке віч і 23-га до вы Аляк сандр 
Шы ку ла, ста лі са май ма ла дой ка ман дай 
і прад стаў ля лі адзі ную пры ват ную іні цы-
я ты ву. Больш за тое, яны за ня лі трэ цяе 
мес ца, прай шоў шы ста мет роў ку за 16 з 
па ло ваю хві лін. У той час, як боль шасць 
удзель ні каў з'яў ля лі ся прад стаў ні ка мі 
дзяр жаў ных і гра мад скіх ар га ні за цый — 
пе ра важ на за каз ні каў Брэст чы ны.

Ува гу прэ сы пры цяг ну лі да ся бе асо бы 
яшчэ двух не звы чай ных кас цоў — не-
вы со кіх, з на фар ба ва ны мі па зног ці ка мі 
і пух лень кі мі да лонь ка мі. Вя до ма, які ж 
чэм пі я нат без пры го жай па ло вы?!. Але 
каб гэ тыя кас цы бы лі ха ця б вяс ко ва га 
па хо джан ня і ду жыя на вы гляд. А так, 
што ці ка ва, ад на з прад стаў ніц гэ тай жа-
но чай ка ман ды ака за ла ся гра ма дзян кай 
Гер ма ніі. Анет Ці ле пры еха ла ў Бе ла русь 
пяць га доў та му, каб вы ву чаць бе ла рус кія 
ба ло ты. На спо раў скіх спа бор ніц твах яна 
ўжо трэ ці, а ў якас ці ўдзель ні цы — дру гі 
раз за пар. Пры зна ла ся, што ў дзя цін стве 
ка сіць яе на ву чыў дзед. 24 хві лі ны спат-
рэ бі ла ся Анет, каб прай сці 100 ка са віц кіх 
мет раў. А яе па плеч ні цы Юліі Трац цяк, 
ста ліч най жы хар цы, ва лан цё ру гра мад-
скай ар га ні за цыі «Ахо ва пту шак Баць-
каў шчы ны», да вя ло ся ма хаць ка сою на 
дзе сяць хві лін больш.

Леп шы ка манд ны вы нік на «Спо-
раў скіх се на ко сах 2013» — 12 хві лін і 

22 се кун ды — па ка за лі Вік тар Зда но віч 
і Ва сіль Но вік з сель гас прад пры ем ства 
«Пес каў скае» Бя ро заў ска га ра ё на. Яны 
і бу дуць прад стаў ляць Бе ла русь на еў ра-
пей скім чэм пі я на це ў Поль шчы, які прой-
дзе сё ле та на пры кан цы жніў ня. Дру гое 
мес ца да ста ла ся бра там Ге ор гію і Іва ну 
Ра вень кам з вёс кі Спо ра ва так са ма Бя-
ро заў ска га ра ё на.

Спрэч кі на спа бор ніц тве бы лі не жар-
тоў ны мі, ла ма лі ся на ват ка сіль ны. Ве да-
ю чы, што зда ра юц ца роз ныя не спа дзя-
ван кі, жы хар су сед няй вёс кі Но вае Яў ген 
Рудзь ман пры вёз на спа бор ніц тва ту зін 
но ва га кас ся. А што ўжо аза рту бы ло... 
Ка лі аб' яві лі апош ні пра кос для га на ро вых 
гас цей, з ка сою на 30-мет роў ку вый шаў 
на ват рэ зі дэнт-ка ар ды на тар ААН у Бе ла-
ру сі Са на ка Са ма ра хін ха (на ніжнім фота 
злева). Ён ро дам са Шры-Лан кі, і гэ тая 
кась ба для яго бы ла не толь кі эк зо ты кай, 
але і са праўд ным вы пра ба ван нем. І ўсё ж 
не спы ніў ся, не кі нуў на паў шля ху, да вёў-
та кі свой пра кос да фі ні шу, чым ня ма ла 
па ра да ваў усіх удзель ні каў свя та. Маг-
чы ма, спа дар Са ма ра хін ха ка лі-не будзь 
па зна ё міц ца з тво рам на ша га сла ву та-
га пес ня ра — паэ май «Но вая зям ля» — 
і зра зу мее, за што бе ла ру сы лю бяць гэ ты 
пры го жы і на паў тор ны час — ка са ві цу.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра
Бя ро заў скі ра ён.

