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(За кан чэн не. Па ча так на 1-й стар.)
Так, ме на вi та сё ле та спаў ня ец ца 

25 га доў з ча су на дан ня тэ ры то рыi ад-
чу жэн ня ста ту су за па вед нi ка (ство ра-
ны быў праз два га ды пас ля ава рыi на 
ЧА ЭС, у 1988 го дзе). Зям ля, якая зве-
да ла ней ма вер ныя па ку ты, з кры нi цы 
не бяс пе кi зра бi ла ся тэ ры то ры яй за гад-
ка вай i та ям нi чай, каш тоў най у пла не 
но вых да сле да ван няў, экс пе ры мен таў 
i ад крыц цяў. Усё час цей на ву коў цы 
ка жуць, што ра ды я цый на-эка ла гiч ны 
за па вед нiк па вi нен пе ра тва рыц ца ў на-
ву ко вую пля цоў ку су свет на га ўзроў ню. 
Што дня тут вя дуц ца ма нi то рын гi эка ло-
гii — гле бы, ва ды, па вет ра, рас лiн на га 
i жы вёль на га све ту. Чвэрць ста год дзя 
збi ра ец ца бяс цэн ны ма тэ ры ял, яко га ў 
су свет най прак ты цы яшчэ не бы ло.

Пе рад на вед ван нем 30-кi ла мет ро вай 
тэ ры то рыi я су стрэў ся з ды рэк та рам 
Па лес ка га дзяр жаў на га ра ды я цый-
на-эка ла гiч на га за па вед нi ка Пят ром 
КУ ДА НАМ i вось што да ве даў ся:

— У за па вед нi ку сён ня пра цуе 740 
ча ла век — лес нi кi, вар та выя КПП i ра-
бот нi кi служ бы ахо вы, на ву коў цы, да зi-
мет рыс ты, аб слу го вы пер са нал. Адной 
з першых функцый за па вед нi ка бы ло 
за бес пя чэн не ахоў нас цi ад не санк цы я-
на ва на га пра нiк нен ня на за ба ро не ную 
тэ ры то рыю (мэ ты зна хо джан ня бы лi са-
мыя роз ныя — па ля ван не, збор да роў 
ле су, вы нас i вы ваз бы та вых прад ме таў) 
— каб убе раг чы лю дзей ад за лiш ня га 
апра мень ван ня. Па-ранейшаму адной 
з першасных задач застаецца зніжэнне 
ўздзеяння радыяцыі на здароўе перса-
налу. Адказнасць за гэта ўскладзена 

на аддзел радыяцыйнага кантролю і 
рэжыму.

У пер шыя га ды шмат вы сiл каў тра-
цi ла ся на лiк вi да цыю па жа раў, якiя ў 
асноў ным уз нi ка лi ад на ўмыс ных пад па-
лаў. Але з пад трым каю дзяр жа вы вы ра-
ша ны шэ раг важ ных за дач па ства рэн нi 
больш на дзей най сiс тэ мы су праць па жар-
най бяс пе кi. На прык лад, уз ве дзе на 37 
ме та лiч ных на зi раль ных вы шак, з якiх 
тэ ры то рыя пра гля да ец ца цал кам. Ляс-
ныя ма сi вы раз ме жа ва ны шы ро кi мi раз-
ры ва мi, якiя рэ гу ляр на пе ра вор ва юц ца. 
Ця пер у 30-кi ла мет ро вай зо не вы ры та 
не каль кi дзя сят каў ва да ёмаў, дзе мож на 
ра бiць тэр мi но вую да за праў ку па жар ных 
ма шын. Ка лi ра ней вы га ра лi ты ся чы гек-
та раў, дык апош нiм ча сам за год уз нi кае 
ўся го 2-3 ла каль ныя ўзга ран нi пры род на-
га па хо джан ня. На па чат ку ства рэн ня за-
па вед нi ка аг нём знi шча лi ся цэ лыя вёс кi, 
як, на прык лад, Даў ля ды ў На раў лян скiм 
i Ка жуш кi ў Хой нiц кiм ра ё нах. Ця пер ма-
тэ ры яль ныя стра ты ад агню зве дзе ны 
да мi нi му му. Але ста ноў чы мо мант яшчэ 
i ў тым, што су праць па жар ныя дзе ян нi 
не да юць ад быц ца дру гас на му за брудж-
ван ню пры лег лых да за па вед нi ка i больш 
ад да ле ных тэ ры то рый.

За гэ ты час ад бы ло ся фар мi ра ван не 
ка лек ты ву, ство ра на грун тоў ная ба за 
для на ву ко вых да сле да ван няў. На ву-
коў цы рас пра ца ва лi i здзейс нi лi шэ раг 
ай чын ных праектаў i пра ек таў Са юз най 
дзяр жа вы, СНД, вы хо дзяць на су свет-
ны ўзро вень. Удзель нi ча юць у не каль кiх 
iн ды вi ду аль ных пра ек тах з Нар ве гi яй i 
Гер ма нi яй. Рых ту ец ца яшчэ шэ раг пра-
ек таў па мiж на род ных пра гра мах.

