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У ЧЫМ ПРАБ ЛЕ МА?
На ліс це фар ма ту А4 пад ра бяз ны дыя-

г наз ста ну ра кі. Магіляўчанін Леанід Пла-

тоненка звяр тае ўва гу на тое, што ў вы ні ку 

дзей нас ці ча ла ве ка бы лі па ру ша ны яе на ту-

раль ны гід ра ла гіч ны і гід ра хі міч ны ба ланс.

Ня ўзбро е ным во кам ві даць, што на ват у 

спя кот ныя дні бе тон ныя апо ры ўздоўж ра кі 

мок нуць і па кры ва юц ца зе ля ні най, звяр та юць 

ува гу ак ты віс ты. Гэ та пра мое свед чан не та го, 

што пад час бу даў ніц тва бы лі за бла кі ра ва ныя 

на ту раль ныя кры ні цы, якія пад сіл коў ва лі рэч-

ку. А вось коль касць не ачы шча ных пра мыс ло-

вых сто каў, ад зна ча юць яны, толь кі па вя ліч-

ва ец ца. Не на ка рысць ра цэ ідзе і су сед ства 

з шмат па вяр хо ві ка мі, бу даў ніц тва якіх у не па-

срэд най бліз ка сці ад зо ны ад па чын ку апош нім 

ча сам вель мі ак ты ві за ва ла ся. Вы каз ва юц ца 

асця ро гі, што тыя ін жы нер ныя сет кі, якія бу-

да ва лі ся ра ней, не вы тры ма юць да дат ко вай 

на груз кі, і ад ной чы ад бу дзец ца эка ла гіч ная 

ка та стро фа. Гэ та толь кі не ка то рыя з сіг на лаў, 

якія вы каз вае аў тар у сва ім ліс це.

У ад ка зе на яго за под пі сам на мес ні ка 

стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

Рус ла на ПА РХА МО ВІ ЧА ідзе спа сыл ка на 

шэ раг га рад скіх служ баў, якія ажыц цяў ля юць 

кант роль за гэ тым аб' ек там. На прык лад, Ма-

гі лёў скі за наль ны цэнтр гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі 

дае спра ва зда чу, што па ру шэн няў са ні тар-

ных нор маў і пра ві лаў пры экс плу а та цыі ра кі 

Дуб ра вен кі не вы яў ле на, што вод ны аб' ект не 

вы ка рыс тоў ва ец ца для піт ных і гас па дар ча-

бы та вых па трэб і не на ле жыць да зон рэ крэ-

а цыі, дзе ку пан не не пра ду гле джа на. Ма гі-

лёў скі аб лас ны ка мі тэт пры род ных рэ сур саў і 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя ў Ма гі лё ве, у 

сваю чар гу, па ве дам ляе, што скі ды сцё ка вых 

вод і даж джа вых у Дуб ра вен ку ажыц цяў ля-

юць — «Гар во да ка нал» і «Да рож на-мас та вое 

прад пры ем ства». Па ве дам ля ец ца так са ма, 

што прад пры ем ствам уста ноў ле ны нар ма ты-

вы да пу шчаль ных скі даў хі міч ных і ін шых рэ-

чы ваў у скла дзе сцё ка вых вод. Гэ ты пра цэс 

ад соч вае Рэс пуб лі кан скі цэнтр ана лі тыч на га 

кант ро лю ў га лі не на ва коль на га ася род дзя 

Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь. Фак таў пе ра вы шэн ня да пу шчаль ных 

кан цэнт ра цый за брудж валь ных рэ чы ваў на 

вы пус ку ў ра ку за мі ну лы год і тры ме ся цы 

гэ та га ён не ўста на віў. Не бы ло іх вы яў ле на 

і пад час аб сле да ван няў ра кі ў ра ё не па сёл ка 

Па шка ва сё ле та ў са ка ві ку. Што да ты чыц ца 

бу даў ніц тва жы лых да моў ва кол Дуб ра вен кі, 

то, як па ве дам ля ец ца ў афі цый ным ліс це, 

гэ тае пы тан не бы ло раз гле джа на яшчэ на 

эта пе пра ек та ван ня го ра да бу даў ні чых пра-

ек таў агуль на га і дэ та лё ва га пла на ван ня. 

