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«НАМ ХА ЦЕ ЛА СЯ Б, 
КАБ СЯ РЭД НЯЯ ЗАР ПЛА ТА 

ПА КРАІНЕ 
ПЕ РА СЯГ НУ ЛА 532 ДО ЛА РЫ»

Аб гэ тым за явіў жур на ліс там стар шы ня 
Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі Ле а нід 
Ко зік пе рад ура чыс тым схо дам праф-
са юз на га ак ты ву з на го ды 110-год дзя 
праф са юз на га ру ху ў на шай кра і не.

— Са мае га лоў нае, што мы зра бі лі — ад на-
ві лі са цы яль нае парт нёр ства і за ха ва лі адзін-
ства праф са юз на га ру ху, — ка жа Ле а нід Ко зік. 
— Ро ля праф са ю за ў са цы яль ным парт нёр стве 
з ура дам вя лі кая. Ра зам нам уда ло ся вы ра-

шыць шмат за дач. Мы спа кой на да маў ля ем ся з ура дам, пад піс ва-
ем па гад нен ні, а пас ля на зі ра ем, як яны вы кон ва юц ца. Ка лі б мы 
бе га лі з транс па ран там, то, па вер це, гэ тым ні чо га не да бі лі ся б.

Па мер ка ван ні кі раў ні ка праф са юз на га ру ху, вы вес ці лю-
дзей на ву лі цу, ар га ні за ваць пі кет ці за бас тоў ку — гэ та край ні 
сро дак, пры мя няць які ня ма сэн су. Бо за да ча праф са ю за — не 
да во дзіць на род да та кіх край нас цяў. Пай сці на пе ра мо вы, на 
па гад нен не, ства рыць ка мі сію, за клю чыць да дат ко выя да га-
вор ныя ад но сі ны — вый сце з лю бой скла да най сі ту а цыя мож на 
знай сці дзя сят ка мі кан струк тыў ных спо са баў.

Па вод ле слоў Ле а ні да Ко зі ка, усе гэ тыя га ды праф са ю зы 
аба ра ня лі пра вы бе ла ру саў — на пра цу, на бяс печ ныя ўмо вы 
пра цы, год ную за ра бот ную пла ту, ад па чы нак, азда раў лен не. 
Сён ня ні адзін за кон, які за кра нае пра цоў ныя ад но сі ны, не мо жа 
быць пры ня ты без уз гад нен ня з Фе дэ ра цы яй праф са юзаў.

— На ша га лоў ная за да ча — зра біць так, каб ча ла ве ку жы-
ло ся лепш, — ад зна чыў Ле а нід Ко зік. — Я маю на ўва зе не ўла-
даль ні ка атэ ля ці кі раў ні ка прад пры ем ства, а прос тых лю дзей, 
якія там пра цу юць. Вя до ма, нам бы ха це ла ся, каб за ра бот ная 
пла та ў ся рэд нім па рэс пуб лі цы бы ла боль шай, чым 532 до ла ры. 
Але для гэ та га, зра зу ме ла, ад на го жа дан ня ма ла. Трэ ба, каб 
эка но мі ка больш ак тыў на за пра ца ва ла. 

Праф са ю зы не толь кі зма-
га юц ца за па вы шэн не за ра-
бот най пла ты, але і пра вя ра-
юць, на коль кі доб ра сум лен на 
ар га ні за цыі вы кон ва юць пра-
цоў нае за ка на даў ства, дба-
юць пра ахо ву пра цы.

— Ста тыс ты ка нас не вель-
мі ра дуе: у 2013 го дзе бы ло 
толь кі на адзін вы па дак са 

смя рот ным зы хо дам менш,чым у 2012-м, — ка жа Ле а нід Ко зік. 
— Я ду маю, што ма дэр ні за цыя прад пры ем стваў, якой у на шай 
кра і не сён ня на да ец ца шмат ува гі, да па мо жа зні зіць уз ро вень 
траў ма тыз му. Ра зам з тым, за ме на са ста рэ ла га аб ста ля ван ня, 
тэх на ло гій па спры яе па вы шэн ню пра дук цый нас ці пра цы, ад 
якой на пра мую за ле жыць за ро бак кож на га.