Пры пад трым цы МА ГА ТЭ ўда ло ся 
па поў нiць на ву ко выя ла ба ра то рыi са-
мым су час ным аб ста ля ван нем. Цяпер  
лабараторыі лічацца аднымі з лепшых 
у краіне  — у іх з вы со кай дак лад нас цю 
вы мя ра ец ца ўвесь спектр ра дые нук лi-
даў.

Ад на ча со ва з на ву ко ва-до след най, 
за па вед нiк зай ма ец ца i экс пе ры мен-
таль най ра бо тай, вя дзе па за бюд жэт ную 
дзей насць.

— Вы жы ваць са ма стой на нам ця пер 
вель мi скла да на, — ка жа кi раў нiк за па-
вед нi ка. — Але ся дзець на шыi ў дзяр жа вы 
бяс кон ца так са ма нель га. Да рэ чы, з бюд-
жэ ту дзяр жа вы на функ цы я на ван не за па-
вед нi ка што год рас хо ду ец ца бо льш за 5 
мiль яр даў до ла раў. У ад роз нен не ад iн шых 
за па вед нi каў, мы не мо жам пра во дзiць ту-
рыс тыч ную дзей насць — з-за фак та ру ры-
зы кi, але праз мiж на род нае су пра цоў нiц-
тва па шы ра ем кан так ты. А яшчэ iмк нём ся 
за раб ляць гро шы гас па дар чай дзей нас цю. 
18 га доў ад пра цоў ва ем су час ныя тэх на ло-
гii атры ман ня чыс тай сель гас пра дук цыi на 
за бру джа ных тэ ры то ры ях. Дзе ля гэ та га 
на ўскра i не за па вед най тэ ры то рыi бы ло 
ад ве дзе на 700 гек та раў зям лi. Спа чат ку 
за кла лi пла до ва-кос тач ка вы сад. Паз ней 
раз гар ну лi экс пе ры мен таль ны пчаль нiк, 
якi на лiч вае 80 пчо ла сем' яў. Ка ля 15 га доў 
та му па ча лi раз во дзiць па ро дзiс тых ко ней. 
Ка лi вы явi ла ся, што ка нi ну ў рэа лi за цыю 
пус каць нель га, ста лi зай мац ца племянной 
конегадоўляй, i сён ня ма ем та бун бо лей 
за 300 га лоў.

Сё ле та ад сва iх пчол у за па вед нi ку 
атры ма лi бо лей за тры то ны мё ду. За 
мёд вы ру чы лi больш за 100 мiль ё наў 

руб лёў. Пры тым, што мак сi маль ныя 
за тра ты па до гля дзе пчол скла лi ўся го 
40 мiль ё наў. Пер шыя га ды пча ляр ства 
па ка за лi, што мёд у со тах ра дые ак тыў-
ны, та му па ча лi за ся ваць ме да но сы на 
чыс тых ка вал ках гле бы — i мёд стаў са-
праў ды чыс тым. Тым не менш па ста ян-
на ро бiц ца кант роль мё ду на на яў насць 
ра дые нук лi даў.

Што год гас па дар ка пра дае па паў сот-
нi га лоў ко ней — i сель ска гас па дар чым 
ар га нi за цы ям, i ку мыс най фер ме, i мяс-
цо ва му на сель нiц тву так са ма.

Зу сiм ня даў на (не бо лей за год) пры ня-
ты За кон аб ахоў на-пра ва вым рэ жы ме за-
па вед нi ка, уз мац нiў ся яго ахоў ны ста тус.

— Ста ла ляг чэй па част цы ахоў ных 
пра воў. У нас з'я вi ла ся бо лей пра воў. 
У на сель нiц тва — больш аба вяз каў, 
— ска заў Пётр Ку дан. — На прык лад, 
ра ка Пры пяць, якая дзе лiць тэ ры то-
рыю за па вед нi ка, доў га за ста ва ла ся 
нейт раль най, плыць па ёй мож на бы ло 
лю бо му. Бы ло шмат бра кань ер ства, 
не санк цы я на ва ных пра нiк нен няў на 
за ба ро не ную тэ ры то рыю. Ця пер зна-
хо дзiц ца на ра цэ ў ме жах за па вед нi ка 
мож на толь кi з да зво лу ад мi нiст ра цыi 
зо ны ад чу жэн ня.

