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31 ліпеня 2014 г.2 НАДЗЁННАЕ

Умоўныя абазначэнні:
 — Намалочана збожжа, тысяч тон;

 — Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

 — Сабрана збожжавых 
            і зернебабовых культур, 

      у працэнтах да плана.

УСЯГО ПА КРАІНЕ:

4607,8

39,5
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Гродзенская 
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Брэсцкая 
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29,9
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Віцебская 
вобл.:

1073,9
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Мінская 
вобл.:

844,1
33,8
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Гомельская 
вобл.:

645,6
37,8
49,9

Магілёўская 
вобл.:

КАНЦ ТА ВА РЫ ДЛЯ ДЗЯ ЦЕЙ-СІ РОТ
На гэ тым тыд ні па ча ла ся што га до вая даб ра чын ная 

ак цыя «Зноў у шко лу». У рам ках ак цыі ва лан цё ры 
пра ек та «Да бро ра бі» бу дуць збі раць кан цы ляр скія та-
ва ры для дзя цей-сі рот і дзя цей, якія за ста лі ся без апе кі 
баць коў. Сё ле та ак ты віс ты кам па ніі пла ну юць са браць 
та ва ры для шко лы для 22 уста ноў з усёй Бе ла ру сі.

Ка ця ры на РА ДЗЮК.

ЗА КАЗ ВАЦЬ ЛЕКІ ПРАЗ ІН ТЭР НЭТ
з'я ві ла ся маг чы масць у жы ха роў Мін ска.

Па слу га «Ін тэр нэт-за каз ле ка вых срод каў» з'я ві ла ся 
ў РУП «Бел фар ма цыя», па ве да мі лі БЕЛ ТА ў Мі ніс-
тэр стве ахо вы зда роўя. За яў ка афарм ля ец ца на сай-
це прад пры ем ства. Ка рыс таль нік па зна чае най мен не 
мед прэ па ра ту, а так са ма вы бі рае ап тэ ку, у якой яму 
зруч на за браць за каз. Аб тэр мі нах вы ка нан ня за ка-
зу клі ен ту па ве да мяць спе цы я ліс ты, якія звя жуц ца з 
ім для па цвяр джэн ня ін фар ма цыі. Апла ціць і за браць 
лекі мож на ў лю бой з вы бра ных ап тэк у буд ныя дні з 
8.00 да 19.00.

КЕМ ПЕ РЫ ЗБЯ РУЦ ЦА 
НА КРУП ШЧЫ НЕ 

У Круп скім ра ё не з 1 па 3 жніў ня прой дзе ту-
рысц ка-спар тыў ны злёт кем пе раў. У пра гра-
ме — спар тыў ныя спа бор ніц твы, кон кур сы, прэ-
зен та цыя клу ба ка ра ва не раў Бе ла ру сі, «круг лы 
стол» па пы тан нях раз віц ця ка ра ва нер на га ру ху 
ў ту рыз ме і шмат ін ша га.

Ка ра ва нінг — від ту рыз му, ка лі ванд ру юць на аў-
та до ме ці з пры чэ пам-да чай. Звы чай на аў та ту рыс ты 
спы ня юц ца ў кем пін гах са спе цы яль ны мі ста ян ка мі. 
Та кіх мес цаў шмат у кра і нах Бал тыі, Еў ро пе. У апош ні 
час яны з'яў ля юц ца і ў Бе ла ру сі. На пры кан цы чэр ве ня 
ад крыў ся кем пінг на бе ра зе во зе ра Ся ля ва ў аг ра га-
рад ку Ка лод ні ца на Круп шчы не. Тут ёсць усё не аб ход-
нае для кам форт на га пра жы ван ня: до мі кі, кем пін га выя 
па лат кі, а так са ма 50 мес цаў для ўлас ных аў та да моў і 
ту рыс тыч ных пры чэ паў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

БОЛЬШ ЗА 20 КІ ЛА ГРА МАЎ НА СВАЮ 
Та кую коль касць не бяс печ най ку рыль най су ме сі 
кан фіс ка ва лі су пра цоў ні кі ад дзе ла па нар ка кант-
ро лі і су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі Ле нін ска га 
РА УС і ад дзе ла дэ парт амен та ахо вы Ле нін ска га 
ра ё на Ма гі лё ва ў 26-га до ва га ма гі ляў ча ні на.

