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Кі да ец ца ў во чы ба гац це ай чын най 
са да ві ны: яб лы кі — на лю бы смак 
і густ. Кі ла грам «ка ву но ва га лі го ля» 
ста не ва шым уся го за 20 ты сяч 
руб лёў, па тым жа кош це ідуць 
ан то наў кі — іх над звы чай шмат на 
пры лаў ках. Не ка то рыя пра даў цы 
ад да юць усе па пу ляр ныя ай чын ныя 
га тун кі ў ся рэд нім па 15 ты сяч руб лёў 
за кі ла грам. Бе ла рус кія гру шы 
ідуць па 18—20 ты сяч. Над звы чай 
спа ку шаль на вы гля да юць вя ліз ныя, 
са ка ві тыя «бэ ры» па 35 ты сяч руб лёў 
за кі ла грам. Ка лі па раў наць, то гру шы 
да ра жэй шыя за ман да ры ны, якія 
пра да юць па 25—30 ты сяч. Ана на сы 
мож на ад шу каць па 20—40 ты сяч 
руб лёў за кі ла грам.

На пры лаў ках ха пае хур мы га тун ку «ка кі», 
але вар та не тра ціць піль нас ці пры вы ба ры пла-
доў. На прык лад, ад да ва лі кі ла грам на пер шы 
по гляд не бла гіх «ка кі» за дзе сяць ты сяч руб лёў. 
Вы яві ла ся, што хур ма на са мрэч па бі тая і мес-
ца мі пад гні лая, трэ ба вы ра заць мя каць. Для 
па раў на ння: пры го жая вя ліз ная хур ма каш туе 
ў два ці два з па ло вай ра зы да ра жэй (за гэ тую 
су му мож на за браць і кі ло грэй пфру таў). Па доб-
ная сі ту а цыя на зі ра ла ся з ба на на мі: счар не лыя 
і не пры го жыя ад да ва лі па 10 ты сяч руб лёў, а 
жоў тыя і вя лі кія — па 18. За 18 ты сяч руб лёў 
мо жа да зво ліць са бе адзін плод ава ка да аль-
бо паў кі ла гра ма ві на гра ду га тун ку «кіш міш». 
Пры го жыя вя ліз ныя азер бай джан скія гра на ты 
ста нуць ва шы мі за 30 ты сяч руб лёў за кі ла грам. 
Па тым жа кош це зной дзец ца су ніч нае кі ві. Са-

мы ві та мін ны су праць прас туд ны пра дукт — лі-
мон — пра да юць у ся рэд нім па 45 ты сяч руб лёў 
за кі ла грам. Да рэ чы, да даў шы да гэ тай су мы 
яшчэ 15 ты сяч, змо жа це за браць літ ро вы сло ік 
цу доў ных буй ных жу ра він аль бо тры кі ла гра мы 
«мус кат на га» ка ву на.

Пры го жыя чыр во ныя па мі до ры ад да юць у 
ся рэд нім па 40-45 ты сяч за кі ла грам, чэ ры ёсць 
як па той жа ца не, так і да ра жэй — 70 ты сяч 
(да рэ чы, па та кім кош це мне па ра і лі за браць 
40-гра мо вы па ке цік су ша ных бе лых гры боў, 
аку рат для су пу). Пе рац, пе кін ская ка пус та, 
ка бач кі ў на яў нас ці па 35 ты сяч руб лёў за кі-
ла грам. Агур кі ў па раў на нні з імі тан ныя: кош-
та вая план ка па чы на ец ца ад 10 ты сяч руб лёў 
і да хо дзіць у ся рэд нім да 25 ты сяч руб лёў за 
кі ла грам. За дзе сяць ты сяч руб лёў пра па ну юць 
кі ла грам морк вы аль бо бу ра коў ці буль бы, хоць 
апош нюю мож на знайс ці і ў два ра зы тан ней. 
Кі ла грам ка пус ты ідзе па кош це стаг ра мо ва-
га пуч ка зя лё най цы бу лі — 9 ты сяч руб лёў, на 
та кую ж су му мож на на быць дзве га лоў кі час-
на ку. Са лен няў так са ма да стат ко ва. Ква ша ная 
ка пус та да буль бач кі ёсць па 30—35 ты сяч за 
кі ла грам, морк ва па-ка рэй ску да ра жэй на 15 
ты сяч руб лёў.