«ЭХ, ЧАС КАСЬ БЫ, ВЯ СЁ ЛЫ ЧАС!..»

...Му сіць, ні хто з тых, хто на ра дзіў ся ў 
1918-м, лёг кім жыц цём па хва ліц ца не змо-
жа. Ня прос тыя ча сы пе ра жы ва ла кра і на, а 
зна чыць, вель мі не прос та бы ло і лю дзям. 
Асаб лі ва — жан чы нам, асаб лі ва ў вёс цы... 
Але ж яны — ні та ды, ні ця пер — не ме лі 
звыч кі скар дзіц ца. Яны ня стом на пра ца-
ва лі і ве ры лі ў леп шае, ня гле дзя чы ні на 
што, вы хоў ва лі дзя цей...

У Ма рыі Аляк санд раў ны Му раш ка з 
вёс кі Рэ пен шчы на Брас лаў ска га ра ё на іх 
пя цё ра. А яшчэ — во сем уну каў, дзе вяць 
праў ну каў, тры пра праў ну кі... Так атры-
ма ла ся, што лёс па рас кі даў іх па бе лым 
све це. Але ж рад ня (і тая, што жы ве ў 
да лё кіх Анг ліі ды Ір лан дыі, і тая, што ў 
Лат віі, Літ ве ды Ра сіі, і тая, вя до ма ж, 
што ў Бе ла ру сі) ста ра ец ца як ма га час-
цей бы ваць до ма — у ма мы, у ба бу лі. Бо 
яна заў сё ды і ўсіх ча кае, бо яна заў сё ды 
і ўсім ра да! Бо яна, ня гле дзя чы на свой 
вель мі па ва жа ны ўзрост, не стра ці ла лю-
бо ві і ці ка вас ці да жыц ця. З ма ла до сці на ву чы ла ся 
ткаць, і ця пер ва ўсіх яе на шчад каў ёсць ба бу лі ны 
тво ры — на бож ні кі, настоль ні кі, па кры ва лы, руч ні-
кі; уме ла вя заць, і ўсе яе ся мей ні кі да гэ туль но сяць 
са мыя цёп лыя ру ка віч кі і шкар пэт кі!

Зрэш ты, без спраў яна не лю біць ся дзець і 
за раз. Су се дзі час ця ком ба чаць Ма рыю Аляк-
санд раў ну... у га ро дзе, ку ды яна хо дзіць не толь кі 
для та го, каб па лю ба вац ца квет ка мі. Трэ ба ж 
пра са чыць, як рас це цы бу ля, як агур кі...

Што дня ча кае жан чы на і пош ту, бо па ста ян-
на вы піс вае і да апош ня га рад ка чы тае «Звяз-
ду» — ка рыс та ец ца яе па ра да мі са ма і мно гае 
ра іць ін шым.

А та му сён ня ме на ві та праз гэ тае вы дан не мы 
ха це лі б па він ша ваць на шу са мую леп шую ў све-
це ма мач ку, ба бу лю і пра ба бу лю з 95 год дзем! 
Зда роўя та бе, род ная! Ба дзё рас ці і ап ты міз му!

А яшчэ:

Жа да ем быць заўж ды ба га тай,
Ба га тай шчас цем і зда роў ем,
Спа ко ем, ра дас цю ў сям'і,
Сяб ра мі вер ны мі, лю боўю...
І ўсім пры го жым на зям лі!
Ніз кі па клон та бе за ўсё, што ты зра бі ла для 

нас! Жы ві, ка лі лас ка, доў га!
Твае род ныя.

P.S. Без су мне ву: са мае вя лі кае да сяг нен не 
га зе ты — гэ та яе пад піс чы кі. Вель мі пры ем на, 
што ся род іх і Ма рыя Аляк санд раў на Му раш ка! 
А та му да лу ча ем ся да ўсіх він ша ван няў, якія 
пра гу чаць сён ня, і зы чым моц на га зда роўя. Усё 
ас тат няе, як па да ло ся, у ча ла ве ка ёсць?

