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Пачатак на 1-й стар.)
Тэ ра пеў тыч ны парк пла-

ну ец ца ства рыць у зя лё най 
зо не па між за вул кам Клу ма-
ва і вод ным ка на лам, што ў 
Пар ты зан скім ра ё не Мін ска. 
Тут жы ве асаб лі ва шмат па-
жы лых лю дзей — на огул, па 
ста тыс ты цы, кож ны чац вёр ты 
жы хар Пар ты зан ска га раё на 
атрым лі вае пен сіі і да па мо-
гі. Ар га ні за та ры пра ек та су-
стрэ лі ся з пен сі я не ра мі, якія 
пра жы ва юць па блі зу, вы слу-
ха лі іх пра па но вы і па жа дан-
ні, аб мер ка ва лі ра зам з імі, 
дзе ме на ві та бу дзе лепш за-
клас ці Тэ ра пеў тыч ны парк. 
Вя до ма, гэ та па він на быць 
мес ца, дзе яны час цей за ўсё 
хо дзяць. Су мес на вы ра шы лі, 
што парк бу дзе па чы нац ца 
на су праць Тэ ры та ры яль на га 
цэнт ра са цы яль на га аб слу-
гоў ван ня на сель ніц тва. Пен-
сі я не ры час та тут бы ва юць, 
ад на ча со ва лю бяць пра гу-
ляц ца па зя лё най зо не, што 
по бач, але там прак тыч на 
ня ма ла ва чак, каб пры сес ці 
ад па чыць...

Акра мя ўста ноў кі ла вак, 
у Тэ ра пеў тыч ным пар ку 
бу дуць ство ра ны не каль кі 
ланд шафт ных аб' ек таў, пе-
ра нос ныя клум бы, вяс ной 
бу дуць вы са джа ны рас лі ны 
і ўста ля ва ны ін фар ма цый-
ны стэнд. Пас ля раз мо вы з 
пен сі я не ра мі ака за ла ся, што 

яны су стра ка юць з ці ка вас-
цю, пад трым лі ва юць і ін тэ ле-
кту аль ныя гуль ні, і азда раў-
лен чыя пра гра мы.

Тэ ра пеў тыч ны эфект у 
зо не ад па чын ку бу дзе да ся-
гац ца за кошт пра ду ма нас ці 
дэ та ляў. Лаў кі бу дуць па вер-
ну тыя ў роз ныя ба кі, каб мож-
на бы ло вы браць най больш 
пры дат ны пей заж. За пла-
на ва на на быць і па са дзіць 
рас лі ны, якія пры цяг ва юць 
пту шак і ма тыль коў, каб у 
на вед валь ні каў бы ла маг чы-
масць на зі раць за імі ў на ту-
раль ным ася род дзі. Акра мя 

гэ та га, рас лі ны бу дуць па да-
бра ныя па ка ля ро вай га ме і 
тэкс ту ры — гэ ты ас пект лі-
чыц ца асаб лі ва важ ным, бо 
ад чу ван не до ты ку, як пра ві-
ла, за хоў ва ец ца і ў па жы лым 
уз рос це, ка лі ін шыя па чуц ці 
ўжо не та кія вост рыя.

— Я пра чы та ла, што ў 
Сін га пу ры год та му ад крыў-
ся Тэ ра пеў тыч ны сад для 
па жы лых лю дзей, і па ду ма-
ла, што гэ тую ідэю не так 
ужо скла да на паў та рыць і ў 

нас, — ка жа Паў лі на ІВАНЬ-
КО, аў тар ідэі і ку ра тар гэ-
та га пра ек та, спе цы я ліст па 
ка му ні ка цыі Швей цар ска га 
Чыр во на га Кры жа.

Іні цы я ты ву пад тры ма-
лі мяс цо выя ор га ны ўла ды: 
пра ект быў уз год не ны з 
ад мі ніст ра цы яй Пар ты зан-
ска га ра ё на яшчэ ўво сень. 
Да лу чыў ся да яе і Тэ ры та-
ры яль ны цэнтр са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва 
Пар ты зан ска га ра ё на ста-
лі цы. Доб ра ўпа рад коў ваць 
тэ ры то рыю і пад трым лі ваць 
ра бо ту пар ку га то выя ва лан-

цё ры Бе ла рус ка га Та ва рыст-
ва Чыр во на га Кры жа, ся род 
якіх ёсць і па жы лыя лю дзі. 
Уво гу ле, ка ман да ўжо сфар-
мі ра ва на.