Лі чыль нік «Звяз ды»
(Цэ ны за кі ла грам, ка лі не па зна ча на ін шае.)

Са ла хат няе, са лё нае — 100—145 тыс.
Са ла све жае — 45—100 тыс.
Па лянд ві ца — 200—250 тыс.
Сві ні на (фі ле) — 100 тыс.
Яла ві чы на (фі ле) — 100—140 тыс.
Яла ві чы на (кум пяк) — 130—140 тыс.
Ку ра ня (кум пяч кі) — 37 тыс.

Сар дэль кі «Ама тар скія» — 82 тыс.
Сер ве лат «Крам лёў скі» — 116 тыс.
Саль ці сон хат ні — 100 тыс.
Строн га сла ба са лё ная — 280 тыс.
Сём га сла ба са лё ная (200 г) — 80 тыс.
Се ля дзец сла ба са лё ны — 58 тыс.
Хам са сла ба са лё ная — 45 тыс.
Са ча ві ца (800 г) — 24 тыс.
Рыс круг лы (800 г) — 14 тыс.

Грэч ка (800 г) — 15 тыс.
Про са (800 г) — 8,5 тыс.
Алей сла неч ні ка вы ра фі на ва ны (1 л) — 
25—30 тыс.
Яй ка ку ры нае Д-1 (дзя ся так) — 16—21 тыс.
Яй ка пе ра пя лі нае (20 шт.) — 27 тыс.

Ка ця ры на РА ДЗЮК. radziuk@zviazda.by
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Ра бот ні кі пра ку ра ту ры вы яві лі на 
Ві цеб шчы не ня ма ла па ру шэн няў 
па тра ба ван няў Ды рэк ты вы №3 ад 
14 чэр ве ня 2007 го да (у но вай рэ дак-
цыі ды рэк ты ва мае наз ву: «Аб пры-
яры тэт ных на прам ках ума ца ван ня 
эка на міч най бяс пе кі дзяр жа вы»).

— Быў пра ве дзе ны ма ні то рынг сель-
гас прад пры ем стваў у пе ры яд пад рых тоў-
кі да пра цы ў зі мо вых умо вах. Асаб лі вая 
ўва га на да ва ла ся вы ка нан ню пра ві лаў 
і ўмоў за хоў ван ня сель ска гас па дар чай 
тэх ні кі, збож жа, угна ен няў, утры ман ня 
жы вё лы. Да рэ чы, ле тась ад каз ным асо-
бам, у тым лі ку і кі раў ні кам абл вы кан-
ка ма, рай вы кан ка маў, не ад на ра зо ва 
ўказ ва ла ся на па ру шэн ні. Ся род іх ня-
доб ра сум лен нае за хоў ван не ўлас нас ці 
ў пе ры яд па сяў ной кам па ніі, убор кі і пры 
за бес пя чэн ні за ха ва нас ці но ва га ўра-
джаю. Ад нак і чар го вы раз па тра ба ван ні 
Ды рэк ты вы пра іг на ра ва лі, — па ве да мі ла 
«Звяз дзе» стар шы пра ку рор ад дзе ла 

па на гля ду за вы ка нан нем за ка на даў-
ства і за кон на сцю пра ва вых ак таў пра-
ку ра ту ры Ві цеб скай воб лас ці Воль га 
ГРЫЦ КЕ ВІЧ.

На тэ ры то рыі сель ска гас па дар чых 
прад пры ем стваў па вя лі чы ла ся коль касць 
кра дзя жоў. Для па раў на ння: у 2014 го дзе 
іх бы ло ка ля 90, а ле тась — больш за 125. 
Ад на з пры чын — ад сут насць на леж на га 
до гля ду за ма ё мас цю ў гас па дар ках.