Шмат сіл праф са ю зы ўкла да юць у раз віц цё куль ту ры і спор ту.
— Мы ма ем на ба лан се 117 дзі ця ча-юнац кіх спар тыў ных школ, 

якія раз ві ва ем ра зам з дзяр жа вай, тры Па ла цы куль ту ры, 13 са на то-
ры яў, — рас ка заў Ле а нід Ко зік. — Для чле наў праф са ю за і чле наў іх 
сем' яў пра ду гле джа на зніж ка ў па ме ры 25% ад кош ту пу цёў кі ў праф-
са юз ныя са на то рыі. Атрым лі ва ец ца, што ка лі ад па чы ваць едзе сям'я 
з ча ты рох ча ла век, то ад ну пу цёў ку яны атрым лі ва юць бяс плат на.

Ка рыс та ю чы ся маг чы мас цю, праф са юз ныя ак ты віс ты за-
пра ша юць мін чан і гас цей ста лі цы на свя точ ную ма ёў ку, якая, 
па тра ды цыі, ар га ні зу ец ца Фе дэ ра цы яй праф са юзаў Бе ла ру сі 
1 мая. Сё ле та ўра чыс ты мі тынг з на го ды свя та пра цы пач нец ца 
ў 11 га дзін у ста ліч ным пар ку імя Ян кі Ку па лы.

— Мы раз ліч ва ем, што на мі тынг прый дуць не каль кі дзя сят-
каў ты сяч ча ла век, — ад зна чае на мес нік стар шы ні Фе дэ ра цыі 
праф са юзаў Аляк сандр Мік ша. — І гэ та не толь кі праф са юз-
ныя ак ты віс ты прад пры ем стваў го ра да, але і прос тыя чле ны 
праф са ю за, звы чай ныя пра цаў ні кі, для якіх Пер ша май з'яў ля-
ец ца не ад' ем най част кай жыц ця, гіс то рыі Бе ла ру сі.

Па тра ды цыі, свят ка ван не 1 Мая ў ста лі цы не абы хо дзіц ца і без 
прад стаў ні коў ор га наў ула ды, за меж ных гас цей. Прад стаў ні кі дып-
ла ма тыч ных мі сій, акрэ ды та ва ных у Бе ла ру сі, а так са ма між на род-
ных аб' яд нан няў праф са юзаў што год пры хо дзяць на пер ша май скі 
мі тынг, каб вы ка заць са лі дар насць з пра цаў ні ка мі на шай кра і ны.

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

Сён ня ні адзін за кон, 
які за кра нае пра цоў ныя 
ад но сі ны, не мо жа быць 
пры ня ты без уз гад нен ня 
з Фе дэ ра цы яй 
праф са юзаў.

За се ра ду пра цу ем у су бо ту
Пра цоў ны дзень се ра да 30 кра са ві ка пе ра но сіц ца на су-

бо ту 3 мая. Та кое ра шэн не змя шча ец ца ў па ста но ве Са ве та 
Мі ніст раў ад 25 ліс та па да 2013 го да № 1012. Та кім чы нам, 
атрым лі ва ец ца, што на на ступ ным тыд ні бу дуць тры вы хад-
ныя дні — 29, 30 кра са ві ка і 1 мая. «Ар га ні за цы ям пра да-
стаў ле на пра ва з улі кам спе цы фі кі вы твор час ці (ра бо ты) 
ажыц цяў ляць пе ра нос у ін шым па рад ку ў ад па вед нас ці з 
за ка на даў ствам», — па ве дам ля юць у прэс-служ бе бе ла-
рус ка га ўра да.

(Заканчэнне. Пачатак 
на 1-й стар.)

Па вод ле слоў Прэ зі дэн та, 
дзя ку ю чы пры ня тым ме рам 
у апош ні час змя ні ла ся стаў-
лен не лю дзей на гэ тых тэ ры-
то ры ях: яны ўжо не хо чуць 
ні ку ды ад' яз джаць. Але ім 
па трэб на больш кан крэт ная 
перс пек ты ва — як бу дуць 
жыць, дзе бу дуць пра ца ваць. 
«Ме на ві та та му па тра бу ец ца 
комп лекс ны па ды ход да раз-
віц ця ўсіх сфер жыц ця дзей-
нас ці. І ў пер шую чар гу да на-
рошч ван ня па тэн цы я лу, каб 
за бяс пе чыць ча ла ве ку пра цу 
і год ную апла ту пра цы», — 
пад крэс ліў Аляк сандр Лу -
 ка шэн ка.

