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На мі ну лым тыд ні Су свет ная 

ар га ні за цыя ахо вы зда роўя 

агу чы ла ша ку ю чыя ліч бы. 

Кож ны дзень у Бе ла ру сі 

ка ля 50 ча ла век па мі рае 

ад хва роб, звя за ных 

са спа жы ван нем 

ал ка го лю. На до лю 

ме на ві та атру чэн няў гэ тым 

прадуктам пры па дае 

1476 смер цяў што год. 

Пры бліз на столь кі ж, коль кі 

жы ве ў са мым невялікім 

го ра дзе на шай краі ны — 

Дзіс не.

Дзя ся тая част ка ля таль ных 

атру чэн няў мае пры чы най 

ня якас ны ал ка голь 

або ме ты ла вы спірт. 

На мес нік на чаль ні ка 

аддзе ла хі міч ных 

да сле да ван няў рэ чы ваў 

не вя до май пры ро ды 

Цэнт раль на га апа ра та 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та 

су до вых экс пер тыз 

Па вел ШЭН ДЗІК рас ка заў 

«Звяз дзе» пра тое, 

як да сле ду юц ца су ра га ты 

і пад роб кі.

А ДЗЕ 
ЭТЫ ЛА ВЫ СПІРТ?

— Іс тот ная до ля кант ра фак ту 

мае не бе ла рус кае па хо джан не. 

Але ў чым яго асаб лі васць? Па-

пер шае, гэ та тэх ніч ны або сін тэ-

тыч ны спірт, які прос та раз баў ле ны 

да па трэб най моц на сці. У вы пад ку 

з га рэл кай — на ват не на кла січ ныя 

40 % — час цей за ўсё, на 36-37 %. 

Ні хто ж не бу дзе за ма роч вац ца ў 

пад поль ным цэ ху, вы мя раць арэ о-

мет ра мі пра цэнт ную до лю спір ту — 

і так вы п'юць. Та му раз баў ля юць 

«на во ка». Бы ло і коль кі вя сё лых 

мо ман таў — мы «ла ві лі» эты кет-

кі са све жай пра дук цыі, у якіх быў 

па зна ча ны дзяр жаў ны стан дарт, 

ад ме не ны за не каль кі га доў да та-

го. За па сы эты ке так за ста лі ся, ну 

а хто з вы пі вох бу дзе пра вя раць 

звест кі на ад па вед насць?

Год ад го ду спе цы фі ка кант-

ра факт на га ал ка го лю мя ня ец ца. 

Звяр ні це ўва гу на склад, па зна ча-

ны на гэ тай бу тэль цы: ва да піт ная, 

цук ро вы сі роп, на трый двух вуг ля-

кіс лы і ін шае, і ін шае... А дзе га лоў-

нае — «спірт эты ла вы рэк ты фі ка-

ва ны»? Яго тут ня ма. А ён па ві нен 

ста яць на пер шых па зі цы ях у спі се 

ін грэ ды ен таў са праўд най га рэл кі. 

Спа жы вец жа за дум вац ца не бу-

дзе і ста не лі чыць, што гэ та як раз 

і ёсць га рэлка.

Вы пад каў, ка лі ў про даж па-

сту па ла пра дук цыя з утры ман-

нем ме та но лу (як у Ір куц ку, ка лі 

на стой кай гло гу на смерць атру ці-

ла ся ка ля ста ча ла век), у Беларусі 

не бы ло. Але ўсё-та кі на праверку 

да нас па сту пае та кое спірт ное. 

Ад ной чы мы даследавалі ром вя-

до май мар кі, які ака заў ся пад роб-

ле ны. Яго па каш та вала дзяў чы на. 

Ме та нол, на жаль, не па кі нуў ёй 

шан цаў. А не бяс пе ка ў тым, што 

ме та но л пах не так, як і звы чай ны 

спірт. Без ад мыс ло вых па знан няў 

у хі міі іх ад роз ніць не маг чы ма.

ТАН НАЕ — 
НЕ ЗАЎЖ ДЫ 
ЯКАС НАЕ

— На прык лад, у ганд лі ал ка го-

лем у на шай ус ход няй су сед цы сі-

ту а цыя ча сам да хо дзіць да вель мі 

ці ка вых асаб лі вас цяў, — пра цяг-

вае Па вел Шэн дзік. — На прык-

лад, за 300 руб лёў (пры бліз на 

пяць до ла раў ЗША ў эк ві ва лен-

це) пра да ец ца... да ра гі за ход ні 

кань як. Гэ та га не мо жа быць у 

пры ро дзе — коль кі ён каш туе, вы 

мо жа це пра ве рыць у кра ме.

