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Ел кі не кра ну лі 
па прось бе га мяль чан

Вя до ма, што гра ма дзя не вель-
мі вост ра рэ агу юць на вы да лен не 
лю бо га дрэ ва — на ват па не аб ход-
нас ці. Ры гор Ту ра вец рас тлу мач вае, 
што ка лі гэ та ад бы ва ец ца, пры чы ны 
заў сё ды аб грун та ва ныя: дрэ ва ка мі-
сій на пры зна ец ца ава рый ным ці хво-
рым, або та кая не аб ход насць уз ні кае 
пры ра мон це і бу даў ніц тве. Між тым 
за кон пра ду гледж вае пра вя дзен не 
аба вяз ко вых кам пен са цый ных па-
са дак.

— Па маг чы мас ці но вае дрэ ва 
вы са джва ец ца ў тым жа мес цы, але 
ка лі та ко га ва ры ян ту ня ма, мес ца 
для яго вы зна ча ец ца ад мі ніст ра цы яй 
ра ё на. Уза мен вы да ле ных аб' ек таў 
рас лін на га све ту пра вод зяц ца кам-
пен са цый ныя па сад кі ў су ад но сі нах 
пры клад на 2:1. Та кім чы нам за хоў-
ва ец ца вы со кі ўзро вень азе ля нен ня 
го ра да над Со жам, — да даў пер шы 
на мес нік ге не раль на га ды рэк та ра 
Го мель скай га рад ской жыл лё ва-
ка му наль най гас па дар кі.

На мес нік кі раў ні ка ад мі ніст-
ра цыі Чы гу нач на га ра ё на Го ме ля 
Аляк сандр ГЕР МА НАЎ рас ка заў, 
што пры ра мон це бу дын ка чы гу нач-
на га вак за ла кі раў ніц тва Го мель ска-
га ад дзя лен ня Бе ла рус кай чы гун кі 
звяр ну ла ся ў ад мі ніст ра цыю ра ё на 
з прось бай вы да ліць ел кі ўздоўж бу-
дын ка дзе ля но ва га су час на га ды-
зай ну на ва коль най тэ ры то рыі. Ад нак 
пад час гра мад ска га аб мер ка ван ня 
жы ха ры вы ка за лі ся су праць та кой 
іні цы я ты вы, і дрэ вы за ха ва лі. Чы гу-
нач ні кі вы му ша ны бы лі ўнес ці ка рэк-

ты вы ў эс кіз афарм лен ня тэ ры то рыі. 
У вы ні ку з'я ві лі ся пры го жыя кам па зі-
цыі ва кол елак.

Сён ня — лі пы, 
заўт ра — каш та ны

— Між тым ле тась у каст рыч ні ку 
на прад пры ем стве «Чыр во ны гваз-
дзік» быў за кла дзе ны га да валь нік 
каш та наў, — па ве да міў вы кон ва-
ю чы аба вяз кі ды рэк та ра ДКСУП 
«Чыр во ны гваз дзік» Сяр гей БА-
ГА ЛЮБ СКІ.

Усе ве да юць, што зу сім ня даў-
на каш та ны бы лі зна ка вай ад мет-
нас цю Го ме ля. Яны рас лі ўсю ды на 
ву лі цах, у пар ках, скве рах, два рах. 
Ад нак апош нія не каль кі га доў га-
рад скія каш та ны ста лі хва рэць і з 
гэ тай пры чы ны іх вы му ша ны бы лі 
ма са ва вы да ляць. Ця пер су пра-
ва джэн не вы рошч ван ня ча ты рох 
ты сяч са джан цаў каш та наў вя дуць 

ву чо ныя На цы я наль най ака дэ міі 
на вук.

