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Асця рож на: ка ву ны!

Гэ тая смач ная ягада так і 

ва біць сва ёй яр кай мя кац цю з 

ву ліч ных пры лаў каў. Ня даў на 

не ўтры ма ла ся і ку пі ла чац вяр-

цін ку ва гой амаль шэсць кі ло. 

Ад да ла сем руб лёў і ні коль кі не 

па шка да ва ла — сма ка та! Але 

Вя ча слаў Гур скі ад крыў мне 

во чы.

— Гэ та доб ра, што ўсё скон-

чы ла ся без на ступ стваў, — 

стро га ад зна чыў ён. — Па-пер-

шае, пра да ваць ка ву ны ў раз-

рэ за ным вы гля дзе ка тэ га рыч-

на за ба ро не на, на ват ка лі 

ёсць умо вы для іх мыц ця. 

Па-дру гое, са ма лу пі на гэ-

та га пра дук ту вы сту пае як 

транс парт ная ўпа коў ка — 

ка вун і на зям лі ля жыць, і 

едзе не зра зу ме ла як, і пра-

да ец ца не ў стэ рыль ных 

умо вах. Не факт, што яго, 

пе рад тым як раз рэ за лі, 

па мы лі. А мя каць ка ву на — 

цу доў нае ася род дзе для 

рос ту і раз мна жэн ня мік ра-

ар га ніз маў, асаб лі ва ў цёп-

лае на двор'е. На спя ко це на 

пра ця гу дзвюх га дзін у сот ні 

ра зоў па вя ліч ва ец ца коль-

касць мік ра ар га ніз маў і ад-

па вед на іх так сі наў. Па куль 

ча ла век да ня се гэ ты ка вун 

да до му, за ра за мо жа рас паў-

сю дзіц ца па ўсёй мя ка ці. Ка го 

мы толь кі на па верх ні ка ву ноў 

не зна хо дзі лі — і саль ма нел, 

і ста фі ла ко ка вых бак тэ рый, і 

ін шыя не менш не бяс печ ных 

мік ра ар га ніз маў. Асаб лі ва 

ры зы ку юць па жы лыя лю дзі, 

дзе ці і тыя, у ка го аслаб ле ны 

іму ні тэт. Мы ад соч ва ем сі ту-

а цыю, пры цяг ва ем ві на ва тых 

да ад каз нас ці, але ганд лё вых 

пунк таў шмат, да кож на га не 

пры ста віш пра вя ра ю ча га. Ідзе 

сіс тэм ная ра бо та, але па ру-

шэн няў ха пае. Час та яны звя-

за ны яшчэ і з тым, што рэа лі-

за цыя ажыц цяў ля ец ца без да-

ку мен таў аб якас ці і бяс пе цы. 

Ка лі мы не мо жам пра ве рыць 

ка нал па ста вак, зды ма ем та-

вар з рэа лі за цыі.

— Мо жа, тут неш та не так? 

Вя до ма ж, што ка ву ны па спя ва-

юць блі жэй да во се ні, — ці каў-

лю ся ў спе цы я ліс та.

— У чэр ве ні пра вя ра лі на 

пры сут насць ніт ра таў і ка ву ны 

з ды ня мі, і ка бач кі з буль бай, 

ін шую се зон ную га род ні ну — 

усё ў нор ме. Да якас ці прэ тэн-

зій ня ма. Прос та ка ву ны рас-

туць у роз ных клі ма тыч ных зо-

нах — у чэр ве ні пры яз джа юць 

да нас з Ка зах ста на, по тым 

ідуць Уз бе кі стан, Та джы кі стан, 

блі жэй да во се ні Укра і на. Усе 

яны роз ныя па скла дзе, фор-

ме, вы гля дзе. Са праў ды, ка лі 

нех та ку піў блед ны ва ры янт з 

той жа Укра і ны і па раў ноў вае з 

чыр во ным з Ка зах ста на, у яго 

склад ва ец ца ўра жан не, што 

дзесь ці пад ма ну лі. Але гэ та 

не так. На ват з ад ной клі ма-

тыч най зо ны ка ву ны бы ва юць 

роз ныя — тут усё за ле жыць ад 

сор ту, ча су па сад кі, да гля ду. 

Усе ка ву ны, якія пры яз джа-

юць да нас, пра хо дзяць ла ба-

ра тор ны кант роль і атрым лі-

ва юць да ку мен ты аб якас ці і 

бяс пецы.

