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ЧА МУ 
ПА ДА ЮЦЬ ДРЭ ВЫ?

Аслаб лен не дрэў у га ра дах ад бы ва-
ец ца па роз ных пры чы нах, ад зна чае 
кі раў нік сек та ра ма ні то рын гу рас-
лін на га све ту Ін сты ту та экс пе ры мен-
таль най ба та ні кі імя В. Ф. Куп рэ ві ча 
Аляк сандр СУД НІК. Гэ та мо гуць быць: 
тэх на ген нае за брудж ван не на ва кол ля 
ад ста цы я нар ных і пе ра со вач ных кры ніц 
(на прык лад, ад вы ка ры стан ня су праць-
га ла лёд ных рэ аген таў на асно ве NaCl); 
па гар шэн не ўмоў рос ту (ана маль ныя 
цеп ла выя па лі, ас фаль та бе тон нае па-
крыц цё ву ліц і тра ту а раў, вы рошч ван-
не дрэў у ма ла га ба рыт ных лун ках); не-
вы ка нан не па тра ба ван няў до гля ду за 
зя лё ны мі на са джэн ня мі; ня пра віль ны 
пад бор устой лі вых да за брудж ван ня ві-
даў і ін шае. Пад уплы вам гэ тых і ін шых 
фак та раў дрэ вы мо гуць стаць не бяс-
печ ны мі.

— Згод на з За ко нам «Аб рас лін ным 
све це», не бяс печ ны мі на зы ва юц ца дрэ-
вы, што ства ра юць сва ім іма вер ным па-
дзен нем па гро зу пры чы нен ня шко ды 
жыц цю і зда роўю гра ма дзян, ма ё мас ці 
гра ма дзян і юры дыч ных асоб, — рас каз-
вае вя ду чы ін жы нер па ахо ве на ва-
коль на га ася род дзя УП «Зе лян буд 
Пер ша май ска га ра ё на го ра да Мін ска» 
Яў ге нія БА ЦЯ НОЎ СКАЯ. — Да іх ад но-
сяц ца су ха стой ныя дрэ вы; дрэ вы, па шко-
джа ныя ства ло вай гніл лю ці якія ма юць 
ін шыя знач ныя па шко джан ні ства ла і (ці) 
ка ра нё вай сіс тэ мы; дрэ вы, што за віс лі на 
ін шых дрэ вах, а так са ма на хі ле ныя ўбок 
да бу дын каў, ка лі ра ды ус іх маг чы ма га 
па дзен ня пе ра вы шае бяс печ ную ад лег-
ласць да та кіх аб' ек таў.

ХТО АЦЭНЬ ВАЕ 
НЕ БЯС ПЕ КУ

Вы зна чаць, не бяс печ нае дрэ ва ці не, 
і пры маць ра шэн не аб яго вы да лен ні мо-
гуць упаў на ва жа ныя вы кан ка мам юры-
дыч ныя асо бы ў га лі не азе ля нен ня. Так, у 
Мін ску стан дрэў вы зна ча юць Зе лян бу ды 
ад мі ніст ра цый ных ра ё наў, у ін шых рэ гі ё-
нах — ар га ні за цыі жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі ці ляс га сы.

— Не бяс печ нае дрэ ва вы зна ча ец ца вя-
ду чым ін жы не рам па ахо ве на ва коль на га 
ася род дзя, а так са ма ка мі сі яй, у склад 
якой ува хо дзяць прад стаў ні кі мяс цо ва га 
вы ка наў ча га і рас па рад ча га ор га на, юры-
дыч най асо бы ў га лі не азе ля нен ня, ін шых 
за ці каў ле ных ор га наў і ар га ні за цый, — 
ад зна чае Яў ге нія Ба ця ноў ская. — Толь кі 
ма ю чы за клю чэн не аб пры знан ні дрэ ва 
не бяс печ ным, мож на вы да ліць гэ ты аб'-
ект рас лін на га све ту.

Па сло вах на мес ні ка на чаль ні ка 
ўпраў лен ня бія ла гіч най і ланд шафт-
най раз на стай нас ці Мінп ры ро ды Анд-
рэя КУЗЬ МІ ЧА, гэ ты да ку мент заў сё ды 
па ві нен быць пры са бе ў той асо бы, што 
зай ма ец ца вы да лен нем. Важ на так са ма 
аба зна чыць мес ца, дзе пра вод зяц ца ад-
па вед ныя ра бо ты, стуж кай ці ін шым чы-
нам з ука зан нем кан такт ных да ных ар га-
ні за цыі, якая вы да ляе дрэ ва.

Усе не бяс печ ныя дрэ вы ад на ча со ва 
вы явіць і вы да ліць не маг чы ма, упэў не-
ны спе цы я ліс ты. Сён ня ў на шай кра і не, 
згод на з За ко нам «Аб рас лін ным све-
це», зем ле ка рыс таль ні кі — улас ны мі 
сі ла мі ці з да па мо гай спе цы я лі за ва ных 
ар га ні за цый — раз на пяць га доў па він-
ны пра во дзіць на сва ёй тэ ры то рыі ўлік 
аб' ек таў рас лін на га све ту. Пад час та кіх 
аб сле да ван няў мо гуць вы яў ляц ца і не-
бяс печ ныя дрэ вы.

