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ВЯР НУЦЬ 
У СЕ ВА ЗВА РОТ!

Абл вы кан ка мам бы ло пра па на ва на пры няць ме ры 
рэ ага ван ня і вяр нуць іх у се ва зва рот, а тыя ўчаст кі, на 
якіх сфар мі ра ва лі ся паў на вар тас ныя ляс ныя на са джэн ні, 
пе ра вес ці ў склад ляс но га фон ду.

Вось, на прык лад, як па ды шлі да вы ра шэн ня пы тан ня 
за рас тан ня драў нін на-хмыз ня ко вай рас лін нас цю зя мель 
сель ска гас па дар ча га пры зна чэн ня ў Бя лы ніц кім, Бы хаў-
скім і Ма гі лёў скім ра ё нах.

У Бя лы ніц кім СВК «Кал гас «Ра дзі ма» вор ныя зем лі пло-
шчай 4,02 гек та ра і ў ААТ «Бя лы ніц кае райаграпрамтэх-
забеспячэнне» вор ныя зем лі пло шчай 3,57 гек та ра пла-
ну ец ца пры цяг нуць сё ле та ў сель ска гас па дар чы аба рот 
пас ля пра вя дзен ня куль тур тэх ніч ных ме ра пры ем стваў.

У Бы хаў скім ра ё не вор ныя зем лі пло шчай 101,56 гек та-
ра, якія зна хо дзі лі ся ў за па се і за рас лі, бу дуць пе ра да дзе-
ны ў мяс цо вы ляс гас для вяд зен ня ляс ной гас па дар кі.

У ААТ «На ва бы хаў скі» пад ува гу тра пі лі вор ныя зем лі 
пло шчай 14,35 гек та ра і лу га выя па леп ша ныя пло шчай 
64,55 гек та ра. За ба лоч ван не і за рас тан не драў нін на-
хмыз ня ко вай рас лін нас цю апош ніх ад бы ло ся з-за па ста-
ян на га за ліш ня га пе ра ўвіль гат нен ня. Ука за ныя зя мель-
ныя ўчаст кі пла ну ец ца пры цяг нуць сё ле та ў сель ска гас-
па дар чы аба рот пас ля пра вя дзен ня куль тур тэх ніч ных 
ме ра пры ем стваў.

У ААТ «Ма гі лёў ская рай аг рап рам тэх ні ка» бы ла звер-
ну та ўва га на лу га выя зем лі пло шчай 3,42 гек та ра. Іх за-
ба лоч ван не і за рас тан не драў нін на-хмыз ня ко вай рас лін-
нас цю так са ма ад бы ло ся з-за па ста ян на га за ліш ня га пе-
ра ўвіль гат нен ня. Сё ле та бу дзе пра ве дзе на яе вы да лен не 
з гэ тых лу га вых зя мель.

На га даю, ін фар ма цыя да ты чыц ца толь кі трох ра ё наў. 
Між ін шым гэ та да лё ка не поў ны пе ра лік спо са баў, ка лі 
пры па ту ран ні ад ных служ бо вых асоб і абы яка вас ці ін шых 
пры ро дзе мо жа на но сіц ца знач ная шко да...

ВЫ ВЕЗ ЛІ 
АД ХО ДЫ Ў ЛЕС

Пра вод зя чы ў лі пе ні мі ну ла га го да су мес нае кант роль нае 
ме ра пры ем ства на тэ ры то рыі Лід ска га ра ё на, 
су пра цоў ні кі цэнт раль на га апа ра та Дзярж ін спек цыі 
і ін спек та ры Гро дзен скай воб лас ці ста лі свед ка мі 
не пры го жа га ўчын ку мяс цо вых прад пры маль ні каў. 
Удзель ні кі рэй да вай гру пы за ўва жы лі, як ка ля вёс кі 
Ду да ры ў лес за ехаў са ма звал, за поў не ны ней кі мі 
ад хо да мі...

Ін спек та ры па еха лі ўслед за ма шы най і ўба чы лі, што 
са ма звал вы гру зіў змес ці ва ку за ва на пра се цы. Кі роў ца 
быў за тры ма ны, ён рас тлу ма чыў, што пры ехаў сю ды з 
Лі ды і пры вёз ад хо ды з пры ват на га дрэ ва ап ра цоў ча га 
прад пры ем ства. Вы свет лі ла ся, што «ход ка» бы ла не пер-
шая, — уся го пры ват ні кі вы гру зі лі ў кус тах 26 тон вы твор-
ча га смец ця. За за брудж ван не драў нін на-хмыз ня ко вай 
рас лін нас ці су пра цоў ні кі Лід скай між рай інс пек цыі пры-
цяг ну лі юра со бу да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці, аба-
вя заў шы яе вы пла ціць амаль 2,7 ты ся чы руб лёў у якас ці 
штра фу і кам пен са цыі на не се най пры ро дзе шко ды. А яшчэ 
прад пры ем ству апроч не санк цы я на ва най звал кі да вя ло ся 
ад каз ваць за са ма воль нае за няц це зя мель.

