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Час 
за чы не ных 
дзвя рэй
Не ты по вы роз дум 
пас ля гуч ных су до вых спраў

ПАС ЛЯ та го як быў вы не се ны пры суд за бой цам на-
стаў ні цы з Чэ ры ка ва, мы з ка ле га мі доў га аб мяр-

коў ва лі гэ ту тэ му. Пры га да лі яшчэ адзін так са ма сё лет ні 
суд па не менш рэ за нанс най спра ве — за бой цы з Юра віч 
атры ма лі вя лі кія тэр мі ны зня во лен ня. Я са ма пас ля дзі ві-
ла ся, як мы вый шлі ў сва ёй раз мо ве на не ты по вы ра курс. 
Бо га ва ры лі не пра смя рот нае па ка ран не, не пра тое, што 
ру ха ла ма ла ды мі зла чын ца мі ў іх страш най спра ве, — пра 
гэ та ў ка мен та ры ях у се ці ве не раз ва жаў, зда ец ца, толь кі 
ля ні вы, і ўсе та кія фі лант ро пы, та кія фі ло са фы. Мы ж за ча пі-
лі тэ му больш пры зем ле ную: ча му па доб ныя страш ныя зла-
чын ствы, дзя ка ваць бо гу, рэд кія, ад бы ва юц ца ў боль шас ці 
сва ёй у сель скай мяс цо вас ці або ў пры ват ным сек та ры?

Са праў ды, яд нае дзве вы шэй на зва ныя кры мі наль ныя гіс-
то рыі не толь кі гі бель лю дзей, не толь кі ма ла ды ўзрост зла-
чын цаў, але і гэ та су хая пра та коль ная фра за: «Пад суд ныя 
пра нік лі ў дом па цяр пе лых...» Вы час та су стра ка лі па доб-
ную фар му лёў ку ў звод ках, якія да ты чац ца га рад скіх ква тэр 
у шмат па вяр хо вых да мах? Хі ба што з пра ця гам кштал ту 
«шля хам уз ло му», праў да? У дом, які ста іць асоб на, тра піць 
лі хім лю дзям на шмат ляг чэй. А яшчэ, каб сха ваць сля ды 
зла чын ства, яго і пад па ліць — як зра бі лі не да вяр кі ў Чэ ры-
ка ве, як час та па ча лі ра біць на ват дроб ныя зла дзеі, якія 
ні ко га не ча па юць, прос та вы но сяць ма ё масць ці гро шы. 
І зноў — гэ та толь кі пра вёс ку ці пра пры ват ны сек тар.

І мне зда ец ца, спра ва не толь кі ў тым, што бу ды нак, які 
ста іць асоб на, ад па чат ку больш ураз лі вы для зла мыс-

ні каў. Тут больш пра тое, як мы са мі ад но сім ся да аба ро не-
нас ці гэ та га асоб на га жыт ла. Дак лад ней — на ват да са мой 
не аб ход нас ці той аба ро не нас ці. Бо яна — аб са лют на но вае 
па няц це ў жыц ці тра ды цый на га бе ла рус ка га гра мад ства. 
Ну не бы ло ў нас та кой тра ды цыі — за мы каць на не каль кі 
зам коў дзве ры вяс ко вай ха ты і аб но сіць двор тры ва лым 
вы со кім пло там. Ха ты на шы баць кі і іх баць кі за мы ка лі рэд-
ка — толь кі з'яз джа ю чы ку дысь ці на доў га, за якой па трэ бай 
у рай цэнтр ці на да лё кі се на кос. Ка лі ж вы хо дзі лі ку дысь ці 
па блі зу — які за мок? Клям ка, злёг ку на кі ну тая на пра бой, 
пры хі ле ны да дзвя рэй кі ёк — прос та як знак та му, хто ідзе 
ў ха ту, што гас па да роў ня ма до ма. (І як знак не па руш най 
упэў не нас ці, што той, хто ідзе, прос та раз вер нец ца і пой дзе 
на зад.) А на шы тра ды цый ныя пла ты? Не вы со кія не гус тыя 
шты ке ці ны хі ба што аба ра ня лі ад ска ці ны, якую гна лі па 
ву лі цы, а пе ра лез ці праз та кі плот пры жа дан ні мо жа на ват 
дзі ця. Брам кі ка лі і за чы ня юц ца, дык на не вель мі тры ва лую 
за са ўку або на звы чай ны кру чок. А як на шы ха ты за мы ка-
юц ца на нач? У сваю, на прык лад, я, вяр та ю чы ся з нач ных 
па гу ля нак, трап ля ла з да па мо гай... сяр па, пра соў ва ю чы 
яго ў шчы лі ну па між дзвя ры ма і ву ша ком і па ды ма ю чы 
ім крук — з вы гля ду тры ва лы, але ў якас ці за по ра вель мі 
не на дзей ны.