МАЯ ТЭ РЫ ТО РЫЯ — 
МАЕ ПРА ВІ ЛЫ?

Што да ты чыц ца гра ма дзян, участ кі 
якіх  вы дзе ле ны для бу даў ніц тва і аб-
слу гоў ван ня жы ло га до ма, вя дзен ня 
аса біс тай да па мож най гас па дар кі, то 
на іх па ла жэн ні За ко на «Аб рас лін ным 
све це» і ад па вед на не аб ход насць атры-
ман ня да зво лу на вы да лен не драў нін-
на-хмыз ня ко вай рас лін нас ці не па шы-
ра юц ца.

— Вы клю чэн не скла дае сі ту а цыя, ка лі на 
ўчаст ку да атры ман ня яго гра ма дзя ні нам 
рас лі каш тоў ныя дрэ вы і вы кан кам за фік-
са ваў у да ку мен тах не аб ход насць іх за ха-
ваць, — тлу ма чыць Анд рэй Кузь міч. — Каб 
вы да ліць та кія рас лі ны, трэ ба звяр тац ца ў 
той ор ган, які ўста на віў аб ме жа ван ні. Ва 
ўсіх ас тат ніх вы пад ках гра ма дзя нам ні што 
не за мі нае са джаць, пе ра са джваць, вы да-
ляць дрэ вы на сва ім участ ку — як са мім, 
так і з да па мо гай пра фе сі я на лаў.

Пры гэ тым га вор ка ідзе пра тэ ры то-
рыю толь кі ў ме жах зя мель на га ўчаст ка. 
Час та гра ма дзя не са джа юць дрэ вы за 
яго ме жа мі, на прык лад, па між участ кам і 
да ро гай. Але са ма воль на гэ тым зай мац-
ца не вар та, упэў не ны Анд рэй Кузь міч. 
Дрэ вы, вы са джа ныя за ме жа мі ўчаст каў, 
ад но сяц ца да тэ ры то рыі агуль на га ка ры-
стан ня і раз гля да юц ца не як улас насць 
гра ма дзя ні на. Ка лі ў мес цы іх па сад кі 
бы лі ра ней пра ве дзе ныя ка му ні ка цыі, то 
пры пра вя дзен ні, на прык лад, ра монт ных 
ра бот гэ тыя дрэ вы да вя дзец ца вы да ліць. 
Каб па збег нуць та кіх вы пад каў, лепш 
за га дзя па ці ка віц ца ў сель вы кан ка ме, ці 
мож на па са дзіць дрэ ва ў тым ці ін шым 
мес цы за ме жа мі ўчаст ка. Што даты чыц-
ца па сад ак дрэў і кус тоў на пры да ма вых 
тэ ры то ры ях шмат ква тэр ных да моў, то з 

тых жа пры чын яны па він ны пра во дзіц ца 
ар га ні за ва на.

ЦІ МОЖ НА 
СА МА СТОЙ НА ВЫ ДА ЛЯЦЬ 
ДРЭ ВЫ, ШТО РАС ТУЦЬ 

НА МО ГІЛ КАХ?
Гэ тае пы тан не вы ра ша ец ца згод на з 

за ка на даў ствам аб па ха ван ні і па ха валь-
най спра ве. Так, за ар га ні за цыю ра бот па 
ўтры ман ні і доб ра ўпа рад ка ван ні мес цаў 
па ха ван ня ад каз ва юць мяс цо выя ор га-
ны ўла ды. А не па срэд на за па рад кам на 
мо гіл ках со чаць спе цы я лі за ва ныя ар га ні-
за цыі, юры дыч ныя асо бы, ін ды ві ду аль-
ныя прад пры маль ні кі, вы зна ча ныя вы-
кан ка ма мі. Яны ў тым лі ку вы кон ва юць 
ра бо ты па азе ля нен ні мес цаў па ха ван ня і 
до гля ду зя лё ных на са джэн няў агуль на га 
ка ры стан ня. Та му для вы да лен ня не бяс-
печ ных дрэў ці ін шай рас лін нас ці па-за 
ага ро джа мі лепш звяр тац ца да іх, пры гэ-
тым спе цы яль на га да зво лу для та кіх апе-
ра цый атрым лі ваць не трэ ба.

Згод на з Пра ві ла мі ўтры ман ня і доб-
ра ўпа рад ка ван ня мес цаў па ха ван ня, асо-
бы, якія ўзя лі на ся бе ар га ні за цыю па-
ха ван ня (гэ та мо гуць быць, на прык лад, 
сва я кі па мер ла га), вы кон ва юць ра бо ты 
па вы да лен ні аб' ек таў рас лін на га све ту 
з участ каў для за ха ван ня пра хо даў па-
між імі. Але пе рад вы ка нан нем ра бот, 
асаб лі ва з дрэ ва мі, якія пры вы да лен ні 
мо гуць па шко дзіць над ма гіл лі ці ства-
ра юць па гро зу для са мо га ча ла ве ка, спе-
цы я ліс ты ра яць уз гад няць свае дзе ян ні з 
мяс цо вы мі ор га на мі ўла ды, на ба лан се 
якіх зна хо дзяц ца мо гіл кі.

