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РА БО ТА 
ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА

ПРА ЦА ЎЛАД КА ВАЦЬ 
УСІХ АХ ВОТ НЫХ

Та кую мэ ту ста вяць пе рад са бой ула ды Мас тоў ска га ра ё на

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
«Трэ ба ска заць, што ў сфе ры буль ба вод ства 

іс ну юць пэў ныя праб ле мы, — ад зна чае на мес нік 
ге не раль на га ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це 
На ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра НАН Бе ла ру сі па 
буль ба вод стве і пло да а га род ніц тве Ва дзім МА-
ХАНЬ КО. — Так, на прык лад, агуль ныя па сяў ныя 
пло шчы пра цяг ва юць ска ра чац ца. Дзе сяць га доў 
та му больш за ты ся чу гас па да рак зай ма лі ся вы-
рошч ван нем буль бы, сён ня — уся го 460. Але ад зна-
чу, што ва ла вы збор пры гэ тым не змен шыў ся — ён 
за ста ец ца на ўзроў ні, боль шым за міль ён тон. Са 150
сар тоў, што куль ты ву юц ца ў на шай кра і не, толь кі 47 — 
ай чын най се лек цыі, але ме на ві та яны зай ма юць
70—75 пра цэн таў пло шчаў».

Ся род ці ка вых ра бот буль ба во даў мож на вы лу-
чыць пра ект па рас пра цоў цы тэх на ло гій вы твор час ці 
буль бы роз на га пры зна чэн ня. Усе яны пра хо дзяць 
«аб кат ку» на ба за вым прад пры ем стве НПЦ — Та ла-
чын скім кан сер ва вым за вод зе. Ле тась у пад соб най 
гас па дар цы бы ло вы са джа на больш за ўсё буль бы 
ў па раў на нні з ін шы мі аграр ны мі прад пры ем ства мі і 
бы ла атры ма на най леп шая ўра джай насць — 50 тон з 
гек та ра. Са мы мі пра дук тыў ны мі ста лі два бе ла рус кія 
сар ты: «Па лац» і «Лель», якія з гэ та га го да ўклю ча ны 
ў Дзяр жаў ны рэ естр. Што да ты чыц ца пла да вод ства, 
то ця пер рас па ча ла ся ра бо та па атры ман ні па са дач-
на га ма тэ ры я лу та кіх куль тур «у пра бір ках» — гэ та 
да зва ляе за бяс пе чыць вы со кі ка э фі цы ент раз мна-
жэн ня, а так са ма аба ра ніць рас лі ны ад шмат лі кіх 
хва роб. З но вых сар тоў спе цы я ліст ад зна чыў гру-
шу «Прос та Ма рыя» асен ня га тэр мі ну вы спя ван ня, 

якая вы лу ча ец ца вя лі кім па ме рам пла доў і доб ра 
пра да ец ца.

«У Бе ла ру сі са праў ды ад зна ча юц ца пэў ныя змя-
нен ні клі ма ту, якія вы ра жа ны ў тым лі ку па цяп лен нем 
і дэ фі цы там апад каў у пэў ных аб лас цях, — сцвяр-
джае на мес нік ды рэк та ра па на ву цы Ін сты ту та 
аба ро ны рас лін Але на ЯКІ МО ВІЧ. — Гэ та, у сваю 
чар гу, пры во дзіць да з'яў лен ня но вых ві даў хва роб, 
якія не су стра ка лі ся ў нас ра ней, на прык лад, пі рэ-
на фа ро зу (жоў тай пля міс тас ці) ці жоў тай ір жы. На 
поўд ні па чы на юць з'яў ляц ца но выя шкод ні кі — ле-
тась вы яві лі хлеб на га жу жа ля, які па шкодж вае па-
се вы азі мых збож жа вых. У Брэсц кай і Го мель скай 
аб лас цях у апош нія га ды вель мі ак тыў на па во дзіць 
ся бе азі мая соў ка. Цёп лая во сень дае маг чы масць 
раз ві вац ца швед скім му хам, сцяб ло ва му ку ку руз-
на му ма тыль ку».