Гры бы з яга да мі 
так са ма 
бы ва юць роз ныя

Асаб лі ва пры ваб на гэ ты та-

вар вы гля дае ў вы пад ко вых 

ганд ля роў. У так зва ных дач-

ні каў або ба бу лек, якія кля нуц-

ца, што ў іх усё чыс цень кае, 

толь кі што з град кі або ле су. 

Вой, як хо чац ца ў гэ та ве рыць. 

На ват спы тац ца пра па пер ку 

аб са ні тар ным кант ро лі со рам-

на. А рап там ча ла век па крыў-

дзіцца?

— Не са ро мей це ся, — ра іць 

спе цы я ліст. — На рын ках ёсць 

ве тэ ры нар на-са ні тар ная ла ба-

ра то рыя, дзе пра во дзіц ца пра-

вер ка ягад і гры боў, у тым лі ку 

на ра ды я цыю. Шмат хто гэ та іг-

на руе. А лю дзі куп ля юць на сваю 

ры зы ку. Не вя до ма, дзе гэ та ўсё 

збі ра ла ся, коль кі за хоў ва ла ся, 

як да стаў ля ла ся. У рэш це рэшт, 

вы не ве да е це, ці зда ро вы той 

ча ла век, у яко га вы куп ля е це. 

Мо жа, ён на су хо ты хво ры або 

яшчэ на неш та, што пе рад аец ца 

пры кан так це. А гры бы на огул 

у вы пад ко вых лю дзей куп ляць 

нель га. На ват ка лі гэ та вя до-

мыя ўсім лі січ кі. Вы ж не ве да-

еце, дзе яны збі ра ла ся. Гры бы 

вель мі моц на на за па шва юць ра-

ды я цыю і цяж кія ме та лы. Як па-

каз ва юць шмат га до выя да сле-

да ван ні, 15 % уся го та го, што да 

нас пры но сяць, з пе ра вы шэн нем 

ра ды я цыі. Час та атруч ва юц ца 

ўмоў на ядо мы мі гры ба мі — смя-

рот ны вы па дак па за ле тась звя-

за ны са страч ка мі. Жа лез нае 

пра ві ла: не ве да еш, не бя ры. 

У 2015 го дзе на Ма гі лёў шчы не 

22 ча ла ве кі атру ці лі ся гры ба мі, 

у 2016-м — 27, два з якіх па-

мер лі, у 2017-м — 36 атру ці лі ся, 

адзін па мёр. У 2018 го дзе ле-

та бы ло су хое, та му абы шло ся 

12 па цяр пе лы мі.

Пе чань з го рыч чу, 
хал ва з кад мі ем, 
гра на та вы сок 
з фар ба валь ні кам

Ня даў на ку пі ла пя чон ку трас-

кі па смеш най ца не, ад кры ла, 

ды так і не змаг ла з'ес ці. За мест 

апе тыт на га ка ва лач ка там ка-

мя ком ля жа ла ней кая не пры-

гляд ная раз дроб ле ная ма са.

— Апош нім ча сам час та ста-

лі скар дзіц ца на пе чань трас-

кі, — за ўва жае Вя ча слаў Гур-

скі. — Але лю дзі са мі ві на ва тыя. 

Ёсць кан сер вы, пры га та ва ныя 

з толь кі што вы лаў ле най ры бы, 

і ёсць з за ма ро жа най сы ра ві-

ны. Па тра ба ван ні да све жай 

і за ма ро жа най роз ныя. Апош-

няя, на прык лад, гар чыць. За тое 

тан ней шая. Лю дзі, якія гэ та га 

не ве да юць, куп ля юць, а по-

тым звяр та юц ца да нас. Што 

тут ска заць? Чы тай це ўваж лі ва 

мар кі роў ку.

Шмат па сту пае зва ро таў па 

су ха фрук тах. Бы вае, што вы-

твор ца за яў ляе та вар эліт на га ві-

ду, а на са мрэч ідзе пе ра сор ці ца. 

Ле тась бы ла скар га на ін жыр, які 

за бра дзіў, яшчэ ад на па сту пі ла 

ўжо сё ле та. Бы лі прэ тэн зіі і да 

чар на слі ву. Час та лю дзі трап ля-

юць у паст ку, ка лі куп ля юць пра-

дук ты па ін тэр нэ це або з рук. На 

кож ны пра дукт ёсць свой ДАСТ, 

або СТБ, або тэх ніч ныя ўмо вы, 

дзе пра пі са ны ўсе па тра ба ван ні 

да яго. І яны па він ны вы кон вац-

ца. На на шым сай це ёсць рэ-

естр — пе ра лік пра дук цыі, якая 

не ад па вя дае па тра ба ван ням і 

якую ле пей не куп ляць.

