
— Іван Эду ар да віч, для воб-
лас ці тэ ма го да не но вая: на вя-
дзен нем па рад ку на зям лі зай-
ма лі ся і ле тась, і па за ле тась... 
Чым ад мет ны 2013 год у гэ тай 
спра ве?

— Ка лі вель мі ла ка ніч на, то 
комп лекс ным па ды хо дам да вы-
ра шэн ня зла ба дзён ных праб лем, 
яшчэ боль шай кан цэнт ра цы яй на-
ма ган няў на за га дзя вы зна ча ных 
кі рун ках дзей нас ці і, на мой по гляд, 
леп шай вы ні ко вас цю ра бо ты рай-
са ве таў і сель са ве таў. Гэ та да сяг-
ну та ў знач най сту пе ні дзя ку ю чы 
рас пра цоў цы аб лас но га пла на па 
на вя дзен ні па рад ку на зям лі і доб-
ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рый. У 
да ку мен це вы зна ча ны ме ра пры ем-
ствы на год, ука за ны тэр мі ны вы ка-
нан ня і ад каз ныя асо бы.

— Вя до ма, яшчэ па куль ра на 
га ва рыць аб зроб ле ным за год, 
але ўсё ж мож на пад вес ці па пя-
рэд нія вы ні кі — у пры ват нас ці, 
акрэс ліць тыя за да чы, на якіх 
ця пер за ся ро джа ны на ма ган ні 
Са ве таў?

— Як раз ня даў на ў Ба ры са ве мы 

аб мяр коў ва лі гэ тую праб ле ма ты ку 
на су мес ным вы яз ным па ся джэн ні 
прэ зі ды у ма Мінск ага аб лас но га Са-
ве та дэ пу та таў і аб лас но га шта ба 
па на вя дзен ні па рад ку на зям лі, 
які ўзна чаль вае на мес нік стар шы ні 
абл вы кан ка ма Ва сіль Іва на віч Аку-
ліч. У раз мо ве ўдзель ні ча лі чле ны 
прэ зі ды у ма Мінск ага аб лса ве та і 
аб лас но га шта ба, стар шы ні ра ён-
ных Са ве таў дэ пу та таў, а так са ма 
на чаль ні кі ра ён ных ін спек цый пры-
род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль-
на га ася род дзя, бы лі за про ша ны 
так са ма і прад стаў ні кі тых аб лас-
ных служ баў, якія ў той ці ін шай 
сту пе ні ма юць да чы нен не да тэ ма-
ты кі па ся джэн ня.

Пе рад тым, як са брац ца ў вя лі-
кай за ле, усе па бы ва лі на аб' ек тах 
і тэ ры то ры ях, у пры ват нас ці, Ба-
ры саў ска га ра ё на, на свае во чы 
ўба чы лі як зда быт кі, так і асоб ныя 
не да пра цоў кі, праб лем ныя мо ман-
ты ў дзей нас ці мяс цо вай ула ды, над 
вы ра шэн нем якіх яшчэ трэ ба пра-
ца ваць. Мы імк ну лі ся, каб гэ та бы ла 
не эк скур сія, а зна ём ства з кан крэт-
ным до све дам, вар тым пе рай ман ня.

На прык лад, у Мін скім, Пу ха-
віц кім, Сма ля віц кім, Дзяр жын скім 
ра ё нах, дзе шмат са да вод чых та-
ва рыст ваў і мно гія ты ся чы дач ных 
па бу доў, да во лі па спя хо ва вя дуць 
ба раць бу з не санк цы я на ва ны мі 
звал ка мі. Доў гі час яны бы лі моц-
ным «за брудж валь ным фак та рам» 
ля соў, пса ва лі іх знеш ні вы гляд, 
раз драж ня лі і абу ра лі лю дзей, 
не абы яка вых да за ха ван ня род-
най пры ро ды. Сён ня праб ле ма 
вы ра ша ец ца дву ма шля ха мі: мы 
да мо ві лі ся аб аба вяз ко вым пры бі-
ран ні ў ня дзе лю ве ча рам і ра ні цай 
у па ня дзе лак пры да рож ных скрынь 
для смец ця на аў то бус ных пры-
пын ках. Звы чай на ў гэ тыя дні яны 
пе ра поў не ны па ке та мі з бу тэль ка-
мі і рэшт ка мі ежы. Ка рыс та ю чы ся 
вы пад кам, звяр та ю ся да мін чан 
і гас цей Мін шчы ны: вы кі дай це 
смец це ў скры ні, вы стаў ле ныя ў 
спе цы яль ных мес цах. Па дру гое, 
сель скія Са ве ты пра вод зяць мэ та-
на кі ра ва ную ра бо ту са стар шы ня мі 
са да вод чых та ва рыст ваў па ар га-
ні за цыі за пэў ную пла ту вы ва зу з іх 
тэ ры то рыі бы та вых ад хо даў.

