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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.00 20.23 14.23
Вi цебск — 5.46 20.16 14.30
Ма гi лёў — 5.50 20.13 14.23
Го мель — 5.51 20.06 14.15
Гродна — 6.16 20.38 14.22
Брэст    — 6.20 20.35 14.15

Iмянiны
Пр. Марыі, Аляксея, Антона, 
Дзмітрыя, Івана, Мацвея, Пятра, 
Юльяна, Якава.
К. Марыі, Зігфрыда, Цімафея, 
Цэзара.

Месяц
Поўня 21 жніўня. 
Месяц у сузор’і Рыб. 

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Нi што так хут ка не азда раў ляе, як 
прэй ску рант плат ных клi нiк.

Адэ са, ган даль на зям лi.
— Ча му ка ву ны лы сыя, без па ло-

сак?
— Тут канц та ва ры з фар ба мi за 

ра гом, я на iх знiж ку зраб лю.

Па ацэн ках за меж ных экс пер таў, са-
май уда лай рас пра цоў кай са вец ка га 
аў та пра ма бы ла ру жа на руч цы пе ра-
клю чэн ня пе ра дач.

На заўт ра пас ля вы пуск но га баць кі 
зноў знай шлі свай го сы на ў ка пус-
це.
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Ты по ва 
жа но чая, 
дзя во чая 
воп рат ка

Бя рэ ма, 
абя рэ мак

Самы 
вялікі 
япон скi 
вост раў

Га рыс тая 
раў нi на

Сум ча ты 
мядз-
ведзь

Стык 
ба коў 
стра хi

Буй на-
зяр нiс ты 
пя сок

Ка ва лак 
тка нi ны 
на кас-
цюм

Бе ла рус кi 
на род ны 
та нец

Тое, што 
i тры нiт-
ра та лу ол

Сель гас. 
пры ла да

Стрэ-
се ныя 
вет рам 
пла ды

Вы ра бы 
з глi ны 
ў аг нi

Стыль 
спар тыў-
на га пла-
ван ня

«Пра цаў-
нi кi мо ра» 
(аў тар 
ра ма на)

«Ва ро ты» 
ў Мiж-
зем на-
мор’е

Даў ней: 
мар ское 
суд на

Другая 
скрыпка 
ў арке-
стры

Не вя лi кая 
рач ная 
рыб ка

Моц ная 
сне га вая 
за вея, за-
вi ру ха

Са мы 
паў ноч ны 
мыс у 
Фран цыi

Буй ны 
сi бiр скi 
алень

Ура чыс ты 
ўва ход 
на за вод

Чы гу нач-
ны ву зел 
у Поль-
шчы

Кус та вая 
ягад ная 
рас лi на

Пра вiль-
ны шас цi-
гран нiк

Ша ноў ны 
ак са кал 
на Ус хо-
дзе

Ка зах скi 
2-струн-
ны iн-
стру мент

Сплаў 
ме дзi, 
алю мi нiю, 
крэм нiю

Зо на 
«за ла той 
лi ха ман кi» 
ў Ка на дзе

Кi на ка-
ме дыя Э. 
Ра за на ва

Ра ка 
ў За каў-
каз зi

Кра мы 
i па лат кi 
ў адзiн 
рад

Iн дый-
ская 
наз ва 
ру бi ну

Му зыч ная 
но та

Бу даў нi-
чая 
цэг ла-
сы рэц

Су ха-
доль ная 
са ка вi тая 
тра ва

Пер пен-
ды ку ляр 
да па ра-
ле лi

Са мая 
доў гая 
ра ка на 
Пi ры не ях

Лат вiй-
скiя 
гро шы

Бу дый скi 
ма нах
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СУДОКУ. У квад ра це 9×9 кле так раз мяс цi це лiч бы 
ад 1 да 9 уключ на та кiм чы нам, каб у кож ным 
рад ку, кож ным слуп ку, у бло ках 3×3 клет кi, аб-
ме жа ва ных тлус тай лi нi яй, кож ная лiч ба су стра-
ка ла ся толь кi адзiн раз, без паў то раў.

