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Пра дук цыю, вы ра шча ную 

на ўчаст ку, аба вяз ко ва пра-

вя ра юць на ніт ра ты. Пры нас 

як раз вы ву ча лі пар тыю агур-

коў. Спа чат ку іх здраб ня юць у 

блэн да ры: гэ та не аб ход на, каб 

атры маць больш дак лад ныя 

па ка зан ні. З атры ма най «са-

ла ты» ро бяць ад на ча со ва дзве 

про бы. У праз рыс тыя шкля нач-

кі на кла да юць па 10 гра маў 

на дзёр тых агур коў і за лі ва юць 

спе цы яль ным рас тво рам. По-

тым у су месь за кід ва юць маг ніт 

і ста вяць ёміс тасць на мя шал-

ку на тры хві лі ны. Пас ля ме ра-

юць коль касць ніт ра таў. Пры-

бор па каз вае 158 і 152 мг/кг. 

Гэ та ў межах нор мы: для агур-

коў, вы ра шча ных у аба ро не-

ным грун це, да пу шчаль ным 

мак сі му мам лі чыц ца 400 мг/кг. 

У буль бе ніт ра таў па він на быць 

не больш за 200 мг/кг, у цяп-

ліч ных па мі до рах — да 300,

у са ла це, пят руш цы, сель дэ рэі — 

да 2000. Больш за ўсіх со лі 

азот най кіс ла ты на за па швае 

са ла та ла тук.

— Мы пра цу ем на пра ве ра-

ным аб ста ля ван ні. Што да ты-

чыц ца да маш ніх пры бо раў, яны 

не дак лад ныя і ў на шай ра бо це 

не да пус ка юц ца, — за ўва жае 

Ка ця ры на Ду бі коў ская на маё 

пы тан не пра кам пакт ныя ніт-

ра та ме ры, якія мож на знай сці 

ў кра мах.

За два дні за фік са ва лі сем 

вы пад каў пе ра вы шэн ня коль-

кас ці ніт ра таў. Усе яны бы лі 

звя за ны з ка бач ка мі.

— Шмат ніт ра таў час цей су-

стра ка ец ца ў ран няй ага род ні-

не — буль бе, ка пус це, агур ках, 

зе ля ні не, — за сце ра гае кі раў-

нік ла ба ра то рыі, але да дае, 

што ця пе раш нюю буль бу ўжо 

мож на спа кой на на бы ваць. — 

Пра дук цыя зу сім без ніт ра таў 

да нас яшчэ не трап ля ла. Усё 

роў на ж пад корм кі ўно сяц ца. 

Да та го ж со лі азот най кіс ла-

ты змя шча юц ца ў гле бе. Та му 

хоць мі ні мум, але ў ага род ні не 

ён бу дзе. Аб са лют на чыс тыя 

агур кі мож на атры маць хі ба 

што ў тым вы пад ку, ка лі вы-

рас ціць іх у пра бір цы.

Ка лі гры бы 
«фа няць»

Усе да ры ле су, якія пры но-

сяць на ры нак, пра вя ра юць на 

ра дыё нук лі ды, а ме на ві та на 

цэ зій-137. Як бы збор шчы ку ні 

бы ло шка да сва ёй пра цы, але 

паў літ ра ягад і гры боў да вя-

дзец ца ад даць у ла ба ра то рыю. 

Пас ля да сле да ван ня гэ тыя паў-

літ ра не вяр та юць: па-пер шае, 

про ба апра мя ня ец ца, па-дру-

гое, пры мя тая пра дук цыя ўсё 

роў на страч вае та вар ны вы-

гляд.

Пра даў цы, якія ня суць яга ды 

на про бу, ка жуць, што па куль у 

ля сах ура джай не ба га ты. «За-

су ха, — уз ды хае жан чы на са 

Смар гон ска га ра ё на. — У нас з 

па чат ку ле та не бы ло нар маль-

ных даж джоў. Па гля дзі це, якія 

чар ні цы дроб ныя. А вось у Мін-

скай воб лас ці даж джы прай шлі 

і яга ды ку ды леп шыя. Па раў-

най це (кі вае на су сед нія вёд ры 

з чар ні ца мі, якія пры вез лі з-пад 

Ста рых Да рог). Там су ні цы збі-

ра юць — па ме рам з мой па-

зно гаць!»

Муж чы на з Ма ла дзе чан ска-

га ра ё на пры ехаў на ры нак з 

лі січ ка мі і яга да мі. Пя ці літ ро-

вік чар ніц ён збі рае за дзве га-

дзі ны. Пры зна ец ца, што па ры 

даждж лі вых дзён бы ло ма ла 

для доб ра га ўра джаю: не ка то-

рыя па ля ны ў ле се ўжо па вы га-

ра лі ад сон ца.

Пра вер ка ў ла ба ра то рыі 

зай мае 10—20 хві лін. Сён-

ня ўсе да ры ле су атры ма лі 

да бро.

— Гля дзі це, яга ды зу сім 

чыс тыя — 5,9 бэ ке рэ ля на кі-

ла грам (да пу шчаль ны ўзро-

вень — 185 Бк/кг. — Аўт.), — 

звяр тае ўва гу на па ка зан ні 

ра дыё мет ра ве ту рач Юлія 

АБ РАМ ЧУК.