«За бу до ва тэ ры то рыі ўздоўж ра кі Дуб ра-

вен ка пра ду гле джа на ра шэн ня мі го ра да-

бу даў ні ча га пра ек та агуль на га пла на ван ня 

«Ге не раль ны план Ма гі лё ва (ка рэк ці роў ка)», 

за цвер джа на га Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь ад 20 кра са ві ка 2017 го да № 128 і 
го ра да бу даў ні чым пра ек там «Дэ та лё вы план 
цэнт раль най част кі Ма гі лё ва з пра ек там рэ-
ге не ра цыі гіс та рыч най зо ны. Ка рэк ці роў ка» 

ад 17 сту дзе ня 2017 го да, які за цвер дзіў сва-

ім ра шэн нем № 3-5 Ма гі лёў скі гар вы кан кам. 

Ад зна ча ец ца так са ма, што дэ та лё-

вы план пра ду гледж вае бу даў ніц-

тва ў ра ё не ра кі Дуб ра вен кі трох 

шмат ква тэр ных да моў, адзін з якіх 

бу дзе з пад зем най аў та ста ян кай, а 

дру гі з убу да ва ным га ра жом-ста-

ян кай. Са спа сыл кай на «Гар во да-
ка нал» га во рыц ца, што пад клю-
чэн не вы шэй азна ча ных аб' ек таў 
бу дзе ажыц цяў ляц ца ў ка лек тар 
дыя мет рам, які ўжо іс нуе, 500 мм. 
Удак лад ня ец ца так са ма, што на ка-

лек та рах дыя мет рам 350 і 500 мм, 

раз ме шча ных у ра ё не до ма № 32 

па ву лі цы Ле вая Дуб ра вен ка, за 

апош нія дзесяць га доў ава рый не 

бы ло.

ПА ДА РОЖ ЖА 
ЎЗДОЎЖ РАКІ

За яў ні кі лі чаць ад каз, мяк ка 

ка жу чы, ад піс кай, не жа дан нем 

пры слу хоў вац ца да го ла су на ро-

да. Каб ра за брац ца ў праб ле ме, 

ру шым гля дзець праб лем ныя мес-

цы ра зам з Ле а ні дам Пла то нен кам 

і Ула дзі мі рам Ра маш ко вым, які 

ра ней пра ца ваў пра ек ці роў шчы-

кам «Ма гі лёў гра ма дзянп ра ек це», 

а з'яў ля ец ца спе цы я ліс там па во да за бес-

пя чэн ні і ка на лі за цыі ад на го з пры ват ных 

ма гі лёў скіх прад пры ем стваў. Эк скур сія па-

чы на ец ца зу сім не ў цэнт ры, дзе мы ба чым 

глян ца вы стан ра кі, а з ад на го з яе пры то-

каў — Пры снен ска га ру чая ў Ка зі мі раў цы. 

Гэ та той са мы ра ён, дзе не каль кі ра зоў за 

апош нія га ды ў се зон вя лі кай ва ды і даж-

джоў вель мі моц на пад топ лі ва ла жы лыя да-

мы, а ў пад ва лах, як ка жуць мес ці чы, ва да 

ста іць амаль круг лы год. Мае гі ды за пэў ні-

ва юць, што гэ та ад бы ва ец ца ад іг на ра ван ня 

ру чая. Ён амаль цал кам ця чэ пад зям лёй, 

але яго вель мі на сы ча юць ту тэй шыя ка на-

лі за цый ныя сцё кі, якія ця куць па па верх ні ў 

ме жах яго рэ чы шча гэ та га ру чая. Па хі тут, 

мяк ка ка жу чы, мо та шлі выя... А зу сім по-

бач пры ват ныя жы лыя да мы. Ёсць на дзея, 

што хут ка ўсё зме ніц ца, бо па блі зу бу ду ец ца 

ка на лі за цый на-пом па вая стан цыя. Смяр-

дзю чы ру чай зні кае ў ка на лі за цый най тру бе 

пад да ро гай. За да ро гай так са ма вя дзец ца 

бу даў ніц тва. Мэ та — зра біць ад вод сцё ка-

вых вод за ме жы Мін скай ша шы. А гэ та той 

са мы на пра мак, дзе зна хо дзіц ца Пя чэр скае 

ва да схо ві шча, у скла дзе яко га ця чэ і ра ка 

Дуб ра вен ка. Мае су раз моў цы звяр та юць 

ува гу на тое, што гэ тыя ра бо ты па він ны пра-

во дзіц ца пад на гля дам гра мад скас ці. Бо на 

шля ху бу даў ніц тва зна хо дзяц ца Пя чэр скі 

лес і Пя чэр скае ва да схо ві шча.