Пад час рэй ду ў Сен нен скім ра ё не 
кант ра лё ры не су стрэ лі на ме ха ні за-
ва ным два ры вар таў ні ка, але ўба чы лі 
ад чы не ныя бра му і ка бі ны тэх ні кі, а так-
са ма... пус тыя бу тэль кі з-пад спірт но-
га. І ў ін шай гас па дар цы та го ж ра ё на 
па доб ная кар ці на. Там жа збож жа са 
скла да вы сы па ла ся на ву лі цу праз спа-
рах не лыя сце ны.

Не ўбе ра га юць сце ны і мі не раль ныя 
ўгна ен ні ў ад ной з гас па да рак Шар каў-
шчын ска га ра ё на: трап ля юць на іх дождж 
і снег. Ту ды так са ма лёг ка мо жа зай сці 
лю бы ста рон ні ча ла век. Пра ўсе гэ тыя 

не да хо пы пра ку ра ту рай ра ё на ра ней ужо 
бы лі ін фар ма ва ныя ад каз ныя асо бы, але 
сі ту а цыя за ста ла ся ня вы праў ле най.

Ва Ушац кім ра ё не ле тась з аб' ек таў 
прад пры ем стваў аг ра пра мыс ло ва га 
комп лек су здзейс не на 17 кра дзя жоў, з 
іх 11 — у ААТ «Ушац кі рай аг ра сэр віс».

— Пра што га ва рыць, ка лі ў вы шэй-
зга да най ар га ні за цыі на фер ме, якая не 
вы ка рыс тоў ва ец ца, ад сут ні ча лі акон ныя 
ра мы, ва ро ты бы лі ад чы не ны мі, а ўнут ры 
яе зна хо дзі ла ся ха ла дзіль нае аб ста ля-
ван не, — абу ра ец ца стар шы пра ку рор.

У Ар шан скім ра ё не пас ля жні ва кам-
байн за стаў ся ў по лі. З ма шы ны скра лі 
аку му ля тар ныя ба та рэі кош там больш 
за 6,7 міль ё на руб лёў.

Уся го пра ку ро ры ра ё наў пад рых та ва лі 
26 прад стаў лен няў і столь кі ж прад пі сан-
няў аб лік ві да цыі па ру шэн няў за ко на. Да 
дыс цып лі нар най і ад мі ніст ра цый най ад-
каз нас ці пры цяг ну лі 11 ча ла век.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

Жы хар Го ме ля са ма воль на 
за ха піў больш за пяць со так 
зям лі ка ля са ма га Цэнт раль на га 
рын ку. На іх ён па бу да ваў 
дом і па мяш кан ні, якія 
вы ка рыс тоў ва юц ца пад скла ды 
мяс цо вы мі прад пры маль ні ка мі. 
На мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 
Ка мі тэ та дзярж кант ро лю 
Го мель скай воб лас ці Анд рэй 
Пры ко та ад зна чае, што больш 
за пяць га доў Го мель скім 
гар вы кан ка мам не пры ма юц ца 
ме ры, каб вы зва ліць пры над нае 
мес ца ад са ма воль ных па бу доў.

— Згод на з той ін фар ма цы яй, якая ў 
нас ёсць, гра ма дзя нін з'яў ляў ся ды рэк та-
рам ка мер цый най струк ту ры па вы твор-
час ці мэб лі. Да та го ж, зда ваў у арэн ду 
прад пры маль ні кам не за кон на па бу да ва-
ныя скла ды. Яму і да гэ туль праз да ро гу 
но сяць та вар для за хоў ван ня. Пра гэ ты 
факт у го мель скім гар вы кан ка ме ве да-
юць больш за два га ды. Але ж, пэў на, 
ёсць ней кая маўк лі вая зго да, — лі чыць 
Анд рэй Пры ко та. — Га во раць, што ў ча-
ла ве ка трое дзя цей і та му гэ ты дом не 
бу дуць зно сіць. Між тым ва ўлас нас ці гэ-
та га гра ма дзя ні на яшчэ за рэ гіст ра ва ны 
жы лы дом пло шчай 900 кв. м у па сёл ку 

Па ля ны Чон каў ска га сель са ве та і ква-
тэ ра. Згод на з за ка на даў ствам, ле га лі-
за ваць гэ тую са ма воль ную ка пі таль ную 
па бу до ву на са ма воль на за ня тым участ-
ку не атры ма ец ца. Ёсць толь кі адзін ва-
ры янт — знос.