АД ШТРА ФУ 
ДА ПА ЗБАЎ ЛЕН НЯ ВО ЛІ
За не за кон нае вы да лен не аб' ек таў рас-

лін на га све ту пра ду гледж ва ец ца як ад-
мі ніст ра цый ная, так і кры мі наль ная ад-
каз насць.

Так, згод на з ар ты ку лам 15.22 Ко дэк са 
аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях, 

за не за кон ныя вы да лен не, вы ман не, пе-
ра сад ку драў нін на-хмыз ня ко вай рас лін-
нас ці, што рас це за ме жа мі на се ле ных 
пунк таў і не ўва хо дзіць у склад ляс но га 
фон ду, яе па шко джан не ці зні шчэн не 
фі зіч ная асо ба мо жа атры маць штраф у 
па ме ры да 20 ба за вых ве лі чынь (БВ), а 
за вы да лен не, пе ра сад ку та кой рас лін-
нас ці ў на се ле ных пунк тах — у па ме ры 
да 50 БВ.

За па доб ныя дзе ян ні, што на нес лі шко-
ду ў буй ным па ме ры, на ды хо дзіць кры мі-
наль ная ад каз насць (ар ты кул 277 Кры мі-
наль на га ко дэк са).

— Пры гэ тым трэ ба ве даць, што склас-
ці пра та кол за та кія ад мі ніст ра цый ныя 
пра ва па ру шэн ні ма юць пра ва не толь кі 
мяс цо выя ор га ны ўла ды, тэ ры та ры яль-
ныя ор га ны Мінп ры ро ды, але і ар га ні за-
цыі, што ажыц цяў ля юць экс плу а та цыю 
жыл лё ва га фон ду і (ці) аказ ва юць ка-
му наль ныя па слу гі, — ад зна чае Анд рэй 
Кузь міч.

ЯК ВЫ РА ТА ВАЦЬ 
ДРЭ ВЫ?

Перш чым вы да ліць не бяс печ нае дрэ-
ва, не аб ход на па спра ба ваць яго за ха-
ваць, упэў не на Яў ге нія Ба ця ноў ская. Для 
гэ та га пры ма юц ца ўсе не аб ход ныя ме ры 
ў за леж нас ці ад ста ну рас лі ны. Так, па-
шко джа нае ства ло вай гніл лю дрэ ва ўжо 
не вы ра ту еш, яго не аб ход на вы да ляць. 
Звы чай на спе цы я ліс ты хут ка раз віт ва юц ца 
і з су ха сто ем. Але ка лі на дрэ ве за ста юц-
ца жы выя га лін кі, вы ра за юць суш, і яно 
атрым лі вае шанц на ажыў лен не.

— Ка лі дрэ ва не бяс печ нае з-за ўхі-
лу ці кро ны, пра во дзіц ца са ні тар ная ці 
ама ла джаль ная аб рэз ка, — рас каз вае 
Яў ге нія Вік та раў на. — Так са ма ўліч ва-
юц ца ўзрост дрэ ва і тэ ры то рыя, дзе яно 
рас це. Ка лі гэ та ажыў ле нае мес ца, то, 
вя до ма, па кі даць яго не бяс печ на. Ка лі 
ж гэ та парк ці па ля на, то мы да ём яму 
мак сі мум жыц ця. Та му што на ват у са-
мым скрыў ле ным дрэ ве мож на ўба чыць 
пры га жосць.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

НЕ ЎПА ДЗІ!НЕ ЎПА ДЗІ!

У ТЭ МУ

Не ава рый ныя, а не бяс печ ныя
Ся род змен, якія бы лі ўне се ны ў 2016 го дзе ў За кон «Аб рас лін ным све це», ад бы ла ся 
за ме на па няц ця «ава рый ныя дрэ вы» на «не бяс печ ныя дрэ вы».

— Пад час пад рых тоў кі пра ек та За ко на бы ло пра ана лі за ва на бе ла рус кае за ка-
на даў ства, і вы свет лі ла ся, што па вод ле нор маў за ка на даў ства аб над звы чай ных 
сі ту а цы ях тэр мін «ава рыя» мае зна чэн не пэў най здзейс не най па дзеі, пры чым тэх-
на ген на га ха рак та ру, — тлу ма чыць Анд рэй Кузь міч. — У на шым жа вы пад ку ава рыі 
па куль не ад бы ло ся, пры гэ тым іс нуе не бяс пе ка пры род на га ха рак та ру. Та му і па-
лі чы лі, што блі жэй шае да сут нас ці пы тан ня і та го ста ну, у якім зна хо дзяц ца дрэ вы, 
па няц це «не бяс печ ныя дрэ вы».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «МС».)