— Ён за хоў ваў гэ тае нар ка тыч нае рэ чы ва ў сва ім 
га ра жы, — удак лад ніў на чаль нік ад дзя лен ня ін фар-
ма цыі і гра мад скіх су вя зяў УУС Ма габл вы кан ка-
ма ма ёр мі лі цыі Дзміт рый ІГ НА ТО ВІЧ. — Да рэ чы, 
муж чы на не ўпер шы ню пры цяг ва ец ца да ад каз нас ці. 
Ра ней у яго ўжо бы ло кан фіс ка ва на 10 кі ла гра маў гэ-
тай ку рыль най су ме сі. Па сва ім са ста ве яна вель мі 
па доб на на псі ха троп нае рэ чы ва. Асаб лі ва не бяс печ на 
гэ та для пад лет каў, якія пас ля ўжы ван ня на сваю ста-
но вяц ца не ўраў на ва жа ны мі, у іх па ру ша ец ца псі хі ка. 
Рэ гу ляр нае ўжы ван не яго вы клі кае за леж насць і не 
вы ключа на, што з ча сам з'я віц ца па трэ ба ў больш моц-
ным прэ па ра це.

За за хоў ван не не бяс печ на га вы ра бу па ру шаль ні ку па-
гра жае ад мі ніст ра цый ная ад каз насць у вы гля дзе штра фу 
да 50 ба за вых ве лі чынь (ар ты кул 12.27. Ка АП РБ).

ЯШЧЭ АД НО ЖЫЦ ЦЁ МІ НУС 
Апош нім ста ла ку пан не ў ра цэ Сож 17-га до ва га 
жы ха ра Слаў га ра да. Ра зам з дзяў чы най яны не-
ча ка на тра пі лі ў глы бо кае мес ца і ста лі та нуць. 
Хло пец за гі нуў ад ра зу, а яго сяб роў ку па спе лі 
вы цяг нуць з ва ды вы ра та валь ні кі.

— Гэ та зда ры ла ся ка ля вяс ляр най ба зы, дзе на огул 
мес ца гіб лае і ку пац ца за ба ро не на, — па ве да міў ва да-
лаз ны спе цы я ліст аб лас ной служ бы та ва рыст ва 
вы ра та ван ня на во дах Мі ка лай ГАЎ РЫ ЛЕН КА. — На 
мі ну лым тыд ні там ледзь не за гі нуў муж чы на. А вось 
хлоп цу, на жаль, не па шчас ці ла.

Ва да ла зы пад ня лі це ла юна ка ў той жа дзень. Па 
апе ра тыў ных звест ках вы ра та валь най служ бы, з па-
чат ку ку паль на га се зо на на ва да ёмах Ма гі лёў скай 
воб лас ці за гі ну ла ўжо 39 ча ла век, чац вя рым з іх не 
бы ло і 18 га доў. Вы ра та валь ні кі на гад ва юць пра 
не аб ход насць вы кон ваць пра ві лы па во дзін на ва-
дзе, не ку пац ца ў не цвя ро зым стане і не па кі даць 
дзя цей без на гля ду! Не трэ ба за бы ваць і пра тое, што 
ку пан не ў та кую спя ко ту так са ма мо жа быць не бяс-
печ ным. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ДЫ НІ & КАНЬ ЯК 
Пад час спе цы яль най мыт най пра вер кі на ўчаст-
ку тра сы Бранск—Го мель быў спы не ны гру-
за вы аў та ма біль «DAF» з паў пры чэ пам, якім 
кі ра ваў гра ма дзя ні н Ка зах ста на.