Але, на дум ку кі раў ні ка 
дзяр жа вы, ад абл вы кан ка-
ма «за сло ва мі эфек тыў-
ных кро каў не бы ло». Хоць 
фі нан са вых срод каў і ін шых 
рэ сур саў бы ло вы дат ка ва на 
ня ма ла. Так, толь кі ў 2013 
го дзе ў рам ках Дзяр жаў най 
пра гра мы па пе ра адо лен ні 
на ступ стваў ка та стро фы на 
Чар но быль скай АЭС на 2011 
— 2015 га ды і на пе ры яд да 
2020 го да ў Ма гі лёў скі рэ гі ён 
у вы гля дзе суб вен цый з рэс-
пуб лі кан ска га бюд жэ ту бы ло 
на кі ра ва на ка ля Br400 млрд, 
але, як ад зна чыў Прэ зі дэнт, 
праб ле мы не зды ма юц ца з 
па рад ку дня.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад крэс ліў, што за са цы яль-
на-эка на міч ны стан ад каз-
ва юць пер са наль на кі раў ні кі 
вер ты ка ляў. «На мес цах усім 
трэ ба пра ца ваць у поў ную 
сі лу, са ма стой на ад шук ваць 
да дат ко выя рэ сур сы, пра яў-
ляць іні цы я ты ву, а не ся дзець 
і ча каць ад дзяр жа вы бюд-
жэт ных улі ван няў», — за па-

тра ба ваў кі раў нік дзяр жа вы. 
У кад ра вым за бес пя чэн ні рэ-
гі ё на, на дум ку Прэ зі дэн та, 
так са ма ня ма ла праб лем: 
не да хоп спе цы я ліс таў, ця ку-
часць кад раў, стыль пра цы кі-
раў ні коў. «Нель га за бы ваць, 
што ад уз роў ню пад рых тоў кі 
і ква лі фі ка цыі кад раў за ле-
жаць пос пе хі ці пра ва лы ў 
ра бо це ар га ні за цый».

Пад час на вед ван ня Клі ма-
віц ка га ра ё на кі раў нік дзяр-
жа вы па дзя ліў ся ўра жан ня мі 
ад уба ча на га з бор та вер та-
лё та. Ён рас кры ты ка ваў аг-
ра ры яў за ніз кую куль ту ру 
зем ля роб ства. На яго дум ку, 
у цэ лым «Ма гі лёў ская воб-
ласць пра валь вае па мно гіх 
па ра мет рах».

Пер шым пунк там пра гра-
мы на вед ван ня Клі ма віц ка га 
ра ё на бы ла МТФ «Ба ры саў-
ка» фі лі яла «Ні ва-Аг ра» Клі-
ма віц ка га кам бі на та хле ба-
пра дук таў. Прэ зі дэнт па ці ка-
віў ся, як у рэ гі ё не ідзе пра цэс 
рэ кан струк цыі жы вё ла га доў-
чых ферм і комп лек саў. «Гэ та 
лак му са вая па пер ка ў пра цы 
гу бер на та раў», — ска заў ён. 
Аляк санд ру Лу ка шэн ку рас-
ка за лі, што ў Ма гі лёў скай 
воб лас ці рэ кан стру ю ец ца 
170 аб' ек таў. З іх 120 ферм 
і комп лек саў па бу да ва ны, а 
яшчэ 20 бу дуць уве дзе ны да 
1 мая. Прэ зі дэн та за пэў ні лі, 
што рэ кан струк цыя на фер-
мах Ма гі лёў скай воб лас ці бу-
дзе за вер ша на да 1 каст рыч-
ні ка гэ та га го да. Як вы свет-
лі ла ся, у лі ку праб лем ных 
пы тан няў — і свое ча со вае 
на ву чан не спе цы я ліс таў для 
ра бо ты на ма дэр ні за ва ных 
аб' ек тах. Прэ зі дэнт за па тра-
ба ваў не ад клад на вы ра шыць 
гэ тую праб ле му.