Важ насць уз мац нен ня ахоў нас цi за-
па вед най тэ ры то рыi асаб лi ва пад трым-
лi ва ец ца на ву ко вы мi су пра цоў нi ка мi, 
якiя на зi ра юць устой лi васць пра жы-
ван ня рэд кiх вi даў жы вёл, за не се ных 
у Чыр во ную кнi гу — бу ра га мядз ве дзя, 
еў ра пей скай ры сi, бар су ка, еў ра пей-
ска га зуб ра. З 2007 го да ў за па вед нi ку 
з'я вi лi ся ко нi Пржа валь ска га. Вя ду чы 
на ву ко вы су пра цоў нiк ад дзе ла эка-

ло гii фаў ны за па вед нi ка, кан ды дат 
бiя ла гiч ных на вук Тац ця на ДЗЯ РА-
БI НА пра цуе ў гэ тай уста но ве ўжо 12 
га доў. I з кож ным го дам яе iн та рэс да 
жы вёль на га све ту на за бру джа най тэ-
ры то рыi ўзрас тае.

— Гэ та не сак рэт, што з паў рас па-
дам цэ зiя, строн цыя i з'яў лен нем но ва га 
пра дук ту рас па ду плу то нiя — аме ры-
цыя — паў стае па гро за на за па шван ня 
ў ор га нах жы вёл яшчэ ма ла вы ву ча ных 
эле мен таў. Але вi даць, што на сва бод-
най ад гас па дар чай дзей нас цi i ад пры-
сут нас цi ча ла ве ка тэ ры то рыi жы вё лы 
па чу ва юць ся бе ў поў най бяс пе цы, ася-
род дзе iх поў нас цю за да валь няе.

Да свай го юбi лею «зо на» так са ма 
рых та ва ла ся — част ко ва па кла дзе ны 
но вы ас фальт, све жай фар бай кра су-
юц ца па пе рад жаль ныя па ка заль нi кi. 
Упер шы ню ка ля вёс кi Крас на сел ле з'я-
вiў ся над пiс: «Тэ ры то рыя з вы со кiм уз-
роў нем ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 
па плу то нii». Праведзена ўпарадкаванне 
службовых памяшканняў і прылеглых 
тэрыторый 11 КПП.

З 35-мет ро вай выш кi, уста ля ва най 
па ся рэ дзi не ко лiш няй вёс кi Крас на сел-
ле, доб ра вi даць аб ры сы Чар но быль-
скай атам най стан цыi — сар ка фаг над 
4-м энер га бло кам, не да бу да ва ная па-
куль канструкцыя «Укрыц цё», пад якой 
бу дзе сха ва ны раз' юша ны рэ ак тар. Гэ-
ты ма лю нак — нi бы сiм вал но ва га ча-
су, па якiм, хо чам мы та го цi не, ужо 
ад ме ра на цэ лая чвэрць ста год дзя.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

Хойніцкі раён.

Аба вяз ко вы во сень скi до гляд пчол. Аба вяз ко вы во сень скi до гляд пчол. 
Лес нi кi Сяр гей Кра соў скi i Ана толь Кот чан ка Лес нi кi Сяр гей Кра соў скi i Ана толь Кот чан ка 

ро бяць пад корм ку, апра цоў ку пчол ро бяць пад корм ку, апра цоў ку пчол 
ад кля шчоў, пе рад зi мо вае ўцяп лен не.ад кля шчоў, пе рад зi мо вае ўцяп лен не.

Знак па чат ку Хой нiц ка га ра ё на на ко лiш няй Знак па чат ку Хой нiц ка га ра ё на на ко лiш няй 
да ро зе-бру ка ван цы Даў ля ды—Крас на сел леда ро зе-бру ка ван цы Даў ля ды—Крас на сел ле

Вы гляд 30-кi ла мет ро вай ад се ле най зо ны. На пер шым пла не — Вы гляд 30-кi ла мет ро вай ад се ле най зо ны. На пер шым пла не — 
ко лiш нi жы вё ла га доў чы комп лекс за вёс кай Па гон наеко лiш нi жы вё ла га доў чы комп лекс за вёс кай Па гон нае

Ла ба ра то рыя ра ды я хi мii. Ка лек тыў су пра цоў нi каў — Аляк сандр Ма шэў скi, Ла ба ра то рыя ра ды я хi мii. Ка лек тыў су пра цоў нi каў — Аляк сандр Ма шэў скi, 
Мi ка лай Дзе мен ка вец, Эду ард Ка лы хан i Вiк тар Ка лi нiн — з да па мо гаю Мi ка лай Дзе мен ка вец, Эду ард Ка лы хан i Вiк тар Ка лi нiн — з да па мо гаю 
бэ та-га ма спект ро мет ра вы мя ра юць уз ро вень на за па шван ня ра ды я цыi ў драў нi не.бэ та-га ма спект ро мет ра вы мя ра юць уз ро вень на за па шван ня ра ды я цыi ў драў нi не.