— На ву коў цы да ка за лі, што мак-
сі маль ны тэр мін жыц ця каш та наў у 
га рад скім ася род дзі — 18—20 га-
доў, — ад зна чае Ры гор Ту ра вец. — 
Мяр ку ец ца, што су мес ны мі на ма-
ган ня мі атры ма ец ца вы вес ці дрэ ва, 
якое бу дзе больш устой лі вым да 
ўздзе ян ня не га тыў ных умоў на ва-
коль на га ася род дзя ў ме га по лі се. А 
га доў праз 7-8 іх вы са дзяць у ад кры-
ты грунт. Та кім чы нам Го мель зноў 
ста не го ра дам каш та наў. Так са ма 
на прад пры ем стве за кла дзе на шмат 
ві даў туі, яд лоў цу, ін шых рас лін. Яны 
ў не да лё кай бу ду чы ні змо гуць упры-
го жыць га рад скую пра сто ру.

Па куль жа ў Го ме лі час цей са дзяць 
не та кія кап рыз ныя да не бяс печ ных 
эка ла гіч ных умоў лі пы і клё ны. Ме на-
ві та гэ тым па ро дам дрэў бу дзе ад да-
вац ца пе ра ва га пад час азе ля нен ня і 

сё ле та. Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што 
яны пры жы ва юц ца лепш за ін шых.

Па сад кі з ро зу мам 
і да зво лам

Падчас круг лага ста ла ад зна чы-
лі, што мно гія га ра джа не ак тыў на 
ўдзель ні ча юць у доб ра ўпа рад ка ван-
ні — у тым лі ку ў агля дах-кон кур сах 
на леп шую ся дзі бу, леп шы двор, 
леп шы бал кон. Бы вае, што лю дзі па 
ўлас най іні цы я ты ве вы са джва юць 
дрэ вы ў два рах, ка ля сва іх да моў. 
Час та з мэ тай, каб на са джэн ні ста лі 
пе ра шко дай для пар коў кі ма шын на 
га зо нах.

Але тут, за ўва жа юць спе цы я ліс-
ты, трэ ба дзей ні чаць ра зум на. Бо па-
сад ка дрэў па він на вес ці ся з улі кам 
асаб лі вас цяў мес ца, гле бы, на яў нас-
ці ахоў най зо ны... Та му ўсім, хто хо ча 
зра біць свой унё сак у азе ля нен не, 
ра яць перш звяр нуц ца да спе цы я ліс-
таў па да звол і кан суль та цыю.

Пры вя лі пры кла ды і вар вар скіх 
ад но сін да зя лё ных на са джэн няў. Не 
адзін ка выя вы пад кі, ка лі лю дзі вы-
кра да юць рас лі ны і пе ра са джва юць 
іх на аса біс тыя пры ся дзіб ныя ўчаст-
кі. Ня дбай ныя кі роў цы за яз джа юць 
на зя лё ныя зо ны, а кла пат лі выя ба-
буль кі кор мяць пту шак на квет ні ках. 
Па ку ту юць і ўста но вы, якія ўпры го-
жы лі свае фа са ды каш по з квет ка-
вы мі кам па зі цы я мі.

Клі мат да зва ляе 
эк зо ты ку

Га мяль ча не сё ле та па ба чаць на 
ву лі цах го ра да эк за тыч ныя рас лі-
ны. Спе цы я ліс ты бу дуць экс пе ры-
мен та ваць з паўд нё ва а фры кан скі мі 
і паўд нё ва а ме ры кан скі мі квет ка мі. 
На чаль нік ад дзе ла доб ра ўпа рад-

ка ван ня дач чы на га ка му наль на га 
сель ска гас па дар ча га ўні тар на га 
прад пры ем ства «Чыр во ны гваз-
дзік» Ла ры са ЗЕ ЛЯН КОЎ СКАЯ 
рас ка за ла, што на квет ні ках вы са-
дзяць астэ ас пер мум і ка ліб ра хаа.