На су стрэ чы іш ла раз мо-
ва аб не аб ход нас ці па вы-
шэн ня эфек тыў нас ці ра бо ты 
жы вё ла га доў лі, пры чым не 
толь кі ма лоч най га лі ны, але 
і сві на га доў чай. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за па тра ба ваў да 
кан ца го да ад на віць вы твор-
часць сві ні ны да са мых вы со-
кіх па каз чы каў, па тлу ма чыў-
шы гэ та кан' юнк ту рай рын-
ку, па коль кі цэ ны на сві ні ну 
ста лі рас ці. Бы лі за кра ну ты 
пы тан ні стварэння буй ных 
хол дын гаў па пе ра пра цоў цы 
сель гас пра дук цыі і раз віц ця 
са да вод ства.

Прэ зі дэнт на ве даў так-
са ма Клі ма віц кі дзяр жаў ны 
аграр ны ка ледж, дзе азна-
ё міў ся з пад рых тоў кай кад-
раў для АПК. Аляк сандр Лу-
ка шэн ка на ве даў ву чэб ныя 
кла сы і па гу та рыў з на ву чэн-
ца мі. Ён ці ка віў ся іх мер ка-
ван нем, што трэ ба зра біць, 
каб больш мо ла дзі за ста ва-
ла ся пра ца ваць на вёс цы. Кі-
раў нік дзяр жа вы па ра іў мо-
ла дзі не спя шац ца ў го рад, а 
за ста вац ца пра ца ваць у ся бе 
на ра дзі ме.
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Па тра ды цыі, раз маў ля ю-

чы ў Клі ма ві чах з мяс цо вы мі 
жы ха ра мі, Прэ зі дэнт за кра-
нуў тэ мы, най больш ак ту-
аль ныя сён ня ў гра мад стве. 
У пры ват нас ці, га во ра чы аб 
сі ту а цыі ў су сед няй Укра і-
не, Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пад крэс ліў, што Бе ла русь 
не ха це ла б бра та за бой чай 
вай ны і гі бе лі там лю дзей, 
ад зна чыў шы пры гэ тым, што 
лі та раль на ў гэ тыя ме ся цы 
ў Бе ла русь пры еха лі 4,5 ты-
ся чы ча ла век, з іх амаль 2 
ты ся чы — з Укра і ны. Ён звяр-
нуў ува гу на тое, што не мо-

жа за ба ра ніць уезд у кра і ну, 
ад нак у Бе ла ру сі со чаць за 
тым, хто едзе да нас. «Ка лі 
сем' я мі, то зра зу ме ла. Але 
мо жа ж хлы нуць і кры мі нал 
сю ды», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы.

А ў цэ лым сі ту а цыю ў 
су се дзяў Прэ зі дэнт лі чыць 
вель мі сур' ёз най. «Трэ ба 
ста бі лі за ваць ста но ві шча. 
І За ха ду, і Ра сіі не аб ход на 
ўці ха мі рыц ца і зра зу мець 
ад но: мы ў най вя лік шай 
ад каз нас ці за гэ ты ка ва лак 
зям лі, та му што там жы-
ве ўні каль ны на род, на шы 
лю дзі, сла вя не. І мы ў ад-
каз нас ці за гэ ты на род, за 
яго куль ту ру і яго раз віц цё. 
Нель га дзей ні чаць на зні-
шчэн не дзяр жа вы і гэ та га 
на ро да», — ска заў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

Га во ра чы аб на дзён ных 
пы тан нях на шай кра і ны, ка-
лі раз мо ва зай шла аб ахо ве 
зда роўя, Прэ зі дэнт ад зна-
чыў, што дзяр жа ва пра цяг-
не на да ваць пер ша чар го вую 
ўва гу раз віц цю ахо вы зда-
роўя — яно бу дзе вы ве дзе-
на на са мы вы со кі ўзро вень 
не толь кі ў чар но быль скім 
рэ гі ё не, але і ва ўсіх кут ках 
кра і ны. Ён так са ма рас ка-
заў пра тое, што ў Бе ла ру сі 
ма дэр ні за ва на ўся сіс тэ ма 
ахо вы зда роўя. Пры гэ тым 
най мен шая ўва га па куль што 
на да ец ца Мін ску, але гэ тая 
праб ле ма ў блі жэй шы час 
бу дзе вы ра ша на і ўсё бу дзе 
пры ве дзе на ў па ра дак. Прэ-
зі дэнт ак цэн та ваў ува гу на 
тым, што аду ка цыя і ахо ва 
зда роўя — гэ та ад каз насць 
дзяр жа вы і гэ тым кі рун кам 
на да ец ца най пер шае зна-
чэн не.