На мес нiк ды рэк та ра па на ву ко вай На мес нiк ды рэк та ра па на ву ко вай 
пра цы, кан ды дат хi мiч ных на вук пра цы, кан ды дат хi мiч ных на вук 
Юрый Бон дар i вя ду чы на ву ко вы Юрый Бон дар i вя ду чы на ву ко вы 

су пра цоў нiк ад дзе ла эка ло гii фаў ны су пра цоў нiк ад дзе ла эка ло гii фаў ны 
Тац ця на Дзя ра бi на знач ную част ку Тац ця на Дзя ра бi на знач ную част ку 
свай го жыц ця пры свя цi лi да сле да-свай го жыц ця пры свя цi лi да сле да-

ван ню чар но быль скай зо ны.ван ню чар но быль скай зо ны.

Та бун за па вед нi ка — са праўд нае ўпры го жан не бяз люд ных края вi даў.Та бун за па вед нi ка — са праўд нае ўпры го жан не бяз люд ных края вi даў.
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ГУЛЬ НI ПАР ЛА МЕН ТА РЫ ЯЎ. СПАР ТЫЎ НЫЯ
20 ве рас ня ў Маск ве па ча лi ся чац вёр тыя Мiж на род ныя 
пар ла менц кiя гуль нi, у якiх бя руць удзел бе ла рус кiя 
дэ пу та ты На цы я наль на га схо ду.

У пер шы дзень спа бор нiц тваў бе ла ру сы па спя хо ва вы сту пi лi 
па вя лi кiм (Ва дзiм Дзе вя тоў скi i Эду ард Сянь ке вiч) i на столь-
ным (Аляк сей Кузь мiч) тэ нi се, бад мiн то не (Яў ген Аба лен скi), 
мi нi-фут бо ле. 21 ве рас ня бе ла рус кiя фут ба лiс ты су стрэ нуц ца ў 
чвэрць фi на ле з ка ман дай Сер бii. У су бо ту так са ма ў ба раць бу 
за пры за выя мес цы ўсту пяць шах ма тыс ты.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

«ТА ЛЕ НА ВІ ТЫЯ РА ЗАМ»
У Ві цеб ску сён ня стар та ваў усе бе ла рус кі фес ты валь-
кон курс ся мей най твор час ці «Та ле на ві тыя ра зам».

На сцэ не аб лас ной фі лар мо ніі вы сту па юць твор чыя ся мей-
ныя ан самб лі і на ват ка лек ты вы з не каль кіх сем' яў. Гле да чам 
пра па ну ец ца вель мі на сы ча нае «ме ню»: ва каль ныя, ха рэа-
гра фіч ныя, му зыч на-ін стру мен таль ныя ну ма ры і вы ступ лен ні 
ары гі наль най жан ра вай фор мы, тэ ат ра лі за ва ныя па ста ноў кі і 
ін шае — усё, на што толь кі здоль ныя кан кур сан ты.

— Фэст пра во дзіц ца ў дру гі раз. Ся мей ная твор часць — гэ та 
не прос та за баў ка або ад крыц цё но вых та лен таў, а ў пер шую 
чар гу — згур та ван не баць коў і дзя цей, ума ца ван не су вя зі па ка-
лен няў. Ві цеб скі фес ты валь як шмат на цы я наль нае свя та твор-
час ці ня се ў свет жыц це сцвяр джаль ныя ідэа лы сям'і, ідэі мі ру, 
друж бы, — па ве да мі лі ў ар га ні за цый ным ка мі тэ це фэс ту.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

АТРУ ЦІ ЛІ СЯ Ў ШКО ЛЕ
У Ма зы ры больш за 70 вуч няў трох га рад скіх школ 
і ад ной гім на зіі прак тыч на ад на ча со ва звяр ну лі ся па 
да па мо гу ў баль ні цу. Гэ тым фак там ця пер зай ма ец ца 
ў тым лі ку Ма зыр скі ра ён ны ад дзел След ча га ка мі тэ та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ва ўсіх дзя цей, якіх баць кі пры вез лі ў ін фек цый нае ад дзя-
лен не га рад ской баль ні цы на пра ця гу дру гой па ло вы дня 19 
ве рас ня і ноч чу 20 ве рас ня, вы яў ле ны сімп то мы хар чо ва га 
атруч ван ня. 13 ча ла век шпі та лі за ва ны. Па пя рэд ні ды яг наз: 
«хар чо вая так сі ка ін фек цыя». У Ма зыр скім рай вы кан ка ме 
прай шло тэр мі но вае па ся джэн не спе цы яль най ка мі сіі, якая 
вы свят ляе, які мі пра дук та мі маг лі атру ціц ца школь ні кі (пе ра-
важ на вуч ні па чат ко вых кла саў). Да рэ чы, боль шасць з іх пас ля 
пра мы ван ня страў ні ка ад пус ці лі да до му. Вя до ма, што вуч ні 1-7 
кла саў ужы ва лі ў ежу на сня да нак буль бя ное пю рэ, ад вар ную 
каў ба су, са ла ту з ага род ні ны і гла зу ра ва ныя сыр кі, а ве ча рам 
па ча лі скар дзіц ца на боль у страў ні ку.