По тым пас ля па езд кі ўжо ў Ба-
ры са ве ад бы ла ся прын цы по вая і 
ад кры тая раз мо ва. Вы сту піў кож ны 
стар шы ня ра ён на га Са ве та. Яны 
рас ка за лі аб зроб ле ным згод на з 
пла нам, унес лі кан крэт ныя пра па-
но вы па па ляп шэн ні ра бо ты, вы-
каз ва лі свой по гляд на іс ну ю чыя 
праб ле мы. Уво гу ле шмат ці ка ва га 
і ка рыс на га на пра ца ва на Са ве та мі 
ў ра ё нах воб лас ці, ёсць чым па дзя-
ліц ца з ка ле га мі з ін шых рэ гі ё наў. 
На га даю, лейт ма тыў усёй раз мо вы 
ў Ба ры са ве — не аб ход на ўзмац-
ніць тлу ма чаль ную ра бо ту з людзь-
мі па мес цы жы хар ства. Зра зу ме-

ла, не за бы ваць і та кі ін стру мент 
уз дзе ян ня на ня доб ра сум лен ных 
гра ма дзян, як штра фы, ад мі ніст ра-
цый ныя па ка ран ні... Але па ра дак 
і чыс ці ня бу дуць толь кі та ды, ка лі 
кож ны з нас усвя до міць, што на ва-
коль нае ася род дзе трэ ба і бе раг чы, 
і ахоў ваць.

У пры ват нас ці, стар шы ня Ла-
гой ска га ра ён на га Са ве та Пётр 
Ва бі шчэ віч рас ка заў, як па іні цы-
я ты ве дэ пу та таў, па чы на ю чы з 
кра са ві ка, дзей ні ча юць ра бо чыя 
гру пы па на вя дзен ні па рад ку на 
зям лі. Кож ны ты дзень шэсць та кіх 
груп вы яз джа юць на за ма ца ва ныя 

за імі тэ ры то рыі і, па маг чы мас ці, 
аказ ва юць ме та дыч ную і прак-
тыч ную да па мо гу на мес цах. У іх 
скла дзе — ра бот ні кі ар га ні за цый і 
ўста ноў ра ё на, якія пры не аб ход-
нас ці са дзей ні ча юць сель са ве там 
ва ўста ноў цы і афар боў цы пла-
тоў, пры бі ран ні мо гі лак, па са дцы 
са джан цаў дрэў і кус тоў. Што год 
у ра ё не пад вод зяц ца вы ні кі ра бо-
ты па доб ра ўпа рад ка ван ні ся род 
сель са ве таў, ар га ні за цый і прад-
пры ем стваў, до ма бу да ван няў гра-

ма дзян. Пе ра мож цам уру ча юц ца 
дып ло мы і гра шо выя прэ міі.

За зна чу, апош нім ча сам у сель-
са ве таў з'я ві ла ся ад нос на но вая 
за да ча — вы яў лен не і лік ві да цыя 
ва кол на се ле ных пунк таў шкод ных, 
чу жа род ных бе ла рус кай пры ро дзе 
рас лін. Каб пра ду хі ліць рас паў сюдж-
ван не па пу ля цыі бар шчэў ні ку Са-
сноў ска га, у тым жа Ла гой скім ра ё не 
ар га ні за ва на гру па з 12 ча ла век, якія 
вя дуць вай ну з не бяс печ най рас лі-
най на тэ ры то рыі дзе вя ці сель са ве-
таў. Ну чым не ка рыс ны до свед?

