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Гэ тае пы тан не жы ха ры 
Хой ні каў чу юць вель мі час та. 
За да юць яго звы чай на тыя, хто 
зда лёк пры яз джае ў га ра док 
на поўд ні Бе ла ру сі. Тыя, хто 
са праў ды пе ра адо ле лі свае 
фо біі, сфа та гра фа ва лі ся на 
фо не зна ка ра ды я цый най 
бяс пе кі і па ста ві лі ў 
сац сет ках хэш тэг, на кшталт 
#сhеrnоbуl#stаlkеr#rаdіоасtіvе.

Мяс цо выя толь кі ўсмі ха юц-
ца, бо пры звы ча і лі ся да пы тан-
няў, напрыклад, вы не се на га ў 
за га ло вак і не звы чай най ува гі 
за 33 га ды пас ля ава рыі на ЧА-
ЭС. Даў но жы ха роў Хой ніц ка-
га, Бра гін ска га, На раў лян ска га 
і ін шых за бру джа ных ра ё наў не 
на зы ва юць «чар но быль скі мі во-
жы ка мі», не ба яц ца да кра нуц ца 
як да за раз ных. Ця пер сю ды ўсё 
час цей едуць на ву коў цы і чы-
ноў ні кі з роз ных кра ін на бы ваць 
уні каль ны до свед бяс печ на га 
жыц ця ва ўмо вах ра дые ак тыў-
на га за брудж ван ня.

Раз мо ва ўжо ідзе пра тое, 
што Бе ла русь на між на род ным 
уз роў ні мо жа па зі цы я на ваць 
ся бе як кра і ну-экс пер та ў га лі-
не пе ра адо лен ня на ступ стваў 
ка та стро фы на Чар но быль скай 
АЭС. На чаль нік упраў лен-
ня па праб ле мах лік ві да-
цыі на ступ стваў ка та стро фы 
на Чар но быль скай АЭС Го-
мель ска га абл вы кан ка ма 

Дзміт рый РУТ КОЎ СКІ на гад-
вае, што за 33 га ды ўзро вень 
ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 
па мен шыў ся ўдвая.

— З 1986 го да бы ло вы ве дзе-
на з аба ро ту 265 ты сяч гек та раў 
зя мель, а за апош нія га ды вер ну-
та 19 ты сяч гек та раў. На ву коў цы 
рас пра ца ва лі тэх на ло гіі, якія да-
зва ля юць вы рошч ваць на гэ тых 
па лях пэў ную пра дук цыю. Яны 
да юць рэ ка мен да цыі, якім чы-
нам яе вы ка рыс тоў ваць.

За пад ра бяз нас ця мі ў не вя ліч-
кі га ра док Хой ні кі — адзін з най-
больш па цяр пе лых ад ра ды я цыі, 
пры яз джа юць ця пер і з Япо ніі. 
Пас ля ава рыі 2011 го да на Фу-
ку сі ме сю ды на ве да ла ся больш 
за ча ты ры дзя сят кі дэ ле га цый з 
Кра і ны ўзы хо дзя ча га сон ца. Іх 
ці ка вяць не толь кі рас пра цоў кі 
ву чо ных і сель ска гас па дар чыя 
тэх на ло гіі, але і ра бо та з на сель-
ніц твам. Га во раць, у не вя ліч кай 
кра і не со рам на на ват пры знац-
ца, што ты жыў у прэ фек ту ры Фу-
ку сі ма. У на шых лю дзей — тых, 
хто не па кі нуў гэ тыя мяс ці ны ў 
са мыя скла да ныя га ды, стра-
ху ця пер ня ма. На шы ве да юць, 
дзе не бяс пе ка і з за да валь нен-
нем па ра яць ін шым, як жыць і 
не ба яц ца.

У Хой ніц кім ра ё не ця пер жы-
ве больш за 19 ты сяч жы ха роў. 
Ся род іх тыя, хто ад' яз джаў і па-
спы таў шчас ця ў ін шых мяс ці нах. 

Тыя, хто пры ехаў з вель мі ад да-
ле ных кут коў бы ло га Са ю за — бо 
па лі чы лі, што тут не бяс пе ка мен-
шая, чым там, дзе стра ля юць ці 
здзе ку юц ца. Прад стаў ні кі 16 на-
цы я наль нас цяў пры жы лі ся ў гэ-
тым краі ля соў і ба лот.