БУТ ЛЕ ГЕ РЫ ГУ ШЧА РОЎ
Са ма го на ва рэн не ў ле се — ад на з най больш час тых 
пры чын на ня сен ня шко ды пры ро дзе. Вось ха рак тэр ны 
прык лад. Мі ні-за вод лік ві да ва лі пра ва ахоў ні кі у 
ся рэ дзі не снеж ня мі ну ла га го да ў ляс ным ма сі ве ка ля 
вёс кі Вярх пол ле Гро дзен ска га ра ё на. Вы явіць не за кон ны 
аб' ект, які ха ваў ся ў гу шча ры, да па маг лі мяс цо выя 
жы ха ры.

Са ма гон шчы каў за спе лі на мес цы з до ка зам ві ны. Адзін 
з іх, жы хар вёс кі Но вы Двор, узяў яе на ся бе. Мяр ку ю чы па 
вя лі кай тэ ры то рыі, якую за бру дзі лі ад хо да мі пад поль ныя 
бут ле ге ры, апа рат зна хо дзіў ся ў ле се ўжо даў но. Ад пра-
ца ва ная бра га злі ва ла ся з ба ка праз шланг, як з праль най 
ма шы ны. У вы ні ку на пло шчы ў 600 квад рат ных мет раў 
быў зні шча ны ляс ны под сціл. На не се ная шко да «вы лі ла ся» 
ў 600 ба за вых ве лі чынь (13,8 ты ся чы руб лёў). Раз ліч вац-
ца да вя ло ся і за ссе ча ныя для рас пал кі 24 дрэ вы аб' ёмам 
8,5 ку ба мет ра.

Са ма го на ва рэн не ў ле се цяг не шмат лі кія па ру шэн ні 
пры ро да ахоў на га за ка на даў ства. Гэ та і вы сеч ка драў нін-
на-хмыз ня ко вай рас лін нас ці для рас паль ван ня вог ні шчаў, 
і за хлам лен не пры лег лай тэ ры то рыі роз на га кштал ту смец-
цем, і, га лоў нае, зні шчэн не жы во га над гле ба ва га слоя і 
ляс но га под сці лу злі ва мі га ра чых так січ ных ад хо даў вы-
твор час ці са ма го ну.

КАБ АГУ РОЧ КІ 
ДОБ РА РАС ЛІ...

Паў днё выя ра ё ны Бе ла ру сі вя до мыя на ўсю кра і ну сва і мі 
ран ні мі ўра джа я мі. Фер ме ры Брэсц кай воб лас ці пер шыя 
ад кры ва юць се зон і вя зуць на про даж агур кі і ін шую 
сель гас пра дук цыю. Вось толь кі дзе ля свай го біз не су 
не ка то рыя бес цы ры мон на ўры ва юц ца ў чу жыя зем лі ў 
пра мым сэн се сло ва.

Так, ра бот ні кі Сто лін скай між рай інс пек цыі ле тась у лю-
тым вы яві лі не каль кі вы пад каў зняц ця ўрад лі ва га плас та 

ляс ных зя мель. Ва ўгод дзях ка ля вёс кі Плот ні ца на тэ ры-
то рыі Сто лін ска га ляс га са ін спек та ры за спе лі за «пра цай» 
двух муж чын, якія за гру зі лі зям лёй ка ля 20 мя хоў.

Яны зня лі па верх ню гле бы на пло шчы 40 квад рат ных 
мет раў, каб пе ра вез ці яе на свае ага ро ды. Ад каз насць за 
па доб ныя дзе ян ні пра ду гле джа на ар ты ку лам 15.28 Ка АП 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. За не за кон ны збор і (або) зні шчэн не 
ляс но га под сці лу, жы во га над гле ба ва га по кры ва, зняц це 
(зні шчэн не) урад лі ва га плас та гле бы, уклю ча ю чы пад сці-
ла ю чыя па ро ды, на пло шчы звыш трох квад рат ных мет-
раў, а пры пра вя дзен ні ле са гас па дар чай і ін шай дзей нас-
ці — звыш уста ноў ле ных нор маў, мо жа быць пры зна ча ны 
штраф у па ме ры да двац ца ці ба за вых ве лі чынь.