— Ня ўжо та кія вы сіл кі па трэб-
ны для ба раць бы з ней кім пус та-
зел лем?

— Бар шчэў нік Са сноў ска га — 
гэ та сур' ёз ны пра ціў нік, го лы мі ру-
ка мі не возь меш. Яго скош ва юць, 
вы коп ва юць, на ват ужы ва юць яда-
хі мі ка ты, а ён зноў ад ра джа ец ца. 
Трэ ба 11 га доў за пар скош ваць 
рас лі ну, каб яна пе ра ста ла рас ці 
на ўчаст ку. Ці во сен ню вы ка паць 
яе ка ра ні. Важ ная за ўва га: да лё ка 
не кож на му вар та да зва ляць з ёю 
зма гац ца. Бо гэ та рас лі на яда ві тая, 
яе сок мо жа на нес ці шко ду ча ла-
ве ку — сур' ёз ныя ба лю чыя апё кі. 
Та му бар шчэў нік скош ва юць лю дзі 
пад рых та ва ныя, пас ля ін струк та жу, 
у спе цы яль най воп рат цы.

Не менш шкод ны су мнік ка-
над скі, які так са ма пра явіў ся бе ў 
якас ці здоль на га пры ста са ван ца. 
Гэ та сім па тыч ная зя лё ная рас лі на 
з жоў ты мі квет ка мі вель мі агрэ-
сіў ная. І чым хут чэй раз гор нец ца 
ра бо та ў ра ё нах па вы ка ра нен ні 
гэ тых так зва ных ін ва зіў ных не бяс-
печ ных рас лін-чу жын цаў, тым лепш 
бу дзе для зям лі.
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Кож ны ты дзень 
шэсць груп вы яз-

джа юць на за ма ца ва-
ныя за імі тэ ры то рыі 
і, па маг чы мас ці, аказ-
ва юць ме та дыч ную і 
прак тыч ную да па мо-
гу на мес цах.

Бяс печ ная 
яга да

Ра нi цу 12-га до вая жы хар ка Гi жэн кi Свят ла-
на Пу зем чык су стра кае на ся мей най ма лi на вай 
дзя лян цы. Дзяў чын ка збi рае з кус тоў буй ныя 
чыр во ныя яга ды, кi дае ў вяд ро.

— Я звы чай на га дзi ны тры на дзень ма лi ну 
збi раю, — га во рыць яна. — Ма цi мне за гэ та па-
ло ву вы руч кi ад дае. Гро шы iдуць на ма ро жа нае 
для мя не i роз ныя ла сун кi для ма цi, а ас тат няе 
вы дат кую на школь ныя та ва ры.

Свят ла на i яе баць кi — удзель нi кi гру пы ся-
лян пад сiм ва лiч най наз вай «Ма лi на вы рай». 
Пры да па мо зе фон ду «Ад ра джэн не-Аг ра» i 
Пра гра мы раз вiц ця ААН, пры пад трым цы сель-
вы кан ка ма яны атры ма лi са джан цы ма лi ны, а 
сё ле та ўжо збi ра юць ня дрэн ны ўра джай. Да 
сло ва ска заць, у гру пе 19 ся мей, у тым лi ку i 
са ма стар шы ня Гi жэн ска га сель са ве та Та ма ра 
Мель нi ка ва.

— Яга ды, якiя збi ра юць у ля сах Слаў га рад-
чы ны, мо гуць быць за бру джа ны мi ра ды я цы-
яй, — рас ка за ла Та ма ра Фран цаў на. — Мiж 
тым, ма лi на доб рых га тун каў, не толь кi буй ная 
i смач ная, але яшчэ i чыс тая, бяс печ ная для 
зда роўя лю дзей. Вось мы i аб' яд на лi ся ў ад ну 
су пол ку дзе ля агуль на га iн та рэ су. А ця пер 
ста ла яс на, што на ша «но вая ма лi на» мо жа 
пры но сiць i да дат ко вы пры бы так.