Пра баг ну тут ус па мі на юць 
час ця ком. Па лес кія ба ло ты — 
лёг кія Еў ро пы, якія апаэ ты за-
ваў Іван Ме леж у сва іх тво рах, 
вель мі па цяр пе лі ў 60—70-я га-
ды мі ну ла га ста год дзя. Та ды на 
Бе ла ру сі бы ла пра ве дзе на шы-
ро ка маш таб ная ме лі я ра цыя. З 
ёй звяз ва юць і сы ход грун то вых 
во даў, што пры во дзіць ця пер да 
пра цяг лых за сух на Па лес сі. Дык 
вось, ужо два з па ло вай дзе ся ці-
год дзі гэ тыя ця пер за па вед ныя 
мяс ці ны штуч на за тап ля юц ца, 
рас каз вае на мес нік ды рэк та ра 
па на ву ко вай ра бо це Па лес-
ка га дзяр жаў на га ра ды я цый-
на-эка ла гіч на га за па вед ні ка 
Мак сім КУ ДЗІН:

— З 1993 го да на гэ тай тэ ры-
то рыі бы лі пра ве дзе ны ін тэн сіў-
ныя ра бо ты па пад тап лен ні зо ны. 
Каб не да пус ціць скід ра дые нук-
лі даў праз ме лі я ра цый ную сет ку 
ў Пры пяць і Дняп ро.

Пры ро да шчы ра ад дзяч вае. 
Ча ра па хі, зуб ры, ла сі, але ні, ко-
ні Пржа валь ска га, ры сі, мядз-
ве дзі, птуш кі раз мна жа юц ца ва 
ўмо вах, ка лі ча ла век не спа ку-
ша ец ца на іх жыц цё і не за хо-

дзіць на іх тэ ры то рыю. А лю дзі 
пры трым лі ва юц ца не ка то рых 
пра ві лаў, якія не так моц на 
ўплы ва юць на што дзён нае іс-
на ван не, як асоб ным зда ец ца. 
Так, на прык лад, усе ве да юць, 
што нель га збі раць дзі ка рос лыя 
гры бы і яга ды, бо яны больш за 
ін шыя рас лі ны на за па шва юць 
шкод ныя рэ чы вы.

Між тым мяс цо выя пры зна-
юц ца, што ў лес усё ж з ко шы-
ка мі хо дзяць. Праў да, по тым 
аба вяз ко ва злі ва юць двой чы 
ва ду — ка лі ва раць гры бы. Пас-
ля пра вя ра юць на ра ды я цыю. Ну 
а ка лі пра ве ры лі і ўсё роў на «фа-
ніць» — з жа лем, але вы кі да юць. 
Зда роўе — да ра жэй шае. Але ж, 
га во раць, што так бы вае рэд ка. 
Да рэ чы, пер са наль ныя да зі мет-
ры ёсць тут да лё ка не ва ўсіх.

Гэ та за ез джыя спра бу юць ра-
за брац ца пра ўнут ра нае і знеш-
няе вы пра мень ван не, пра кю ры 
і зі вер ты. Мяс цо выя да вя ра юць 
на ву коў цам, якія рас пра ца ва лі 
не скла да ныя пра ві лы па во дзі-
наў: мыць ру кі і пра дук ты, не ес ці 
ляс ныя да ры, не ха дзіць там, дзе 
ўста ля ва ны зна кі не бяс пе кі... Ця-
пер лю бы хой ніц кі пер ша клас-
нік рас ка жа вам пра гэ та. А яшчэ 
за вя дзе ў сваю шко лу, дзе ёсць 
ла ба ра то рыі для пра вер кі пра-
дук таў хар ча ван ня. Бяс плат на гэ-
та мож на зра біць і на ўсіх прад-
пры ем ствах ра ё на.

Не ка лі ў го ра дзе, як і ў ін-
шых па цяр пе лых на се ле ных 
пунк тах, быў зня ты грунт на 
15—20 сан ты мет раў. Тую зям лю 
за ха ва лі асоб на. Дэз ак ты ва цыя 
да ла плён, але ж і ця пер са ні-
тар ныя служ бы за ме ры ро бяць 
што дзень. Ну а што год жы ха ры 
па цяр пе лых ра ё наў пра хо дзяць 
аба вяз ко вую дыс пан се ры за-
цыю ў най леп шых ме ды цын скіх 
уста но вах кра і ны. РНПЦ ра ды я-
цый най ме ды цы ны і эка ло гіі ча-
ла ве ка ство ра ны ме на ві та для 
та го, каб аказ ваць спе цы я лі за-
ва ную да па мо гу на сель ніц тву, 
па цяр пе ла му ад ка та стро фы на 
ЧА ЭС.