Пад час тэр мі но вай пра вер кі су пра цоў ні кі ра ён на га і аб-
лас но га апа ра та След ча га ка мі тэ та су мес на з су пра цоў ні ка мі 
Ма зыр ска га за наль на га цэнт ра гі гі е ны і эпі дэ мі я ло гіі пра вя лі 
агляд хар чаб ло каў і ста ло вых дзвюх га рад скіх школ і гім на зіі, 
ад куль бы ло больш за ўсё атру ча ных дзя цей. Афі цый ны прад-
стаў нік упраў лен ня След ча га ка мі тэ та Бе ла ру сі па Го мель скай 
воб лас ці Ма рыя Кры ва но га ва рас ка за ла так са ма, што бы лі 
апы та ны кі раў ні кі ўста ноў аду ка цыі, за гад чы кі вы твор час цю, 
су пра цоў ні кі ста ло вых. Пра дук ты хар ча ван ня ўзя ты для пра вя-
дзен ня не аб ход ных да сле да ван няў. Ана ла гіч ныя ме ра пры ем-
ствы бу дуць пра ве дзе ны і ў ін шых шко лах. Па вы ні ках пра вер кі 
бу дзе пры ня та ад па вед нае пра цэ су аль нае ра шэн не.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ВЫ ВЕ ЛI З ЛЕ СУ
Толь кi за ад ны су ткi вы ра та валь нi кi вы ве лi з ле су трох 
гра ма дзян, якiя там за блу дзi лi.

У ляс ным ма сi ве ка ля вёс кi Гра бо ла ва Ча вус ка га ра ё на 
«пра па лi» дзве жан чы ны. Для пра вя дзен ня по шу каў пры цяг-
ва лi ся не толь кi ра бот нi кi МНС, але i мi лi цы я не ры. Уве ча ры 
жан чы ны вый шлi на гук свят ло сiг наль най уста ноў кi. А ка ля 
вёс кi Цы ку ны Го мель ска га ра ё на ў ле се за блу каў пен сi я нер: 
пай шоў у гры бы i не вяр нуў ся. Муж чы ну 1943 го да на ра джэн ня 
ад шу ка лi вы ра та валь нi кi. Нi хто з гэ тых гра ма дзян у ме ды цын-
скай да па мо зе па трэ бы не меў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЦI ХАЕ ПА ЛЯ ВАН НЕ ЗА КОН ЧЫ ЛА СЯ Ў БА ЛО ЦЕ
Ля вёс кi Цы ку ны ў Го мель скiм ра ё не за блу дзiў ся 70-га до вы 

муж чы на. Ра нi цай ён пай шоў у гры бы, а ве ча рам па тэ ле фа на-
ваў сы ну i па ве да мiў, што не мо жа вы брац ца з ба ло та. Пен сi-
я нер па спеў рас ка заць, дзе ён зна хо дзiц ца — за ры ен та ваў ся 
па апо рах лi нiй элект ра пе ра дач. Ад нак не ўза ба ве тэ ле фон 
грыб нi ка раз ра дзiў ся. Да по шу ку пад клю чы лi ся су пра цоў нi кi 
МНС i мi лi цыi, якiя «пра ча са лi» ка ля 15 км ляс но га ма сi ву, 
перш чым блi жэй да но чы знай сцi пен сi я не ра. Ста лы муж чы на 
ста яў у ба ло це па по яс у ва дзе. Як па ве да мi лi ў прэс-служ бе 
Го мель ска га аб лас но га ўпраў лен ня МНС, муж чы на, на шчас це, 
не па цяр пеў, i шпi та лi за цыя не спат рэ бi ла ся.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

ПАЙ ШЛІ Ў ГРЫ БЫ І... ЗНІК ЛІ
У гэ тым ме ся цы на Ві цеб шчы не вы ра та валь ні кі ад шу-
ка лі ў ля сах ужо 6 ча ла век, якія пай шлі ў гры бы і за-
блу дзі лі ся.

— Але коль кі тых, хто не звяр таў ся па да па мо гу ў служ бу 
вы ра та ван ня, блу ка лі ў ле се га дзі на мі, на ват су тка мі. У ка-
гось ці не бы ло пры са бе ма біль на га тэ ле фо на, а хтось ці не 
па ве да міў су се дзям ці сва я кам, што пай шоў у лес, — ка жуць у 
Ві цеб скім аб лас ным упраў лен ні па над звы чай ных сі ту а цы ях.

У Бе шан ко віц кім ра ё не 54-га до вая жан чы на блу ка ла па 
ле се су ткі. І яе шу ка лі. На шчас це, яна са ма стой на вый шла 
з ле су і не па цяр пе ла. А на днях да па мо га спат рэ бі ла ся пен-
сі я не ру з Ві цеб ска, які ад пра віў ся ў гры бы ў Га ра доц кі ра ён і 
здо леў вый сці з ле су толь кі а поў на чы.