Ура джай — 
да сне гу

Свят ла на Вiк та раў на Ма ла шан ка з дач-
кой Све тай за пра ша юць: «За ходзь це ў ма-
лi ну!»

— Я са ма люб лю ма лi ну, раб лю з яе кам-
по ты i ва рэн не, — рас каз вае 44-га до вая 
жан чы на, якая пра цуе за гад чы цай дзi ця ча га 
сад ка ў Гi жэн цы. — Мы ад ной чы па мер ка-
ва лi з сям' ёй, што, акра мя жы вё ла га доў лi, у 
хат няй гас па дар цы трэ ба неш та яшчэ. Спа-
чат ку ду ма лi пра яб лы не вы сад, але ўсё ж 
та кi спы нi лi ся на ма лi не. Эн ту зi яс ты ства ры-
лi «Ма лi на вы рай».

Праў да, у гэ тым раi вы па дае не ад па чы-
ваць, а доб ра пра ца ваць! На во кал — не каль-

кi со цень кус тоў, роз най вы шы нi. 
У зе ля нi не кож на га зна хо дзяц ца 
яга ды, якiя так i цяг не па клас цi ў 
рот. Гас па да ры, па да ец ца, не ма юць пя рэ чан-
няў: ка жуць, што рэ ман тант ная ма лi на па чы-
на ец ца ў чэр ве нi i бу дзе да ваць ура джай да 
поз няй во се нi. Ад ну яга ду зды ма еш — по бач 
вы рас тае но вая.

— Ле тась ма лi на бы ла аж да сне гу, — ка-
жа Свят ла на Вiк та раў на. — Але ў са мы пiк 
гэ та га се зо на мы збi ра лi з на ша га ўчаст ка 
па 2 вяд ры ў дзень. Спа чат ку пра да ва лi тут, 
сва iм, i ў блi жэй шай акру зе. По тым да лi аб'-
яву ў га зе ту ў Слаў га ра дзе. Лiтр ма лi ны — 15 
ты сяч руб лёў, вя лi кае вяд ро — ад па вед на, 
150 ты сяч. Ну i, на ту раль на, для са мiх ся бе 
ха пi ла. У нас ця пер до ма ба гац це — дзя сят кi 
лiт раў ва рэн ня.

«Зя лё ныя» 
ру кi

Баць ка ся мей ства, Мi ка лай Iва на вiч Пу зем-
чык, па да ец ца, больш за хап ля ец ца вы рошч-
ван нем бу я коў, якiя па са дзi лi на ўчаст ку по бач 
з ма лi най.

— У мяс цi нах, дзе я на ра дзiў ся i вы рас, збi-
ра лi бу я кi (цi дур нi цы, як iх заў сё ды на зы ва лi 

вяс коў цы), бо гэ та вель мi ка рыс ная яга да, i 
мне яна па да ба ец ца з дзя цiн ства, — рас каз-
вае муж чы на. — Ад нак пас ля чар но быль скай 
ава рыi там моц ная ра ды я цыя, i да ры ле су збi-
раць не бяс печ на. Тым больш у вiль гот ных мес-
цах, дзе звы чай на i рас туць бу я кi. А вось та кiм 
чы нам, на зя мель ным участ ку, я пер шым у 
Слаў га рад скiм ра ё не стаў вы рошч ваць гэ тую 
яга ду.

Спра ва но вая, але вель мi перс пек тыў ная, 
лi чыць Мi ка лай Iва на вiч. У Гi жэн цы ця пер 
рас туць кус ты аме ры кан скай се лек цыi. Яны, 
па доб на на тое, бу дуць вы со кi мi, ледзь не ў 
рост ча ла ве ка. Але яга ды i ця пер, у пер шы год, 
ураж ва юць i сва iм знач ным па ме рам, i не паў-
тор ным сма кам.