Хой ніц кі ра ён раз ві ва ец ца 
ак тыў на. У тым лі ку ства ра юц-
ца фер мер скія гас па дар кі, дзе 
вы рошч ва юць тыя рас лі ны, што 
не на коп лі ва юць ра дые нук лі ды. 
Са мы мі па пу ляр ны мі апош нім 
ча сам ста лі ма лі ны і дур ні цы. 
Яны тут, на поўд ні, па спя ва юць 
ра ней, чым дзе. Та му мож на і 
на рын ках пер шы мі каш тоў ныя 
яга ды пра даць — па са май вы со-
кай ца не. Га во раць, што бу дуць 
спра ба ваць вы рошч ваць і бах-
ча выя куль ту ры.

Ві даць, тыя, хто за стаў ся жыць 
на Го мель шчы не, на ву чы лі ся ста-
віц ца з ап ты міз мам і гу ма рам да 
та го, што да дзе на лё сам.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ,

г. Хой ні кі.

Ча му вы тут жы вя це?

Ча ла век не вы бі рае, дзе яму на ра дзіц ца. Але ён мо жа 
вы браць мес ца жы хар ства і, га лоў нае, зра біць свой 
го рад ці вёс ку кам форт ны мі і зруч ны мі. У гэ тым змаг лі 
пе ра ка нац ца жы ха ры трох бе ла рус кіх га ра доў — 
Ма гі лё ва, Ба ра на ві чаў і Ча ву саў — пад час рэа лі за цыі 
пра ек та «Ка му наль нае кі ра ван не ў га ра дах (КАМ ГОР): 
ка му ні ка цыі і кі ра ван не для ўцяг ван ня гра мад скас ці 
ў кі ра ван не га рад ской гас па дар кай у Бе ла ру сі». 
Ён вы кон ваў ся з 2015 да 2019 го да пры фі нан са вай 
пад трым цы Еў ра пей ска га са ю за.

Мэ та пра ек та — на пры кла дзе трох бе ла рус кіх га ра доў 
па ка заць, як мож на па леп шыць сіс тэ му кі ра ван ня га рад-
ской гас па дар кай, са дзей ні чаць ука ра нен ню прын цы паў 
зя лё на га го ра да бу даў ніц тва і па вы сіць якасць жыц ця га-
ра джан за кошт эфек тыў на га су пра цоў ніц тва мяс цо вых 
ор га наў ула ды і на сель ніц тва — парт нёр ска га кі ра ван ня.

Вы дат ныя вы ні кі та ко га су пра цоў ніц тва дэ ман стру юць 
мно гія га ра ды ў За ход няй Еў ро пе, а так са ма ў су сед ніх з 
на мі кра і нах Пры бал ты кі. Та му ў тым лі ку і на асно ве за-
меж на га во пы ту ў бе ла рус кіх га ра дах па спра ба ва лі рэа-
лі за ваць пі лот ныя іні цы я ты вы з аба вяз ко вым удзе лам на 
роз ных эта пах як ад мі ніст ра цый га ра доў, так і га ра джан. 
Што з гэ та га атры ма ла ся?

«ЗЯ ЛЁ НАЯ» ГІС ТО РЫЯ
На пра ця гу не каль кіх га доў га рад скія ўла ды Ма гі лё-

ва і не абы яка вая гра мад скасць раз ві ва лі ідэю доб ра ўпа-
рад ка ван ня пар ка Пад мі кол ле — гіс та рыч на га мес ца, дзе 
пер ша па чат ко ва фар мі ра ваў ся го рад. Бы ла на ват ство ра-
на гра мад ская іні цы я ты ва, каб за бяс пе чыць удзел га ра-
джан у пра ек та ван ні пар ка вай зо ны. А дзя ку ю чы пра ек ту 
КАМ ГОР ста ла маг чы мым аб' яд наць на ма ган ні ад мі ніст-
ра цыі і гра мад скас ці, ад пра ца ваць ме ха нізм су мес на га 
пры няц ця ра шэн няў.