Яна згад вае, што з па-

чат ку се зо на бы ло толь кі 

два пе ра вы шэн ні па цэ-

зіі — у лі січ ках. З гры ба мі 

ўво гу ле трэ ба быць асця-

рож ны мі. У ла ба ра то рыі 

пом няць, як ад ной чы на 

про даж пры нес лі гры бы, 

у якіх коль касць ра дыё нук лі-

даў да ся га ла амаль 9000 Бк/кг 

(пры нор ме ў 370)!

Ка лі ага род ні ну, «на чы не-

ную» ніт ра та мі, прос та не да-

зва ля юць пра да ваць на рын ку 

(ад мі ніст ра цыя ад соч вае, каб 

та кі ганд ляр не стаў за пры ла-

вак), то пар тыю ляс ных ягад і 

гры боў з за вы ша ным цэ зі ем 

кан фіс ку юць і ўты лі зу юць.

— Лю дзі на гэ та рэ агу юць 

па-роз на му, — не ха вае Ка ця-

ры на Ду бі коў ская. — Не як у 

муж чы ны кан фіс ка ва лі вель мі 

шмат чар ніц, кі ла гра маў 200, 

і ён дзя ка ваў, што мы не да-

пус ці лі за бру джа ную яга ду да 

про да жу. А бы вае, да во дзіц ца 

аба ра няц ца, мі лі цыю вы клі-

каць. Не за да во ле ныя ў асноў-

ным пе ра куп шчы кі: яны ж ужо 

за пла ці лі за пра дук цыю, узя-

тую ў на сель ніц тва.

А вось на зваць ра ён, ад куль 

час цей пры во зяць за бру джа-

ныя гры бы і яга ды, скла да на. 

Спра ва ў тым, што ін фар ма цыя 

пра мес ца збо ру за піс ва ец ца 

са слоў пра даў цоў. Мо гуць ска-

заць, што «па ля ва лі» ў Мін скім 

ра ё не, а ў су ні цах шмат ра ды я-

 цыі, што для пры ста ліч ча не 

ха рак тэр на.

Для пра даў цоў пра вер кі 

пра дук цыі плат ныя. Кошт за-

ле жыць ад ва гі. На прык лад, за 

ана ліз на ра дыё нук лі ды пар тыі 

да пя ці кі ла гра маў трэ ба за пла-

ціць 2,80 руб ля, а про ба на ніт-

ра ты пар тыі да 50 кі ла гра маў 

абы дзец ца ў 7,60 руб ля. Ка лі 

ўсё ў па рад ку, на ру кі вы да юць 

та лон з «ад зна кай якас ці».

А вось ім парт ныя фрук ты і 

яга ды ў ла ба ра то рыі не пра вя-

ра юць. За меж ная пра дук цыя 

па сту пае на Ка ма роў ку ўжо з 

да ку мен та мі, та му яе да дат ко-

вую экс пер ты зу на рын ку пра-

вод зяць вы ба рач на.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

— Той жа пярс цё нак «Мёрт вая 

га ла ва», пер са наль ны ўзна га род-

ны знак, які вы да ваў ся аса біс та 

Ген ры хам Гім ле рам, чле нам СС, — 

пры во дзіць прык лад Аляк сей 

Ба цю коў. — Пра даў цы з ін тэр нэ-

ту вы да юць яго за ары гі нал, хо ць 

гэ та да стат ко ва рэд кі знак. Але 

пад роб ка мі за па ло не ны ўвесь 

ры нак.

Му зей ныя ра бот ні кі мо гуць па 

вы гля дзе даць ацэн ку тым ці ін-

шым прад ме там даў ні ны. Су раз-

моў нік уз гад вае, што пры хо дзі-

ла ся ідэн ты фі ка ваць кні гі, зброю, 

не ка то рыя по бы та выя рэ чы. Але 

пе рад тым як на быць чар го вы экс па нат, 

му зей кан суль ту ец ца з больш да свед ча ны-

мі спе цы я ліс та мі. На прык лад, ка лі раз мо ва 

ідзе пра тыя ж кні гі — гэ та На цы я наль ны 

гіс та рыч ны ар хіў або ад дзел рэд кіх кніг На-

цы я наль най біб лі я тэ кі. Кан суль та цыю па 

кар ці нах мож на атры маць у На цы я наль ным 

мас тац кім му зеі.

— Ка лі мы на бы ва лі ў сваю ка лек цыю 

лі тур гіч нае па кры ва ла з фраг мен та мі слуц-

кіх па ясоў, мы кан суль та ва лі ся са спе цы я-

ліс та мі гэ та га му зея, — удак лад няе Аляк-

сей Ба цю коў. — І яны па цвер дзі лі, што гэ та 

ары гі нал.

Ня рэд ка ўла даль ні кі так зва ных ра ры-

тэт ных рэ чаў пе ра боль шва юць зна чэн не 

сва іх скар баў. Ня даў на ў му зей звяр нуў ся 

муж чы на, які сцвяр джаў, што яго ця сак, 

неш та на кшталт не вя ліч кай шаб лі, ад но-

сіц ца да ча соў Паў ноч най вай ны — па чат ку 

XVІІІ ста год дзя. Але ў му зеі піль на агле дзе-

лі рэч і за су мня ва лі ся, што яна на столь кі 

ста ра даў няя. У вы ні ку вы свет лі ла ся, што 

ця сак са праў ды не пад роб ка, але пе ры я ду 

не Паў ноч най вай ны, а вай ны з На па ле о-

нам — 1812 го да.