— З бу я ка мi доб ра, та му што на рын ку 
збы ту па куль ня ма кан ку рэн цыi, — раз ва-
жае гас па дар. — За кi ла грам бу я коў мож на 
атры маць 3-4 до ла ры ў эк вi ва лен це. Гэ тую 
яга ду цэ няць за тое, што яна па ляп шае зрок 
i зды мае стом ле насць. На та кi рэд кi та вар 
па куп нi кi заў сё ды зной дуц ца. Мы па са дзi лi 
больш за 150 кус тоў. Адзiн куст каш та ваў 
та ды 30 ты сяч руб лёў. З ця гам ча су ўсё гэ та 

аку пiц ца.
Мiж тым, вы рошч ван не бу я коў — гэ та не 

са мая прос тая спра ва. Тут трэ ба i ў гле бе 
раз бi рац ца, i ў ню ан сах апра цоў кi, i на ват у 
пра вiль ным па лi ве кус тоў. «У Мi ка лая Пу зем-
чы ка — «зя лё ныя» ру кi: што нi кi не ў зям лю, 
тое доб ра рас це», — так пра яго га во раць 
ад на вяс коў цы. I не здар ма: Мi ка лай Iва на вiч 
лю бiць рас лi ны, ды i ста рэй шая дач ка Ка ця-
ры на, якая пра цуе аг ра но мам, заў сё ды мо жа 
даць па ра ду.

Вы рас цiць — 
паў спра вы

Ма лi на — гэ та для ся мей на га бюд жэ ту 
плюс, i ўжо да во лi важ кi. Свят ла на Ма ла шан-
ка пад лiч вае: пра да лi ка ля трох дзя сят каў 
вя дзёр ма лi ны, атры ма лi пры бы так ка ля 4-х 
мiль ё наў руб лёў. Гэ тым са мым сям'я кам пен-
са ва ла вы дат кi на сет ка вую ага ро джу ва кол 
ма лi на ва-бу я ко ва га ўчаст ка.

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

МЯС ЦО ВЫ ЧАС

«МА ЛI НА ВЫ «МА ЛI НА ВЫ 
РАЙ» РАЙ» 

У ГI ЖЭН ЦЫУ ГI ЖЭН ЦЫ
У Гi жэн скiм сель са ве це Слаў га рад ска га 
ра ё на жы ха ры ра зам з мяс цо вай ула дай 
i фон дам раз вiц ця сель скiх тэ ры то рый 
«Ад ра джэн не-Аг ра» ажыц цяў ля юць 
пра ек ты, ка рыс ныя ў пер шую чар гу 
для бяс пе кi лю дзей на па цяр пе лых ад 
Чар но бы ля тэ ры то ры ях.

НОУ-ХАУ

ТВОР ЧЫ 
ПА ЧА ТАК
Алея ка ва ных лiх та роў 

з'я вi ла ся ў Брэс це

Да 1000-год дзя Брэс та 
за ста ец ца шэсць га доў. Хо чац ца 
спа дзя вац ца, што на юбi лей да 
нас пры е дзе шмат гас цей i кож ны 
з iх зной дзе неш та для ся бе 
цi ка вае ў са мым за ход нiм го ра дзе 
Бе ла ру сi. Гэ тая тэ ма даў но 
аб мяр коў ва ец ца гра мад скас цю 
го ра да, не каль кi ра зоў яе 
вы но сi лi на па ра дак дня се сiй 
га рад ско га Са ве та дэ пу та таў. Пад 
эгi дай гар вы кан ка ма дзей нi чае 
са вет-ка мi сiя па вы пра цоў цы 
кан цэп цыi ства рэн ня гiс то ры ка-
куль тур на га комп лек су «Брэст».

Ча ты ры га ды та му на скры жа ван нi Са вец-
кай i Го га ля ўзве дзе ны пом нiк, на якiм ад люст-
ра ва ны асноў ныя ве хi 1000-га до вай гiс то рыi 
Брэс та. Го дам паз ней на ву лi цы Са вец кай 
ура чыс та за па лi лi лiх та ры з га зай. Ця пер рэд кi 
госць не па жа дае сфа та гра фа ваць лiх тар шчы-
ка, якi ўве ча ры за паль вае свят ло.