ТЭ РЫ ТО РЫЯ ЖЫЦ ЦЯ

Кур са вая роз ні цаКур са вая роз ні ца  ��

Га во раць, 
як на скрып цы 

г ра юць
Ры то ры ка кі раў ні коў 

Еў ра пей ска га Цэнт ра бан ка 
дае су праць лег лы вы нік. 
Чым больш га во рыц ца аб 
тым, што за над та моц ны 
еў ра пры вя дзе да зні жэн-
ня пра цэнт ных ста вак, тым 
больш моц ным ён ста но-
віц ца, бо ЕЦБ не па чы нае 
ні я ка га змяк чэн ня гра шо ва-
крэ дыт най па лі ты кі.

Той жа эфект пад трым лі-
вае сла бы до лар, на які знач на 
ўплы вае кан флікт ва Укра і не. 
Праб ле мы на шай паўд нё вай 
су сед кі ад бі ва юц ца і на ра сій-
скай ва лю це. У пе ры яд пе рад 
Вя лі ка днем ру бель уз мац няў-
ся, ад нак ад ра зу пас ля свя та, 
ка лі ўсход Укра і ны за бур ліў 
із ноў і Ра сія за яві ла аб маг чы-
мым умя шаль ніц тве ў па дзеі, 
ва лю та пай шла ўніз. Толь кі, як 
па каз ва юць апош нія на зі ран-
ні, на ру бель трэ ба гля дзець у 
доў га тэр мі но вай перс пек ты ве 
— ён ужо знач на ад на віў ся пас-
ля ня даў ня га вя лі ка га па дзен-
ня. Гэ та мо жа паў та рыц ца.

А бе ла рус кі ру бель яшчэ 
зні зіў ся. Ад нак пры блі жэн не 
кош ту до ла ра да 10 ты сяч 
мно гіх экс пер таў не пу жае. 
Ка жуць, што, на ад ва рот, тан-
ны ру бель пра сты му люе экс-
парт і вы раў няе на ша знеш-
не ганд лё вае саль да, якое 
пра се ла ле тась. Па гля дзім. 
За гэ ты ж ты дзень до лар па-
да ра жэў на 30 руб лёў (плюс 
0,3%) да 9980. Еў ра пад ня ўся 
на 40 руб лёў (плюс 0,3%) да 
13810. Ра сій скі ру бель зні зіў-
ся на 2 гра шо выя адзін кі (мі-
нус 0,7%) да 278,5.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Ба рыс ЛА ЗУ КА, за гад чык 
ад дзе ла ста ра жыт на бе ла-
рус кай куль ту ры Цэнт ра 
да сле да ван няў бе ла рус кай 
куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры 
НАН Бе ла ру сі:

— Для мя не, як на ву коў ца, да-
след чы ка на цы я наль най куль ту ры, 
вель мі важ нае зна чэн не мае па зі цыя 
дзяр жа вы. Наш кі раў нік ра зу мее, 
што для та го, каб па бу да ваць моц-
ную кра і ну, трэ ба звяр тац ца да сва іх 
ка ра нёў, да тых доб рых тра ды цый, 
якія нам за ста лі ся ў спад чы ну, трэ ба ўма-
цоў ваць на шу ду хоў насць. Аба пі ра ю чы ся 
на на род ную куль ту ру, мож на спа сціг нуць 
шмат муд рас ці. Асаб лі ва ра дуе тое, што 
гэ та не толь кі ра зу мен не, але і рэ аль ныя 
кро кі ўла ды. Прык лад та му — дзяр жаў ная 
пра гра ма «Слуц кія па ясы», за цвер джа ная 
ў кан цы 2012 го да. Мя не да сэр ца кра нае 
та кое стаў лен не Прэ зі дэн та і яго ўлас ная 
гра ма дзян ская па зі цыя. Ня даў на Аляк сандр 
Лу ка шэн ка на вед ваў но вы му зей і фаб ры ку 
па ясоў у Слуц ку. Ён не толь кі аца ніў тое, 

што ўжо зроб ле на, але і за даў пы тан не: 
«А што да лей?» Зна чыць, ён ба чыць у гэ-
тым рэ аль ны па тэн цы ял. На гэ тай су стрэ чы 
Прэ зі дэнт звяр нуў ся да спе цы я ліс таў, на ву-
коў цаў, мас тацт ва знаў цаў — та кая ўва га 
ўся лі ла ў нас ап ты мізм і над зею, мы па чу лі 
ў гэ тым аса біс тую за да чу.