— Вод ны ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь мог 

бы тут нам вель мі да па маг чы, — ка жа Ула дзі-

мір Ра маш коў. — Ёсць та кое па няц це — рэ-

крэ а цый ная зо на ад па чын ку. У ко дэк се ага-

вор ва ец ца, што сцё ка вых вод блі жэй чым за 

кі ла метр там быць не па він на. Але ча мусь ці ў 

нас рэ крэ а цый най зо най ад па чын ку з'яў ля ец-

ца не ўсё Пя чэр скае во зе ра, а толь кі пляж. І 

гэ та ня пра віль на. Бо пляж — гэ та толь кі част-

ка во зе ра, пры чым вель мі па пу ляр на га ў ма-

гі ляў чан. Тое ж са мае і з Пя чэр скім ле са пар-

кам. Ча мусь ці ў пар ка вую зо ну трап ляе толь кі 

ка ва лак гэ та га цу доў на га ле су. Між тым за не-

каль кі га доў не па да лёк ад яго ўзнік гу ста на се-

ле ны жы лы мік ра ра ён «Спа да рож нік». Ча му 

б по бач з ле сам, на мес цы бы ло га га да валь-

ні ка «Ма гі лёў зе лян бу да» не ства рыць парк? 

У гэ тым вы пад ку і па ды хо ды да ка ры стан ня 

тэ ры то ры яй бы лі б ін шыя.

— Мы жа да ем, каб бу даў ніц тва ін жы-

нер ных се так па Пры снен скім ру чаі, які 

пра хо дзіць праз Пя чэр скі лес і ўпа дае ў 

Дуб ра вен ку, пра хо дзі ла ра зам з доб ра ўпа-

рад ка ван нем гэ тай тэ ры то рыі. Ка лі гэ та не 

зра біць за раз, на доб ра ўпа рад ка ван не тэ-

ры то рыі мож на бу дзе за быц ца. Тут па він ны 

быць ве ла сця жын кі, пе ша ход ная зо на, а не 

сты хій нае раз віц цё на мя жы акуль тур ван ня 

і ба наль на га бес па рад ку, якія мы ба чым, — 

звяр тае ўва гу Ле а нід Пла то нен ка.

— Каб аба ра ніць Дуб ра вен ку ад за-

брудж ван ня, яшчэ з ча соў Са вец ка га Са ю-

за быў зроб ле ны кас кад з трох азёр у ра ё не 

Па шка ва, — ад зна чае Ула дзі мір Ра маш-

коў. — Неш та па доб нае маг чы ма зра біць 

і з бо ку Пры снен ска га ру чая. Тут жа ўсё 

ўза е ма звя за на. На огул Дуб ра вен ку трэ ба 

па чаць ра та ваць на ўчаст ку ад Па шкаў скіх 

азёр да Ка зі мі раў ска га ле су, пры гэ тым не 

вы ся каць лес, а, на ад ва рот, раз ві ваць зя-

лё ны по яс ва кол Ма гі лё ва.