А сё ле та па ву лi цы Го га ля з'я вi ла ся алея 
ары гi наль ных ка ва ных лiх та роў, якая i ста ла 
яшчэ ад ной сла ву тас цю. Яна на ват прэ тэн дуе 
на «вi зi тоў ку» аб лас но га цэнт ра. Амаль ка ля 
кож на га лiх та ра ця пер спы ня юц ца га ра джа не i 
ту рыс ты: ро бяць здым кi, аб мяр коў ва юць, дзе-
ляц ца ўра жан ня мi.

Як ака за ла ся, iдэя алеi лiх та роў на ле жыць 
стар шы нi гар вы кан ка ма Аляк санд ру Па лы-
шан ко ву. Да рэ чы, мэр з са ма га па чат ку вы ка-
заў ся за тое, каб пра ект быў рэа лi за ва ны без 
пры цяг нен ня бюд жэт ных срод каў. 

(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

У «Мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні» 
(за 1 жніў ня г.г.) 
жы ха ры до ма 
№ 36 па ву лі цы 
Ян кі Маў ра, што ў 
ста лі цы, скар дзі лі ся 
на ста рыя дрэ вы, якія 
за ця ня юць вок ны, 
не пра пус ка юць у 
ква тэ ры свят ло ды і 
ўво гу ле ства ра юць 
ава рый ную сі ту а цыю. 
З гэ тай на го ды 
на мес нік кі раў ні ка 
ад мі ніст ра цыі 
Фрун зен ска га ра ё на 
Ва сіль Ша шок да слаў 
ліст, дзе ак цэн туе 
ўва гу жы ха роў 
пя ці па вяр хо ві ка на 
пра цэ ду ры вы да лен ня 
дрэў і кус тоў.

Як ад зна чае спе цы я ліст, сі-
ту а цыю рэ гу люе па ста но ва Са-
ве таў Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь ад 25 каст рыч ні ка 2011 
го да №1426 «Аб не ка то рых пы-
тан нях абы хо джан ня з аб' ек та мі 
рас лін на га све ту». Па вод ле да-
ку мен та, вы да лен не і пе ра сад ка 
аб' ек таў рас лін на га све ту ажыц-
цяў ля ец ца з да зво лу 
мяс цо ва га вы ка наў ча га 
і рас па рад ча га ор га на. 
На го дай да яго мо гуць 
з'яў ляц ца аб ста ві ны, 
якія пе ра шка джа юць 
экс плу а та цыі бу дын-
каў, збу да ван няў ды 
ін шых аб' ек таў, вы ка-
ры стан ню зя мель ных 
на дзе лаў па мэ та вым 
пры зна чэн ні, або зна-
хо джан не дрэ ў у не-
на леж ным, у тым лі ку 
ава рый ным ста не.

Каб атры маць да-
звол на вы да лен не, за-
ці каў ле ныя юры дыч ная 
або фі зіч ная асо бы, у 
тым лі ку ін ды ві ду аль-
ныя прад пры маль ні кі, 
пра да стаў ля юць у 
мяс цо вы вы ка наў чы 
і рас па рад чы ор ган 
за явы на вы да лен не, 
пе ра сад ку рас лін у на се ле ных 
пунк тах. Гэ тыя ж ор га ны пры 
на яў нас ці ў за яве свед чан няў 
пра аб ста ві ны, пры якіх рас-
лі ны ства ра юць вы шэй азна-
ча ныя пе ра шко ды (а ў гэ тым 
вы пад ку па ру ша юць ін са ля-
цыю і асвет ле насць у жы лым 
па мяш кан ні), ро бяць за пыт у 
спе цы яль на ўпаў на ва жа ную 
ар га ні за цыю — у на шым вы-
пад ку ў Цэнтр гі гі е ны і эпі дэ-
мі я ло гіі Фрун зен ска га ра ё на.