НЕ ЎСЁ ТОЕ ЗО ЛА ТА, 
ШТО БЛІ ШЧЫЦЬ

У ма гі лёў скіх му зе ях асаб лі ва па да зро на 

ста вяц ца да тых прад ме таў, якія іх ула даль-

ні кі вы да юць за ра ры тэ ты. Га лоў ны за ха-

валь нік фон даў Ма гі лёў ска га аб лас но га 

края знаў ча га му зея Воль га МА ЛА ШЭН КА 

зга да ла два «све жыя» вы пад кі, ка лі пра па-

ноў ва лі ся ві да воч ныя пад роб кі.

— Гэ та бы лі дзве ма не ты Ра сій скай Ім-

пе рыі і ся рэб ра ная лыж ка з цар скіх руб лёў, — 

рас каз вае яна. — Ад на з ма нет вар тас-

 цю тры руб лі 1840 го да вы пус ку лі чыц ца 

ра ры тэ там. У ка та ло зе на пі са на, што яна 

бы ла вы пу шча на ў ад ным (!) эк зэмп ля ры. 

Мы пра ве ры лі дыя метр і ва гу ма не ты, якую 

нам пры нес лі, і яны пры кмет на ад роз ні ва лі ся 

ад ары гі наль ных па ра мет раў. Пры не аб ход-

ных 10,36 гра ма пад роб ка ва жы ла ўся го 6,38 

гра ма. На огул пла ці на выя ма не ты Ра сій скай 

Ім пе рыі рэ гу ляр на вы стаў ля юц ца на ну міз-

ма тыч ных аў кцы ё нах, але па він на на сця рож-

ваць тое, што гэ та да стат ко ва 

рэд кія рэ чы. Асаб лі ва тыя, што 

бы лі ад ча ка не ны ў 1839—1840 

га дах. Іх ра бі лі ўся го па ад ной-

дзве адзін кі.

Ру бель 1911 го да быў у Ра сій-

скай Ім пе рыі больш рас паў сю-

джа най ма не тай. Але гра шо вая 

адзін ка, якую пры нес лі на экс-

пер ты зу знаў цам, пры ад нос на 

роў ных ва зе і дыя мет ры ака за ла-

ся таў сцей шая. Таў шчы ня руб ля, 

як ука за на ў ка та ло зе, па він на 

быць 1,2 мі лі мет ра, а ў гэ та га яна 

да ся га ла двух мі лі мет раў.

— Ты раж ма не ты быў да стат-

ко ва вя лі кі, і для не да свед ча ных 

лю дзей яна маг ла пад ацца ары-

гі на лам, — кан ста туе Воль га Ма ла шэн ка. — 

Пад роб ка та кая ж жоў тая, як і па він на быць, 

прак тыч на та ко га ж дыя мет ра, ва гі. Але, ка лі 

ўліч ваць усе ню ан сы, амаль у два ра зы ака-

за ла ся таў сцей шая.

Спе цы я ліст ра іць: ка лі вы неш та шу ка е це 

для сва ёй ка лек цыі, трэ ба ўваж лі ва азна ё-

міц ца з прад ме там. Ка лі раз мо ва ідзе пра 

ну міз ма ты ку, трэ ба спа чат ку вы ву чыць да-

ныя ка та ло гаў. Іх мож на знай сці ў ін тэр нэ це 

без праб лем. На тым жа блы шы ным рын ку 

трэ ба быць асаб лі ва ўваж лі вым. Ка лі су мня-

ва е це ся, лепш ад мо віц ца ад па куп кі. Та ды 

не прый дзец ца ка гось ці ві на ва ціць у тым, 

што ку пі лі фаль шыў ку. Як той ка заў, во чы 

ба чы лі, што ру кі бра лі.

Пра лыж кі-фаль шыў кі з парт рэ та мі ца роў 

так са ма шмат ча го на пі са на ў ін тэр нэ це. Тым 

не менш зна хо дзяц ца ах вот ныя пра па на-

ваць іх.

— Та кія лыж кі са праў ды ра бі лі ся з юбі-

лей ных руб лёў у XVІІІ—XІX ста год дзях і 

вы пус ка лі ся да пэў ных дат аб ме жа ва най 

коль кас цю, — рас каз вае га лоў ны за ха валь-

нік. — Але тыя, што за па ла ні лі ры нак сён ня —

ві да воч ная пад роб ка. Хо ць вы гля да юць яны 

вель мі пе ра ка наў ча, з па ці най, сля да мі ста-

рэн ня, на ват з клей ма мі та го ча су.

БІЗ НЕС НА ПАД РОБ КАХ
Па мя та е це анек дот: «А га ран тыя ёсць, 

што гэ та Рэ мбрант не пад роб ле ны? — Так, 

ёсць. Тры га ды»? На са мрэч га ран та ваць 

стап ра цэнт ную са праўд насць ней кіх прад ме-

таў мас тац тва вам ні хто не змо жа. Асаб лі ва 

там, дзе пра цу юць май стры сва ёй спра вы.