— Каб не за блу дзіц ца ў ле се, рэ ка мен ду ец ца браць з са-
бой ма біль ны тэ ле фон як ма га больш за ра джа ны. А ка лі вы 
дрэн на ары ен ту е це ся, лепш не ры зы куй це і не за ходзь це глы-
бо ка ў лес, вяр тай це ся не паз ней за 15 га дзін. У эк стран ных 
вы пад ках тэ ле фа нуй це па ну ма рах 101 або 112, — па ра і лі ў 
служ бе вы ра та ван ня.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

27 КГ ГЕ РА I НУ НЕ ДОЙ ДУЦЬ ДА СПА ЖЫЎ ЦА
У мо мант за клад кi нар ко ты каў у схо ван ку, раз ме шча-
ную ля тра сы Ма гi лёў—Мсцi слаў, су пра цоў нi кi Ка мi тэ та 
дзярж бяс пе кi i бай цы спец пад раз дзя лен ня «Аль фа» 
за тры ма лi тра iх удзель нi каў зла чын най гру пы — гра-
ма дзян Ка зах ста на i Ра сii (абое ўра джэн цы Чэ чэн скай 
Рэс пуб лi кi) i гра ма дзя нi на Та джы кi ста на. На мес цы зда-
рэн ня быў кан фiс ка ва ны ўпа ка ва ны ге ра iн.

Як па ве дам ля юць у прэс-служ бе КДБ, 27,5 кг нар ко ты ку пры-
зна ча лi ся для рэа лi за цыi ў За ход няй Еў ро пе. Ары ен цi ро вач ны 
кошт та кой коль кас цi на «чор ным рын ку» — звыш 3 млн до ла раў. 
За тры ма ным па гра жае па збаў лен не во лi ад 8 да 13 га доў.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

«ЗА РА БIЎ» НА КУХ НЯХ 600 МIЛЬ Ё НАЎ
Цi ка вы спо саб доб ра за ра бiць пры ду маў 33-га до вы мiн-
ча нiн. Ён за рэ гiст ра ваў ся як iн ды вi ду аль ны прад пры-
маль нiк, аран да ваў па вiль ён на рын ку «Жда но вi чы» i 
па чаў зай мац ца вы ра бам ку хон най кор пус най мэб лi 
па iн ды вi ду аль ных за ка зах. Доб рая спра ва скон чы ла ся 
на ня сен нем шко ды за каз чы кам, якiх мах ляр «ва дзiў за 
нос», на су му больш за 600 мiль ё наў руб лёў. У мi лi цыю 
ўжо звяр ну лi ся з за ява мi 18 па цяр пе лых.

— Прад пры маль нiк пры ваб лi ваў клi ен таў iталь ян скi мi фа-
са да мi, якiя пра па ноў ваў па цэ нах, нi жэй шых за рын ка выя. 
Ах вот ных зра бiць за каз знай шло ся ня ма ла, хоць на ват са-
мыя сцiп лыя кух нi абы хо дзi лi ся за каз чы кам больш чым у 36 
мiль ё наў руб лёў, — рас кры лi схе му мах ля ра ў Цэнт раль ным 
РУ УС г.Мiн ска. — Гра ма дзя нiн браў пе рад апла ту ў па ме ры 
70 пра цэн таў ад су мы за ка зу, яшчэ 20 пра цэн таў за каз чы кi 
му сi лi за пла цiць па сля та го, як iм па ве дам ля лi пра га тоў насць 
ку хон на га гар нi ту ра, i толь кi апош нiя 10 пра цэн таў уно сi лi ся, 
па да моў ле нас цi, пас ля яго ўста ноў кi. Да га вор прад пры маль-
нiк вы кон ваў лi та раль на да ўня сен ня клi ен там 90 пра цэн таў 
гро шай. А вось да лей уз нi ка лi праб ле мы. Ад ным за каз чы кам 
мах ляр тлу ма чыў, што ча кае па трэб ныя кам плект ныя част кi, 
iн шым скар дзiў ся на хва ро бу — сваю або сва iх блiз кiх. Не-
ка то рым на ват пры во зiў ней кiя кар ка сы, абя ца ю чы ў са мы 
блi жэй шы час да ста вiць i ас тат няе. Клi ен ты ве ры лi, ча ка лi. 
Але ж да па ры жбан ва ду но сiць... У пра ва ахоў ных ор га нах 
мяр ку юць, што па цяр пе лых на са мрэч мо жа быць больш, чым 
ужо звяр ну лi ся з за ява мi на дзе ян нi «прад пры маль нi ка».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Грыб нi кi па ўсёй кра i не з iм-
пэ там аб сле ду юць усе маг-
чы мыя ля сы, пры ха пiў шы 
з са бой як ма га боль шыя 
ко шы кi: во сень па ра да ва-
ла гры ба мi. Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» ад пра вi ла ся на 
«цi хае па ля ван не» на... ста-
лiч ны Ка ма роў скi ры нак...