Па сло вах ад каз най асо бы, 
на да ту пуб лі ка цыі ў «Мяс цо-

вым са ма кі ра ван ні» ад жы ха роў 
до ма № 36 па ву лі цы Ян кі Маў-
ра ў ЖЭС № 48 або ЖРЭА № 
1 Фрун зен ска га ра ё на Мін ска 
ні вод най за яў кі не па сту па ла. 
Пры штат ным агля дзе тэ ры то-
рыі вы яў ле ны два дрэ вы — бя-
ро за і клён ясе непадобны, якія 
зна хо дзяц ца ў не на леж ным 
ста не. Па вы ні ках аб сле да ван-
ня аформ ле ны і пе ра да дзе ны 
ва ўні тар нае прад пры ем ства 
«Зе лян буд» Фрун зен ска га ра-
ё на па кет на леж ных да ку мен-
таў для ўзгад нен ня і на ступ на га 
вы да лен ня дрэў.

Най больш прос ты шлях для 
жы ха роў до ма, якія лі чаць, 
што да рос лыя дрэ вы не пра-
пус ка юць дзён нае свят ло, — 
пісь мо ва звяр нуц ца ў Цэнтр 
гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі Фрун зен-
ска га ра ё на па ад ра се: 220073 
г. Мінск, вул. Хар каў ская, 
д. 11 з прось бай пра вес ці за-
ме ры асвет ле нас ці ў іх ква тэ-
рах. Для фі зіч ных асоб гэ тая 
пра цэ ду ра бяс плат ная. Пас ля 
атры ман ня за клю чэн ня з па-
цвяр джэн нем не ад па вед нас-
ці нор мам асвет ле нас ці для 
жы ло га па мяш кан ня, трэ ба 
пры нес ці яго ў ЖЭС № 48 або 
ЖРЭА № 1 і па кі нуць ад па-
вед ную за яў ку. Су пра цоў ні кі 
жыл лё вых служ баў возь муць 
на ся бе да лей шыя кло па ты па 
афарм лен ні па трэб ных згод на 

з за ка на даў ствам да ку мен таў, 
а пас ля іх атры ман ня — па вы-
да лен ні вы зна ча ных аб' ек таў 
рас лін на га све ту.

Спе цы я ліст па ве дам ляе, што 
па сад ка но вых зя лё ных на са-
джэн няў так са ма ўзгад ня ец ца 
з жыл лё ва-ка му наль ны мі служ-
ба мі. Так, нель га вы са джваць 
дрэ вы блі жэй чым за 5 мет раў, 
а кус ты блі жэй за 1,5 мет ра ад 
сця ны бу дын каў і збу да ван няў. 
Іс нуе так са ма мност ва ін шых 
аб ме жа ван няў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ПРА ВЕР КА

З ДЗІ ЦЯ ЧАЙ 
ПЛЯ ЦОЎ КІ Ў... 