Ча му яно так у нас спрад ве ку скла ла ся? Мо жа, та му, што, 
як ка за ла мая баб ка, не бы ло ча го крас ці? Мо жа, лю дзі бы лі 
больш сум лен ныя і не ду ма лі пра тое, што мож на зай сці без 
да зво лу, узяць чу жое, на шко дзіць гас па да ру? Не здар ма ж 
Ка рат ке віч пі саў пра нас «Край ад кры тых душ і дзвя рэй», 
ма ю чы на ўва зе, што дру гое вы ні кае з пер ша га.

ПРАЎ ДА, Ка рат ке віч пі саў тое трыц цаць во сем га доў 
та му. Шмат што змя ні ла ся з та го ча су — но вы лад, 

но вая кра і на, но выя рэа ліі, у тым лі ку і ў не вя лі кіх па се лі-
шчах. Га доў двац цаць на зад, ка лі на ша су сед ка, пе ра ехаў-
шы з го ра да ў вёс ку, па ча ла «маш таб ную рэ кан струк цыю» 
і без та го да гле джа най ся дзі бы, усе гля дзе лі на яе як на 
дзі вач ку: на вош та мя няць вок ны, ага родж ваць шчыль ным 
пло там учас так, ра біць жа лез ную брам ку з за по рам, які 
ад мы ка ец ца толь кі з два ра? Ця пер ра зу ме еш, як пра віль-
на яна зра бі ла. І ўсё больш па вёс цы вы со кіх ме та ліч ных 
пла тоў, дых тоў ных вок наў (на не ка то рых на ват кра ты фі-
гур ныя), і мы за мест драў ля на га пло та на цяг ну лі сет ку, а на 
но вых брам ках пра ду гле джа ныя на ват вуш кі для на вяс но га 
зам ка (праў да, ве ша ем яго толь кі з ад ной пры чы ны — каб 
дзе ці з два ра на пра ез ную част ку не вы бя га лі).

Ка ра цей, ву чым ся жыць па-но ва му, ба ро ня чы ся бе і сваю 
ма ё масць. Ву чым ся па кры се, не ах вот на — не дае хут чэй 
ра біць гэ та ген ная па мяць не ад на го вяс ко ва га па ка лен ня. 
Пэў на, з-за яе, з-за гэ тай па мя ці, за бы ва ем ся за чы няц ца 
на за мок, без су мнен няў ад чы ня ем дзве ры зна ё ма му, які ў 
іх па сту кае, не асаб лі ва за дум ва ю чы ся, што ў яго ў дум ках. 
За гэ та, зда ра ец ца, вель мі до ра га рас плач ва ем ся — на-
жы тым да бром, а зда ра ец ца, і жыц цём. Бо сён ня ўсю ды, 
на ват у на шым «краі ад кры тых душ і дзвя рэй», на стаў час 
дзвя рэй за чы не ных. І да гэ та га трэ ба пры вы каць, і з гэ тым 
трэ ба жыць.

ЗРЭШ ТЫ, з дзвя ры ма не як раз бя ром ся. Га лоў нае, каб 
з ду ша мі ні чо га не змя ні ла ся.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

Ня даў на зна ё мая, якая пе ра еха-

ла жыць у вёс ку, вы ста ві ла фо та 

ў «Ін стаг ра ме»: як у яе ў са дзе 

пра рас лі цюль па ны. Я раз гля да-

ла фа та гра фію і ду ма ла, што зі ма 

вый шла сё ле та ней кая ня гег лая, 

і каб не вы ра за ныя з па пе ры сня-

жын кі на акне, то мож на бы ло б 

яе і не за ўва жыць... І так ад ра-

зу за ха це ла ся све жай зе ля ні ны, 

хруст кіх агур коў, мя сіс тых дух мя-

ных па мі до раў... Я кі ну ла ся на ры-

нак, але мой за пал тут жа згас.