Апош нім ча сам вы яў ля ем 

кан ды тар скую пра дук цыю з кан-

сер ван та мі, якія не бы лі за яў ле-

ны ў мар кі роў цы, — сар бі на вая 

кіс ла та, бен зой ная. Гэ та да ты-

чыц ца не ка то рых най мен няў ім-

парт на га зе фі ра. А на прык лад, 

у хал ве ад на го з вы твор цаў бы-

ло ўста ноў ле на пе ра вы шэн не 

кад мію — да стат ко ва сур' ёз нае 

па ру шэн не, бо кад мій — цяж кі 

ме тал. Зе фір ін ша га вы твор цы 

ўтрым лі ваў сяр-

ніс тую кіс ла ту, 

але на мар кі роў-

цы гэ та не бы ло 

па зна ча на. Гэ ты 

кан сер вант вы ка-

рыс тоў ва ец ца для 

апра цоў кі яб лыч-

най сы ра ві ны, але 

ка лі яго вы ка рыс-

тоў ва юць больш 

за 10 мі лі гра маў 

на кі ла грам, гэ та 

трэ ба ўказ ваць. 

Су стра ка лі ся фі-

ні кі з дыя ксі дам се ры, які ні дзе 

не быў па зна ча ны. Ім звы чай на 

апра цоў ва юць са да ві ну для па-

ска рэн ня пра цэ су суб лі ма цыі. 

У мяс ных паў фаб ры ка тах зна-

хо дзі лі кі шэч ныя па лач кі і ін шыя 

мік ра ар га ніз мы. Боль шасць з іх 

гі не пры тэр міч най апра цоў цы, 

але ж не пры ем на. Быў вы па-

дак, ка лі ў гра на та вым со ку мы 

знай шлі сін тэ тыч ны фар ба валь-

нік — «жоў ты со неч ны за хад». 

Ён не за ба ро не ны, але па він-

на быць па пя рэ джан не, што 

дзе цям да трох га доў та кі сок 

нель га ўжы ваць. З мар кі роў-

ка мі на огул шмат па ру шэн няў, 

вы яў ля ем хар чо выя да баў кі, 

якія хоць і не за ба ро не ны, але 

іх трэ ба па зна чаць.

На што скар дзім ся?
Ка лі ле тась у Ма гі лёў скі аб-

лас ны цэнтр гі гі е ны, эпі дэ мі я-

ло гіі і гра мад ска га зда роўя за 

паў го да па сту пі ла 54 зва ро ты 

ад на сель ніц тва, то сё ле та за 

та кі ж пе ры яд — 65. Ад на з 

рас паў сю джа ных пры чын — 

на быц цё не даб ра якас най 

пра дук цыі (скон чыў ся тэр мін 

за хоў ван ня або та вар са пса-

ваў ся яшчэ да та го, як гэ ты 

тэр мін прай шоў). Час цей за 

ўсё пад па гро зай аказ ва юц ца 

каў бас ныя або ма лоч ныя вы-

ра бы, са да ві на і ага род ні на, 

ры ба, кан сер вы. Пэў ная част-

ка гра ма дзян па ве дам ляе пра 

ад сут насць спец адзен ня ў 

пер са на лу, па ру шэн не та вар-

на га су сед ства (на прык лад, 

сы рая і га то вая пра дук цыя 

за хоў ва ец ца по бач). Шэ раг 

скар гаў да ты чыц ца па ру шэн-

няў у ра бо це аб ста ля ван ня 

аб' ек таў ганд лю або гра мад-

ска га хар ча ван ня — па вы ша-

ны шум, па боч ныя па хі. Ёсць і 

так зва ныя бес пад стаў ныя 

зва ро ты. У Цэнт ры зга да лі вы-

па дак, ка лі вя лі пе ра піс ку з ча-

ла ве кам на пра ця гу аж 9(!) га-

доў. Яго раз драж няў па вы ша ны 

шум ад аб ста ля ван ня кра мы і 

раз гру зач ная пля цоў ка пад вак-

ном. Улас нік ганд лё ва га аб' ек та 

зра біў за кры тую раз гру зач ную 

пля цоў ку, на вёў па ра дак з ха ла-

дзіль ным аб ста ля ван нем, але 

скарж нік не су па кой ваў ся, па-

тра ба ваў за мя ніць яму вок ны 

або знай сці ква тэ ру ў ін шым 

ра ё не го ра да. Скар га раз гля да-

ла ся ў су дзе, але не бы ла за да-

во ле на. Пе ра піс ка з за яў ні ком 

так са ма пры пы не на, бо тра пі ла 

ў раз рад бес пад стаў ных.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Стаў кі на па вер
Вы нік — кры мі наль ная спра ва 