Праў да, му шу за зна чыць, што 

ў ай чын най роз ніч най сет цы 

ганд лю ал ка го лем іс нуе вель мі 

жорст кі кант роль. За ад ным вы-

клю чэн нем. У нас бы ло не каль кі 

вы пад каў, ка лі ча ла ве ку ў ба ры 

за мест да ра го га на пою на лі ва лі 

што-не будзь тан нае. І зда ра ла ся 

на ват, што на пой пры во зі лі прос та 

ў гра фі не, якім ка рыс таў ся афі-

цы янт.

Але чым толь кі не тру цяц ца 

на шы лю дзі — аб мы валь ні кам, 

ан ты фры зам і на ват на стой кай 

ча мя ры цы... Прын цып тут пры мі-

тыў ны: што знай шлі ў ка ніст ры, 

тое і п'юць. Звы чай на гэ та або 

ме та нол, або, час цей за ўсё, эты-

ленг лі коль. Ад куль ён там бя рэц-

ца? Кож ны аў та ма бі ліст ра на ці 

поз на су ты ка ец ца з не аб ход нас-

цю за ме ны тар маз ной вад ка сці 

або ад пра ца ва на га ан ты фры зу. 

А ку ды па дзець ста рыя рэ чы вы? 

Са мы прос ты, але не эка ла гіч ны 

ва ры янт — зліць у плас ты ка вую 

бу тэль ку і вы кі нуць на смет нік. 

Ка лі гэ та падабраць і вы піць, то ў 

най леп шым вы пад ку ча кае ін ва-

лід насць. У най гор шым — смерць. 

Раз у квар тал у нас та кія да сле-

да ван ні. Во, па гля дзі це, ка ніст ра, 

тут сі няя вад касць — эта нол? Ме-

та нол? Эты ленг лі коль? Штось ці 

яшчэ? Пра ве рыць гэ та мож на 

толь кі з да па мо гай хі міч ных рэ-

ак цый...

Год ад го ду коль касць ал ка го-

лю, які трап ляе да нас на экс пер-

ты зу, зна хо дзіц ца пры клад на на 

ад ным уз роў ні. Не змян ша ец ца і 

пэў ная гру па спа жыў цоў, якія не 

куп ля юць ал ка голь у кра ме, а шу-

ка юць ней кія аб ход ныя шля хі.

КОЛЬ КІ ЧА СУ 
ЗАЙ МАЕ АД НО 
ДА СЛЕ ДА ВАН НЕ?

— Гле дзя чы што шу каць. Ка лі, 

на прык лад, ста іць за да ча вы свет-

ліць, што ў гэ тай ка ніст ры, то не 

больш за дзве-тры га дзі ны. Але 

фаль сі фі ка цыя ал ка го лю мо жа 

ад бы вац ца на роз ных уз роў нях. 

Вось, на прык лад, ча му кань як 

вы трым лі ва юць у ду бо вых боч-

ках? Та му што адзін з яго кам-

па нентаў — рэ чы ва, якое эк стра-

гу ец ца ме на ві та з гэ та га дрэ ва. 

А на ад ным прад пры ем стве неяк 

вы ра шы лі пай сці больш прос тым 

шля хам і на кі да лі ў кань як бя ро-

за вых клё пак.

Ся род на шых асноў ных ме та-

даў — га за вая хра ма таг ра фія і 

мас-спект ра мет рыя. Ка лі, на прык-

лад, узяць ары гі наль ны кань як, то 

там па він ны пры сут ні чаць кам па-

не нты, якія бя руц ца з сы ра ві ны — 

ві на град на га дыс ты ля ту. У на ро-

дзе ён за вец ца «сі ву ха». Гэ та су-

куп насць вы шэй шых спір тоў. Але 

ка лі кань як па сут нас ці — хі міч ны 

«суп» з роз ных ара ма ты за та раў, 

раз баў ле ных пра пі ленг лі ко лем у 

пад фар ба ва най ва дзе са спір там, 

то гэ та пры бор ад ра зу ўба чыць.

— Якое да сле да ван не вам 

запом ні ла ся больш за ін шыя?

— Бы ла ў нас не як вель мі ці ка-

вая экс пер ты за. Адзін з за во даў 

за куп ляў ві на ма тэ ры ял для сва ёй 

вы твор час ці ў ад ной з рэс пуб лік 

Паў ноч на га Каў ка за. Але неш та 

там ад бы ло ся не па тэх на ла гіч-

ным пра цэ се, і ў ві на ма тэ ры я ле 

пай шоў не кант ра ля ва ны пра цэс 

бра джэн ня. У вы ні ку па чаў утва-

рац ца во цат. І кан цэнт рат, ад па-

вед на, ака заў ся са пса ва ны. Зда-

ва ла ся б, да ро га для яго ад на... 