Звяздоўцы.

ВЕ ДАЙ НА ШЫХ!

ЖЫЦЬ,
НЯ ГЛЕ ДЗЯ ЧЫ НІ НА ШТО!

У Беларусі ў першым квартале гэтага года 
наяўныя рэсурсы ў разліку на хатнюю гаспа-
дарку, у якую ўваходзяць людзі ва ўзросце 
да 31 года, склалі Br6 млн. у месяц, у тым 
ліку ў гарадах і пасёлках гарадскога тыпу — 
Br6,1 млн., у сельскіх населеных пунктах — 
Br5,3 млн. Аб гэтым сведчаць звесткі выба-
рачнага абследавання хатніх гаспадарак, пра-
ведзенага ў маі гэтага года з мэтай вывучэння 
ўмоў жыцця, паведамілі карэспандэнту БЕЛТА 
ў Нацыянальным статыстычным камітэце.

Доля хатніх гаспадарак, якія складаюцца з мала-
дых людзей, з узроўнем сярэднедушавых наяўных 
рэсурсаў да Br1 млн. складала 8 працэнтаў, ад 
Br1 млн. да Br1,5 млн. — 11,8 працэнта, ад Br1,5 млн. 
да Br2 млн. — 21,5 працэнта, ад Br2 млн. да 
Br3 млн. — 27,4 працэнта, ад Br3 млн. да Br4 млн. — 
14,1 працэнта, больш як Br4 млн. — 17,2 працэнта.

Паводле інфармацыі выбарачнага абследаван-
ня, у сярэднім за месяц першага квартала гэта-
га года спажывецкія расходы хатніх гаспадарак, 
якія складаюцца з людзей ва ўзросце да 31 года, 
склалі Br4,8 млн., у тым ліку ў гарадах і пасёлках 
гарадскога тыпу — Br5 млн., у сельскіх населеных 
пунктах — Br3,8 млн.

Расходы на харчаванне ў агульнай струк-
туры спажывецкіх расходаў хатніх гаспадарак 

у студзені — сакавіку гэтага года былі 37,7 працэн-
та, на алкагольныя напоі 2,2 працэнта, на тытунё-
выя вырабы — 1,5 працэнта, на адзенне, абутак, 
тканіны — 9,8 працэнта, на жыллё — 7,8 працэн-
та, у тым ліку на жыллёва-камунальныя паслугі — 
4,5 працэнта, на мэблю, прадметы бытавога прызна-
чэння — 7,7 працэнта, на ахову здароўя — 2,6 пра-
цэнта, на транспарт і сувязь — 14,5 працэнта, на аду-
кацыю, культуру, адпачынак і спорт — 9,1 працэнта, 
на іншыя тавары і паслугі — 7,1 працэнта.

Наяўныя рэсурсы — гэта грашовыя сродкі хатніх 
гаспадарак, кошт спажытых прадуктаў харчавання, 
атрыманых у асабістай падсобнай гаспадарцы, 
за мінусам матэрыяльных затрат на іх вытвор-
часць, і кошт атрыманых у натуральнай фор-
ме льгот і выплат.

Спажывецкія расходы — гэта грашовыя рас-
ходы хатніх гаспадарак на харчаванне, на ку-
плю алкагольных напояў, нехарчовых тавараў 
і аплату паслуг. У склад спажывецкіх расходаў 
не ўключаюцца падаткі і страхавыя ўзносы, матэ-
рыяльная дапамога і іншыя расходы, не звязаныя 
са спажываннем, а таксама расходы, звязаныя 
з вытворчасцю сельскагаспадарчай прадукцыі ў 
асабістай падсобнай гаспадарцы і накапленнем 
(уклады ў банкі, купля нерухомай маёмасці, за-
межнай валюты і да т. п.).

� 

На яў ныя рэ сур сы
ма ла дых бе ла рус кіх сем' яў

скла да юць у ся рэд нім Br6 млн у ме сяц