— Каб вы зна чыц ца, што ж зра біць на гэ тым мес цы, 
бы лі са бра ныя пра па но вы гіс то ры каў, ар хі тэк та раў, гра-
мад скас ці, вы кан ка ма, прад стаў ні коў кан фе сій — каб улі-
чыць па жа дан ні мак сі маль най коль кас ці лю дзей, для якіх 
гэ ты аб' ект уяў ляе ін та рэс, — рас ка за ла экс перт пра ек та 
КАМ ГОР у Ма гі лё ве Тац ця на АСМА ЛОЎ СКАЯ. — Бы ло 
важ на за ха ваць у цэнт ры го ра да не толь кі зя лё ную зо ну, 
але і гіс та рыч ную част ку.

Для гэ та га на па чат ку рэа лі за цыі пі лот най іні цы я ты вы 
«Азе ля нен не тэ ры то рыі га рад ско га пар ка Пад мі кол ле на 

эта пе пла на ван ня вы ра шы лі ад на віць гіс та рыч ныя наз-
вы ву ліц і за вул каў, якія ра ней іс на ва лі ў Ма гі лё ве. Та кія 
да рож кі-ву лі цы з ад па вед ны мі па ка заль ні ка мі з'я ві лі ся 
ў пар ку.

Ле там 2019 го да ў Пад мі кол лі за Свя та-Мі коль скім 
ма нас ты ром ад кры лі зо ну ці ха га ад па чын ку. Па пя рэд не 
там вы са дзі лі ка ля дзвюх ты сяч дрэў і кус тоў з за ха ван-
нем гіс та рыч на га грун ту. Сён ня ў пар ку зна хо дзіц ца 
лес ві ца з кас кад ным фан та нам, зо ны ад па чын ку для 
дзя цей, да рож кі для пра гу лак ма туль з ка ляс ка мі, пе ша-
ход ныя і ве ла да рож кі. На мес цы га рад ско га ва ла ство-
ра на алея, раз бі ты фрук то вы сад, за кла дзе ны бэ зоў нік. 
Ня гле дзя чы на тое, што дрэ вы і кус ты ў 
пар ку яшчэ да стат ко ва ма ла дыя, мес ца 
ста ла па пу ляр ным ся род га ра джан.

— Пад час аб мер ка ван ня пра ек та 
азе ля нен ня пар ку мы ўпэў ні лі ся, што 
гра мад ства не ба чыць праб лем ад мі-
ніст ра цыі го ра да, а ад мі ніст ра цыя — гра-
мад ства, — ад зна чы ла Тац ця на Асма-
лоў ская. — Мы не вель мі доб ра ўме ем 
да но сіць свае пы тан ні і праб ле мы, не 
ўліч ва лі мо ман ты, што не ка то рыя рэ чы 
нель га зра біць хут ка. Але ка лі іш лі на 
дыя лог, не бы ло вы пад каў, каб мы аб 
чымсь ці не да мо ві лі ся.

На чаль нік ад дзе ла ЖКГ Ма гі лёў-
ска га га рад ско га вы ка наў ча га ка мі-
тэ та Ігар ДАНЬ КОЎ упэў не ны: у рэа лі-
за цыі пра ек та вель мі да па маг лі ўдзел 
за ці каў ле ных ба коў у се мі на рах, якія 
пра хо дзі лі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, а так-
са ма па езд кі ў Гер ма нію і Лат вію, пад час якіх прад стаў ні кі 
га рад скіх ад мі ніст ра цый азна ё мі лі ся з во пы там ра бо ты 
мяс цо вых улад з гра мад скас цю. Усё гэ та па спры я ла больш 
эфек тыў най рэа лі за цыі пра ек та.

Сён ня парк зна хо дзіц ца на ба лан се «Ма гі лёў зе лян бу-
да», і, дзя ку ю чы гра мад скас ці і мяс цо вым ар га ні за цы ям, 
па сту по ва раз ві ва ец ца.

АД ІДЭІ ДА АЖЫЦ ЦЯЎ ЛЕН НЯ
Праб ле ма доб ра ўпа рад ка ван ня тэ ры то рый у но вых 

мік ра ра ё нах ак ту аль ная для мно гіх га ра доў Бе ла ру сі. Не 
абы шла яна і Ба ра на ві чы — буй ны пра мыс ло вы цэнтр у 

Брэсц кай воб лас ці з на сель ніц твам ка ля 180 ты сяч ча-
ла век. Па коль кі аб' ек ты інф ра струк ту ры ў го ра дзе раз-
ме шча ны не раў на мер на, не ўсе яго жы ха ры ма юць хут кі 
до ступ да гуль ня вых, спар тыў ных пля цо вак, зруч ных мес-
цаў ад па чын ку.