і ўрон на 17 600 руб лёў
Да вер лі васць 34-га до ва га пра даў ца 

кіёска РУП «Бел са юз друк» у Лель чы цах 

па цяг ну ла буй ны ўрон для прад пры ем-

ства. Жан чы на пры ма ла стаў кі ад 30-га-

до ва га жы ха ра ра ё на, ад нак гро шы за 

ўдзел у ін тэр ак тыў ных гуль нях ад яго не 

атрым лі ва ла. У вы ні ку праз элект рон ны 

тэр мі нал «бяс плат на» прай шлі шмат лі кія 

апе ра цыі на су му 17 600 руб лёў, па ве дам-

ляе ўпраў лен не ін фар ма цыі і гра мад скіх 

су вя зяў МУС.

Пра ўрон ста ла вя до ма, ка лі ра бот нік кі ёс ка сы-

хо дзі ла ў дэ крэт ны ад па чы нак. Пры пры ёме-пе ра-

да чы спраў рэ ві зій ная ка мі сія вы яві ла па ру шэн ні, 

пра якія па ве да мі ла пра ва ахоў ні кам. Як уста на ві лі 

апе ра тыў ні кі, у кі ёс ку муж чы на рэ гу ляр на ра біў 

стаў кі, у тым лі ку буй ныя. Пры гэ тым да пэў на га 

мо ман ту праб ле мы з апла тай па слуг у яго ні ко лі 

не ўзні ка ла. Мяр ку ец ца, што фі нан са вая ста біль-

насць муж чы ны, у тым лі ку буй ныя вый гры шы, 

пад ку пі ла пра даў ца, і ў да лей шым па прось бе клі-

ен та яна па ча ла пры маць стаў кі «на вэк саль».

Муж чы на абя цаў вяр нуць гро шы ў ка су, як 

толь кі ла та рэя ака жац ца вый грыш най. Ад нак 

гэ та га так і не ад бы ло ся, ня гле дзя чы на на яў-

насць уда лых ста вак. У да чы нен ні да муж чы ны 

за ве дзе на кры мі наль ная спра ва за пры чы нен-

не ма ё мас най шко ды без пры кме таў кра дзя жу, 

здзейс не нае ў буй ным па ме ры. Ра ней гра ма-

дзя нін пры цяг ваў ся да кры мі наль най ад каз нас-

ці за кра дзеж і па ла выя зно сі ны і ін шыя дзе ян ні 

сек су аль на га ха рак та ру з асо бай, якая не да-

сяг ну ла шас нац ца ці га до ва га ўзрос ту.

Скраў ма та цыкл 
і ад ра зу ж 

пра даў зна ё ма му
Гіс то рыя зда ры ла ся ў вёс цы Кі мія Ба ры-

саў ска га ра ё на. Два ад на вяс коў цы поз нім 

ве ча рам вы ра шы лі зла дзіць за стол ле і, 

каб не губ ляць час, па спірт ное ад пра ві-

лі ся на ма та цык ле ад на го з муж чын. Вяр-

нуў шы ся з кра мы, ула даль нік ча мусь ці не 

стаў ста віць транс парт ны сро дак у двор 

свай го до ма, а пры ха ваў не па да лёк.

Як па ве дам ляе Ба ры саў скі РУ УС, на заўт ра 

мяс цо вы жы хар не знай шоў ні сяб ра, ні ма та-

цык ла. Муж чы на быў упэў не ны, што ме на ві та 

ўча раш ні са бу тэль нік да тыч ны да знік нен ня, 

і раз ліч ваў да мо віц ца аб вяр тан ні ма ё мас ці. 

Але 24-га до вы пры яцель пас ля ін цы дэн ту на 

су вязь вы хо дзіў не ах вот на, а на пы тан ні, дзе 

ма та цыкл, ад каз ваў ня пэў на.