Не, вя до ма, там бы лі 
дух мя ныя азер бай джан-
скія па мі до ры па 35 руб-
лёў і пу хі рыс тыя ма лень кія 
агу роч кі з поўд ня Ра сіі па 
16 руб лёў, але змес ці ва 
май го ка шаль ка па каз ва ла 
на тое, што не па каш та ваць 
мне гэ тай апе тыт най ага-
род ні ны. І я на кі ра ва ла ся 
да лей — у по шу ку па мі до-
раў і агур коў больш тан ных. 
Ха дзі ла, раз гля да ю чы ага-
род ні ну і са да ві ну, па між 
ганд лё вы мі ра да мі, ні бы та 
па да рож ні ча ла па зям ным 
ша ры: Іс па нія, Тур цыя, Ні дэр лан ды... 
Па куль не «вяр ну ла ся» на бе ла рус кія 
пра сто ры, дзе на шы па мі до ры мож-
на бы ло на быць за 3,5 руб ля, а агур кі 
пры клад на за 5 руб лёў. Але яны вы гля-
да лі не так апе тыт на, як іх паў днё выя 
бра ты...

— Ка неш не, на шы па мі до ры і агур кі 
не та кія па ко ле ры і во да ры, як вы ра-
шча ныя пад паў днё вым сон цам, але 
не хва люй це ся — па скла дзе бял коў, 
вуг ля во даў і мік ра эле мен таў яны не 
са сту па юць лет няй ага род ні не, — 
тлу ма чыць спе цы я ліст па ра бо це 

з клі ен та мі фер мер скай гас па дар-

кі «Аг ра Лай нПлюс» Аляк санд ра 

НА ВАД ВОР СКАЯ. — Ле там на шы па-
мі до ры і агур кі та кія ж яр кія, са лод кія, 
дух мя ныя і на сы ча ныя, як ага род ні на з 
поўд ня. А вось зі мой на на шы та ма ты 
па дае по пыт, та му фер ме ры вы рошч-
ва юць іх у не вя лі кіх аб' ёмах.

Міф пра тое, што зі мо вая ага род ні-
на не та кая ка рыс ная, як лет няя, раз-
ве я лі ў На ву ко ва-прак тыч ным цэнт ры 
па хар ча ван ні На цы я наль най ака дэ міі 
на вук Бе ла ру сі.

— Агур кі і па мі до ры ўвесь год вы-
рошч ва юць у ад ноль ка вых цяп ліч ных 
умо вах, як пра ві ла, на спе цы яль ных 
суб стра тах, з вы ка ры стан нем па жыў-
ных па лі валь ных су ме сяў, та му па 
ка рыс нас ці та кая ага род ні на не ад-
роз ні ва ец ца, — за пэў ні вае на чаль нік 

рэс пуб лі кан ска га кант роль на-вы-

пра ба валь на га комп лек су па якас ці 

і бяс пе цы пра дук таў хар ча ван ня РУП 

«На ву ко ва-прак тыч ны цэнтр На цы я-

наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі па 

хар ча ван ні», кан ды дат сель ска гас па-

дар чых на вук Іры на ПА ЧЫЦ КАЯ. — 
Пры гэ тым, як пра ві ла, для пад аў жэн-
ня тэр мі наў за хоў ван ня ага род ні ны яе 
зды ма юць да поў на га вы спя ван ня, та му 
яна не па спя вае на за па сіць у са бе ўлас-
ці выя ёй во дар і смак.

Як сцвяр джае спе цы я ліст, зі мо вая 
ага род ні на, пры ве зе ная з Іс па ніі, Тур-

цыі і ін шых паў днё вых кра ін, па якас ці 
су па стаў ная з ага род ні най, што рас ла 
ў нас.

Бы вае, пла ды, вы ра шча ныя ў цяп-
лей шых умо вах, больш дух мя ныя і 
са лод кія. Але на рын ку ту рэц кія па мі-
до ры ўсё роў на зда лі ся мне менш апе-
тыт ныя, чым бе ла рус кія. Ака за ла ся, 
што вя лі кую ро лю ады гры ва юць тэр мі-
ны зды ман ня і ўмо вы да спя ван ня. Ка лі 
ага род ні на спее ў пра цэ се транс пар ці-
роў кі і за хоў ван ня, то, як пра ві ла, яна 
мае ніз кія сма ка выя ха рак та рыс ты кі.