Вы свет лі ла ся, што транс парт ны сро дак пе ра во зіць 
ды ні з Ка зах ста на ў Ра сію, але пры гэ тым ад сут ні ча лі 
та ва ра су пра ва джаль ныя да ку мен ты. У су вя зі з гэ тым 
20 972 кг дынь на су му 734 млн руб лёў кан фіс ка ва ны, а 
на ма шы ну на кла дзе ны арышт, па ве да мі лі ў прэс-служ-
бе Го мель скай мыт ні. Яе кі раў нік Вя ча слаў Дай мін скі 
так са ма рас ка заў, што ў пунк це мыт на га афарм лен ня 
«Но вая Гу та» гра ма дзя нін Мал до вы свой мік ра аў то бус 
«Мер се дэс» за дэк ла ра ваў, а вось пра 5 скры нак кань я ку 
«KVІNT» ча мусь ці «за быў». Іх мыт ні кі знай шлі ў са ло не 
аў та ма бі ля. Пад час апы тан ня і пісь мо вых тлу ма чэн няў 
гра ма дзя нін пры знаў факт не за кон на га пе ра мя шчэн ня 
та ва ру. 129 бу тэ лек кань я ку ў асар ты мен це ары ен ці ро-
вач ным кош там звыш Br15 млн кан фіс ка ва ны.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Па вод ле слоў афі цый на-
га прад стаў ні ка След ча га 
ка мі тэ та Юліі ГАН ЧА РО-
ВАЙ, ёсць пад ста вы мер-
ка ваць, што ў лесапала-
се зной дзе ны астан кі 
ме на ві та дзяў чы ны, якая 
пра па ла 18 лі пе ня. Кан-
чат ко вая ідэн ты фі ка цыя 
ад бу дзец ца ў ме жах да-
лей шай экс пер ты зы.

Вы шук знік лай за вяр шыў-
ся за вя дзен нем кры мі наль-
най спра вы аб за бой стве. 
На пра ця гу ўся го ча су з мо-
ман ту за вя дзен ня кры мі наль-
най спра вы УСК па г. Мін ску 

і ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 
пра во дзі лі ак тыў ныя ме ра-
пры ем ствы па ўста наў лен ні 
мес ца зна хо джан ня дзяў чы-
ны. Вар та на га даць, што пра 
знік нен не Юліі 20 лі пе ня па-
ве да мі ла ў мі лі цыю яе ма ці. 
На пя рэ дад ні дзяў чы на пе ра-
еха ла з па сёл ка Ак цябр скі 

Сма ля віц ка га ра ё на ў ста лі цу 
на час па ступ лен ня. У Мін ску 
ра зам з сяб роў кай зды ма ла 
ква тэ ру. 18 лі пе ня Юля пла-
на ва ла вяр нуц ца да до му, каб 
ад па чыць з ма май, ад нак ра-
ні цай у гэ ты дзень не бра ла 
ма біль ны, а пас ля аба нент 
і ўво гу ле стаў не да ступ ны. 
Ма ці па ве да мі ла пра ва ахоў-
ні кам, што яе дач ка праз са-
цы яль ныя сет кі па зна ё мі ла ся 
з хлоп цам і на кі ра ва ла ся на 
су стрэ чу з ім. Пас ля гэ та га 
до ма не з'я ві ла ся, тэ ле фон 
не бра ла.

Апе ра тыў ныя су пра цоў ні-
кі і след чыя ўста на ві лі, што 

на пя рэ дад ні дзяў чы на па-
зна ё мі ла ся праз ін тэр нэт з 
25-га до вым мін ча ні нам. Уда-
ло ся вы свет ліць, што ў ноч на 
18-га Юлія пра хо дзі ла праз 
тур ні ке ты на стан цыі мет ро 
«Спар тыў ная», а так са ма тое, 
што яна бы ла ў гэ ты ве чар у 
ква тэ ры но ва га зна ё ма га на 
ву лі цы Пры тыц ка га. 27 лі пе ня 
пра ва ахоў ні кі за тры ма лі ў Ві-
цеб скай воб лас ці па да зро ных 
асоб — жы ха роў ста лі цы Паў-
ла Ц. і яго ма ці. За тры ма ным 
па гэ тай спра ве прад' яў ле ны 
аб ві на ва чан ні.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

ПадрабязнасціПадрабязнасці  ��
ТРА ГІЧ НАЕ ЗНА ЁМ СТВА 

18-га до вая Юлія Са ла ма ці на прыехала да віртуальнага сябра і прапала 

Як ад зна чы ла на чаль нік упраў-
лен ня бія ла гіч най і ланд шафт най 
раз на стай нас ці Мі ніс тэр ства пры-
род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя На тал ля МІН ЧАН-
КА, Дзяр жаў ная пра гра ма раз віц ця 
сіс тэ мы асаб лі ва ахоў ных пры род-
ных тэ ры то рый на 2015–2019 га ды, 
а так са ма На цы я наль ная стра тэ гія 
раз віц ця сіс тэ мы асаб лі ва ахоў ных 
пры род ных тэ ры то рый да 1 сту дзе-
ня 2030 г. і Схе ма ра цы я наль на га 
раз мя шчэн ня асо ба ахоў ва е мых 
пры род ных тэ ры то рый Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь да 1 сту дзе ня 2025 го да, 
ство ра ныя на асно ве на ву ко вых 
рас пра цо вак НАН Бе ла ру сі, пра-
цяг ва юць мэ та на кі ра ва ную пры ро-
да ахоў ную па лі ты ку і вы зна ча юць 
асноў ныя за да чы, пры яры тэ ты і кі-
рун кі фар мі ра ван ня ап ты маль най 
сіс тэ мы асаб лі ва ахоў ных пры род-
ных тэ ры то рый на шай кра і ны.