У вы ні ку праз ме сяц ула даль нік вы му ша ны 

быў звяр нуц ца па да па мо гу ў пра ва ахоў ныя ор га-

ны. І са праў ды, зда гад кі муж чы ны па цвер дзі лі ся: 

угон шчы кам быў той са мы ад на вяс ко вец. Ма ла-

ды ча ла век пры знаў ся ў зроб ле ным і рас ка заў, 

што ідэя вы крас ці ма та цыкл у яго ўзнік ла спан-

тан на. Кра дзе нае зла мыс нік не ўза ба ве пра даў 

сва ім зна ё мым за сім ва ліч ную су му, а атры ма-

ныя гро шы вы дат ка ваў на свае па трэ бы.

Скра дзе ны ма та цыкл кан фіс ка ва лі і вяр ну-

лі ўла даль ні ку. У да чы нен ні да па да зра ва на га 

рас па ча та кры мі наль ная спра ва, яму па гра жае 

да пя ці га доў па збаў лен ня во лі.

Страцілі і сябра, 
і грошы

Ашу кан скім шля хам 22-га до вы мін ча нін 

за ва ло даў та кой су май ця гам го да, па ве-

дам ляе ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

У мі лі цыю звяр нуў ся адзін з пад ма ну тых. Ма-

ла ды ча ла век па ве да міў, што яго та ва рыш за ві-

на ва ціў ся яму тры ты ся чы до ла раў і не жа дае іх 

ад да ваць. Як ака за ла ся, 22-га до вы зла мыс нік 

па зы чыў гро шы ў свай го сяб ра ні бы та на ад-

крыц цё біз не су і па абя цаў, што як толь кі «рас-

кру ціць» сваю спра ву, ад ра зу ж вер не доўг. Для 

па цяр пе ла га спа ку са бы ла вя лі кая — «біз нес-

мен» па абя цаў вяр нуць доўг у двай ным па ме ры. 

Але гро шай па цяр пе лы так і не да ча каў ся.

Пра ва ахоў ні кі ўста на ві лі, што на «ву ду» 22-га-

до ва га мін ча ні на тра пі ла ледзь не ўсе ата чэн не 

зла мыс ні ка. Як ака за ла ся, ма ла ды ча ла век на 

роз ных пад ста вах, у тым лі ку і на ля чэн не ма ці, 

пра сіў гро шы ў сва іх зна ё мых, пас ля ча го ла дзіў 

са бе шы коў нае жыц цё. Гро шы зла мыс нік вы дат-

ка ваў на ка зі но, гуль ня выя аў та ма ты і рэ ста ра ны. 

Агу лам ма ла ды ча ла век за ві на ва ціў ся сва ім та-

ва ры шам ка ля дзе ся ці ты сяч до ла раў.

За тры ма ны ра ней ужо пры цяг ваў ся да кры-

мі наль най ад каз нас ці за кра дзеж. Атры ма ныя 

ад про да жу гро шы так са ма прай граў у ка зі но.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ну і ну!Ну і ну!

АН ТА ЛО ГІЯ 
АШУ КАН СТВА

У тэ му
На мес нік на чаль ні ка ін спек цыі Ма гі лёў скай ін спек цыі 

Дзярж стан дар та На тал ля ЖУ КА ВА:

— Пра вер кі па каз ва юць, што ў ганд лі не ўсё так чыс та са 

срод ка мі вы мя рэн ня. З 2039 вы ба рач на пра ве ра ных адзі нак 

больш за па ло ву ва гаў не га ран та ва лі дак лад насць вы ні каў. 

Па ру ша лі ся пра ві лы ка ры стан ня вы мя раль ны мі пры бо ра мі пры 

вод пус ку та ва раў — іх ста ві лі на ня ўстой лі выя драў ля ныя і 

кар дон ныя скры ні (па він на быць тры ва лая га ры зан таль ная 

па верх ня), вы ка рыс тоў ва лі бы та выя ва гі, што на огул не да пу-

шчаль на.

Па пра ві лах, ва гі што год па він ны па вя рац ца ў ор га нах дзяр-

жаў най мет ра ла гіч най служ бы. На іх, а так са ма на драў ля ныя 

мет ры, ру лет кі і ін шыя срод кі вы мя рэн ня па ві нен быць на не се ны 

ка ля ро вы га ла гра фіч ны знак у вы гля дзе на леп кі. Кож ны год 

га ла гра ма змя ня ец ца па ко ле ры. На прык лад, у 2018 го дзе яна 

бы ла чыр во ная, а у 2019-м — зя лё ная. Ва гі па він ны ста яць так, 

каб спа жы вец ба чыў гэ тую га ла гра му.

Спіс забароненай да продажу прадукцыі.
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