БАЛЬ НІ ЦУ
Мно гія дзі ця чыя пля цоў кі на Ві цеб шчы не, 
аказ ва ец ца, не бяс печ ныя для зда роўя і на ват 
жыц ця. Гэ та вы свет лі ла ся пад час пра ку рор скіх 
пра ве рак. Ад каз ным асо бам пра ку ро ры 
на кі ра ва лі ад па вед нае ўка зан не аб уз мац нен ні 
на гля ду і пры няц ці кан крэт ных мер.
— Пры аб сле да ван ні двац ца ці два ро вых тэ ры то рый у Ві цеб ску 
бы лі ўста ноў ле ны шмат лі кія па ру шэн ні экс плу а та цыі аб ста ля-
ван ня дзі ця чых гуль ня вых пля цо вак. У пры ват нас ці, у два ры 
до ма № 32 па ву лі цы Цэнт раль ная га рад ско га па сёл ка Ру ба, у 
не па срэд най бліз ка сці ад дзі ця чай пля цоў кі зна хо дзіў ся ад кры-
ты ка на лі за цый ны ка ло дзеж глы бі нёй ка ля 3 мет раў. 
А ка ля дзі ця чай пля цоў кі на той жа ву лі цы ка ля до ма № 15 быў 
ад чы не ны элект ра шчы ток з аго ле ны мі пра ва да мі. За 5 мет раў 
ад дзі ця чай пля цоў кі ў два ры до ма № 34 так са ма на ву лі цы 
Цэнт раль ная пад час пра вер кі быў за ўва жа ны цэ лы «склад» 
бы та во га смец ця, і па пе ры мет ры два ра яно бы ло рас кі да на, 
— рас каз вае Ан тон Вол каў, стар шы па моч нік пра ку ро ра Ві цеб-
скай воб лас ці.
І ў са мым цэнт ры Ві цеб ска пра ку ро рам тра пі лі на во чы ад кры-
тыя ка на лі за цый ныя ка ло дзе жы, бруд, арэ лі, якія мо гуць упа-
сці, гор кі, з якіх з'е дзеш — і на га мі ў бе тон...
Не лепш спра вы ў пра він цыі. У рай цэнт ры Бе шан ко ві чы не бяс-
печ ныя дзі ця чыя гуль ня выя пля цоў кі бы лі вы яў ле ны на тэ ры то-
рыі 15 два роў. Не ка то рае аб ста ля ван не ўво гу ле ў ава рый ным 
ста не. На прык лад, аль тан кі маг лі ў лю бы мо мант аб ва ліц ца. 
Гор кі і арэ лі не за ма ца ва ны (не за бе та на ва ны), у пя соч ні цах 
ня ма пяс ку.
Як вы свет лі ла ся пад час пра вер кі, не ад па вя да лі нор мам 
бяс пе кі, зна хо дзі лі ся ў ава рый ным ста не 14 дзі ця чых 
два ро вых тэ ры то рый у Мё рах, 13 — у По лац ку, столь кі ж 
— у Та ла чы не і Ко ха на ве, 10 два роў — у Ле пе лі, 6 пля цо вак 
— у Сян но. Па доб ныя па ру шэн ні ме лі мес ца ў Брас лаў скім, 
Верх ня дзвін скім, Дуб ро вен скім, Глы боц кім, Док шыц кім, Ра-
сон скім ра ё нах.
— Здзіў ляе тое, што пры ве дзе ныя мною пры кла ды — гэ та 
толь кі не шмат лі кія фак ты бяз лад дзя. Пра ку ро ры пра во дзі лі 
пра вер кі вы ба рач на, ад нак па гро зу зда роўю і жыц цю дзя цей 
вы яві лі пры клад на на 140 два ро вых тэ ры то ры ях і на тэ ры то ры-
ях 10 школ, раз ме шча ных у 18 рэ гі ё нах воб лас ці! У ар га ні за цыі 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, вы кан ка мы, шко лы ўне се на 
13 прад стаў лен няў, вы не се на 17 прад пі сан няў.
Ві цеб скі абл вы кан кам пра ін фар ма ва ны пра вы ні кі пра ве рак.
...На пэў на, мож на кан ста та ваць: што год у ка му наль ні каў 
прос та «ру кі не да хо дзяць» да на вя дзен ня па рад ку ў два-
рах.
Ду ма ец ца, што і са мі жы ха ры да моў маг лі б пад клю чыц ца да 
на вя дзен ня па рад ку, па ве дам ляць аб праб ле мах у ка му наль-
ныя ар га ні за цыі і ор га ны ўла ды, а не ча каць, па куль на мес ца 
пры е дзе пра ку рор.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ПАС ЛЯ ВЫ СТУП ЛЕН НЯ «МС»

ХТО Ў АД КА ЗЕ 
ЗА СТА РЫЯ ДРЭ ВЫ?

КАМПЕТЭНТНАІван ЛІП НІЦ КІ:

«ДУ ША БА ЛІЦЬ, КА ЛІ БА ЧУ «СЛЯ ДЫ» «ДУ ША БА ЛІЦЬ, КА ЛІ БА ЧУ «СЛЯ ДЫ» 
АД «АК ТЫЎ НА ГА» АД ПА ЧЫН КУ»АД «АК ТЫЎ НА ГА» АД ПА ЧЫН КУ»

У Мін скай воб лас ці 
2013 год аб' яў ле ны 
Го дам на вя дзен ня 
па рад ку на зям лі і 
доб ра ўпа рад ка ван ня. 
Аб тым, што ўжо зроб ле на, 
наш ка рэс пан дэнт гу та рыць 
са стар шы нёй аб лас но га 
Са ве та дэ пу та таў 
Іва нам ЛІП НІЦ КІМ.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ

Ілона ІВАНОВА


