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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Пас ля слоўе 
да клуб ніч на га се зо на 
на Брэст чы не.

«МС» са бра ла цэ ны 
па ўсіх рэ гі ё нах: ця пер мы ве да ем, 
дзе па рэч кі 
на ва гу 
зо ла та

З'я віц ца ў Бе ла ру сі, і ча му 
Мін фін хо ча пе ра даць ёй
свае функ цыі?

Аў ды тар ская 
па ла та

Га ран тыі 
доб ра сум лен ным

Ка му з ра бот ні каў най маль нік 
па ві нен пра цяг ваць 
пра цоў ны да га вор на 
мак сі маль ны тэр мін? стар. 2

У Гро дзен скім ра ё не праг на зу юць 
зні жэн не на рых тоў кі ляс ных 
гры боў. І не толь кі 
з-за зме ны клі ма ту.

Ці прай шоў 
бум на лі січ кі?

Каб рас лі 
ін вес та ры і гры бы

Што па чым?

стар. 3

стар. 13

стар. 14

стар. 14-15

ЛЕ ТА ГОД КОР МІЦЬЛЕ ТА ГОД КОР МІЦЬ
Ура джай ма ла вы рас ціць — трэ ба за ха ваць і на ім за ра біць

У
СЕ лю бяць гры бы. Вы дат на да стаць 
сло і чак ма ры на ва ных бе лых зі мой. 
Асаб лі вым ку лі нар ным шы кам 

лі чац ца пры га та ва ныя цэ лыя, ма лень кія 
гры боч кі. Чым менш, тым лі чыц ца лепш... 
Ад нак збі раць дроб ныя гры бы 
ў нас па за ко не бы ло за ба ро не на. На ват 
вы зна чы лі нор му — па мер дыя мет ра 
ша пач кі не менш за два сан ты мет ры. 
Усё, больш ня ма та кіх за ба ро наў.

Ця пер на сель ніц тва мо жа бяс плат на 
на рых тоў ваць, збі раць і вы ка рыс тоў ваць 
пра дук цыю ля соў. Пла та за на рых тоў ку і 
па боч нае ле са ка ры стан не пра ду гле джа на 
толь кі для юры дыч ных асоб і прад пры-
маль ні каў, па ве да міў пер шы на мес нік 
мі ніст ра ляс ной гас па дар кі на шай кра і -
ны Ва лян цін ШАТ РАЎ КА.

Ён ад зна чыў, што, згод на з нор ма мі Ляс-
но га ко дэк са Бе ла ру сі, пры збо ры гры боў 
за ба ра ня ец ца толь кі раз гра бан не ляс но га 

под сці лу. Усе ас тат нія за ба ро ны, па сло вах 
спе цы я ліс та, зня тыя. У тым лі ку ад ме не на за-
ба ро на на збор дроб ных лі сі чак. «Так, ра ней 
бы лі за ка на даў ча за ма ца ва ны аб ме жа ван ні 
па па ме рах, але кант ра ля ваць гэ тае пы тан не 
не ўда ло ся. Бы ло пры ня тае ра шэн не, што 
трэ ба ад мя ніць нор мы, якія не вы кон ва юц-
ца», — ска заў Ва лян цін Шат раў ка.

А яшчэ 29 са ка ві ка гэ та га го да ўсту пі-
ла ў сі лу па ста но ва Мін ляс га са «Аб збо ры 

дзі ка рос лых ягад». Зга да ны да ку мент да-
зва ляе збі раць ляс ныя яга ды як уруч ную, 
так і з да па мо гай руч ных пры ста са ван няў 
(так зва ных кам бай наў, гра бян цоў і ін ша-
га). «Пры гэ тым лю дзі па він ны вы кон ваць
шэ раг па тра ба ван няў, асноў нае з якіх — 
ад лег ласць па між зу ба мі гэ тых кам бай наў 
па він на быць не менш за 0,5 сан ты мет ра. 
Так са ма фас кі пры ста са ван няў не па він-
ны мець вост рых кра ёў для та го, каб не 
па шкодж ваць хмыз ня кі», — удак лад ніў 
спе цы я ліст. Тым ча сам па ча так тэр мі наў 
на рых тоў кі брус ніц і жу ра він уста наў лі ва-
ец ца мяс цо вы мі ўла да мі.

Вар та ад зна чыць, што за ба ро наў ста-
ла менш, але яны ста лі больш жорст кія. 
За па ру шэн ні ўста ноў ле ных тэр мі наў і 
пры мя нен не за ба ро не ных срод каў і ме-
та даў збо ру ягад і гры боў пра ду гле джа ны 
штраф у па ме ры да 20 ба за вых ве лі чынь 
(510 руб лёў).

Сяр гей КУР КАЧ.

НА РЫХ ТОЎ КІ

ДА ЗВО ЛЕ НА БРАЦЬ ДА ЗВО ЛЕ НА БРАЦЬ 
ЗУ СІМ МА ЛЕНЬ КУЮ ЛІ СІЧ КУ ЗУ СІМ МА ЛЕНЬ КУЮ ЛІ СІЧ КУ 

Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі зня ло амаль усе за ба ро ны на збор гры боў і ягад у ле се для на сель ніц тва

Пад рых тоў ка да се зо на ма са вых на рых то вак кож на га но ва га 
ўра джаю па чы на ец ца ран няй вяс ной.

Па сло вах на чаль ні ка ўпраў лен ня на рых то вак Бел ка ап са ю -
за Ак са ны СКІН ДЭР, для зруч нас ці на сель ніц тва і мак сі маль-
 на га на блі жэн ня да мес цаў вы твор час ці пра дук цыі і па вы шэн ня 
сту пе ні яе за сва ен ня ў сіс тэ ме спа жы вец кай ка а пе ра цыі кра і ны за-

дзей ні ча на больш за 700 пры ёма-на рых тоў чых пунк таў, звыш пя ці 
ты сяч ма га зі наў, раз ме шча ных у сель скай мяс цо вас ці. Пра цу юць 
ка ля 750 штат ных на рых тоў шчы каў, да дат ко ва да се зо на ма са вых 
на рых то вак пло да а га род нін най і дзі ка-
рос лай пра дук цыі пры ма юц ца на ра бо-
ту па за штат ныя на рых тоў шчы кі.

ТЭ МА ТЫД НЯ

ПРАЦЯГ ТЭМЫ — 
на стар. 13
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