Ад ка зы на скан ворд +су до ку
Па га ры зан та лi: Аха пак. Су кен ка. «Ян ка». Ад рэз. 
Тол. Гю го. Аб пал. Пяч кур. Куб. Пур га. Ата. Дамб ра. Аэ-
рон.»Га раж». Лал. Аракс. Ра ды. Та ха. Са ман. Лат. Ла ма. 
Ме ры ды ян. Гар ла чык.
Па вер ты ка лi: Кроль. Му рог. Хан сю. Гiб рал тар. Пла то. 
Па ра ход. Ка а ла Уто ра. Ба ра на. Ля. Строп. Клан дайк. 
Апад. Ка зу ля. Аг. Ма рал. Бра ма. Ра дам. Жвiр. Ажы на.
Су до ку: ад ка зы гл. у таб лi цы.
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Па ва жа ныя та ва ры шы!
Ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «8 Са ка ві ка» цёп ла і сар-

дэч на він шуе ка лек тыў га лоў на га ста тыс тыч на га ўпраў лен ня 
Го мель скай воб лас ці з пра фе сій ным свя там — Днём ра бот ні каў 
дзяр жаў най ста тыс ты кі.

Вы со кая ква лі фі ка цыя, пра фе сі я на лізм спе цы я ліс таў служ бы 
да зва ля юць вы ра шаць важ ней шую дзяр жаў ную за да чу па збо ры, 
апра цоў цы, за хоў ван ні ста тыс тыч най ін фар ма цыі. Ва ша ра бо та са-
дзей ні чае па ве лі чэн ню эка на міч на га па тэн цы я лу Го мель шчы ны, 
вы ка нан ню на ме ча ных пла наў прад пры ем стваў і ар га ні за цый на 

ка рысць жы ха роў го ра да.
Ад усёй ду шы жа да ем вы со кіх па каз чы каў у пра цы, 

упэў не нас ці ў заўт раш нім дні, зда роўя, шчас ця і даб ра-
бы ту ва ша му ка лек ты ву.

Ды рэк тар ААТ «8 Са ка ві ка» Ва сіль ШЫ ЦІ КАЎ.

ААТ «Кі ру ю чая кам па нія хол дын га
«Го мель ская мя са-ма лоч ная кам па нія»

сар дэч на він шуе ка лек тыў га лоў на га ста тыс тыч на га ўпраў лен ня Го мель скай 
воб лас ці з пра фе сій ным свя там — Днём ра бот ні каў дзяр жаў най ста тыс ты кі.

Ваш друж ны згур та ва ны ка лек тыў — гэ та ад на ка ман да, якая, ма ю чы доб-
рую дзе ла вую рэ пу та цыю, не толь кі па ста ян на ўдас ка наль вае збор, апра цоў ку і 
за хоў ван не дак лад най ста тыс тыч най ін фар ма цыі, але і пра да стаў ляе яе ор га нам 
дзяр жаў на га кі ра ван ня, што за тым вы ка рыс тоў ва ец ца для больш ап ты маль най 
ра бо ты ўсіх га лін на род на гас па дар ча га комп лек су Го мель шчы ны. Вось ча му важ-
насць ра бо ты, якую вы вы кон ва е це, цяж ка пе ра аца ніць у са цы яль на-эка на міч ным 
раз віц ці рэ гі ё на.

Шчы ра, ад усёй ду шы жа да ем ва ша му ка лек ты ву моц на га зда роўя, ба дзё рас ці, 
аса біс та га шчас ця, да лей шых твор чых удач у ня лёг кай пра цы, мэ та на-

кі ра ва нас ці. Ня хай у ва шых сем' ях па ну юць уза е ма па ва га, ка хан не, 
даб ра быт.

Са свя там, па ва жа ныя та ва ры шы!
Кі раў ніц тва і ка лек тыў ААТ «Кі ру ю чая кам па нія хол дын га

«Го мель ская мя са-ма лоч ная кам па нія».
УНП 490653138

УНП 400078265

Ша ноў ны Аляк сей Ры го ра вiч ГОН ЧАН КА,
ве тэ ран Вя лi кай Ай чын най вай ны, стар шы ня ве тэ ран скай ар га нi за цыi 

Iў еў ска га ра ё на! Пры мi шчы рыя вiн ша ван нi ў го нар 90-год дзя 
з дня на ра джэн ня. Жа даю моц на га зда роўя, ба дзё рас цi ду ху, 

вы дат на га на строю.
Стар шы ня Са ве та ве тэ ра наў пе да га гiч най пра цы 

i праф са юз най ра бо ты Iў еў ска га ра ё на I.С. Жы дзель.