Стра тэ гіч ны мі да ку мен та мі пра ду гле-
джа ны шмат лі кія ме ра пры ем ствы, якія 
бу дуць фі нан са вац ца з рэс пуб лі кан ска га 
бюд жэ ту і срод каў між на род най тэх ніч-
най да па мо гі, і на кі ра ва ны на вы ра шэн не 
ак ту аль ных эка ла гіч ных праб лем і пы тан-
няў. Ся род іх змян шэн не пло шчы вы со ка-
ўзрос та вых ля соў, важ ных для за ха ван ня 
бія ла гіч най раз на стай нас ці, за рас тан не 
ад кры тых се на жа цяў і ні зін ных ба лот 
драў ня на-хмыз ня ко вай рас лін нас цю, вы-
цяс нен не аба ры ген ных ві даў ін ва зіў ны мі і 
чу жа род ны мі рас лі на мі і жы вё ла мі і інш.

Па звест ках на 1 сту дзе ня 2014 го да 
сіс тэ ма асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ-
ры то рый (ААПТ) уклю чае 1 213 аб' ек таў, 
у тым лі ку адзін за па вед нік, 4 на цы я наль-

ныя пар кі, 85 за каз ні каў рэс пуб лі кан ска га 
зна чэн ня і 249 — мяс цо ва га зна чэн ня, 
306 пом ні каў пры ро ды рэс пуб лі кан ска га 
і 568 — мяс цо ва га зна чэн ня. Па струк-
ту ры ААПТ най боль шую пло шчу (58%) 
зай ма юць ляс ныя эка сіс тэ мы, на дру гім 
мес цы зна хо дзяц ца ба ло ты (20%), 17% 
зай ма юць лу га выя сіс тэ мы, 5% — да лі ны 
рэк і азё ры.

Агуль ная пло шча асаб лі ва ахоў ных 
пры род ных тэ ры то рый Бе ла ру сі сён ня 
скла дае 7,8% ад пло шчы кра і ны. Пла ну-
ец ца да вес ці пло шчу ААПТ да 8,1–8,3% 
ад тэ ры то рыі кра і ны.

Па вод ле но вай схе мы, якая ўсту піць 
у сі лу са сту дзе ня 2015 го да, за пла на ва-
на пе ра ўтва рэн не 20 ААПТ, у тым лі ку і 
аб вя шчэн не но ва га на цы я наль на га пар-
ку — Свіс лац ка-Бя рэ зін ска га (шля хам 
пе ра ўтва рэн ня ад най мен на га за каз ні ка) 
і яшчэ трох за каз ні каў.

Бу дзе пра хо дзіць і пе ра ўтва рэн не за-
каз ні каў мяс цо ва га зна чэн ня. На пе ры яд 
да 2024 го да за пла на ва на пе ра ўтва рэн не 
700 ААПТ мяс цо ва га зна чэн ня, у тым лі ку 
220 за каз ні каў і 480 пом ні каў пры ро ды, 
аб вя шчэн не 110 но вых асаб лі ва ахоў ных 
тэ ры то рый мяс цо ва га зна чэн ня.

Яшчэ ад ным важ ным ме ра пры ем-
ствам, пра ду гле джа ным но вай пра гра-
май, па він на стаць рас пра цоў ка пла наў 
кі ра ван ня шэ ра гам за каз ні каў і аб наў-

лен не іс ну ю чых пла наў.
— Ра зам з Мі ніс тэр ствам су вя зі і ка-

му ні ка цый пла ну ем ства рыць рэ естр 
асаб лі ва ахоў ных пры род ных тэ ры то рый, 
які кож ны гра ма дзя нін змо жа на ве даць 
у рэ жы ме ан лайн, — рас ка за ла На тал ля 
Мін чан ка.