— Сён ня вель мі шмат пра па ну ец ца са вец-

ка га фар фо ру 50—60-х га доў, — пры во дзіць 

прык лад Воль га Ма ла шэн ка. — Іс нуе шмат 

гжэ леў скіх пад ро бак, ня гле дзя чы на тое, што 

за вод і за раз пра цуе. І ама та рам фар фо ра-

вай скульп ту ры трэ ба ве даць, як прад ме ты 

іх ін та рэ су вы гля да юць у ка та ло гах. Шмат 

іс нуе ко пій ня мец ка га фар фо ру, на прык лад 

па чат ку ХХ ста год дзя. Але гэ та не заў сё ды 

ага вор ва ец ца. І лю дзі пла цяць вя лі кія гро шы 

за, мяк ка ка жу чы, шыр спа жыў. Ка лі та кія 

рэ чы трап ля юць да нас, мы пра гля да ем усе 

ка та ло гі, ан ты квар ныя сай ты, па раў ноў ва-

ем цэ ны ў Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і не, ра ім ся з 

ка лек цы я не ра мі і толь кі та ды пры хо дзім да 

ней ка га кан сэн су су.

БА БУ ЛІ НА СПАД ЧЫ НА
Знай сці скульп ту ру і шмат ча го ін ша га 

са вец ка га пе ры я ду мож на і на Ма гі лёў скім 

рын ку, які ў на ро дзе па-ра ней ша му на зы-

ва ец ца Бы хаў скім. Тут на огул пра да ец ца 

вя лі кая коль касць прад ме таў бы ту 50—60-х 

га доў. Гэ та рэ чы ня даў няй эпо хі, і асаб лі-

вых ве даў, каб у іх ра за брац ца, не па трэб-

на. Маг чы ма, праз не каль кі дзе ся ці год дзяў 

неш та з гэ та га і ста не каш тоў нас цю. Для

му зей шчы каў за раз цікавасць уяў ля юць іко-

ны, прад ме ты мяк кай эт на гра фіі, не ка то рыя 

ін шыя рэ чы.

— Ча сам лю дзі пры но сяць да нас іко ны, 

каб прос та неш та да ве дац ца пра іх, — рас-

каз вае за гад чы ца фі лі яла Ма гі лёў ска га 

аб лас но га края знаў ча га му зея — Му зея 

эт на гра фіі Свят ла на РЫ БА КО ВА. — Аб-

ра зы вет каў скай шко лы, на прык лад, з ні я-

кі мі ін шы мі нель га пе ра блы таць. Але, ка лі 

ўзні ка юць цяж кас ці, ра і лі ся з На цы я наль ным 

мас тац кім му зе ем. Не ка то рыя ўла даль ні кі 

ба бу лі ных стро яў або руч ні коў блы та юць 

час ства рэн ня гэ тых прад ме таў. Упэў не ны, 

на прык лад, што гэ та ка нец XІX ста год дзя, 

а я ба чу — па ча так XX ста год дзя і не ра ней. 

Ці ка васць для нас уяў ля юць так са ма фо та-

здым кі, асаб лі ва ў адзен ні тра ды цый ным

для та го ці ін ша га рэ гі ё на. На прык лад, 

у 60-я га ды ў Хо цім скім ра ё не яшчэ на сі лі

адзен не з эле мен та мі на род на га кас цю-

ма. Вель мі ці ка выя для нас упры га жэн ні 

50—60-х га доў, якія вы ка рыс тоў ва лі да 

на род ных кас цю маў. Гэ та па цер кі, ка ра лі, 

пад вес кі, га лаў ныя ўбо ры.

Фо та пэў на га ча су так са ма да но сіць да 

нас дух ат мас фе ры. Але іх ка лек цы я не рам 

трэ ба зноў жа быць уваж лі вы мі, па пя рэдж-

вае ма гі лёў скі фо та май стар са шмат га до-

вым ста жам Іры на Са во сі на.

— Скла да на бы вае ад роз ніць рэ пра дук-

цыю ад са праўд най фа та гра фіі, — ка жа яна.

— На прык лад, вам пра па ну юць фо та кан ца 

XІX ста год дзя. Зра біць пад роб ку пры су час-

ных тэх на ло гі ях проста, як, да рэ чы, і ў мас-

тац тве. І тут па ві нен быць спе цы я ліст, які па 

хі міч ным ана лі зе вы зна чыць, да якой эпо хі 

ад но сі ла ся па пе ра фо та здым ка.

ПА РА ДЫ АД СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТАЎ
Пе рад тым як па чаць ка лек цы я ні ра ваць, 

трэ ба да ве дац ца аб прад меце свай го ін та-

рэ су як мож на бо лей. У гэ тым вам да па мо-

гуць як ін тэр нэт, так і зна ём ства з му зей ны мі 

экс па на та мі.

На за мет ку тым, хто ка лек цы я ні руе кар-

ці ны. Ёсць толь кі тры на дзей ныя мес цы, дзе 

іх мож на на быць: кар цін ная га ле рэя, не па-

срэд на май стэр ня мас та ка, а кар ці ны бо лей 

ран ня га пе ры я ду знаў цы ра яць куп ляць у 

аў та ры тэт най ан ты квар най кра ме.