А вось з пус та зел лем сі ту а цыя за апош нія га ды, 
на ад ва рот, па леп шы ла ся. Па сло вах спе цы я ліс та, 
ка лі ў 1980-я коль касць рас лін-шкод ні каў на ад ным 
квад рат ным мет ры пе ра вы ша ла нор му, то ця пер 
яна зна хо дзіц ца на мя жы шкод нас ці. Не га тыў нае 
ўздзе ян не шмат га до ва га пус та зел ля змен шы ла ся 
пры бліз на ў пяць ра зоў. Асоб на мож на вы лу чыць 
рас пра цоў ку шэ ра гу ме ра пры ем стваў па ба раць бе 
з бар шчэў ні кам Са сноў ска га — у Дзяр жаў ны рэ естр 
быў уклю ча ны дзя ся так гер бі цы даў, якія па каз ва юць 
вель мі вы со кую эфек тыў насць у ба раць бе з гэ тым 
ві дам. Па сло вах на ву коў ца, у ста лі цы праб ле ма з 
гэ тай рас лі най ужо прак тыч на вы ра ша на.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by

СВАЁ — ЗАЎ СЁ ДЫ НАЙ ЛЕП ШАЕ

Ка мі сія, якая раз гля да е 
з ва ро ты гра ма дзян 
па вы зва лен ні ад збо ру 
па Дэ крэ це №3, пра цяг вае 
сваю ра бо ту, рас ка заў 
ка рэс пан дэн ту га зе ты 
на мес нік стар шы ні Пін ска га 
рай вы кан ка ма Дзміт рый 
ПА ЛХОЎ СКІ. Дзе ян не дэ крэ та 
пры пы не на, але ка мі сію ні хто 
не ад мя няў.

Яшчэ ра ней спі сы па тэн цый ных 
пла цель шчы каў раз гля да лі на па ся-
джэн нях сель скіх вы ка наў чых ка мі-
тэ таў з удзе лам прад стаў ні ка рай-
вы кан ка ма, спе цы я ліс та пад атко вых 
ор га наў, участ ко ва га мі лі цы я не ра. Да 
вы ву чэн ня кож най кан ды да ту ры па-
ды шлі ўсе ба ко ва. Та кім чы нам сфар-
мі ра ваў ся спіс з асоб, якім бы ло рэ ка-
мен да ва на звяр тац ца ў ра ён ную ка мі-
сію з прось бай аб вы зва лен ні ад вы-
пла ты. «Гэ та най перш лю дзі, якія тра-
пі лі ў цяж кую жыц цё вую сі ту а цыю, — 
рас тлу ма чыў Дзміт рый Ге ор гі е віч. — 
Знай шло ся ў кож ным сель са ве це ня-
ма ла вяс коў цаў, якія вя дуць, хай са бе 
не вя лі кую, пад соб ную гас па дар ку і за 
кошт гэ та га жы вуць, бо на да дзе ным 
пра меж ку ча су яны не змаг лі ўлад ка-
вац ца на пра цу».

Яшчэ на мес нік стар шы ні рай вы-
кан ка ма звяр нуў ува гу на шэ раг тэх-
ніч ных мо ман таў, якія, ён спа дзя ец ца, 
бу дуць вы праў ле ны ў но вай рэ дак цыі 
да ку мен та. На прык лад, адзін з жы ха-
роў Пін ска га ра ё на пяць га доў та му 
вы ехаў на жы хар ства ў Ка зах стан. 
У сель скім Са ве це пра тое ве да юць 
і мо гуць па цвер дзіць. Але па доб ная 
да вед ка мяс цо ва га ор га на ўла ды не 
з'яў ля ец ца пад ста вай для вы клю чэн-
ня яго са спі саў. Пад атко вы ор ган 
га то вы раз гля даць да вед ку з но ва-
га мес ца жы хар ства, якую пры слаў 
бы сам гра ма дзя нін. А ён не лі чыць 
гэ та па трэб ным. Атрым лі ва ец ца, як 
ка жуць пра ва ахоў ні кі, «ві сяк». І та кіх 
пры кла даў ня ма ла.

Зда ра лі ся вы пад кі, ка лі ча ла ве-
ку лі та раль на не ха пі ла ад на го-двух 
дзён, каб не тра піць у спі сы пла цель-
 шчы каў. Ска жам, прый шоў хло пец 

з вой ска 28 чэр ве ня, на пра цу не змог 
улад ка вац ца і тра піў у спі сы. А яго ра-
вес нік, які дэ ма бі лі за ваў ся 1 лі пе ня, 
па зра зу ме лых пры чы нах у спі сах не 
зна чыц ца. Вось і та кія ню ан сы па він-
ны быць улі ча ныя ў но вай рэ дак цыі, 
упэў не ныя на мес цах.