А тым ча сам гра ма дзя нін ро біць са-
ма воль ныя ўрэз кі да во да пра во да, га зу, 
элект рыч нас ці. Пра та ко лы ад па вед ныя 
служ бы скла да юць, яго ад клю ча юць, 
а ён ро біць гэ та зноў. Між тым про даж 
толь кі гэ та га зя мель на га ўчаст ка праз 
аў кцы ён ныя тар гі да зво ліў бы за бяс пе-
чыць да дат ко вае па ступ лен не ў мяс цо вы 
бюд жэт не менш за Br0,4 млрд.

Кант ра лё ры здзіў ля юц ца і ін шым 
фак там без гас па дар ча га стаў лен ня да 
зям лі ў аб лас ным цэнт ры, дзе по пыт 
на ўчаст кі і іх кошт у 5—10 ра зоў вы-
шэй шыя, чым у ра ё нах. (Ка даст ра вая 
вар тасць зя мель ных участ каў у цэнт ры 
Го ме ля пад офі сы за 1 кв. м скла дае 
$160. Пад ін ды ві ду аль ную за бу до ву — 
больш за $30.)

У ме жах пра вер кі вы яў ле на больш 
за 40 зя мель ных участ каў агуль най 
пло шчай 3 га, якія за рас лі пус та зел-
лем і хмыз ня ка мі, а ў мно гіх вы пад ках 
за хлам ле ныя смец цем. Два га ды та му 
су пра цоў ні кі КДК па ве дам ля лі пісь мо-
ва ў Го мель скі гар вы кан кам, што та кія 

зем лі ёсць на ву лі цах Пля ха на ва і Ра-
га во га.

Ле тась Го мель скім гар вы кан ка мам у 
ра ё не ін ды ві ду аль най жы лой за бу до вы 
Ра ма на ві чы бы ла пра ве дзе на ін вен та-
ры за цыя. Прад пі сан ні на кі ра ва ны па 600 
зя мель ных участ ках. Больш чым па ло ва 
гра ма дзян пас ля гэ та га пры сту пі лі да 
асва ен ня, 170 ад участ каў ад мо ві лі ся, 
а ас тат нія ні я кіх мер не пры ня лі. Ужо 
сё ле та су пра цоў ні кі КДК вы яві лі 40 зя-
мель ных участ каў у пер ша род ным ста не. 
Згод на з за ка на даў ствам, ка лі гра ма дзя-
нін на пра ця гу го да ха ця б не за клаў фун-
да мент жы ло га до ма, зя мель ны ўчас так 
кан фіс ку ец ца. У той жа час ка ля 1000 
ча ла век на ліч ва ец ца ў чар зе жа да ю чых 
атры маць зям лю.

Уся го па вы ні ках пра ве рак, пра ве дзе-
ных ле тась, вы яў ле на больш за 710 га 
зям лі, якая не вы ка рыс тоў ва ец ца, у Вет-
каў скім, Доб руш скім, Ло еў скім, Ма зыр-
скім ра ё нах Го мель скай воб лас ці. Ця пер 
Ка мі тэ там дзярж кант ро лю Го мель скай 
воб лас ці раз гля да ец ца пы тан не аб пры-
цяг нен ні да ад каз нас ці асоб, якія да пус ці-
лі па ру шэн ні зя мель на га за ка на даў ства.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
іost@zvіazda.by
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Май на ўвазеМай на ўвазе  ��

«ТЭ ЛЕ ФОН НАЯ»
НЕ ЗА КО НА ПА СЛУХ МЯ НАСЦЬ

Яна па гра жае не толь кі штра фам, 
але і тра ге ды яй на да ро зе

Дзяр жаў та інс пек цыя Гро дзен шчы ны б'е тры во гу: 
ка лі ў 2014 го дзе за вы ка ры стан не тэ ле фон най 
су вя зі пад час ру ху аў та ма бі ля да ад каз нас ці 
пры цяг ну лі 544 кі роў цы, то ле тась — ужо 1140. 
Рост больш чым удвая! На ват з улі кам уз мац нен ня 
кант ро лю з бо ку ДАІ на «тэ ле фон ную» 
за ко на па слух мя насць за ру лём, мяр ку ю чы 
па гэ тай ста тыс ты цы, вель мі мно гім удзель ні кам 
да рож на га ру ху прос та пля ваць.