Ка лек цы я ні руй це, на зда роўе. Гэ та па-

шы рае кру га гляд, ко ла зна ё мых, за гар тоў-

вае нер вы. Га лоў нае, каб жа дан не за ва ло-

даць пэў ным прад ме там не вы хо дзі ла за 

ме жы да зво ле на га. Як і спро ба за ра біць на 

ня ве дан ні ін шых.

Ча сам на да ку мен таль ным фо та, якое 

ра бі лі ся на бро ма ся рэб ра най па пе ры, ня-

доб ра сум лен ны аў тар мог да ба віць (удру-

ка ваць) яшчэ ней кі ін шы прад мет або на ват 

ча ла ве ка, ін шы мі сло ва мі ска зіць факт або 

па дзею. Пры бліз кім раз гля дзе здым ка па-

боч ны прад мет мож на вы явіць па свят ла це-

ні. Але бы лі і та кія пад роб кі, дзе праў ду мог 

рас сак рэ ціць толь кі кры мі на ліст.

ЦІ КА ВА ВЕ ДАЦЬ
У фон дах Ма гі лёў ска га аб лас но га края-

знаў ча га му зея за хоў ва ец ца больш за 

290 ты сяч прад ме таў. Але му зей ныя пло шчы 

да зва ля юць нам уба чыць толь кі пра цэн ты ча-

ты ры. Па зна ё міц ца з му зей ны мі рэд кас ця мі 

мож на на вы стаў ках ад на го дня або пад час 

Но чы му зе яў. Так што са чы це за афі шай.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

АСЦЯ РОЖ НА: ПАД РОБ КА!

 У тэ му
Дзяр жаў ны са ні тар ны на гляд за рын ка мі 

здзяйс ня ец ца рэ гу ляр на. Па яго вы ні ках мож на 

вы лу чыць на ступ ныя не да хо пы: ня пра віль ныя 

ўмо вы за хоў ван ня пра дук цыі — 35 % ад усіх 

па ру шэн няў, рэа лі за цыя хар чо вай сы ра ві ны 

без да ку мен таў, якія па цвяр джа юць якасць і 

бяс пе ку, — 17 %, про даж пра дук таў з ня поў най 

мар кі роў кай ці без яе — 12 %, рэа лі за цыя пра-

дук таў са скон ча ным тэр мі нам пры дат нас ці — 

8 %, ад сут насць умоў для вы ка нан ня пра віл 

аса біс тай гі гі е ны — 7 %.

Най больш праб лем ным пы тан нем з'яў ля ец-

ца не свое ча со вае пра вя дзен не ра бот па па ляп-

шэн ні са ні тар на-гі гі е ніч на га ста ну аб' ек таў — 

за ме на зно ша на га ін вен та ру, ха ла дзіль на га 

аб ста ля ван ня.

За гад чык ад дзя лен ня гі гі е ны хар ча ван ня 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі 

і гра мад ска га зда роўя Вія ШУ КЕ ВІЧ па ве да мі-

ла, што пад на гля дам зна хо дзіц ца 261 ры нак па 

кра і не. Вы лу чыць са мы леп шы ці са мы гор шы 

не маг чы ма. Але ста ноў чая ды на мі ка ў раз віц ці 

аб' ек таў ёсць. Пра вод зяц ца ра мон ты, змя ня ец ца 

ганд лё вае аб ста ля ван не на больш су час нае.

Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  

Жа лоб ныя ме ра пры ем ствы і маш таб ная 

рэ кан струк цыя па дзей пер шых дзён вай-

ны прай шлі ў ме ма ры яль ным комп лек се 

«Брэсц кая крэ пасць-ге рой».

Ка ля крэ пас ці лю дзі па ча лі збі рац ца а трэ-

цяй га дзі не но чы. Па сім ва ліч най да ро зе па мя ці 

прай шлі дзя сят кі ма ла дых лю дзей з за па ле ны мі 

лам пад ка мі. На эк ра нах транс лі ра ва ла ся ва ен ная 

хро ні ка, іг ра ла му зы ка 40-х га доў. А па ло ве чац-

вёр тай па ча ла ся ла зер ная па ста ноў ка, ці шы ню 

ўза рва лі зал пы ар ты ле рый ска га агню. У гэ ты час 

на пло шчы Цы ры ма ні я лаў ужо са бра лі ся ты ся чы 

лю дзей. «Па доб рай тра ды цыі мы су стра ка ем ся 

на сві тан ні 22 чэр ве ня, каб вы ка заць сваю па ша-

ну тым, хто пра явіў муж насць і ге ра ізм у пер шыя 

га дзі ны вай ны», — ска заў стар шы ня Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма Ана толь ЛІС.

На ме ра пры ем ства ў крэ пас ці са бра лі ся не 

толь кі брас таў ча не. Паў та ра дзя сят ка ўдзель ні-

каў афі цый ных дэ ле га цый з роз ных кра ін, шмат-

лі кія гос ці го ра да, ту рыс ты прый шлі, каб ад даць 

да ні ну па мя ці аба рон цам крэ пас ці. Усіх пры сут ных 

пры ві таў стар шы ня Брэсц ка га гар вы кан ка ма 

Аляк сандр РА ГА ЧУК.