У сва ёй ра бо це ка мі сія па ста ра-
ла ся мак сі маль на ўлі чыць жыц цё выя 
ака ліч нас ці кож на га гра ма дзя ні на, 
рас ка заў на мес нік стар шы ні Дра гі-
чын ска га рай вы кан ка ма Ула дзі мір 
НЕ РАД. За час яе ра бо ты да чле наў 
камісіі звяр ну ла ся ка ля 70 ча ла век. 
З іх пры клад на 80 пра цэн таў бы ло 
част ко ва аль бо поў нас цю вы зва ле на 
ад вы пла ты збо ру. Ула дзі мір Іва на-
віч рас ка заў, што на ка мі сію іш лі ў 
асноў ным тыя лю дзі, у ка го са праў ды 
скла ла ся цяж кая жыц цё вая сі ту а цыя, 
звя за ная з хва ро бай бліз кіх аль бо 
не маг чы мас цю знай сці ра бо ту. Бы лі 
вы пад кі, ка лі лю дзі звяр та лі ся дру гі 
раз. На прык лад, пер шы раз ка мі сія 
не знай шла пад стаў для ста ноў ча га 
ра шэн ня, а ка лі ча ла век са браў не-
аб ход ныя да ку мен ты і прад ста віў іх, 
та кое ра шэн не бы ло пры ня тае.

У лю бым ра ё не ўліч ва юць той факт, 
што гра ма дзя нін ста ра ец ца знай сці 
спо са бы па ляп шэн ня свай го даб ра-
бы ту на ват у не спры яль ных жыц цё вых 
аб ста ві нах. Пра гэ та зай шла га вор ка 
ў Рэ чыц кім сель скім Са ве це Ка мя нец-
ка га ра ё на. Яго стар шы ня На тал ля 
ШОС ЦІК так са ма пра ца ва ла з усі мі 
гра ма дзя на мі, якія атры ма лі па ве-
дам лен не аб збо ры. Спа чат ку лю дзі 
іш лі ў сель скі Са вет з прось бай аб вы-
зва лен ні ад апла ты. Тут ім тлу ма чы лі, 
што ра шэн не пры мае ра ён ная ка мі сія, 
да ва лі па ра ды і не аб ход ныя да вед кі. 
На тал ля Іва наў на рас ка за ла, што ў іх 
мно гія вяс коў цы за се зон за раб ля юць 
доб рыя гро шы на збо ры гры боў і ягад. 
У іх няй ляс ной зо не так за ве дзе на даў-
но. Дык вось ця пер яна ра іць лю дзям 
пры зда чы да роў ле су браць да вед ку 
ў на рых тоў чай кан то ры аб коль кас ці 
зда дзе на га. Маг чы ма, гэ та бу дзе ўлі-
ча на ка мі сі я мі ў да лей шым.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by

У рай вы кан ка ме ад зна чы лі, 
што ра бо та па Дэ крэ це №3 
«Аб па пя рэ джан ні са цы яль на га 
ўтры ман ства» ак ты ві за ва ла ся.

— Лі та раль на за не каль кі дзён 
пра ве дзе на пяць пры ёмаў гра ма-
дзян, на якіх стар шы ня рай вы кан-
ка ма і яго на мес ні кі рас тлу ма чы лі 
ак ту аль ныя пы тан ні па рэа лі за цыі дэ-
крэ та, каб лю дзі ве да лі, ку ды мож на 
звяр нуц ца па той ці ін шай праб ле ме. 
Пад час пры ёму прад стаў ні кі ўла ды 
вы слу ха лі і да лі па ра ды жы ха рам 
ра ё на, якія звяр ну лі ся з прось бай 
аб вы зва лен ні ад упла ты збо ру па 
фі нан са ван ні дзяр жаў ных рас хо даў, 
— па ве да мі ла на мес нік стар шы ні 
Мас тоў ска га рай вы кан ка ма Ма ры-
на ДА ВЫ ДЗІК.

Як яна па ве да мі ла, дня мі з ра бот-
ні ка мі фа нер на га цэ ха ААТ «Мас-
тоў дрэў» су стрэў ся дэ пу тат Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Ва ле рый Са ўко. Кі раў нік ра ён на га 
ад дзе ла Фон ду са цы яль най аба ро-
ны Та ма ра Іса чан ка рас ка за ла аб 
зва рот ным бо ку «зар пла ты ў кан-
вер тах».

Спе цы яль ныя ка мі сіі зай ма юц-
ца пе ра гля дам спі саў гра ма дзян, 
якія ўдзель ні ча юць у фі нан са ван ні 
дзяр жаў ных рас хо даў. Не ка то рыя 
жы ха ры ра ё на апы ну лі ся ў цяж кім 
жыц цё вым ста но ві шчы і не мо гуць 
за пла ціць збор у па ме ры 360 руб лёў. 
Част ка та кіх праб лем ных пы тан няў 
вы ра ша ла ся на пра ця гу двух ме ся-
цаў. Боль шас ці тых, хто звяр нуў ся з
за явай аб вы зва лен ні ад збо ру, 

пры на яў нас ці не аб ход ных да ку мен-
таў прось бу за да во лі лі.