Для ад на го з кут коў го ра да гэ тую праб ле му да па маг ла 
вы ра шыць рэа лі за цыя іні цы я ты вы «Доб ра ўпа рад ка ван не 
шмат функ цы я наль най спар тыў на-гуль ня вой пля цоў кі па 
ву лі цы Пра мыс ло вай у го ра дзе Ба ра на ві чы». Пля цоў ка 
ад кры ла ся 29 чэр ве ня 2018 го да.

Там бы лі ство ра ны пля цоў кі для пляж на га фут бо ла і 
ва лей бо ла, бас кет боль нае по ле для трэ ні ро вак, сек тар 

гім нас тыч на га аб ста ля ван ня, вы кла дзе-
ны пе ша ход ныя да рож кі, раз ме шча ны 
ма лыя ар хі тэк тур ныя фор мы, лаў кі ды 
ін шае.

Але пе рад ства рэн нем аб' ек та пла-
ны доб ра ўпа рад ка ван ня тэ ры то рыі аб-
мер ка ва лі з мяс цо вым на сель ніц твам. 
Бы ло пра па на ва на не каль кі ва ры ян таў, 
і га ра джа не спы ні лі ся на спар тыў ным 
кі рун ку.

Жы ха ры мік ра ра ё на і ін шая гра мад-
скасць удзель ні ча лі не толь кі на эта пе 
аб мер ка ван ня. Яны так са ма зай ма лі-
ся доб ра ўпа рад ка ван нем пля цоў кі, а 
з да па мо гай срод каў пра ек та КАМ ГОР 
усталявалі ага ро джу па між пля цоў кай 
і аў та ста ян кай ма га зі на, аў та ном нае 
асвят лен не і ві дэа на зі ран не.

— Гэ ты пра ект стаў для нас доб рым 
во пы там зно сін як з за меж ны мі ка ле-

га мі, так і з мяс цо вым на сель ніц твам, — ска заў на мес нік 
стар шы ні Ба ра на віц ка га гар вы кан ка ма Дзміт рый 
ЦІХ НО. — Мы пра цяг ну лі ра іц ца з га ра джа на мі на конт 
да лей ша га раз віц ця го ра да. Іх пра па но вы ўвай шлі ў пра-
ект рэ кан струк цыі так зва на га ма ла до га пар ку і ў план 
ства рэн ня пар ку ў мік ра ра ё не Броў кі.

Тое, што прад стаў ні кі га рад ской ад мі ніст ра цыі бра лі 
ўдзел у на ву чаль ных па езд ках у Гер ма нію і Лат вію, у се-
мі на рах на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, адыграла сур' ёз ную ро-
лю ў ак ты ві за цыі ўза е ма дзе ян ня з гра мад скас цю, упэў-
не ны экс перт пра ек та КАМ ГОР у Ба ра на ві чах Ула-
дзі мір ЗУ ЕЎ. Да гэ та га мно гія не ра зу ме лі, што асо бы, 
якія пры ма юць ра шэн ні, па він ны дзей ні чаць не толь кі 

АГУЛЬ НЫ ДВОР. АГУЛЬ НЫ ПАРК.
Як пра ект КАМ ГОР па са дзей ні чаў эка ла гіч на му і эфек тыў на му кі ра ван ню га рад скім ася род дзем — 

У рам ках пра ек та бы ла 
ство ра на плат фор ма 
«Агуль ны го рад» для 
аб ме ну во пы там і ве да мі 
па ства рэн ні ўстой лі ва га, 
кам форт на га га рад ско га 
ася род дзя. Рас пра ца ва ны 
ін тэр ак тыў ныя кар ты, якія 
да зва ля юць кож на му жы ха ру 
да вед вац ца і да да ваць 
ін фар ма цыю аб най больш 
ці ка вых мяс ці нах го ра да, 
мяс цо вых праб ле мах, а 
так са ма пра па ноў ваць но выя 
тэ мы для ства рэн ня агуль най 
га рад ской пра сто ры.


