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ТЭ МА ТЫД НЯ

За апош нія пяць га доў з кар ты Го мель шчы ны 

афі цый на знік 31 на се ле ны пункт. З Чар но бы лем гэ та 

ні як не звя за на. Прос та па мер лі апош нія лю дзі, якія 

жы лі ў ма лень кіх вё сач ках, і іх наз вы цал кам ады шлі 

ў гіс то рыю. А зем лі, на якіх вы рошч ва ла ся буль ба і 

спе лі яб лы кі, бы лі пе ра да дзе ны сель гас прад пры ем-

ствам ці ў дзяр жаў ны ляс ны фонд. На чаль нік зем ле-

ўпа рад ка валь най служ бы Го мель ска га абл вы кан ка ма 

Аляк сандр МА ТА РАС га во рыць, што знік лыя вё сач кі 

раз мя шча лі ся па ўсёй воб лас ці:

— На жаль, ёсць на се ле ныя пунк ты, якія не ма юць 
перс пек ты вы. На жыл лё там ня ма по пы ту, жы ха роў ста но-
віц ца ўсё менш і па сту по ва ажыц цяў ля ец ца знос ста рых і 
пус ту ю чых да моў. З імі і з зем ля мі, на якіх зна хо дзяц ца гэ-
тыя збу да ван ні, ідзе па ста ян ная ра бо та. Мы дак лад на ве-
да ем, ча го хо чам, ка лі па чы на ем пра ца ваць з кан крэт ным 
до мам. У пер шую чар гу вы яў ля ем, ці маг чы ма пас ля зно су 
вы ка рыс тоў ваць учас так у сель скай гас па дар цы. Бо гэ-
та — са мы эфек тыў ны спо саб і га ран тыя та го, што заўт ра 
зям ля не пе ра тво рыц ца ў звал ку ці не за рас це кус тоў ем. 
Та му, ка лі мы пра цу ем па пэў ных на се ле ных пунк тах, у 
пер шую чар гу звяр та ем ува гу на тыя трух ля выя да мы, якія 
пры мы ка юць да сель ска гас па дар чых угод дзяў.

— А што ро бі це з не пры дат ны мі па бу до ва мі, 
ка лі яны акру жа ны жы лы мі і доб ра ўпа рад ка ва-
ны мі да ма мі?

— Участ кі ў цэнт ры на се ле ных пунк таў больш праб-
лем ныя, чым на ўскра і не. Тым больш у на сель ніц тва 
роз нае стаў лен не да та кіх зя мель. Ад ны з за да валь-
нен нем ус пры ма юць па сад ку на іх дрэў і ства рэн не 
мі ні-пар каў, а ін шыя ка тэ га рыч на су праць і га во раць: 
«Мы не хо чам жыць у ле се». Не дзе ўста лёў ва юць ма лыя 
ар хі тэк тур ныя фор мы, раз бі ва юць квет ні кі... Але ж гэ та 
ў боль шых на се ле ных пунк тах, на кшталт аг ра га рад коў 
ці рай цэнт раў, дзе так са ма ёсць ста рыя да мы. Мы не 

су праць, каб лю дзі бра лі і апра цоў ва лі да дат ко выя 
ўчаст кі, але ж час цей за ўсё ім да стат ко ва і той зям-
лі, што ёсць. Між тым на ват толь кі аб кош ван не та кіх 
участ каў — гэ та да дат ко выя фі нан са выя за тра ты для 
мяс цо вых улад.

— На Го мель шчы не ка ля 55 % тэ ры то рыі за ня та 
ля са мі. Іх коль касць па вя ліч ва ец ца і за кошт зя-
мель, якія не ка лі бы лі за се ле ны?

— Ка лі для сель скай гас па дар кі зем лі не мо гуць быць 
вы ка ры ста ны, зна чыць, мы па він ны ад даць іх у дзяр-
жаў ны ляс ны фонд, каб там быў вы са джа ны лес і ў 
да лей шым рас лі ляс ныя куль ту ры. Сё ле та мы па ста ві лі 
за да чу пе ра даць у дзяр жаў ны ляс ны фонд усе зем лі, 
якія вы яві лі ў па пя рэд нія га ды. Па на шых ацэн ках, гэ та 
ка ля 14 ты сяч га. Пе ра важ на гэ та зем лі з ніз кай баль-
нас цю, якія зна хо дзяц ца ка ля ле су.

— Аляк сандр Ва сі ле віч, але ж ёсць зем лі, якія 
на ле жаць сель гас прад пры ем ствам, але так са ма 
за рас та юць кус тоў ем...

— На гэ та ўплы ва юць пэў ныя пры род ныя фак та ры. Ка-
лі, на прык лад, па ру га доў за пар по ле бы ло пе ра ўвіль гот-
не ным, тэх ні ка на яго не маг ла за ехаць, там усё хут ка за-
рас тае. Мы за фік са ва лі на сён няш ні дзень ка ля 5 ты сяч га, 
якія за рас лі кус тоў ем там, дзе гэ та га не па він на быць. Зай-
ма ем ся тым, каб да біц ца вы да лен ня кус тоўя, 
каб гэ тыя зем лі па ча лі пры но сіць эка на міч ны 
вы нік. Ле тась ка ля 3 ты сяч га мы да да лі 
ў сель ска гас па дар чы аба рот.

КАМ ПЕ ТЭНТ НА

ЗЯМ ЛЯ ПА ВІН НА ПРА ЦА ВАЦЬ

Не чужая 
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ДАЦЬ АД ПОР ДАЦЬ АД ПОР 
«АГРЭ СА РУ»«АГРЭ СА РУ»

ЦІ ПЕРАМОЖНЫЦІ ПЕРАМОЖНЫ
БАР ШЧЭЎ НІК БАР ШЧЭЎ НІК 

СА СНОЎ СКА ГА?СА СНОЎ СКА ГА?

У 
СЯ РЭ ДЗІ НЕ мі ну ла га ста год дзя, ка лі бар шчэў нік 
Са сноў ска га за во зі лі ў кра і ну ў якас ці кар ма вой 
куль ту ры, ні хто на ват не зда гад ваў ся, што гэ тая 
чу жа род ная рас лі на, вы рваў шы ся на сва бо ду са 
спе цы яль ных план та цый, пя рой дзе ў на ступ лен не, 

бу дзе пад аў ляць усе ін шыя куль ту ры і пе ра тво рыц ца ў са мае 
са праўд нае эка ла гіч нае бед ства. Дзя ку ю чы сва ёй улас ці вас ці 

вы дзя ляць атрут ны сок, бар шчэў нік па гра жае не толь кі 
эка сіс тэ мам, але і зда роўю лю дзей. Ка ра цей ка жу чы, рас лі на, 
якая яшчэ га доў 40 та му бы ла рэд кай, ста ла са мым не бяс печ ным 
ін ва зій ным (за нос ным) ві дам для эка сіс тэм шэ ра гу кра ін. 
У па чат ку ХХІ ста год дзя Бе ла русь так са ма 
му сі ла ўсту піць у са мую са праўд ную 
вай ну з ім...
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