Пры гэ тым Дзярж-
аў та інс пе цыя звяр тае 
ўва гу, што вы ка ры-
стан не ма біль на га 
тэ ле фо на пад час кі-
ра ван ня аў та ма бі лем 
маг ло быць ад ной 
з пры чын пер шай у 
гэ тым го дзе смер ці 
на да ро зе. Так, ку ды 
больш ве ра год на, што 
бя да зда ры ла ся з-за вы ка ры стан ня лет ніх шын на за дняй во сі 
ма шы ны. Ад нак ДАІ не вы клю чае і ўплыў «тэ ле фон на га» фак-
та ру. Да рэ чы, у Аст ра вец кім ра ё не, дзе ад бы ло ся гэ тае ДТЗ, 
коль касць фак таў па ка ран ня за ка ры стан не тэ ле фо нам пад час 
яз ды па вя лі чы ла ся з 5 у 2014 го дзе да 61 — у мі ну лым.

ДА ВЕ ДА МА:
За пер шае «тэ ле фон нае» па ру шэн не пад час ру ху аў та ма-

бі ля кі роў ца пад ля гае ад каз нас ці ў вы гля дзе па пя рэ джан ня 
аль бо штра фу да 2 ба за вых ве лі чынь (да 420 000 руб лёў). 
За паў тор нае па ру шэн не на пра ця гу го да штраф ныя санк цыі 
скла да юць ад 2 да 8 ба за вых ве лі чынь (420 000 — 1 680 000 
руб лёў).

Ву чо ныя сцвяр джа юць, што пры вы ка ры стан ні ма біль на га 
тэ ле фо на за ру лём з'яў ля ец ца так зва ны «ту нэль віжн» аль-
бо аб ме жа ва ны да ля гляд, ка лі не ўспры ма ец ца ін фар ма цыя 
звон ку. Рэ ак цыя на тую ці ін шую да рож ную сі ту а цыю ў кі роў-
цаў — ама та раў раз маў ляць па тэ ле фо не пад час яз ды мо жа 
быць за над та ма руд най. Гэ та ку ды больш не бяс печ на, чым 
раз маў ляць з па са жы рам аль бо слу хаць му зы ку.

Ві да воч на і тое, што вы ка ры стан не ма біль ных тэ ле фо наў 
так са ма зні жае ўва гу, па гар шае ка ар ды на цыю ін шых удзель-
ні каў да рож на га ру ху — пе ша хо даў. І ў вы пад ку ўзнік нен ня 
ава рый най сі ту а цыі на «зеб ры» ў іх бу дзе менш шан цаў пра-
віль на і хут ка зрэ а га ваць на па гро зу. На сён няш ні дзень бе-
ла рус кае за ка на даў ства не пра ду гледж вае ней кай ад каз нас ці 
за раз мо вы па тэ ле фо не на пе ша ход ным пе ра хо дзе. Але ж 
хі ба ёсць ца на ўлас на му жыц цю і зда роўю?

— Па ва жа ныя пе ша хо ды! Пе ра хо дзя чы да ро гу, не ад цяг-
вай це сваю ўва гу раз мо ва мі па тэ ле фо не і гля дзі це па ба ках 
столь кі ра зоў, коль кі гэ та не аб ход на для ва шай бяс пе кі, — 
за клі кае Дзяр жаў та інс пек цыя.

Так, іс ці на пра піс ная, але да лё ка не ўсі мі за свое ная.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. 
prakopchik@zviazda.by
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ПА ЧЫМ ЦЯ ПЕР ВІ ТА МІ НЫ ДЛЯ АР ГА НІЗ МА?
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А КАМ БАЙН «ЗА БЫ ЛІ» Ў ПО ЛІ

НА ХАБ СТВА МЕ ЖАЎ НЕ ВЕ ДАЕ?