Але на вош та вы кід ваць, ка лі мож-

на пра даць? Вось на гэ ты са мы 

за вод і быў за ка за ны гэ ты ві на-

ма тэ ры ял. Ад нак, ра за браў шы ся, 

што за ку пі лі пра дукт не кан ды цый-

ны, не ста лі вяр таць пра дук цыю. 

Спа чат ку тэх но ла гі вы ра шы лі па-

зба віц ца ад па ху во ца ту і раз ба ві-

лі ві на ма тэ ры ял вод на-спір та вым 

рас тво рам так, каб не ўпаў яго 

ма цу нак. Але ад гэ та га змя ні лі ся 

ін шыя па ра мет ры, якія кант ра лю-

юц ца згод на з Дзярж стан дар та-

мі — кан цэнт ра цыя цук ру, ко лер, 

кіс лот насць... Тэх но ла гі па ча лі сы-

паць адзін сро дак за дру гім, каб 

па ра мет ры ад па вя да лі за яў ле ным. 

Для пад няц ця кіс лот нас ці ўво гу ле 

за дзей ні ча лі лі мон ную кіс ла ту. Ну 

а скон чы ла ся гэ та ўсё ві зі там бай-

цоў Ад дзе ла па ба раць бе з эка на-

міч ны мі зла чын ства мі і сур' ёз най 

кры мі наль най спра вай.

У кан цы ну ля вых га доў у дыс-

пан се рах для дэз ін фек цыі вы ка-

рыс тоў ваў ся сро дак пад наз вай 

«Эк стра септ». І ўсё б бы ло ні чо-

га, але яго пры звы ча і лі ся спа жы-

ваць, ска жам так, лю дзі з ніз кай 

са цыяль най ад каз нас цю. На быць 

той «Эк стра септ» бы ло не так 

скла да на, тым больш што яго вез-

лі ў Бе ла русь гру за ві ка мі, пас ля 

та го як знік ле ген дар ны шкло амы-

валь нік «Мак сім ка». У склад яго 

ўва хо дзіў «Бія паг-Д» (полігекса-

метыленгуанідынгідрахларыд), 

якім і тру ці лі ся лю дзі. Да вя ло ся 

лі та раль на з чыс та га ар ку ша рас-

пра цоў ваць ме то ды ку па вы зна-

чэн ні «Эк стра сеп ту».

Але пад што толь кі не ха ва лі 

«па ле ны» спірт. У ар хі ве ДКСЭ за-

ха ва лі ся га зет ныя рэ кла мы амаль 

пят нац ца ці га до вай даў ні ны. Яго 

мас кі ра ва лі на ват пад раз ма рож-

валь нік зам коў...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Май на ўва зеМай на ўва зе

Элект рон ная «жы роў ка» 
за мест 

па пя ро ва га цэт лі ка
Дня мі на сай це ерсц.бел рэа лі за ва ны но вы функ цы я нал, які 

спра шчае пра цэ ду ру пе ра хо ду з па ве дам лен няў на па пя ро вым 

нось бі це на па ве дам лен ні ў элект рон ным вы гля дзе. Ця пер у 

жы ха роў Мін ска з'я ві ла ся маг чы масць па кі нуць за яў ку на атры-

ман не та ко га па ве дам лен ня, не вы хо дзя чы з ха ты. Для гэ та га 

ўлас ні ку жыл ля не аб ход на за поў ніць не каль кі ідэн ты фі ка цый-

ных па лёў у аса біс тым ка бі не це ка рыс таль ні ка, па тра ціў шы 

дзве-тры хві лі ны.

У цэнт ры ін фар ма цый ных тэх на ло гій Мін гар вы кан ка ма ад зна ча юць, 

што за яў ка бу дзе раз гле джа на спе цы я ліс та мі РДЦ і на пра ця гу пры-

кладна трох дзён на элект рон ную пош ту (ука за ную пры рэ гіст ра цыі) ка-

рыс таль ні ка прый дзе па ве дам лен не аб вы ні ках раз гля ду за яў кі. Ста тус 

за яў кі так са ма мож на ад соч ваць у аса біс тым ка бі не це ка рыс таль ні ка. 

Пры гэ тым па-ра ней ша му за ха ва ец ца маг чы масць аса біс та га зва ро ту ў 

раз лі ко ва-да ве дач ны цэнтр Мін ска па тэ ры та ры яль най пры на леж нас ці 

жы ло га па мяш кан ня з пісь мо вай за явай аб атры ман ні па ве дам лен ня 

ў элект рон ным вы гля дзе.

