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ЦЫТАТА ДНЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Ула дзі мір СЯ МАШ КА, пер шы 
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Га лоў най за да чай для сель-
скай гас па дар кі кра і ны з'яў-
ля ец ца па вы шэн не эфек тыў-
нас ці вы твор час ці, дзяр жа ва 
ча кае ад да чы ад АПК. Ча сам 
жа да во дзіц ца чуць ад кі раў-
ні коў роз ных уз роў няў, што 
ін та рэ сы сель скай гас па дар-
кі ў ней кіх важ ных пы тан-
нях ушчам ля юц ца. У пер шую 
чар гу гэ та ты чыц ца фі нан-
са вай да па мо гі на ўзроў ні 
дзяр жа вы. Ад нак у та кіх 
раз ва гах больш эмо цый, чым 
эка на міч ных пры чын. Па ма-
іх раз лі ках, глы бі ня да та цый 
сель скай гас па дар цы кра і ны 
скла дае 49%. На прык лад, 
ка лій ныя ўгна ен ні пра да ва лі 
аг ра ры ям па ца не, якая ў 20 
ра зоў ні жэй, чым на су свет-
ных рын ках. Ра зам з тым, у 
мэ тах захавання хар чо вай 
бяс пе кі дзяр жа ва аба вя за на 
пад трым лі ваць сель скую гас-
па дар ку. Гэ та, да рэ чы, ро бяць 
ба га тыя і вы со ка раз ві тыя 
кра і ны све ту: ЗША, ФРГ, Ка-
на да і ін шыя».

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 05.06.2014 г. 
Долар ЗША    10110,00
Еўра 13760,00
Рас. руб. 287,50
Укр. грыўня 846,03

Спецыяльны 
выпуск, 

прымеркаваны да 
Х Рэспубліканскага 

фестывалю 
нацыянальных 

культур (Гродна, 
6 – 8 чэрвеня)

ЛЮБІЦЕ 
ЎСЁ 
ЖЫВОЕ 
НА 
ЗЯМЛІ!

— Ула дзі мір Ры го ра віч, 
да 2015 го да пло шчу асаб лі-
ва ахоў ва е мых пры род ных 
тэ ры то рый у на шай кра і-
не пла ну ец ца па вя лі чыць да 
8,3 пра цэн та. Гэ та азна чае, 
што пры род ны па тэн цы ял Бе-
ла ру сі ўзрас тае або, на ад ва-
рот, пры ро да па тра буе яшчэ 
боль шай аба ро ны?

— Рэ фар ма ван не сет кі асаб-
лі ва ахоў ва е мых пры род ных 
тэ ры то рый ажыц цяў ля ец ца па-
сту по ва на асно ве стра тэ гіч ных 
да ку мен таў. Пры аб' яў лен ні або 
пе ра ўтва рэн ні кож най та кой тэ-
ры то рыі пра вод зяц ца на ву ко выя 
да сле да ван ні, ро бяц ца па ля выя 
вы ез ды, да дат ко ва вы ву ча юц ца 
ўсе кры тэ рыі, у ад па вед нас ці з які-
мі ў на шай кра і не аб' яў ля юц ца так 

зва ныя ААПТ. Та кія ра бо ты не-
маг чы ма вы ка наць за адзін дзень 
і на ват год.

Пры рас пра цоў цы На цы я наль-
най стра тэ гіі раз віц ця сіс тэ мы 
асаб лі ва ахоў ва е мых тэ ры то рый 
рэс пуб лі кан ска га зна чэн ня да 
1 сту дзе ня 2015 го да ву чо ны мі 
бы лі пра ве дзе ны маш таб ныя да-
сле да ван ні, ажыц цёў ле на ін вен-
та ры за цыя ўсіх асаб лі ва ахоў ва е-
мых пры род ных тэ ры то рый на шай 
кра і ны. Бы ло ўста ноў ле на, што на 
су час ным эта пе ме на ві та та кі пра-
цэнт ААПТ да зво ліць за дзей ні чаць 
боль шасць тэ ры то рый, якія па тра-
бу юць ахо вы, і вы ра шыць пер ша-
рад ныя за да чы па за ха ван ні ўні-
каль на га пры род на га 
па тэн цы я лу Бе ла ру сі.

Сёння — 
Дзень 
аховы 

навакольнага 
асяроддзя — 

дата, 
актуальная 

для кожнага 
з нас

З на го дыЗ на го ды  ��

ПРЫ РО ДА ПА ТРА БУЕ БА ЛАН СУ ІН ТА РЭ САЎ
Стан на ва коль на га ася род дзя, пы тан ні эка-
ла гіч най бяс пе кі сён ня хва лю юць не толь-
кі эко ла гаў і шчы рых ама та раў пры ро ды. 
Усё час цей шы ро кая гра мад скасць звяр-
тае сваю ўва гу на гла баль ныя эка ла гіч ныя 
праб ле мы, у мно гіх лю дзей з'яў ля ец ца 
асэн са ван не ўлас най ад каз нас ці за свае 
дзе ян ні ў да чы нен ні да пры ро ды.
Якія за ха ды з бо ку дзяр жа вы ро бяц ца 
для та го, каб пры род ны па тэн цы ял на шай 
кра і ны не толь кі ра цы я наль на вы ка рыс-
тоў ваў ся, але і за хоў ва ла ся ўні каль насць 
бе ла рус кай пры ро ды, па мна жа лі ся яе ба-
гац ці? Сён ня, у Дзень ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя, мі ністр пры род ных рэ сур саў і 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ула дзі мір ЦАЛ КО рас каз вае аб 
най больш пры яры тэт ных кі рун ках дзяр-
жаў най эка ла гіч най па лі ты кі на су час ным 
эта пе.