Не ка то рыя мае зна ё мыя на зы ва-
юць зі мо вую ага род ні ну «ніт ра тнай», 
але на са мрэч па вон ка вым вы гля дзе 
або па ху не маг чы ма вы зна чыць на-
яў насць ніт ра таў, яны не за ўваж ныя. 
Спе цы я ліс ты вы зна ча юць іх утры ман-
не з да па мо гай спе цы яль на га пры бо-
ра — ніт ра та ме ра.

— Ніт ра ты — со лі азот най кіс ла ты, 
доб ра рас тва раль ныя ў ва дзе, пры род-
ныя злу чэн ні, якія трап ля юць у рас лі ны 
з гле бы (суб стра ту) або па лі валь ных 
су ме сяў, не аб ход ныя для рос ту і раз-
віц ця рас лі ны, — рас каз вае Іры на Па-
чыц кая. — Пры пэў ных умо вах гэ тыя 
злу чэн ні мо гуць на за па швац ца ў рас-
лі не і без уня сен ня вы со кіх доз угна ен-
няў. Утры ман не ніт ра таў у ага род ні не 
за ле жыць ад мност ва роз ных фак та-
раў: гэ та бія ла гіч ныя і сар та выя асаб лі-
вас ці рас лін, уз ро вень урад лі вас ці гле-

бы, тэм пе ра ту ра і віль гот насць гле бы 
і па вет ра, ін тэн сіў насць і пра цяг ласць 
асвят лен ня, тэх на ло гія вы рошч ван ня. 
Шкод насць ніт ра таў за клю ча ец ца ў 
тым, што пры пэў ных умо вах у ар га ніз-
ме ча ла ве ка яны мо гуць пе ра хо дзіць 
у ніт ры ты, якія ўсту па юць у хі міч ную 
рэ ак цыю з ге маг ла бі нам кры ві, утва-
ра ю чы атрут ныя злу чэн ні.

Уво гу ле на кож ны від ага род ні ны і 
са да ві ны іс ну юць нар ма тыў ныя да ку-
мен ты, якія рэг ла мен ту юць па тра ба-

ван ні да ар га на леп тыч ных 
па каз чы каў (знеш ні вы гляд, 
смак, во дар, кан сіс тэн цыя 
і ін шыя), фі зі ка-хі міч ных 
па каз чы каў (па мер, на яў-
насць пры ме сяў) і аба вяз-
ко ва да па каз чы каў бяс-
пе кі (утры ман не так січ ных 
эле мен таў, ра дые нук лі даў, 
пес ты цы даў, ніт ра таў). Каб 
не на быць не бяс печ ную 
ага род ні ну на рын ку, ле-
пей па пра сіць у пра даў ца 
за клю чэн не аб са ні тар на-
ве тэ ры нар ным кант ро лі.

Уво гу ле, па вод ле рэ ка-
мен да цый Су свет най ар га-
ні за цыі ахо вы зда роўя, што-

дня трэ ба з'я даць 0,5 кі ла гра ма ага-
род ні ны і са да ві ны. Яны мо гуць быць 
све жыя ці за ма ро жа ныя, пры га та ва-
ныя роз ны мі спо са ба мі. На прык лад, 
та мат ба га ты раз на стай ны мі ві та мі на-
мі, а так са ма мі не ра ла мі, фрук то зай і 
клят чат кай, у яго склад ува хо дзяць ёд, 
маг ній, жа ле за і цынк, ка рысць якіх для 
ар га ніз ма да ка за ная даў но. Ужы ван не 
па мі до раў у ежу ста ноў ча ад бі ва ец ца 
на ста не ар га ніз ма ча ла ве ка, у пры-
ват нас ці, ды е то ла гі рэ ка мен ду юць ес-
ці іх лю дзям з ліш няй ва гой, бо ў ста 
гра мах гэ тай ага род ні ны змя шча ец ца 
ўся го 19 кі ла ка ло рый. Ан ты ак сі дант, 
які ўтрым лі ва юць у сва ім са ста ве па-
мі до ры, аба ра няе ар га нізм ад ан ка ла-
гіч ных за хвор ван няў.

У са ста ве ж агур коў — у асноў ным 
ва да. Ад нак акра мя яе ў «пу хі рыс тых» 
ёсць ві та мі ны і мі не ра лы — А, В, С, РР, 
Е, К, каль цый, фос фар, маг ній, жа ле за, 
на трый, хром, хлор, цыр ко ній, мар га-
нец, ні кель, крэм ній, ка лій. У 100 гра мах 
агур ка змя шча ец ца ўся го 15 кі ла ка ло-
рый, а ды е то ла гі ад зна ча юць, што яны 
спры я юць леп ша му за сва ен ню бял ка.