...Гры боў на рын ку ця пер i са-
праў ды поў на, пры чым на лю бы 
густ: па чы на ю чы ад апе нек i за-
кан чва ю чы ад бор ны мi ба ра вi ка-
мi. Так, за трох лiт ро вае вя дзер-
ца про сяць 100 ты сяч руб лёў. 
Пры чым, ка лi па куп нi кi ка жуць 
неш та на кшталт «пай ду яшчэ 
па вы бi раю», мно гiя пра даў цы 
ху цень ка рэ агу юць на сi ту а цыю, 
збi ва ю чы кошт да 95, а пас ля 
на ват i да 80 ты сяч. А што ж ра-
бiць, ка лi ло каць у ло каць ста яць 
по бач та кiя ж ганд ля ры з та кiм 
жа та ва рам.

За трох лiт ро вае вя дзер ца 
аба бкаў про сяць 55 ты сяч, а 
за та кую ж коль касць чыр во-
на га ло вi каў — 60. Пры га та ваць 
ма ры на ва ныя апень кi мож на 

па раў наль на ня до ра га: лiт ро-
вая па су дзi на гэ тых гры боў 
абы дзец ца ў 10 ты сяч руб лёў. 
Лi сiч кi каш ту юць 25 ты сяч за 
паў лiт ра.

Се зон ныя брус нi цы, вi да воч-
на, ка рыс та юц ца по пы там, бо 
на iх кошт пра даў цы знi жаць не 
спя ша юц ца, на ват ка лi па куп нi кi 
ад хо дзяць. 20 ты сяч за лiтр да-
вя дзец ца ад даць тым, хто на ду-
маў па каш та ваць гэ тыя яга ды з 
Ка ма роў кi.

З ча соў мi ну ла га «шпа цы ра» 
кры ху пад рас лi кош ты на не ка-
то рую ага род нi ну i зя ле нi ва. Так, 
кро пу i пят руш кi па 3 ты ся чы за 
пу чок ужо на ўрад цi ўдас ца знай-
сцi, амаль усё зя ле нi ва на рын ку 
ця пер каш туе па 8-10 ты сяч за 
100 гра маў, хi ба што зя лё ная цы-
бу ля пра да ец ца па 4 ты ся чы за 
тую ж ва гу. Па да ра жэ лi i бак ла-
жа ны. Ка лi па ру тыд няў та му за 
кi ла грам пра сi лi 10 ты сяч руб лёў, 
то ця пер гэ тая га род нi на каш туе 
па 18 ты сяч. Кi ло сi нiх слiў каш-
та ва ла ад 12 да 14 ты сяч, а ця-
пер жа за яго про сяць ад 13 да 
18 ты сяч.

А вось вi на град, на ад ва рот, 
па тан неў. Ця пер за кi ла грам са-
лод кiх ягад да вя дзец ца ад даць 
ад 14 да 20 ты сяч, а не 18 — 25. 
Па тан не ла кры ху i морк ва. Кi ло 
ця пер мож на на быць за 5 ты-
сяч руб лёў — на 1,5 — 2 ты ся чы 
менш, чым гэ та бы ло па ру тыд-
няў та му. На ды нi (ад 12 да 18 
ты сяч за кi ла грам) i ка ву ны (4,5 
ты ся чы за кi ло) так са ма па мен-
шы лi ся кош ты. Ня даў нiя лiч бы на 
цэн нi ках бы лi та кi мi: ад 18 да 22 
ты сяч i 5 ты сяч за кi ло.

На рын ку амаль не пра да юць 
за меж ных яб лы каў. Адзi ныя, што 
ўда ло ся знай сцi, — чы лiй скiя, за 
15 ты сяч. Кош ты на бе ла рус-
кiя па чы на юц ца ад 9,5 ты ся чы, 
пры чым вы браць мож на на лю бы 
смак: ад кiс лай i цвёр дай ан то-
наў кi да са лод ка га чыр ва на ва-
та га ра не ту.

У кры тым рын ку на мяс ных 
ра дах кош ты раз мяр коў ва юц ца 
на ступ ным чы нам. Най больш 
«не бюд жэт нае» мя са, вя до ма, 
ця ля цi на. За кi ла грам кум пя ка 
про сяць ад 183 да 185 ты сяч. 
Кi ло па лянд вi цы каш туе ад 185 

да 189 ты сяч, ла пат ку пра па ну-
юць па 120-125 ты сяч, а кi ла грам 
шый на га ка вал ка абы дзец ца ў 
95—110 ты сяч. Яла вi чы на не на-
шмат ад стае па лiч бах. Так, за 
кi ло кум пя ка да вя дзец ца ад даць 
ад 165 да 180 ты сяч, та кi ж ка ва-
лак па лянд вi цы мож на на быць па 
кош це ад 165 да 180 ты сяч. Iн-
шыя част кi мя са — ла пат ка i шыя 
— каш ту юць 110—115 i 95—110 
ты сяч ад па вед на.