Мы ідзём па Пя чэр скім ле се ўздоўж Прыс-

нен ска га ру чая, які ўжо не зда ец ца ру ча-

ём, а на гад вае не вя ліч кую рэч ку. А вунь і 

Пя чэр скае ва да схо ві шча, з яко га ў ра ё не 

пля жа вы ця кае Дуб ра вен ка. По тым пят ля ем 

па жы лой за бу до ве мік ра ра ё на Мір-2 і зноў 

вы хо дзім на ней кі за ба ло ча ны ру чай у ра ё не 

Ка ра ба наў кі. Гэ та зноў шмат па кут ная Дуб ра-

вен ка. Якая ж яна тут чыс тая, як сля за! Яшчэ 

адзін марш-кі док праз чы гун ку — і мы амаль 

у цэнт ры го ра да. Збо ку за ста ла ся па ля ста-

ро га мос та — та го са ма га, які раз бу ры ла 

пад час па то пу вяс ной 1942 го да раз' юша ная 

Дуб ра вен ка. На сва ім шля ху яна змы ла ўсё, 

што бы ло па бу да ва на, ра зам з людзь мі. Ах-

вя ры бы лі стра шэн ныя. За раз Дуб ра вен ка 

па доб ная на без да па мож нае дзі ця, уся та кая 

ла год ная і ўраз лі вая. Але ад та го, як да яе 

паставяцца, за ле жыць бу ду чы ня не толь кі 

гэ тай вод най ар тэ рыі, але і са мо га го ра да. 

За ста нец ца яна яго ўпры га жэн нем або знік-

не пад зям лёй, ужо за ле жыць ад нас.

ПАДСТАВА ДЛЯ РОЗДУМУ
Пад час пра цы над ма тэ ры я лам у ін тэр-

нэ це на во чы тра піў ці ка вы да ку мент Мі ніс-

тэр ства ахо вы пры ро ды і на ва коль на га ася-

род дзя — ацэн ка ўздзе ян ня на на ва коль нае 

ася род дзе (АУНА) рэс пуб лі кан ска га прад-

пры ем ства «Цэнт раль ны на ву ко ва-да след-

чы ін сты тут комп лекс на га вы ка ры стан ня 

вод ных рэ сур саў» за мі ну лы год. Там га во-

рыц ца, што ана ліз ін жы нер ных се так і збу да-

ван няў жы ло га ра ё на Ка зі мі раў ка па ка заў, 

што сіс тэ ма даж джа вой ка на лі за цыі аказ вае 

іс тот ны ўплыў на эка ла гіч ны стан ра кі Дуб-

ро вен ка і яе пры то ка — ру чая Пры снен скі ў 

ме жах го ра да Ма гі лё ва. Ад зна ча ец ца знач ны 

знос се так, ніз кая пра пуск ная здоль насць, 

не да стат ко вая раз ві тасць сіс тэ мы даж джа-

вой ка на лі за цыі. Так са ма да ку мент сцвяр-

джае, што, у ад роз нен не ад ін шых аб лас ных 

цэнт раў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, для Ма гі лё ва 

ха рак тэр на знач ная коль касць вы пус каў ка-

лек та раў даж джа вой ка на лі за цыі ў ма лыя 

ва да сцё кі без ачыст кі, а так са ма на яў насць 

знач най коль кас ці пры ват най жы лой за бу до-

вы ў ба сей нах ма лых ва да сцё каў, у тым лі ку 

ў ба сей не ра кі Дуб ра вен ка.

* * *
Праб ле ма не вя лі кай ма гі лёў скай ра кі для 

га ра джан на столь кі ак ту аль ная, што з ёй 

яны звяр ну лі ся да кі раў ні ка кра і ны пад час 

пра вя дзен ня ак цыі «За дай пы тан не Прэ зі-

дэн ту». Ці бу дуць пры ня тыя ме ры па «ля-

чэн ні» Дуб ра вен кі? «Звяз да» бу дзе са чыць 

за раз віц цём па дзей.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ле а нід Пла то нен ка па каз вае ад кры тыя 
не бяс печ ныя ка ло дзе жы ў Пя чэр скім ле се.

Пры снен скі ру чай сіл ку ец ца сцё ка мі.

Зо на ад па чын ку на Дуб ра вен цы — 
лю бі мае мес ца ма гі ляў чан і ту рыс таў.

Ле а нід Пла то нен ка: пад зем ным кры ні цам, 
у ад роз нен не ад сцё каў, 

цяж ка тра піць у Дуб ра вен ку.Сцё кі, які мі сіл ку ец ца Пя чэр скае ва да схо ві шча.

ДУБ РА ВЕН КА ЗА ХВА РЭ ЛА?ДУБ РА ВЕН КА ЗА ХВА РЭ ЛА?