— Мы імк нём ся заў сё ды пра ца ваць 
з но вы мі ві да мі рас лін. Уліч ва ю чы па-
цяп лен не клі ма ту, у но вым се зо не вы-
ра ша на вы са дзіць рас лі ны, якія звы-
чай на рас туць у Паўд нё вай Аф ры цы і 
Паўд нё вай Аме ры цы. Па куль скла да-
на ска заць, як квет кі ад рэ агу юць на 
бе ла рус кія клі ма тыч ныя ўмо вы, для 
гэ та га не аб ход на па на зі раць за імі 
год-два. Са мы мі па пу ляр ны мі, зна ё-
мы мі і лю бі мы мі ўсі мі, па-ра ней ша му 
з'яў ля юц ца пе ту ніі, ру жы, ві ё лы, бя го-
ніі, цюль па ны... Сё ле та га мяль чан так-
са ма бу дуць це шыць роз ныя ві ды ак-
са мі так. Па за мо вах прад пры ем стваў 
рас пра цоў ва юц ца эс кі зы квет ка ва га 
афарм лен ня офі саў і ганд лё вых аб'-
ек таў. Усё больш жы ха роў, якія ма юць 
жа дан не ўпры го жыць свае бал ко ны 
квет ка вы мі кам па зі цы я мі, — рас ка-
за ла Ла ры са Зе лян коў ская.

Кве так уво гу ле, як і ле тась, у Го-
ме лі пла ну юць вы са дзіць больш чым 
паў міль ё на. Апроч та го, жы ха роў і 
гас цей го ра да бу дуць здзіў ляць ары-
гі наль ным афарм лен нем зя лё ных 
зон, но вы мі фор ма мі вер ты каль на га 
азе ля нен ня, не звы чай ны мі квет ка-
вы мі аб' ек та мі і кам па зі цы я мі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іоst@zvіаzdа.bу

ЗНОЎ ЗА ЦВІ ТУЦЬ КАШ ТА НЫ?

Усім, хто хо ча зра біць свой 
унё сак у азе ля нен не, 
ра яць перш звяр нуц ца 
да спе цы я ліс таў па да звол 
і кан суль та цыю.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Бе лА ЭСБе лА ЭС  ��

БЯС ПЕ КІ ШМАТ НЕ БЫ ВАЕ
Ка лі так ка заць пра атам ную энер ге-

ты ку, то гэ та не прос та сло вы. Кі раў нік 
дэ парт амен та па ядзер най бяс пе цы 
Між на род на га агенц тва па атам най 
энер гіі (МА ГА ТЭ) Гжэ гаш РЖЭНТ КОЎ-
СКІ па ве да міў, што Бе ла русь да во лі 
ак тыў на і па спя хо ва су пра цоў ні чае з іх 
ар га ні за цы яй.

Так са ма ён ад зна чыў, што «бе ла рус-
кі ўрад у поў най ме ры ўсве дам ляе сваю 
ад каз насць у га ран та ван ні ядзер най 
бяс пе кі. Кра і на гэ та дэ ман струе вель мі 
вы раз на, бо за пра ша ец ца вя лі кая коль-
касць мі сій у Бе ла русь і пры ма ец ца ўдзел 
у Кан вен цыі па ядзер най бяс пе цы. Кі-
раў нік дэ парт амен та па ядзер най бяс-
пе цы МА ГА ТЭ на га даў, што на ша кра і-
на па ча ла су пра цоў ніц тва з агенц твам 
до сыць даў но. «Бе ла русь ро біць пэў ныя 
кро кі, каб уцяг нуць МА ГА ТЭ ў ацэн ку сва-
ёй ядзер най пра гра мы. Па ча так гэ та му 
быў па кла дзе ны яшчэ пад час мі сіі, якая 
раз гля да ла фун да мен таль ныя пы тан ні 
па чат ку раз віц ця ядзер най пра гра мы ў 
Бе ла ру сі», — да даў ён.