Свi нi на на гэ тым фо не вы-
гля дае на шмат больш вы гад най 
па куп кай. Кi ла грам шый на га ка-
вал ка абы дзец ца ў 84—85 ты сяч, 
па лянд вi ца каш туе 80—85 ты сяч 
за кi ла грам, на кi ло кум пя ка да-
вя дзец ца вы дат ка ваць ад 65 да 
68 ты сяч, а за ла пат ку про сяць 
58—60 ты сяч. Све жае са ла, у 
за леж нас цi ад таў шчы нi, мож-
на на быць па кош це ад 35 да 59 
ты сяч, а са лё нае з пры пра ва мi 
абы дзец ца ў 79,5 ты ся чы за кi-
ла грам.

Каб на быць ку ры нае фi ле, 
да вя дзец ца вы дат ка ваць ад 50 
да 58 ты сяч за кi ла грам, га лён-
ка каш туе 28—30 ты сяч, а сцяг-

но — 31—34 ты ся чы за кi ло. За 
дзя ся так яек на Ка ма роў скiм 
рын ку про сяць ад 10 да 13 ты-
сяч руб лёў.

Ка лi па каш та ваць мя са цi 
птуш ку — зу сiм не тое, ча го 
ха це ла ся б, вам да лат коў са 
све жай ры бай. Ця пер на Ка ма-
роў цы, акра мя кар паў (23—27 
ты сяч за кi ло) i ка ра сёў (14 ты-
сяч), ганд лю юць i ма ла дым шчу-
па ком. Кi ла грам та кой сма ка ты 
абы дзец ца ў 30 ты сяч руб лёў. 
«За мор ская» ры ба, зра зу ме ла, 
толь кi за ма ро жа ная аль бо са лё-
ная. На прык лад, кi ла грам све жа-
ма ро жа на га хе ка абы дзец ца вам 
у 49—50 ты сяч, та кая ж сём га 
каш туе ад 169 да 170 ты сяч за 
кi ла грам, фi ле трас кi — 89 ты сяч, 
а цэ лую чыр во ную за ма ро жа ную 
трас ку мож на па каш та ваць, за-
пла цiў шы ад 45 да 47 ты сяч за 
кi ла грам.

Кош ты на не ка то рыя вi ды са-
лё най i вэн джа най ры бы на ступ-
ныя: са лё ная сём га — 320 ты сяч, 
фа рэль — ад 267 да 270 ты сяч за 
кi ла грам. Вель мi эка ном ны ва-
ры янт на фо не вы шэй зга да най 

эк зо ты кi — са лё ны се ля дзец па 
кош це 32,2 ты ся чы. А вось вэн-
джа ная скумб рыя «ку са ец ца». 
За кi ла грам про сяць ад 92 да 93 
ты сяч.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ

■

Шпа цыр па Ка ма роў цыШпа цыр па Ка ма роў цы  ��

ГРЫБ НОЕ РАЗ ДО ЛЛЕ 
I ТОЛЬ КI АЙ ЧЫН НЫЯ ЯБ ЛЫ КI

Лi чыль нiк «Звяз ды» 
(кош ты за кi ла грам, 
ка лi не па зна ча на iн шае):
Гру шы — 10—35 ты сяч
Пер сi кi — 18—25 ты сяч
Лi мо ны — 26—30 ты сяч
Лай мы — 100 ты сяч
Ба на ны — 11 ты сяч
Па мi до ры — 13—26 ты сяч
Агур кi — 16—18 ты сяч
Ка бач кi — 5 ты сяч
Ра дыс ка — 10 ты сяч 
(1 пу чок)
Ка пус та — 3—4 ты ся чы
Буль ба — 4—6 ты сяч
Цы бу ля — 8—30 ты сяч
Бу ра кi — 3,9 ты ся чы
Каль ра бi — 5—6 ты сяч
Шам пiнь ё ны — 24—29 ты сяч
Кан сер ва ва ны га рох — 
5—7 ты сяч (за бля шан ку)
Грэч ка (800 г) — 7—8 ты сяч
Алей сла неч нi ка вы — 13—
17 ты сяч (1 л)
Му ка— 12—13,5 ты ся чы 
(2 кг)
Цу кар — 7,5—8,4 ты ся чы 
(1 кг)
Рыс — 6—18 ты сяч (900 г)
Грэч ка — 7—8 ты сяч (800 г)
Фа со ля — 17—18,5 ты ся чы 
(800 г)

У САМЫМ У САМЫМ 
СЭРЦЫ СЭРЦЫ 
ТЭРЫТОРЫІ «Ч»ТЭРЫТОРЫІ «Ч»