— Пе ра гляд спі саў па трэб ны для 
та го, каб да сяг нуць аб' ек тыў най 
ацэн кі ста но ві шча кож на га жы ха-
ра ра ё на, — рас тлу ма чы ла Ма ры на 
Да вы дзік. — Маг чы ма, з гэ та га спі-
са знік нуць тыя ім ёны, чые спра вы 
ўжо раз гле джа ны. Пас ля дэ таль на га 
ана лі зу спе цы яль най ка мі сі яй спі сы 
бу дуць ска рэк та ва ны. Гэ ту ра бо ту 
трэ ба пра вес ці да 1 кра са ві ка.

На ма ган ні ра ён най вер ты ка лі ўла-
ды на кі ра ва ныя на тое, каб улад ка-
ваць бес пра цоў ных, коль касць якіх 
з па чат ку го да кры ху ўзрас ла. За -
раз ах вот ных знай сці пра цу ка ля 
200 ча ла век. Гэ та амаль на 70 ча ла век 
больш, чым на па ча так го да. А вось 
пра цоў ных мес цаў 119. Амаль па ло ва 
ва кан сій — ра бо чыя пра фе сіі.

За мі ну лы год праз ра ён ную служ-
бу за ня тас ці знай шлі пра цу ка ля ты-
ся чы ча ла век, у тым лі ку амаль 120 
бес пра цоў ных. Поў нас цю ўлад ка ва-
ны асо бы (а гэ та 20 ча ла век), якія 
аба вя за ны кам пен са ваць дзяр жа ве 
рас хо ды на ўтры ман не дзя цей. На 
пе ра пад рых тоў ку на кі ра ва на 50 бес-
пра цоў ных.

— Мы ста вім сва ёй га лоў най за-
да чай пра ца ўлад ка ваць усіх, хто жа-
дае пра ца ваць, — кан ста туе Ма ры на 
Да вы дзік. — Ва кан сіі ў ра ё не ёсць, і 
яны не па він ны пус та ваць.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 
margo@zviazda.by
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ПЕ РА ВОЗ ЧЫ КАМ БУ ДЗЕ ПРА СЦЕЙ
А ў Мінт ран се ча ка юць пры хо ду лаў кос таў

У за ка на даў ства ў сфе ры 
транс пар ту пла ну ец ца ўнес-
ці ка ля 250 змя нен няў у бок 
спра шчэн ня, па ве да міў мі-
ністр транс пар ту і ка му ні ка-
цый Ана толь СІ ВАК. Па вод ле 
яго слоў, та кая ме ра па він на 
сты му ля ваць раз віц цё транс-
парт на га прад пры маль ніц тва 
ў кра і не. Ся род змя нен няў, 
якія бу дуць рэа лі за ва ны, мі-
ністр на зваў ад ме ну пла на-
вых пра ве рак пе ра важ на ў 
аў та транс парт ным біз не се, 
дзе пра цу юць дроб ныя пры-
ват ныя кам па ніі. Пла ну ец ца 
пра во дзіць та кія пра цэ ду ры 
толь кі па фак тах зда рэн няў, 
якія пры вя лі да праб лем са 
зда роў ем або жыц цём па са-
жы раў.

Ана толь Сі вак так са ма рас ка-
заў пра та ры фы на па са жыр скія 
пе ра воз кі ў бя гу чым го дзе. Мі-
ністр ад зна чыў, што па вы шаць іх 
па куль не пла ну ец ца. Эка на міч-
нае аб грун та ван не гэ та га ра шэн-
ня — па каз чык са ма акуп нас ці па-
са жыр скіх пе ра во зак, які зна хо-
дзіц ца на ўзроў ні 64,2 пра цэн та. У 
бюд жэт кра і ны за кла дзе на ліч ба 
ў 65 пра цэн таў са ма акуп нас ці, да-

сяг нуць яе мож на без па вы шэн ня 
та ры фаў — пры да па мо зе комп-
лек су ме ра пры ем стваў па па вы-
шэн ні эфек тыў нас ці, скі ра ва ных 
на ска ра чэн не вы дат каў.