Ад ра джа ю чы слуц кія па ясы, мы, маг чы-
ма, пра цу ем на бу ду чыя па ка лен ні. Ад нак 
гэ та і рэ аль ная ра бо та ця пер. 

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

�

Ар кадзь ШКЛЯР, ды рэк тар Рэс пуб лі кан-
ска га ін сты ту та пра фе сій най аду ка цыі:

— Па то кі вы пуск ні коў аба вяз ко ва трэ ба 
пе ра раз мяр коў ваць. Мо ладзь па він на зра-
зу мець, што іс ці ў пра фе сій ную шко лу пас ля 
за кан чэн ня 9-га кла са вы гад на. Мож на пры-
во дзіць эка на міч ныя раз лі кі, каб пе ра ка наць 
баць коў у пра віль нас ці гэ та га кро ку. Пра-
да стаў ляць больш ін фар ма цыі пра ра бо чыя 
пра фе сіі. Тлу ма чыць, што ў праф тэх уста но-
вах ма ла дым лю дзям да юць пра фе сій ны пад-
му рак і штур шок у да рос лае жыц цё. І шан цы 
за стац ца без пра цы ў іх мі ні маль ныя.

Над чым нам трэ ба пра ца ваць — дык гэ-
та над прэ сты жам ра бо чых пра фе сій. Ад сут-
насць ці ка вас ці з бо ку мо ла дзі да ава ло дан-
ня та кі мі пра фе сі я мі — тэн дэн цыя, ха рак тэр-
ная не толь кі для Бе ла ру сі. Усе еў ра пей скія 
кра і ны да пус ці лі тыя ж па мыл кі, што і мы: 
там так са ма ма ла дыя лю дзі ма са ва іш лі ва 

ўні вер сі тэ ты, а по тым су ты ка лі ся з праб-
ле май бес пра цоўя. За тое сён ня ў той жа 
Фін лян дыі 60% вы пуск ні коў ідуць у пра фе-
сій ную шко лу. Усё больш баць коў ад да юць 
пе ра ва гу пра фе сій най аду ка цыі ў Гер ма ніі, 
Фран цыі, Вя лі ка бры та ніі, Ні дэр лан дах.

Я лі чу, што ча ла век, за ры ен та ва ны на 
вы шэй шую аду ка цыю, па ві нен дак лад на са-
бе ўяў ляць, ці мо жа ён яе атрым лі ваць, ці 
ха пае яму для гэ та га здоль нас цяў і ве даў... 
Лі чу, што Мі ніс тэр ства аду ка цыі і Дзяр жаў-
ная ка мі сія па кант ро лі за хо дам ус туп ных 
іс пы таў пры ня лі вель мі пра віль нае ра шэн не, 
ка лі па вы сі лі па рог для тых, хто па сту пае ў 
ВНУ. Трэ ба ра зу мець, што вы шэй шая аду-
ка цыя не мо жа быць да ступ най та кой коль-
кас ці лю дзей, якія на яе прэ тэн ду юць, на ват 
з-за іх здоль нас цяў.

Надзея НІКАЛАЕВА

ВЯР ТА Ю ЧЫ СЯ ДА КА РА НЁЎ
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РА БО ЧАЯ ПРА ФЕ СІЯ — 
ЛЕП ШАЯ СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ АБАРОНА
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ФактФакт  ��
Сок ска заў «стоп»

Ляс га сы кра і ны за вяр шы лі на рых тоў ку бя ро за ві ку.

Сё ле та бы ло на рых та ва на 19,7 ты ся чы тон бя ро за ва га со ку, 
што на 33 пра цэн ты больш, чым ле тась. Най боль шы аб' ём уда ло ся 
са браць ляс га сам Брэсц кай і Мін скай аб лас цей — 5,45 ты ся чы тон 
і 5,12 ты ся чы тон, ад па вед на. Гас па дар кі Ма гі лёў скай воб лас ці на-
рых та ва лі 3,41 ты ся чы тон, Гро дзен скай — 2,45 ты ся чы тон, Ві цеб-
скай — 2,05 ты ся чы тон. Менш за ін шых змаг лі са браць бя ро за ві ку 
ляс га сы Го мель скай воб лас ці — уся го 1,21 ты ся чы тон.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