Так са ма Гжэ гаш Ржэнт коў скі звяр нуў 
ува гу на тое, што ле тась на ша кра і на 
пры ма ла мі сію МА ГА ТЭ па комп лекс най 
ацэн цы, якая рэ гу люе інф ра струк ту ру 
ядзер най і ра ды я цый най бяс пе кі (ІRRS-
мі сія). Кра і на па абя ца ла пры няць ін шыя 
да дат ко выя мі сіі агенц тва, у тым лі ку мі-
сію, якая бу дзе зай мац ца пы тан ня мі га-
тоў нас ці да ава рый на га рэ ага ван ня.

На прэ зен та цыі вы ні каў пра цы SEED-
мі сіі МА ГА ТЭ ў Бе ла ру сі на мес нік мі-
ніст ра энер ге ты кі Мі ха іл МІ ХА ДЗЮК 
па ве да міў, што нам вель мі важ на га ран-
та ваць бяс пе ку АЭС у су пра цоў ніц тве з 
гэ тай струк ту рай. Па вод ле яго слоў, для 
Бе ла ру сі, якая бу дуе пер шую атам ную 
элект ра стан цыю, вель мі важ на га ран та-
ваць ядзер ную бяс пе ку гэ та га аб' ек та на 
ўсіх ста ды ях жыц цё ва га цык ла, па чы на-
ю чы з вы ба ру пля цоў кі для яе бу даў ніц-
тва. «Ядзер ная бяс пе ка для нас га лоў ны 
пры яры тэт. Для гэ тай мэ ты мы ак тыў на 
за дзей ні ча ем маг чы мас ці між на род на-
га су пра цоў ніц тва і, у пер шую чар гу, су-
пра цоў ніц тва з Між на род ным агенц твам 

па атам най энер гіі», — ад зна чыў Мі ха іл 
Мі ха дзюк.

На мес нік мі ніст ра лі чыць, што Бе ла-
русь у поў най ме ры ка рыс та ец ца ўсі мі 
ін стру мен та мі, якія МА ГА ТЭ дае кра і нам, 
што па ды шлі да раз віц ця ядзер най энер-
ге ты кі. «На пра ця гу мно гіх га доў мы цес на 
су пра цоў ні ча ем з агенц твам па пра гра-
мах тэх ніч на га су пра цоў ніц тва, ка лі рэа-
лі зу юц ца пра ек ты ў сфе ры пад рых тоў кі 
кад раў для ядзер най энер ге ты кі, па лі ніі 
ўма ца ван ня па тэн цы я лу экс плу а ту ю чай 
ар га ні за цыі, раз віц ця куль ту ры ядзер най 
бяс пе кі, абы хо джан ня з ра дые ак тыў ны мі 
ад хо да мі і ад пра ца ва ным ядзер ным па-
лі вам і па мно гіх ін шых на прам ках», — 
рас тлу ма чыў ён. Так, на прык лад, на гэ-
тым тыд ні па ра лель на з мі сі яй SEED у 
Аст раў цы пра хо дзіць се мі нар МА ГА ТЭ 
па пы тан нях абы хо джан ня з ра дые ак тыў-
ны мі ад хо да мі і ад пра ца ва ным ядзер ным 
па лі вам.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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ПА ДА РУ НАК СЯ ДЗІ БЕ
За ключ ныя ме ра пры ем ствы ў рам ках аб лас ной даб ра-
чын най ак цыі «Цу ды на Ка ля ды» прай шлі ў ся дзі бе XІX 
ста год дзя ў Чыр во ным Бе ра зе Жло бін ска га ра ё на.

Ва лан цё ры ру ху «Доб рае Сэр ца» БРСМ і пі я не ры-ці му-
раў цы ў кож ным ра ё не Го мель шчы ны ў на ва год нія дні да ры лі 
дзе цям свя та. Больш чым ча ты ром ты ся чам дзя цей, дзя ку ю чы 
ах вя ра ван ням гра ма дзян і спон сар скіх ар га ні за цый, яны са-
бра лі па да рун каў на су му ка ля Br30 тыс. У Чыр во ным Бе ра зе 
дзе ці па бы ва лі на эк скур сіі, пас ля ча го ў Па ла цы куль ту ры 
Жло бі на для іх прай шло тэ ат ра лі за ва нае на ва год няе прад-
стаў лен не. Кож ны з 50 вы ха ван цаў са цы яль на-пе да га гіч ных 
пры тул каў Го мель скай воб лас ці атры маў па да рун кі: спар тыў-
ны ін вен тар, цац кі, кан цы ляр скія та ва ры...