— Што да ты чыц ца плат ных 
да рог, то рэз кіх ра шэн няў па па-
ве лі чэн ні іх коль кас ці ў Бе ла ру сі 
не бу дзе, — ска заў мі ністр. — На 
сён ня мы ма ем 1600 кі ла мет раў 
та кіх ма гіст ра ляў. Гро шы, за тра-
ча ныя на аб ста ля ван не, аку пі лі-
ся яшчэ год та му. Ця пер гэ тыя 
транс парт ныя ар тэ рыі пры но сяць 
чыс ты пры бы так у бюд жэт дзяр-
жа вы. Ка лі ка заць пра дру гую 
Мін скую каль ца вую аў та да ро гу, 
то пла наў па пе ра ўтва рэн ні яе ў 
плат ную ў нас ня ма. Мы бу дзем 
імк нуц ца пры да па мо зе зна-
каў пе ра во дзіць ту ды тран зіт ны 
транс парт, асаб лі ва між на род ны, 
каб не за гру жаць МКАД. Па куль 
што мы гэ та га не ра бі лі, бо там 
бы лі пэў ныя аб ме жа ван ні, у тым 
лі ку па мак сі маль най хут ка сці. 
Што да ты чыц ца за груз кі гэ тай 
да ро гі, то ле тась у пе ры я ды пі-
ку яна да ся га ла 4 ты сяч аў та-
ма бі ляў за су ткі. Па нар ма ты вах 
пры за груз цы ў 10 ты сяч ма шын
ма гіст раль трэ ба пла на ваць 

пад пер шую ка тэ го рыю, гэ та ча ты-
ры па ла сы. Уво гу ле, бу даў ніц тва 
ся бе апраўд вае, акра мя та го, ва-
кол ста лі цы з'я віў ся ін вес ты цый-
ны по яс, які дасць штур шок раз-
віц цю эка но мі кі.

Мі ністр так са ма ад ка заў на 
пы тан не пра маг чы мы пры ход у 
Бе ла русь лаў кос та вых авія пе ра-
воз чы каў. На яго дум ку, з'яў лен-
не бюд жэт ных кам па ній у на шай 
кра і не за ле жыць у пер шую чар гу 
ад іх са міх. Праб ле ма на сён ня 
за клю ча ец ца ў эка на міч най мэ-
та згод нас ці та кіх па лё таў у Бе-
ла русь для са міх пе ра воз чы каў. 
Ана толь Сі вак ад зна чыў, што 
авія кам па нія «Бел авія» ўжо мае 
ў сва ім рас кла дзе рэй сы, якія па 
прын цы пах ра бо ты бліз кія да лаў-
кос таў, як, на прык лад, марш рут 
Мінск — Жу коў скі. Ён так са ма 
пад крэс ліў, што ка лі ў ка го-не-
будзь з бюд жэт ных пе ра воз чы каў 
з'я віц ца жа дан не ад крыць рэйс у 
Мінск, ні я кіх пе ра шкод для гэ та-
га не бу дзе. На ад ва рот, Мінт ранс 
збі ра ец ца спры яць та кім іні цы я-
ты вам.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by
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А не шкодзь!А не шкодзь!  ��

Як адзін акунь «пад ар ты кул» пад вёў
На во зе ры ка ля вёс кі Міх на ві чы Ка лін ка віц ка га ра-

ё на ра бот ні кі Ма зыр скай між рай інс пек цыі за тры ма лі 
двух жы ха роў Ка лін ка віч, якія 90-мет ро вай сет кай не-
за кон на зда бы лі 24 асо бі ны роз ных ві даў рыб агуль-
най ва гой больш за дзе вяць кі ла гра маў, у тым лі ку 
дзе вяць шчу па коў, вы лаў якіх за раз за ба ро не ны.

Ін спек та ры пад лі чы лі на не се ную пры ро дзе шко ду. 
Яна скла ла кры ху менш за 100 ба за вых ве лі чынь. 
Быў рас па ча ты ад мі ніст ра цый ны пра цэс. Ад нак гіс-
то рыя для бра кань е раў ме ла не ча ка ны пра цяг...

— У мяш ку, дзе па ру шаль ні кі ха ва лі ўлоў, пры 
паў тор ным пе ра лі ку ін спек тар вы явіў яшчэ ад на го 
аку ня, які пры ліп да сцен кі, а ў вы ра шаль ны мо мант 
вы паў на зям лю, — рас ка за лі ў Дзярж ін спек цыі. — 
Гэ та цал кам змя ні ла ход да лей шых па дзей. Су ма 
на не се най шко ды пе ра вы сі ла ад зна ку ў 100 ба за вых 
ве лі чынь. А ў ад па вед нас ці з за ка на даў ствам у та кім 
вы пад ку на сту пае кры мі наль ная ад каз насць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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