Пас ля мі тын гу ад быў ся ўра чыс ты марш вой скаў 

Брэсц ка га гар ні зо на, а ў пяць ра ні цы на Коб рын-

скім ума ца ван ні па ча ла ся маш таб ная рэ кан струк-

цыя па дзей пер шых дзён вай ны. Гле да чы ўба чы лі 

ата ку Сам ве ла Ма це ва ся на, аба ро ну 9-й па гран-

зас та вы пад ка ман да ван нем Анд рэя Кі жа ва та ва, 

фраг мен ты ба ёў, зда чу ў па лон дзя цей і жо нак 

ка манд на га скла ду. Ле ген дар ны ма ёр Гаў ры лаў, 

як вя до ма, пры няў апош ні бой на 32-і дзень вай-

ны. Удзель ні кі па ста ноў кі па ка за лі мо мант за хо пу 

ў па лон цяж ка па ра не на га Гаў ры ла ва. Да рэ чы, 

ва ен ныя рэ кан струк та ры з Та тар ста на на пя рэ дад-

ні пе рад алі ў Му зей аба ро ны Брэсц кай крэ пас ці 

зям лю з ма лой ра дзі мы Ге роя Са вец ка га Са ю за 

Пят ра Гаў ры ла ва, які згод на з яго апош няй во ляй, 

па ха ва ны ў Брэс це.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

У Мін ску пры сту пі лі да доб-

ра ўпа рад ка ван ня Вай ско-

вых мо гі лак. Якія ра бо ты 

і на вош та пра вод зяць на 

ад ным з най ста рэй шых не-

кро па ляў ста лі цы, рас ка за-

лі спе цы я ліс ты.

Па сло вах га лоў на га ар хі-

тэк та ра пра ек таў УП «Мінск-

пра ект» Мі ка лая ДЗЯТ КО, 

рых ту юц ца ма тэ ры я лы па рэ кан-

струк цыі мо гі лак, яны бу дуць на-

кі ра ва ныя ў ка мі тэт ар хі тэк ту ры і 

го ра да бу даў ніц тва Мін гар вы кан-

 ка ма, Мі ніс тэр ства куль ту ры, 

у спец кам бі нат КБА, УКБ Са вец-

ка га ра ё на, якое вы сту піць за-

каз чы кам па пра ек це.

«Мяр ку ец ца част ко вая ме-

ма ры я лі за цыя ўся го комп лек су, 

за ме на ага ро джы і ўва ход ных 

ва рот. Ка ва ныя ра шот кі, ува ход-

ная гру па бу дуць мець дэ ка ра-

тыў ныя эле мен ты (скульп ту ры, 

ба рэль е фы) ва ен най тэ ма ты кі. 

Так са ма га вор ка ідзе пра ўлад-

ка ван не да дат ко вых пе ша ход-

ных да ро жак», — цы туе Бел ТА 

Мі ка лая Дзят ко.

На мо гіл ках зна хо дзяц ца па-

ха ван ні як пе ры я ду Рус ка-ту-

рэц кай вай ны XІX ста год дзя, 

так і ча соў Пер шай су свет най, 

Вя лі кай Ай чын най вой наў. Тут 

знай шлі су па кой мно гія дзея чы 

на ву кі, лі та ра ту ры, мас тац тва, 

дзяр жаў ныя і гра мад скія дзея чы 

кра і ны, у тым лі ку кла сі кі бе ла-

рус кай лі та ра ту ры Ян ка Ку па ла 

і Якуб Ко лас.

«Усе гэ тыя пе ры я ды знай-

шлі ад люст ра ван не ў кан цэп цыі 

рэ кан струк цыі мо гі лак. Раз ліч-

ва ем уста на віць ма лыя ар хі тэк-

тур ныя фор мы з тлу ма чэн ня мі 

па роз ных гру пах па ха ван няў. 

Да дат ко ва з'я вяц ца пра хо ды да 

ма гіл з бо ку ву лі цы Мі хай ла ва, 

мяр ку ец ца па шы рэн не іс ну ю-

чай да рож кі ад ву лі цы Каз ло ва 

да хра ма Аляк санд ра Не ўска га, 

за ме на бру ка ван кі на гра ніт ныя 

плі ты, уста ноў ка ла вак, но вых 

ліх та роў. Так са ма пра ду гле джа-

на ар га ні за цыя пад свят лен ня 

хра ма, пом ні каў сал да ту, Яку бу 

Ко ла су і Ян ку Ку па лу, ар га ні за-

цыя да дат ко ва га ўва хо да з бо ку 

ву лі цы Чыр ва на зор най», — рас-

тлу ма чыў Мі ка лай Дзят ко.

Вя лі кая ўва га ўдзелена вы-

зва лен ню тэ ры то рыі ад на са-

джэн няў, якія ўяў ля юць не бяс пе-

ку, уз доўж да ро жак бу дуць вы са-

джа ны кус ты і квет кі. «Па куль мы 

вы зна чы лі толь кі воб раз нае ра-

шэн не. Па тра бу ец ца ўзгад нен не 

пе рад пра ект ных пра па ноў з за ці-

каў ле ны мі ве дам ства мі, перш за 

ўсё з Мі ніс тэр ствам куль ту ры», —

ска заў Мі ка лай Дзят ко.