— Мы па да лі за яў ку на 
кон курс са цы яль ных пра ек таў 
Sосіаl Wееkеnd, — ка жа Паў-
лі на Івань ко, — і ў снеж ні вый-
шлі ў фі нал. У вы ні ку атры ма-
лі прыз гля дац кіх сім па тый і 
дып лом, а так са ма фі нан са-
вую пад трым ку ад ме цэ на та 
Юрыя Мель ніч ка. Неўза ба ве 

пач нём ра біць за куп кі не аб-
ход на га аб ста ля ван ня. Але, 
вя до ма ж, уся асноў ная ра-
бо та ў нас на пе ра дзе. Увес-
ну пя рой дзем да азе ля нен ня. 
Ад крыць Тэ ра пеў тыч ны парк 
для на вед валь ні каў пла ну ем 
сё ле та ў маі.

Ар га ні за та ры іні цы я ты вы 
ўпэў не ныя, што гэ ты парк 
бу дзе ка рыс ны не толь кі па-
жы лым лю дзям, коль касць 
якіх у на шай кра і не, да рэ чы, 
з кож ным го дам па вя ліч ва ец-
ца, але і ўсім ас тат нім. Яны 
лі чаць: тое, што доб ра для 
па жы лых, доб ра і для ўсіх. 

Без бар' ер нае ася род дзе 
бу дзе зруч нае і для мам з 
ка ляс ка мі, і для лю дзей з ін-
ва лід нас цю, і ў цэ лым па ды-
дзе лю дзям роз на га ўзрос ту 
і зда роўя. Бо ўсе мы, га ра-
джа не, ма ем па трэ бу ў та кім 
зя лё ным мес цы, дзе мож на 
змен шыць тэмп, спы ніц ца, 
зра біць паў зу ў жыц цё вай 
гон цы.

— Мы ве рым, што наш 
пра ект да зво ліць зра біць 
крок да ства рэн ня гра мад-
ства, дру жа люб на га да па-
жы лых лю дзей, і го ра да, 
зруч на га для лю дзей лю бо га 
ўзрос ту, — га во рыць Паў лі на 
Івань ко. — Яшчэ ў 2007 го дзе 
Су свет ная ар га ні за цыя ахо-
вы зда роўя (да лей — СА АЗ) 
вы пус ці ла Гла баль нае кі раў-
ніц тва па ства рэн ні ў га ра дах 
спры яль ных умоў для па жы-
лых лю дзей. Ся род яго рэ ка-
мен да цый ёсць кан крэт ныя 
прак тыч ныя кро кі (на прык-
лад, раз мя шчэн не ў зя лё ных 
зо нах го ра да да стат ко вай 
коль кас ці зруч ных ла вак), 
а так са ма доў га тэр мі но выя 
за да чы (фар мі ра ван не гра-
ма дзян скай куль ту ры, якая 
па ва жае па жы лых лю дзей 
і ўліч вае іх ін та рэ сы). СА АЗ 
ад зна чы ла ўжо 258 га ра доў 
з 28 кра ін як га ра ды са спры-
яль ны мі ўмо ва мі для па жы-
лых лю дзей. Мы хо чам, каб 
да іх лі ку да лу чыў ся і Мінск.

Да рэ чы, і зі мой парк так-
са ма бу дзе вы ка рыс тоў вац-
ца: ак ты віс ты з лі ку па жы-
лых лю дзей вы ра шы лі, што 
ра зам бу дуць ар га ні зоў ваць 
воль ны час, у пры ват нас ці, 
доў гія пе шыя пра гул кі па 
пар ку. Ужо пра ве дзе ны май-
стар-клас па скан ды наў скай 
ха дзе для пен сі я не раў, якія 
пра жы ва юць па блі зу...

Свят ла на БУСЬ КО



ДЖОЎЛІ 
СУ ПРАЦЬ ЗВЕ РА,

ці Як «ша кі ра ваць» ляс но га жы ха ра 
ў мэ тах са ма аба ро ны?

На «га ра чую лі нію» на шай га зе ты звяр нуў ся чы тач 
з пы тан нем, якое да ты чы ла ся маг чы мас ці на быц ця 
або элект ра шо ке ра, або пнеў ма тыч най зброі. Пад-
ста вы для та ко га кро ку ў за яў ні ка бы лі на ступ ныя.

— Мы жы вём пад Ра ка вам, фак тыч на ў ле се. Не як, 
пра гуль ва ю чы ся, ба чы лі лі су. Ле там не ад ной чы на-
ты ка лі ся на сля ды дзі ка. У нас ма лень кая да чуш ка, 
да та го ж жон ка лю біць збі раць гры бы. А як су стрэ-
нец ца з якім ляс ным зве рам? Вось я і па ду маў, што 
ня бла га б бы ло ў якас ці срод ку са ма аба ро ны на-
быць або элект ра шо кер, або пнеў ма тыч ную зброю, 
на прык лад, піс та лет. Але зра біць гэ та ха це ла ся б 
на цал кам за кон ных пад ста вах, каб не бы ло ні я кіх 
праб лем. Пад ка жы це, як гэ та мож на зра біць, ку ды 
звяр тац ца па да звол? — пы таў ся наш чы тач.