— Да та го ж на за вяр шэн не Го да куль ту ры пі я не ры і Са юз 
мо ла дзі зра бі лі важ ны ўнё сак у за ха ван не гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны на ша га рэ гі ё на, — рас ка заў стар шы ня Го мель скай 
аб лас ной пі я нер скай ар га ні за цыі Ар цём Кар пен ка. — Ма ла дыя 
лю дзі са бра лі і пе рад алі на рэ стаў ра цыю ся дзі бы ў Чыр во ным 
Бе ра зе Br4,5 тыс.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. іost@zvіazda.by

Мінск і Ры га па да лі су-
мес ную за яў ку на пра вя-
дзен не чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі-2021.

Пра гэ та па ве да мі лі на спе-
цы яль на склі ка най прэс-кан-
фе рэн цыі ў ста ліч най ра ту шы. 
Ад па вед ны да ку мент пад пі са лі 
кі раў ні кі ха кей ных фе дэ ра цый 
Бе ла ру сі і Лат віі. Акра мя гэ та-
га, быў прэ зен та ва ны афі цый ны 
ла га тып маг чы ма га чэм пі я на ту. 
Кан чат ко вае ра шэн не аб мес цы 
пра вя дзен ня спар тыў на га фо-
ру му Між на род ная фе дэ ра цыя 
ха кея агу чыць 19 мая пад час 
кан грэ са ў Кёль не. Кан ку рэнт 
бе ла рус ка-лат вій скай пра па но-
вы — за яў ка Фін лян дыі.

— Чэм пі я нат све ту, што 
прай шоў у на шай кра і не ў 
2014 го дзе, па кі нуў вель мі 
яск ра выя ўра жан ні ў ба лель-
шчы каў: як гра ма дзян кра і ны, 
так і на шых гас цей, — ска заў 
першы на мес нік кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та, 
пер шы ві цэ-прэ зі дэнт На-
цы я наль на га алім пій ска га 
ка мі тэ та Мак сім РЫ ЖАН-
КОЎ. — Ана ла гіч нае мож на 
ска заць пра тур нір, што прай-
шоў у Лат віі ў 2006-м. З тых 
ча соў у нас і на шых су се дзяў 
іс на ва ла жа дан не вяр нуць гэ-
тыя спа бор ніц твы ў свае кра-
і ны. Та му сё ле та мы ра зам 
вы ра шы лі па ды сці да гэ та га 
пы тан ня як парт нё ры. У Бе-

ла русь пры еха ла дэ ле га цыя 
з Лат віі, якая су стрэ ла ся з кі-
раў ні ком дзяр жа вы, пас ля ча-
го бы ло да дзе на да ру чэн не аб 
пра пра цоў цы гэ та га пы тан ня. 
Спа дзя ю ся, што наш пра ект 
ста не пры кла дам уза е ма вы-
гад на га транс гра ніч на га еў ра-
пей ска га су пра цоў ніц тва.

Стар шы ня Мінск ага га-
рад ско га вы ка наў ча га ка-
мі тэ та Анд рэй ШО РАЦ ад-
зна чыў, што пра во дзіць у бе-
ла рус кай ста лі цы спар тыў ныя 
спа бор ніц твы між на род на га 
ўзроў ню ста ла доб рай тра-
ды цы яй. Ужо ў 2019 го дзе ў 
го ра дзе прой дуць Еў ра пей скія 
гуль ні, якія вы ма га юць сур'-
ёз най пад рых тоў кі. Ра шэн-

не Між на род най фе дэ ра цыі 
ха кея на ка рысць бе ла рус-
ка-лат вій скай пра па но вы, на 
дум ку мэ ра, так са ма ста ла 
б го на рам, бе ру чы пад ува-
гу на яў ную інф ра струк ту ру і 
во пыт ар га ні за цыі па доб ных 
тур ні раў.