У ця пе раш ні час пры ня та ра-

шэн не аб доб ра ўпа рад ка ван ні 

тэ ры то рыі. Прад стаў нік хра ма 

Аляк санд ра Не ўска га про та-

 і е рэй Дзі міт рый ХА РОШ КА ад-

зна чыў, што да гэ та га ка ля трох 

га доў вя ла ся пад рых тоў чая ра бо-

та. На ма гі лах бы ла раз ме шча на 

ін фар ма цыя з прось бай да сва я-

коў пры вес ці ў па ра дак па ха ван-

ні. «Мо гіл кі, без уся ка га су мнен-

ня, з'яў ля юц ца част кай гіс то рыі 

го ра да. Мы ўдзяч ныя дзяр жа ве, 

Мін гар вы кан ка му, што звер ну та 

ўва га на гэ тыя па ха ван ні. У свой 

час яшчэ сын Яку ба Ко ла са Да-

ні ла звяр таў ува гу на не да гле-

джа насць мо гі лак, на ад сут насць 

ага ро джы. Яшчэ та ды біў тры во-

гу, каб гэт кае ўні каль нае мес ца 

за ха ваць для бу ду чых па ка лен-

няў», — ад зна чыў ён.

Пры гэ тым Дзміт рый Ха рош ка 

да даў, што па пы тан нях вы ка нан-

ня ра бот ідзе па ста ян ны дыя лог 

з ра бот ні ка мі спец кам бі на та, на 

аб слу гоў ван ні яко га зна хо дзяц-

ца па ха ван ні. «Ра бо ты вя дуц ца 

ў ад па вед нас ці з да зво лам Мі-

ніс тэр ства куль ту ры. Да 60-год-

дзя Вя лі кай Пе ра мо гі не ка то рая

част ка Ва ен н ых мо гі лак ужо 

рэ кан стру я ва на і рэ стаў ра ва на. 

Важ на, каб мы па мя та лі мі ну лае. 

Уні каль ныя над ма гіль ныя збу да-

ван ні, вя до ма, бу дуць за ха ва ны. 

Не ка то рыя за не па ко е ны, што 

зра за юц ца ага ро джы. На жаль, 

яны ў боль шас ці вы пад каў ава-

рый ныя і ўяў ля юць па гро зу для 

лю дзей», — пад крэс ліў Дзі міт-

рый Ха рош ка.

Як ад зна чыў на мес нік ды-

рэк та ра па ідэа ла гіч най ра бо-

це спец кам бі на та КБА Сяр гей 

ТУР, доб ра ўпа рад ка ван не за-

клю ча ец ца ў дэ ман та жы ста-

рых над ма гіль ных збу да ван няў, 

ста рых ага ро джаў, кры жоў. Тры 

га ды та му спец кам бі нат КБА 

пра во дзіў ін вен та ры за цыю, каб 

удак лад ніць па ха ван ні, за які мі 

ня ма ка му да гля даць. На іх мес-

цы ўста лю юць зна кі-пад га лоў ні кі 

адзі на га ўзо ру. Ка лі на ста рым

над ма гіл лі бы лі проз ві шча, імя і 

імя па баць ку, яны бу дуць вы гра-

ві ра ва ны на ідэн ты фі ка цый ным 

зна ку.

«Па но вым за ко не аб па ха ван-

ні і па ха валь най спра ве, які ўсту-

піў у сі лу з лі пе ня 2015 го да, спе-

цы я лі за ва ная ар га ні за цыя пры 

не аб ход нас ці, але не ра дзей за 

адзін раз на два га ды, ка мі сій на 

пра во дзіць ін вен та ры за цыю мес-

цаў па ха ван ня, якія зна хо дзяц ца 

на аб слу гоў ван ні. На Вай ско вых 

мо гіл ках з амаль 8 ты сяч па ха-

ван няў 3 ты ся чы 882 ака за лі ся 

за кі ну ты мі. Мы ў пер шую чар гу 

звяр та лі ўва гу на над ма гіл лі, сту-

пень раз бу рэн ня якіх вы клю чае 

ра монт або ад наў лен не», — рас-

тлу ма чыў Сяр гей Тур.

Су пра цоў ні кі кам бі на та, ка лі 

зна хо дзі лі кан так ты, па пя рэдж-

ва лі сва я коў па тэ ле фо не або па 

по шце аб не аб ход нас ці пры вес ці 

ў па ра дак ма гі лы.

«Праз два га ды пас ля па чат ку 

ін вен та ры за цыі, як за пі са на ў за-

ко не, спец ар га ні за цыя мае пра ва 

ўты лі за ваць і дэ ман та ваць над-

ма гіль ныя збу да ван ні, доб ра ўпа-

рад ка ваць мес ца па ха ван ня. За 

гэ ты час мы ўзгад ні лі пра ект ідэн-

ты фі ка цый на га зна ка, які па ві нен 

уста лёў вац ца на мес ца па ха ван-

ня. Ён уз год не ны з мі ніс тэр ства мі 

куль ту ры, ар хі тэк ту ры і бу даў ніц-

тва , Мін гар вы кан ка мам. Сё ле та 

пры ня та ра шэн не аб доб ра ўпа-

рад ка ван ні тэ ры то рыі, яе па ча лі 

з 4 чэр ве ня», — ска заў ён.

Ра бо та бу дзе пра во дзіц ца да 

кан ца го да. Так са ма ка мі сія, у 

склад якой уклю ча ны прад стаў-

ні кі ад мі ніст ра цыі Са вец ка га ра-

ё на, Мін гар вы кан ка ма, пра ве ры-

ла стан зя лё ных на са джэн няў. 