Каб ад ка заць на гэ тыя пы тан ні, мы му сі лі звяр нуц ца 
ў ад дзел лі цэн зій на-да зволь най ра бо ты ўпраў лен ня пра-
фі лак ты кі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў. Вось які ад каз 
атры ма ла не ўза ба ве рэ дак цыя.

Ар ты кул 7 За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб зброі» рэг-
ла мен туе тыя ві ды зброі, якія гра ма дзя не мо гуць мець і 
пры мя няць для са ма аба ро ны. Гэ та га за вая зброя — га за-
выя піс та ле ты, га за выя рэ валь ве ры і па тро ны да іх, ме ха-
ніч ныя рас пы ляль ні кі, аэ ра золь ныя і ін шыя пры ла ды (так 
зва ныя га за выя ба лон чы кі) з рэ чы ва мі слё за та чы ва га або 
раз драж няль на га дзе ян ня, да зво ле ны мі да вы ка ры стан ня 
Мі ніс тэр ствам ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Га вор ка так са ма ідзе пра элект ра шо ка выя пры ла ды і 
іск ра выя раз рад ні кі, вы хад ныя па ра мет ры якіх ад па вя да-
юць нор мам, што так са ма ўста наў лі ва юц ца Мі ніс тэр ствам 
ахо вы зда роўя.

Га за выя піс та ле ты і рэ валь ве ры ма юць пра ва на бы ваць 
гра ма дзя не, якія да сяг ну лі 18-га до ва га ўзрос ту і якія па-
ста ян на пра жы ва юць у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, на пад ста ве 
да зво лу з на ступ най рэ гіст ра цы яй іх у 10-дзён ны тэр мін у 
ор га нах унут ра ных спраў. Для атры ман ня гэ та га да зво лу 
не аб ход на звяр нуц ца ў тэ ры та ры яль ны ор ган па мес цы жы-
хар ства, прад ста віць ме ды цын скую да вед ку аб ста не зда-
роўя (ад сут нас ці ме ды цын скіх про ці па ка зан няў да ва ло дан-
ня збро яй, на прык лад, дрэн на га зро ку ці дэ фек таў ка неч-
нас цяў, псі хіч ных за хвор ван няў, ал ка га ліз му, нар ка ма ніі ці 
так сі ка ма ніі), азна ё міц ца з ме ра мі бяс печ на га абы хо джан ня 
з та кой збро яй. Па ра лель на з гэ тым пра ва ахоў ныя ор га ны 
вы свет ляць, на коль кі гра ма дзя нін за ко на па слух мя ны (ад-
сут насць ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн няў па шэ ра гу 
ар ты ку лаў Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях 
і кры мі наль на ка раль ных дзе ян няў).

За ява раз гля да ец ца на працягу ме ся ца і ў вы пад ку ста-
ноў ча га ра шэн ня пы тан ня вы да ец ца да звол на на быц цё. 
Па пя рэд не за яго вы да чу не аб ход на апла ціць збор (ад на 
ба за вая ве лі чы ня). За рэ гіст ра цыю зброі не аб ход на бу дзе 
ўнес ці дзве ба за выя ве лі чы ні. Да звол на за ха ван не і на-
шэн не зброі вы да ец ца тэр мі нам на тры га ды.

Ме ха ніч ныя рас пы ляль ні кі, аэ ра золь ныя і ін шыя пры ла-
ды з рэ чы ва мі слё за та чы ва га або раз драж няль на га дзе-
ян ня, элект ра шо ка выя пры ла ды і іск ра выя раз рад ні кі, якія 
ад па вя да юць нор мам, што ўста наў лі ва юц ца Мі ніс тэр ствам 
ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь, рэ гіст ра цыі не пад ля-
га юць і на бы ва юц ца без атры ман ня да зво лу.

У ад па вед нас ці з За ко нам Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб зброі», усю пнеў ма ты ку мож на па дзя ліць на дзве ка-
тэ го рыі ў за леж нас ці ад дуль най энер гіі, якая вы мя ра ец ца ў 
джоў лях. З дуль най энер гі яй да трох джоў ляў пнеў ма тыч ныя 
вы ра бы збро яй не з'яў ля юц ца і ад но сяц ца да кан струк цый-
на па доб ных да зброі вы ра баў. Іх мож на сва бод на ку піць 
у кра мах або на рын ках. Пры гэ тым аба вяз ко ва на яў насць 
сер ты фі ка та ад па вед нас ці.