...До ма я на рэ за ла све жую зі мо вую 
ага род ні ну, на бы тую на рын ку, у над зеі 
ад чуць вя сен не-лет ні во дар. Але, на 
жаль, не атры ма ла ся. Усё ж ка рысць 
ка рыс цю, але сма ка выя якас ці ні хто не 
ад мя няў. Эх, хут чэй бы ле та!..

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Спа жы вецСпа жы вец

«СМАК» ВЯС НЫ
Ці ка рыс ныя зі мо выя па мі до ры і агур кі?

Ужо не каль кі га доў за-

пар у пла нах па бу даў-

ніц тве жыл ля фі гу руе 

ад на ліч ба — 4 міль ё-

ны «квад ра таў», але 

ёсць і зме ны. Гэ та па-

ве лі чэн не яго агуль най 

пло шчы, якое ўзво дзіц-

ца для шмат дзет ных 

сем' яў, ак ты ві за цыя 

ра бот у га ра дах-спа да-

рож ні ках і бу даў ніц тва 

да моў з элект рыч ным 

ацяп лен нем і па да грэ-

вам ва ды.

Дня мі ўрад за цвер дзіў 
аб' ёмы бу даў ніц тва жыл-
ля ў на шай кра і не ў 2020—

2021 га дах. Уся го сё ле та для 
тых, хто бу ду ец ца з дзярж-
пад трым кай, пра ду гле джа на 
бу даў ніц тва 984,13 ты ся чы 
квад рат ных мет раў жыл ля. 
Агуль ны план на 2020 год 
для Мін скай воб лас ці — 
1,12 міль ё на «квад ра таў», 
Брэсц кай — 650 ты сяч, Мін-
ска — 630 ты сяч, Го мель скай 
воб лас ці — 485 ты сяч, Гро-
дзен скай воб лас ці — 415 ты-
сяч, Ма гі лёў скай — 365 ты-
сяч, Ві цеб скай — 335 ты сяч 
квад рат ных мет раў.

Ві да воч на, га лоў най 
на ві ной сё ле та ста нуць 
упер шы ню пра пі са ныя 
пла ны па ўвод зе да моў 

з элект рыч ным ацяп лен нем 
і па да грэ вам ва ды. Та ко га 
жыл ля па він ны па бу да ваць 
135 ты сяч квад рат ных мет-
раў. Та му ў кож най воб лас ці 
і Мін ску трэ ба за бяс пе чыць 
бу даў ніц тва шмат ква тэр ных 
да моў, дзе элект ра энер гія 
вы ка рыс тоў ва ец ца для мэт 
ацяп лен ня, га ра ча га во да за-
бес пя чэн ня і пры га та ван ня 
ежы. Ка лі вы ка заць зда гад-
ку, што «элект ра да мы» бу-
дуць вы ка на ны ў стан дарт-
ным дзе вя ці па вяр хо вым 
ва ры ян це, то ўзвес ці трэ ба 
ка ля 20 та кіх аб' ек таў.

Арэнд на га жыл ля ў краі-
не па бу ду юць 135 ты сяч 

«квад ра таў», пры гэ тым 
больш за ўсё ў Мін скай 
воб лас ці — 30,5 ты ся-
чы мет раў — і Мін ску — 
22,3 ты ся чы.

У га ра дах-спа да рож ні ках 
пла ну ец ца ўзвес ці жыл лё 
амаль для ты ся чы ча ла век. 
Не дзе па ло ва з іх атры мае 
ква тэ ры ў Сма ля ві чах. Па 
100 ча ла век па леп шаць 
жыл лё выя ўмо вы ў Жа бін-
цы і Фа ні па лі, кры ху менш 
за сот ню — у Ла гой ску, 
80 — у Дзяр жын ску, 60 — 
у Скі дзе лі, 58 — у Ру дзен ску 
і 10 — у За слаўі.

Сяр гей КУР КАЧ.

СЁ ЛЕ ТА ПА БУ ДУ ЮЦЬ ДА ЧА ТЫ РОХ 
МІЛЬ Ё НАЎ КВАД РАТ НЫХ МЕТ РАЎ ЖЫЛ ЛЯ
З іх ка ля 20 дзе вя ці па вяр хо вых да моў — з элект ра ацяп лен нем

Жыл лёЖыл лё