Ад зна ча ец ца, што ў вы-
пад ку пе ра мо гі су мес най за-
яў кі паў фі наль ныя су стрэ чы і 
фі нал чэм пі я на ту прой дуць у 
бе ла рус кай ста лі цы. На гру па-
вым эта пе на «Мінск-Арэ не» 
бу дзе гу ляць збор ная Бе ла-
ру сі, ад па вед на на «Арэ не Ры-
га» — Лат віі.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lуskаvеts@zvіаzdа.bу
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Тур нір на два іх
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ПО ЛАЦК — НО ВАЯ 
МА ЛА ДЗЁЖ НАЯ СТА ЛІ ЦА

Ма ла дзёж най ста лі цай Бе ла ру сі ў 2017 го дзе па вы ні-
ках рэс пуб лі кан ска га кон кур су абра ны По лацк. Уся го 
на гэ та зван не прэ тэн да ва лі 11 га ра доў кра і ны, а ў 
фі на ле спа бор ні ча лі ча ты ры.

У Мі ніс тэр стве аду ка цыі агу чы лі асноў ныя кры тэ рыі, па якіх 
ацэнь ва лі ся прэ тэн дэн ты: гэ та коль касць мо ла дзі, ін фар ма цыя аб 
рэа лі за цыі ма ла дзёж най па лі ты кі за 2016 год, доб ра ўпа рад ка ван-
не тэ ры то рыі го ра да, на яў насць са цы яль най інф ра струк ту ры, маг-
чы мас ці для баў лен ня ма ла ды мі людзь мі воль на га ча су, за ня ткаў 
спор там, ад па чын ку, пра ек ты ма ла дзёж ных ме ра пры ем стваў, 
за пла на ва ныя на 2017 год. Па ўсіх пунк тах вый граў По лацк.

Пер шыя тэ ма тыч ныя ме ра пры ем ствы прой дуць у го ра дзе ў 
кан цы сту дзе ня. На пра ця гу го да По лацк ста не пля цоў кай для рэс-
пуб лі кан скіх і між на род ных ма ла дзёж ных ме ра пры ем стваў: фес-
ты ва ляў, ак цый, пра ек таў, су стрэч, кан фе рэн цый. У іх возь муць 
удзел прад стаў ні кі на ву чэн скай, сту дэнц кай і пра цоў най мо ла дзі 
як з Бе ла ру сі, так і з кра ін бліз ка га і да лё ка га за меж жа.

Кон курс «Ма ла дзёж ная ста лі ца Бе ла ру сі» пра во дзіц ца 
дру гі год за пар з мэ тай ства рэн ня ўмоў для са ма рэа лі за цыі 
мо ла дзі, вы яў лен ня но вых ідэй і ажыццяўлення іна ва цый ных 
пра грам, звя за ных з удзе лам мо ла дзі ў па лі тыч ным, эка на-
міч ным і куль тур ным жыц ці кра і ны.

Пер шай ма ла дзёж най ста лі цай быў вы бра ны го рад Ба ра-
на ві чы. За год у ім прай шло больш як 130 ме ра пры ем стваў 
ра ён на га, рэс пуб лі кан ска га і між на род на га маш та бу: між-
на род ны сту дэнц кі фо рум «Я ка жу «Так!», рэс пуб лі кан скі 
кон курс «Лі дар го да», рэс пуб лі кан скі ад кры ты дыя лог «Ро ля 
мо ла дзі ў раз віц ці кра і ны» і ін шыя.

Ар га ні за та рам і ідэй ным на тхняль ні кам кон кур су вы сту пае 
Мі ніс тэр ства аду ка цыі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу