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

№ 24 (482)Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ, тэл. 287 18 27.

Мне зна ё мы ка заў бі ё лаг,
Пра маў ляў, каб усе па чу лі,
Быц цам лю дзі пай шлі ад пчо лак,
Ўсе жы лі мы ка лісь ці ў вул лі.

Але ней кі кры ла ты про дак
За кляй міў за вя дзён ку тую:
— Ка му нал ка — не той ася ро дак,
Я пент ха ус на ўзлес ку бу дую!

А за ім і на ступ ны імк нец ца,
Но сіць чут кі па на ва кол лі:
— Ў су пер мар ке це мёд пра да ец ца,
Дык на вош та ра біць у по лі?

Рас ка лоў ся рой на заў сё ды,
Але ка жуць пра тое лю дзі:
Не шу кай це ў кра мах вы го даў.
Хто пра цуе — той з мё дам бу дзе.

Пы таль нiкПы таль нiк  ��

I да вед ку, i па свед чан не 
ве тэ ры на ры вы да дуць без праб лем

Да ра гая рэ дак цыя! Пра шу, каб вы да лi мне тлу ма чэн нi. У мя не 
ёсць па рсюк, бу ду яго за бi ваць i дзя лiць па мiж сва i мi дзець мi. Ад-
но з iх жы ве ў Мiн ску, дру гое — у Лi дзе. А як iх у да ро зе пра ве раць 
i ска жуць, што той па рсюк, маг чы ма, хво ры быў? Трэ ба ж ней кая 
да вед ка ад ве ту ра чоў? Дык мо жа, i не ад на, а кож на му дзi ця цi?

Ма рыя Мi ка ла еў на Сянь ко,
с/с Хох ла ва Ма ла дзе чан ска га ра ё на.

Гэ тыя пы тан нi на шай чы тач кi мы пе ра ад ра са ва лi га лоў на му ве т-
у ра чу Ма ла дзе чан скай рай вет стан цыi Мi ка лаю Ма лiн цу. Су раз моў ца 
па тлу ма чыў, што зо на ў iх — чыс тая, пра дук цыю ад за бою свi ней з 
вяс ко ва га пад вор ка мож на пе ра во зiць як па са мiм ра ё не, так i вы-
во зiць за яго ме жы. Праў да, па коль кi ёсць пра вi лы пе ра воз кi та ко га 
кштал ту пра дук таў хар ча ван ня, у пер шым вы пад ку для гэ та га спат-
рэ бiц ца ве тэ ры нар ная да вед ка, у дру гiм — ве тэ ры нар нае па свед-
чан не. I да вед ку, i па свед чан не вяс коў цы без анi я кiх праб лем мо гуць 
атры маць у рай вет стан цыi. Ад каз ва ю чы на пы тан не за яў нi цы пра 
коль касць дзя цей, Мi ка лай Ула дзi мi ра вiч пад крэс лiў, што па трэб ных 
да ку мен таў гра ма дзя нам вы да дуць столь кi, коль кi iм спат рэ бiц ца

�

Су ні цы — ад на з са мых цу-
доў ных куль тур на ўчаст-
ку! Мож на вы рошч ваць іх 
асоб ны мі кус та мі, вы са-
джва ю чы рас лі ны на до-
сыць вя лі кай ад лег лас ці 
(45—60 см) ад на ад ад ной 
і вы да ля ючы ўсе ву сы, 
якія ўтва ра юц ца. У гэ тым 
вы пад ку кож ны куст дае 
мак сі маль ны ўра джай, 
але і хут чэй вы сіль ва ец-
ца, па тра буе за ме ны.

А мож на да зво ліць ву сам 
рас ці і не ўза ба ве сфар мі ра-
ваць па ла су з ра зе так, якія 
ўка ра не лі. За кошт боль шай 
коль кас ці но вых рас лін ура-
джай мо жа быць та кім жа, як 
пры кус то вай сіс тэ ме і на ват 
вы шэй. А са мае га лоў нае — 
та кую план та цыю мож на тры-
маць на ад ным мес цы без за-
ме ны знач на даў жэй.

Мож на на ват ства рыць з 
рас лін ды ван.

Што ўяў ля юць са бою ды ва-
но выя па сад кі, якія іх доб рыя 
якас ці і не да хо пы?

У пер шую чар гу, гэ та сіс тэ-
ма, пры якой усе ву сы і ра зет кі, 
якія ўтва ра юц ца, атрым лі ва-
юць маг чы масць ука ра няц ца 
ў ме жах ад ве дзе най пло шчы. 
Дзя ку ю чы воль на му ўка ра нен-
ню ра зе так ужо праз год пас ля 
па сад кі шчыль насць да ся гае 
30—50 рас лін на 1 кв. м.

Гэ та за бяс печ вае пер шы 
ўра джай да 2,0—2,5 кг з 1 кв. м, 
а ў да лей шым — да 3,5 кг. Ка лі 
ёсць маг чы масць, мож на па са-
дзіць рас лі ны ад ра зу шчыль на, 
30 x 30 см. Пры гэ тым, як заў-
сё ды для су ніц, важ на доб ра 
пад рых та ваць гле бу, раз рых-
ліць яе і вы зва ліць ад шмат га-
до ва га пус та зел ля.

Пры та кім раз мя шчэн ні рас-
лі ны да юць доб рую ліс то ту, 
якая не да зва ляе ак тыў на раз-
ві вац ца пус та зел лю. У вы ні ку 

на пра ця гу ве ге та цыі спат рэ-
біц ца за мест пя ці-шас ці руч ных 
пра по лак не больш за дзве-тры. 
Шчыль ны ліс та вы по лаг за сце-
ра гае рас лі ны і ад па шко джан-
няў пад час пер шых ма ра зоў.

Тэр мін па сад кі су ніц мо-
жа быць лю бым, але леп шы 
час — поз няе ле та ці ран няя 
во сень. Та ды рас лі ны па спе-
юць раз віц ца і за поў ніць усю 
ад ве дзе ную ім пло шчу да зі мы. 
Сак рэт доб рай пры жы ва ль-
на сці рас лін пас ля па сад кі — 
у ста ран ным па лі ван ні на пра-
ця гу ча ты рох-пя ці дзён.

У пер шы і дру гі га ды пас ля 
па сад кі вар та ўстры мац ца ад 
скош ван ня ліс ця ўво сень пас-
ля збо ру ўра джаю, каб ма ла-
дыя ра зет кі ме лі маг чы масць 
ука ра няц ца аж да во сень скіх 
ма ра зоў.

Важ на так са ма пра віль на 
вы браць га ту нак. І тут лепш 
кі ра вац ца не наз ва мі га тун-

каў, а іх якас ця мі. Най больш 
пры ста са ва ны для па са дак з 
па вы ша най шчыль нас цю га-
тун кі, рас лі ны якіх да кан ца 
пер шай ве ге та цыі здоль ныя 
па вя лі чыць коль касць ука ра-
нё ных ра зе так не менш чым 
у 4—5 ра зоў.

Га ту нак па ві нен ва ло даць 
здоль нас цю да ваць паў на-
вар тас ны ўра джай на ра зет-
ках, якія ўка ра не лі ўво сень 
па пя рэд ня га го да, і мець 
не менш за 80—100 квет ка-
но саў на 1 кв. м. Пры чым гэ-

тыя квет ка но сы па він ны быць 
цвёр ды мі. Га ту нак так са ма 
па ві нен быць устой лі вым як 
да гні лі ка ра нёў, так і да гні лі 
пла доў.

План та цыі ды ва но ва га ты-
пу знач на больш даў га веч ныя. 
Вя до мы та кі факт: 15—20-га-
до выя па сад кі да юць ура джай 
150 кг су ніц са 100 кв. м.

Да рэ чы, мо жа, і для су ніц 
спра вяд лі вая вя до мая анг лій-
ская пры маў ка пра га зо ны, ка-
лі толь кі пер шыя га ды цяж ка, 
а по тым лёг ка? Па спра буй це!

ДЫ ВАН... З СУ НІЦ
ШТО ДА ЮЦЬ ПА САД КІ ПА ВЫ ША НАЙ ШЧЫЛЬ НАС ЦІ?

ПЫ ТА ЛI СЯ — АД КАЗ ВА ЕМ

Мох на дрэ ве
Што ра бiць, ка лi пла до выя дрэ вы ў ста рым са дзе за пар па-

кры ты мо хам i лi шай нi ка мi?
Пра вя дзi це апырс кван не 3-пра цэнт ным рас тво рам жа лез-

на га ку пар ва су па го лых шкi лет ных га лi нах (ра бiць гэ та трэ-
ба ў яшчэ ад нос на 
цёп лыя лiс та па даў-
скiя днi). А за тым 
па бя лi це штам бы 
або 20-пра цэнт ным 
вап на вым ма ла ком 
з да да ван нем 1-пра-
цэнт на га рас тво ру 
мед на га ку пар ва су, 
або га то вай па бел-
кай для пла до вых 
дрэў.

Не за бы вай це ся: 
мох i лi шай нi кi моц-
на аслаб ля юць дрэ-
вы i да юць да ро гу для па ра зi таў — гры боў. Гу бы, раз рас та ю чы ся 
грыб нi цай у глыб драў нi ны, за бi ва юць лю бы сад па воль на, але 
дак лад на.

Ва сiль ЕМЯЛЬ Я НАЎ.
г. Ра со ны.

З-за ча го «за ку ча ра вi ла ся» морк ва?
Лiс це морк вы счар не ла i за кру цi ла ся. Чым гэ та мож на 

рас тлу ма чыць i, га лоў нае, што ра бiць?
Ма ры на Па хваль ко ва.

г. Пiнск
Ка лi на лiс цi з'яў ля юц ца бу рыя пля мы, лiс це за круч ва ец-

ца i на бы вае вы гляд «аб ва ра ных», зна чыць, морк ва за хва-
рэ ла на бу рую пля мiс тасць лiс ця. Пры гэ тым па шкодж ва юц-
ца яшчэ i ка ра няп ло ды, на якiх з'яў ля юц ца не вя лi кiя пля мы 
свет ла-ка рыч не ва га ко ле ру, якiя па кры ва юц ца за тым шэ рым 
на лё там.

За хоў ва юц ца яны дрэн на, та му ад ра зу пус кай це iх на пе ра-
пра цоў ку ў ага род нiн ныя кан сер вы.

Ка лi та кая хва ро ба на морк ве на зi ра ец ца ўпер шы ню, то яе 
пры чы на — у за ра жа ным на сен нi, на якiм грыб мо жа за хоў вац ца 
да трох га доў. Ча сам кры нi цай iн фек цыi з'яў ля юц ца i рас лiн ныя 
рэшт кi.

Хво рую морк ву трэ ба вы ка паць i вы да лiць рас лiн ныя рэшт кi. 
А на на ступ ны год гэ тую куль ту ру вар та па са дзiць ужо ў iн шым 
мес цы.

У кан цы ле та ў ягад ных кус тоў фар мі ру-
юц ца пла до выя пу пыш кі — ас но ва бу ду ча га 
ўра джаю. У гэ ты час ім асаб лі ва па трэб на 
ва ша да па мо га.

Не за бы вай це па лі ваць і рых ліць гле бу, зні-
шчаць пус та зел ле, бе раг чы рас лі ны ад шкод-
ні каў і хва роб. Пас ля збо ру ўра джаю мож на 
ўжы ваць хі міч ныя срод кі аба ро ны.

Агрэст

Су праць пля міс тас ці ліс ця і аме ры кан скай 
муч ніс тай ра сы апырс квай це 3-пра цэнт най 
бар дос кай вад ка сцю, а су праць шкод ні каў — 
«Ін та-Ві рам», «Іск рай за ла той», «Ак та рай», 
«Фу фа но нам», «Ак тэ лі кам» (на вы бар). Ка лі 
вы пра ціў нік хі міі, вы ка рыс тоў вай це бія ла гіч-
ныя срод кі аба ро ны: «Бі так сі ба цы лін», «Ля пі-
да цыд» ці «Дэнд ра ба цы лін».

А най мі лей шая спра ва — на стоі і ад ва ры 
рас лін. Толь кі не за бы вай це ся да да ваць у іх 
мы ла для леп шай ліп кас ці. Ад ліс та во га піль-
шчы ка, агрэс та ва га пя дзе ні ка, тлі, кля шча 
да па ма га юць на стоі і ад ва ры па лы ну гор ка га, 
бац він ня та ма таў і буль бы, кры ва ўні ку, ты ту ню 
і ма хор кі. Каб па зба віц ца ад муч ніс тай ра сы, 

вы ка рыс тоў вай це на стой ка ра вя ку: 1 част ку 
ка ро ві на га гною за лі це 3 част ка мі ва ды, вы-
тры май це 3—4 дні, пра ца дзі це і раз вя дзі це 
ва дой 1:3. Гэ тым на сто ем апырс квай це ўве-
чар кус ты — так, каб ён трап ляў і на ніж ні бок 
ліс ця. Праз ты дзень апра цоў ку паў та ры це.

Ма лі на

Як толь кі скон чы це збор ягад, ад ра зу ж 
вы раж це па раст кі, якія ад пла да но сі лі як ма га 
ні жэй, не па кі да ю чы пянь коў. Гэ та трэ ба для 
та го, каб не бы ло скуп нас ці су хіх га лі нак, якія 
за мі на юць з'яў лен ню ма ла дых сцёб лаў. Вы-
раж це так са ма сла быя, па ла ма ныя па раст кі і 
ўка ра ці це на 10—15 см усе зда ро выя па раст-
кі, якія вы па кі да е це для ўра джаю бу ду ча га 
го да. Ап ты маль ная нор ма: 8—12 па раст каў 
на 1 па гон ны метр. Усе вы ра за ныя па раст-
кі, ка лі яны па шко джа ны грыб ны мі хва ро ба-
мі, ад ра зу ж прыбя ры це з участ ка і спа лі це, 
а ма лін нік апра цуй це ад хва роб і шкод ні каў. 
Зда ро выя сцёб лы мож на вы ка рыс тоў ваць для 
аб вяз кі ства лоў дрэў на зі му. Гле бу, ушчыль-
не ную за час збо ру ягад, пра ма тыч це, зні шча-
ю чы пус та зел лі і па рас нік у між рад дзях.

І ў за вяр шэн не пра вя дзі це апырс кван не 
ма лін ні ку ад хва роб і шкод ні каў. Пры ант рак-
но зе, бе лай пля міс тас ці (сэп та ры ё зе), ір жы, 
яз ва вай пля міс тас ці сцёб лаў ма лі ны — 1-пра-
цэнт най бар дос кай вад ка сцю.

З ма лі на ва-су ніч ным даў га но сі кам, па ву-
цін ным кля шчом, тлёй зма га юц ца пас ля збо ру 
ягад рас тво рам кар ба фо су (60 г на 10 л во ды), 
а з па раст ка вай га лі цай ці ма лі на вым ка ма-
ры кам — больш сла бым яго рас тво рам (30 г 
на 10 л). Су праць ма лі на ва га жу ка, сцёб ла вай 
му хі і мо лі ўжы ва юць прэ па ра ты «Іск ра», «Дэ-
ціс», «Кан фі дор».

КАБ БЫЦЬ З ЯГА ДА МІ

НА ГО МЕЛЬ ШЧЫНЕ
Ў ЛЕС ХАДЗІЦЬ НЕЛЬГА

З-за вост рай па жа ра не бяс-
печ най сі ту а цыі за ба ро на на 
на вед ван не ля соў уве дзе на ў 
Свет ла гор скім, Лель чыц кім, Ча-
чэр скім, Жло бін скім, Бра гін скім 
і Хой ніц кім ра ё нах Го мель скай 
воб лас ці. Пра гэ та па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў ад дзе ле ахо вы і аба-
ро ны ле су Го мель ска га дзяр-
жаў на га ле са гас па дар ча га аб'-
яд нан ня.

Пад ста вай для ўвя дзен ня за-
ба ро ны ста ла су хое і га ра чае 
на двор'е. У вы шэй на зва ных рэ-
гі ё нах па каз чы к па жа ра не бяс-
пе кі пе ра адо леў чац вёр ты клас 
не бяс пе кі. Та кая ж на пру жа ная 
па жа ра не бяс печ ная сі ту а цыя 
склад ва ец ца і ў Го мель скім ра-
ё не. Тут клас не бяс пе кі на блі зіў-
ся да мак сі маль на га — пя та га. 
Ця пер рых ту юц ца да ку мен ты на 
ўвя дзен не за ба ро ны для на вед-
ван ня і гэ тых ляс ных ма сі ваў. 
Пры ўмо ве за ха ван ня та ко га на-
двор'я за ба ро на бу дзе рас паў сю-
джа на на ўсю воб ласць. 