Па вод ле но вай пра гра мы, пра цяг нуц-
ца і фар мі ра ван не на цы я наль най эка ла-
гіч най сет кі. Ра зам з ву чо ны мі спе цы я-
ліс ты спра бу юць аб' яд наць у ад ну сет ку 
най больш важ ныя пры род ныя тэ ры то рыі, 
каб пры вес ці ў гар мо нію свет пры ро ды і 
ча ла ве ка.

Пра ду гледж ва ец ца так са ма ад наў-
лен не пры род ных комп лек саў і эка ла-
гіч ных сіс тэм (асу ша ных ба лот, пад топ-
ле ных тэ ры то рый, ад кры тых се на жа цяў, 
якія за рас та юць хмыз ня ком). Бу дуць 
ство ра ны ўмо вы для раз віц ця эка ла гіч-
на га ту рыз му і азда раў лен ня на сель ніц-
тва на ААПТ, рас пра ца ва на і ўлад ка ва на 
не менш як 30 ту рыс тыч ных марш ру таў і 
эка ла гіч ных сце жак.

У вы ні ку вы ка нан ня стра тэ гіч ных да-
ку мен таў пра ду гледж ва ец ца ства рэн не 
ўмоў для ўстой лі ва га раз віц ця ра ё наў, у 
ме жах якіх функ цы я ну юць ААПТ, а так са-
ма па вы шэн не ўзроў ню ін фар ма ва нас ці 
на сель ніц тва пра асаб лі ва ахоў ныя пры-
род ныя тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

Ве ра ні ка КОЛАСАВА.

2 МІЛЬ Ё НЫ — НЕ МЯ ЖА!
Мін ская воб ласць раз ліч вае ў гэ тым го дзе на ма-
ла ціць амаль 2 млн т збож жа, па ве да міў ка рэс-
пан дэн ту БЕЛ ТА вы канаўца аба вяз каў стар шы ні 
ка мі тэ та па сель скай гас па дар цы і хар ча ван ні 
Мінск ага аб лас но га вы ка наў ча га ка мі тэ та Юрый 
ГОР ЛАЎ.

Раз ліч ваць на гэ та аг ра ры ям дае маг чы масць вы-
со кая ўра джай насць — у ся рэд нім з 1 га ў гас па дар ках 
ста ліч на га рэ гі ё на ўбі ра юць 41 ц збож жа (у 2013 го-
дзе — 32,3 ц/га). Ра зам з тым, па вод ле да ных Мін-
сель гас хар ча, у воб лас ці ёсць шэ раг гас па да рак, дзе 
па каз чык ура джай нас ці знач на вы шэй шы. Так, у фі лі-
яле «Фаль ко-Аг ра» ААТ «Аг ра кам бі нат «Дзяр жын скі» 
(Дзяр жын скі ра ён) гэ та 60,2 ц/га, у фі лі яле аг ра фір мы 
«Ле бе дзе ва» РУП «Мінск энер га» (Ма ла дзе чан скі ра-
ён) — 60,3 ц/га. Са мая вы со кая ўра джай насць, па вод ле 
да ных на 28 лі пе ня, бы ла ў ААТ «Но вае жыц цё» (Ня-
свіж скі ра ён) — звыш 96 ц збож жа. Кры ху менш — 
80,4 ц/га — на сель ска гас па дар чым прад пры ем стве 
«Ус ход» (Мін скі ра ён).

«Гэ та дае маг чы масць нам раз ліч ваць на 2 млн т 
пры ўмо ве за ха ван ня доб ра га на двор'я», — ска заў 
Юрый Гор лаў. Для па раў на ння: у мі ну лым го дзе ўклад 
Мін скай воб лас ці ў агуль ны ка ра вай склаў 1,7 млн т 
збож жа з улі кам ку ку ру зы.

Фо
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 Б
ЕЛ
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НО ВЫЯ ПЛА НЫНО ВЫЯ ПЛА НЫ
ДЛЯ БЕ ЛА РУС КАЙ ПРЫ РО ДЫ ДЛЯ БЕ ЛА РУС КАЙ ПРЫ РО ДЫ 
ЗА ЦВЕР ДЖА НЫ АСНОЎ НЫЯ 

СТРА ТЭ ГІЧ НЫЯ ДА КУ МЕН ТЫ 
ПА РАЗ ВІЦ ЦІ СІС ТЭ МЫ 

АСАБ ЛІ ВА АХОЎ НЫХ 
ПРЫ РОД НЫХ ТЭ РЫ ТО РЫЙ