Пнеў ма ты ка з дуль най энер гі яй звыш трох джоў ляў ужо 
з'яў ля ец ца пнеў ма тыч най збро яй, на бы ва ец ца для ўдас ка-
на лен ня на вы каў спар тыў най страль бы. Згод на з за ка на-
даў ствам, пнеў ма тыч ная зброя з дуль най энер гі яй ад трох 
да 7,5 джоў ля рэ гіст ра цыі не пад ля гае і на бы ва ец ца без 
атры ман ня да зво лу. Але для яе на быц ця ма ец ца шэ раг 
аб ме жа ван няў, у тым лі ку ўзрос та вае — з 18 га доў. Ка лі ж 
дуль ная энер гія пе ра вы шае 7,5 джоў ля, та кую зброю мож на 
ку піць толь кі па да зво лах, і рэ гіст ру ец ца яна ў ор га нах унут-
ра ных спраў. Трэ ба, у пры ват нас ці, мець па цвяр джаль ныя 
да ку мен ты аб за ня тках спор там, ме ды цын скую да вед ку 
аб ста не зда роўя, прый дзец ца вы ву чыць ме ры бяс печ на га 
абы хо джан ня са збро яй і на быць ме та ліч ную скры ню для 
яе за хоў ван ня. Лю бая пнеў ма тыч ная зброя па він на мець 
сер ты фі кат ад па вед нас ці і пра да вац ца толь кі ў спе цы я лі-
за ва ных кра мах, якія ма юць лі цэн зію МУС.

Каб за крыць тэ му, не каль кі слоў і пра траў ма тыч ную 
зброю. Згод на з ар ты ку лам 1 За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Аб зброі», аг ня стрэль ная зброя траў ма тыч на га дзе ян-
ня — аг ня стрэль ная ка рот ка стволь ная ці бяс стволь ная 
зброя, пры зна ча ная для па ра жэн ня жы вой цэ лі на ад лег-
лас ці кі даль ным эле мен там траў ма тыч на га па тро на і не 
пры зна ча ная для пры чы нен ня смер ці ча ла ве ку. Дык вось, 
у ад па вед нас ці з ар ты ку лам 8 За ко на, на тэ ры то рыі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь за ба ро не ны аба рот у якас ці служ бо вай і 
гра ма дзян скай зброі аг ня стрэль най зброі траў ма тыч на га 
дзе ян ня і траў ма тыч ных па тро наў. За па ру шэн не пра ду-
гле джа на кры мі наль ная ад каз насць.

На пры кан цы мы звяр ну лі ся да ра бот ні каў Дзяр жаў най 
ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі-
дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь з пы тан нем: што б яны як пры-
ро да ахоў ні кі (а мно гія з іх ко ліш нія вай скоў цы і дзей ныя 
па ляў ні чыя) па ра і лі ў сі ту а цыі, апі са най чы та чом.

— Ка лі ёсць та кое жа дан не, лепш за ўсё на быць у па-
ляў ні чай кра ме га за вы пяр цо вы ба лон чык «Шок». Ім мож на 
бу дзе ад пудзіць зве ра, ды і да зво лу на куп лю не трэ ба, — 
ска за лі нам. — Але са мае га лоў нае, што трэ ба па мя таць: 
нар маль ныя па во дзі ны дзі кай жы вё лы — ба яц ца ча ла ве ка. 
Ка лі звер ад кры та вы хо дзіць на яго, зна чыць, ёсць праб-
ле мы...

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ад крыць 
Тэ ра пеў тыч ны парк 
для на вед валь ні каў 
пла ну ец ца сё ле та ў маі.

Тэ ра пеў тыч ны сад у пар ку Бі шан-Анг Мо Кіа, Сін га пур. Ад кры ты 19 ве рас ня 2017 го да.

Па жы лыя жы ха ры Пар ты зан ска га ра ё на ста лі цы ву чац ца скан ды наў скай ха дзе. 
(Фо та пра да стаў ле на ТЦСАН Пар ты зан ска га ра ё на Мін ска.)

Вось вам і снег! Хі ба ж не вы ча ка лі,
Гу ка лі, як вяс ну, зі мо вы час?
Ад вас за вея за сла ні ла да лі,
Бу ран усе шля хі сха ваў ад вас.

Ад но, што це шыць, — вер нец ца ўзім ку
І прый дзе на ўзлес кі сне га пад —
Па до рыць фут ры бе лыя ялін кам,
Як абя цаў ім гэ та год на зад.

ПАРК, 
ЯК У СІН ГА ПУ РЫ