Дрэ вы, якія зна хо дзяц ца ў ава-

рый ным ста не, вы да ле ныя



Ноч у крэ пас ці

ШТО РО БЯЦЬ 
НА ВАЙ СКО ВЫХ МО ГІЛ КАХ?

НЕ ДА ВЯ РАЙ ЦЕ...НЕ ДА ВЯ РАЙ ЦЕ...

Агур кі, 
узя тыя на про бу, 
здраб ня юць 
у блэн да ры.

За мер ка ніт ра таў.

Ага род ні на 
аба вяз ко ва 

пра вя ра ец ца 
на ніт ра ты.

Збор шчы кі 
гры боў і ягад 

са мі пры но сяць
 та вар на экс пер ты зу.

Чар ні цы, 
за гру жа ныя 
ў ра дыё метр.

Воль га МА ЛА ШЭН КА дэ ман струе тыя са мыя лыж кі з парт рэ та мі ца роў.

Ся род пад ро бак час та мож на су стрэць 
пярс цё нак «Мёрт вая га ла ва».

БРА ЗІ ЛІЯ 
ЎСПОМ НІ ЛА, 
ЯК ЗА БІ ВАЦЬ

У Гру пе Е ўчо-

ра збор ная 

Бра зі ліі су-

стра ка ла ся з 

ка ман дай Кос та-Ры кі і толь кі ў 

да дат ко вы час змаг ла зда быць 

пе ра мо гу. Бра зіль цы не па-

каз ва лі ха рак тэр най для ся бе 

гуль ні, а іх зор ка Ней мар, хоць 

і змя ніў «лок шын ную» пры чос-

ку, не быў асаб лі ва за ўваж ны 

на по лі, хі ба толь кі сі му ля цы яй 

у штраф ной са пер ні ка, якую 

суд дзя вы крыў з да па мо гай 

ві дэа паў то ру і адмяніў раней 

прызначаны пенальці. Ка ман да 

Кос та-Ры кі прак тыч на ака па ла-

ся ка ля сва ёй штраф ной, ну а 

збор най Бра зі ліі ві да воч на не 

ха па ла хут ка сці, ды і з крэ а ты-

вам у ата ках бы лі праб ле мы. Да 

жа лю кос та ры кан цаў, яны не да-

цяр пе лі да ну ля вой ні чы ёй зу сім 

кры ху — на 91-й хві лі не Фі лі пэ 

Каў ціньё ўсё ж пра біў На ва са, а 

ўжо на 97-й на рэш це вы зна чыў-

ся і сам Ней мар. 

Ну, а ка ман да Ар ген ці ны пас-

ля па ра жэн ня з лі кам 0:3 ад Хар-

ва тыі пе ра жы вае цяж кія ча сы. 

Асаб лі ва да ста ла ся га лоў на му 

трэ не ру Хор хе Са мпа о лі. Раз'-

юша ныя заў зя та ры пас ля мат ча 

гань бі лі яго, не выбіраючы слоў, 

і на ват пля ва лі ў яго бок і кі да лі 

бу тэль кі. Да лей — горш, фут ба-

ліс ты збор най друж на па пра сі лі 

пры зна чыць но ва га трэ не ра на 

матч су праць ка ман ды Ні ге рыі. 

Як ба чым, у ар ген цін скім ка ра-

леў стве поў ны раз лад, а чэм пі ён 

све ту 1978 го да ў скла дзе Ар-

ген ці ны Ма рыа Кем пес за явіў, 

што «збор ная Ар ген ці ны не з'яў-

ля ец ца ця пер ка ман дай. Я ба чу

шмат «сяб роў Ме сі» і не ба чу 

«парт нё раў Ме сі».

Іван КУ ПАР ВАС.

ЗдарэннеЗдарэнне  

НА «ФАН ДА КУ» 
АД БЫЎ СЯ ВЫ БУХ
Та кое па ве дам лен не па сту пі-

ла ў МНС ка ля сямі га дзін уве-

ча ры 21 чэр ве ня. Ра та валь ні кі, 

якія пры бы лі на мес ца зда рэн ня, 

уба чы лі, што з бу дын ка за во да 

драў ня наст руж ка вых пліт ва ліць 

дым, так са ма част ко ва раз бу ра-

ны сэнд віч-па нэ лі і вы бі та шкло.

— Ка лі ад бы ло ся зда рэн не, то 

ў цэ ху зна хо дзі лі ся 22 ра бо чыя, — 

па ве да міў афі цый ны прад-

стаў нік Мі ніс тэр ства па над-

звы чай ных сі ту а цы ях Ві таль 

НА ВІЦ КІ. — Апё кі атры маў апе-

ра тар участ ка суш кі і сар ці роў кі. 

Ён шпі та лі за ва ны. Яшчэ дзвюм 

ра бот ні цам аскол кі ня знач на па-

дра па лі ску ру. Па жар быў апе ра-

тыў на лік ві да ва ны. Пры чы на вы-

бу ху вы свят ля ец ца, але ў якас ці 

ад ной з вер сій раз гля да ец ца па-

ру шэн не тэх ніч на га рэг ла мен ту.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.