Санк цыя ар ты ку ла пра ду гледж вае і па пя рэ джан не — 
для тых, хто не па спеў на нес ці іс тот ную шко ду. Ак тыў ным 
жа ка паль ні кам акра мя штра фу да вя ло ся па крыць яшчэ 
і ўрон — па ад ной ба за вай ве лі чы ні за квад рат ны метр. 
У гэ тым вы пад ку за тры ма ным толь кі за апош ні трэ ба бы ло 
вы пла ціць 40 ба за вых ве лі чынь.

«ВЫ ВЕ ЛІ» ШЛА КІ 
ЗА АГА РО ДЖУ

За не каль кі кі ла мет раў ад Жло бі на ў па чат ку чэр ве ня 
2016 го да дзярж ін спек та ры вы яві лі звал ку ад хо даў 
ме та ла пе ра пра цоў ча га за во да. Су пра цоў ні кі гэ та га 
прад пры ем ства, раз ме шча на га по бач з ляс ным ма сі вам, 
вы кі ну лі го ры шла ку і шла ка бе то ну прос та за ага ро джу.

Як рас тлу ма чы ла по тым кі раў ніц тва, прад пры ем ства 
спа дзя ва ла ся ў най блі жэй шы час па шы рыць свае межы 
і да лу чыць пры лег лыя зем лі, ад нак ад па вед на га ра шэн ня 
вы кан ка ма на той мо мант не бы ло.

За не за кон нае раз мя шчэн не ад хо даў па-за санк цы я на-
ва ны мі мес ца мі, зні шчэн не ляс но га под сці лу і жы во га над-
гле ба ва га по кры ва на тэ ры то рыі 587 квад рат ных мет раў 
прад пры ем ству ў якас ці па крыц ця на не се най шко ды трэ ба 
бу дзе вы пла ціць дзя сят кі ты сяч руб лёў (спра ва доў жыц ца 
да гэ туль). А на той мо мант за вод му сіў за няц ца пры бор-
кай ад хо даў з зям лі.

(Заканчэнне на 13-й стар. «МС».)

ТРАНСФАРМАЦЫЯ 
ГАС ПА ДАР ЛІ ВАС ЦІ...

 Пра што трэ ба па мя таць
Са ма воль на не зай маць!
Ін шым ра зам у мэ тах ажыц цяў лен ня гас па дар чай дзей нас ці гра ма дзя не, юры дыч ныя асо бы і ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі са ма воль на зай ма юць зем лі (у тым лі ку тыя, якія ад но сяц ца да ляс но га фон ду) па-за ме жа мі 
за рэ гіст ра ва ных на іх зя мель ных участ каў. Уста наў лі ва юць там ага ро джы, уз вод зяць ка пі таль ныя бу дын кі, 
скла дзі ру юць бу даў ні чыя ма тэ ры я лы, ад хо ды. Пры гэ тым не ўсве дам ля юць, што мо гуць па нес ці ад каз насць за свае 
дзе ян ні.

Са ма воль нае за няц це зя мель на га ўчаст ка з'яў ля ец ца ад мі ніст ра цый ным пра ва па ру шэн нем. У ад па вед нас ці з ар-
ты ку лам 72 Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб зям лі, та кім лі чыц ца вы ка ры стан не зя мель на га ўчаст ка без да ку мен та, 
які свед чыць пра ва на яго, ін шы мі сло ва мі, без па свед чан ня аб дзяр жаў най рэ гіст ра цыі.

Ад каз насць за гэ тыя дзе ян ні пра ду гле джа на ар ты ку лам 23.41 Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб ад мі ніст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях: штраф у па ме ры ад 10 да 30 ба за вых ве лі чынь для гра ма дзян, для ін ды ві ду аль ных прад пры-
маль ні каў — ад 20 да 100 ба за вых ве лі чынь, а для юры дыч най асо бы — ад 50 да 300 ба за вых ве лі чынь. За паў тор нае 
па ру шэн не на працягу го да ві на ва та га мо гуць пры цяг нуць да кры мі наль най ад каз нас ці з пры зна чэн нем яму больш 
буй но га штра фу, арыш ту ці па праў чых ра бот.(Працяг. 

Пачатак на 1-й стар. «МС».)

Ад пра ца ва ная бра га злі ва ла ся з ба ка 
праз шланг, як з праль най ма шы ны. 
У вы ні ку на пло шчы ў 600 квад рат ных 

мет раў быў зні шча ны ляс ны под сціл.