Рас сыл ка па ве дам лен няў бу дзе пра во дзіц ца на элект рон ныя ад-

ра сы пла цель шчы каў аў та ма тыч на пас ля за кан чэн ня на лі чэн няў за 

спра ва здач ны пе ры яд. У да да так да ўжо рэа лі за ва ных маг чы мас цяў 

функ цы я нал аса біс та га ка бі не та бу дзе па ста ян на аб наў ляц ца і па шы-

рац ца, ары ен ту ю чы ся на па трэ бы жы ха роў го ра да.

На сён няш ні дзень ужо амаль 10 000 ча ла век ска рыс та лі ся прад-

стаў ле най маг чы мас цю і аца ні лі зруч насць атры ман ня па ве дам лен ня 

на свае элект рон ныя ад ра сы, пе рад ае пар тал ка му наль най аду ка ва-

нас ці. Та кія па ве дам лен ні да ступ ныя для атры ман ня ў лю бым пунк це 

све ту, па збаў ля юць ад не аб ход нас ці за хоў ван ня па пя ро ва га нось бі та і 

не згу бяц ца ні па да ро зе да паш то вай скры ні, ні пас ля апла ты, а так са-

ма збе ра гуць час і пры род ныя рэ сур сы, якія вы дат коў ва юц ца на друк 

па пя ро ва га ва ры ян та. Да рэ чы, на прывычныя сёння «жыроўкі» толь кі 

ў ста лі цы што ме сяц ідзе ка ля 4,5 тон па пе ры.

Сяр гей КУР КАЧ.

Клас ная на ві наКлас ная на ві на

Таў нхау сы 
для шмат дзет ных

У Мін скім ра ё не ўра чыс та ад кры лі дзе сяць 
двух уз роў не вых таў нхау саў для шмат дзет ных сем' яў
Бу дын кі зна хо дзяц ца за двац цаць хві лін яз ды ад Мін ска — у Аст-

ра шыц кім Га рад ку, у ма ляў ні чым мес цы з да ступ най транс парт-

най і са цы яль най інф ра струк ту рай. Да мы зда юц ца з якас най 

унут ра най апра цоў кай, ме та ліч ны мі ўва ход ны мі дзвя ры ма і 

ме ха ніч най ра лет най сіс тэ май у га ра жы. Не па да лё ку ад комп-

лек су раз ме шча ны дзі ця чы сад і шко ла.

Пра ект рас пра ца ва ны та ва рыст вам з аб ме жа ва най ад каз нас цю 

«Бел энер га ін жпра ект». Нар ма тыў ны тэр мін бу даў ніц тва — 6,5 ме ся ца. 

Ге не раль ным пад рад чы кам вы сту пі ла ТАА «Ме та ла будп ро філь». Гэ тая 

кам па нія вя до мая па жы лых комп лек сах «Ня гуч ная га вань ка ля пір са» 

ў Ра там цы і на ву лі цы Вал мян скай у Ка ло дзі шчах.

Бу даў ні чыя ра бо ты бы лі па ча ты 3 каст рыч ні ка 2018 го да і за кон ча ны 

30 чэр ве ня 2019-га.

Комп лекс размешчаны ў ме жах ма гіст раль най аў та да ро гі Р-40 і ву лі-

цы Ле нін скай. Учас так аб ме жа ва ны жы лой ка тэдж най за бу до вай і ра ней 

уз ве дзе ны мі трох па вяр хо вы мі да ма мі па блі зу ра кі Усяж. Пра ект нае ра-

шэн не ўяў ляе са бой жы лы бла кі ра ва ны дом (таў нхаус) з дзе ся ці сек цый. 

Кож ная з іх — гэ та двух уз роў не вая ква тэ ра на ад ну сям'ю з убу да ва ным 

га ра жом, а так са ма гас ця вым ма шы на мес цам. На пер шым па вер се раз-

ме шча ны га раж, ува ход ная зо на з ган кам, там бур, хол — пя рэд ні па кой, 

ка мо ра-гар дэ роб, су ме шча ны сан ву зел, вя лі кая кух ня, якая мае вы хад 

на тэ ра су і два ро вую тэ ры то рыю. Па лес ві цы з хо ла мож на пад няц ца 

на дру гі па верх, які скла да ец ца з двух жы лых па ко яў, ка бі не та, ван на га 

па коя, сан вуз ла. З па ко яў пра ду гле джа ны вы хад на бал кон.

Па жа дан ні бу ду чых на ва сё лаў жы лыя па коі мо гуць зда вац ца 

без унут ра най апра цоў кі. Агуль ная пло шча бла кі ра ва на га до ма  — 

1499,9 квад рат на га мет ра, ква тэ ры — 149,9 квад ра та.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

РОМ 
З МЕ ТА НО ЛАМ

Як экс пер ты вы зна ча юць пад роб ле ны ал ка голь?


