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ГУЛЬНI ПАРЛАМЕНТАРЫЯЎ. СПАРТЫЎНЫЯ

Намеснiк дырэктара па навуковай
працы, кандыдат хiмiчных навук
Юрый Бондар i вядучы навуковы
супрацоўнiк аддзела экалогii фаўны
Таццяна Дзярабiна значную частку
свайго жыцця прысвяцiлi даследаванню чарнобыльскай зоны.

20 верасня ў Маскве пачалiся чацвёртыя Мiжнародныя
парламенцкiя гульнi, у якiх бяруць удзел беларускiя
дэпутаты Нацыянальнага сходу.

НАВІНЫ

У САМЫМ
СЭРЦЫ
ТЭРЫТОРЫІ «Ч»

Знак пачатку Хойнiцкага раёна на колiшняй
дарозе-брукаванцы Даўляды—Краснаселле
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У першы дзень спаборнiцтваў беларусы паспяхова выступiлi
па вялiкiм (Вадзiм Дзевятоўскi i Эдуард Сянькевiч) i настольным (Аляксей Кузьмiч) тэнiсе, бадмiнтоне (Яўген Абаленскi),
мiнi-футболе. 21 верасня беларускiя футбалiсты сустрэнуцца ў
чвэрцьфiнале з камандай Сербii. У суботу таксама ў барацьбу
за прызавыя месцы ўступяць шахматысты.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

«ТАЛЕНАВІТЫЯ РАЗАМ»
У Віцебску сёння стартаваў усебеларускі фестывальконкурс сямейнай творчасці «Таленавітыя разам».
На сцэне абласной філармоніі выступаюць творчыя сямейныя ансамблі і нават калектывы з некалькіх сем'яў. Гледачам
прапануецца вельмі насычанае «меню»: вакальныя, харэаграфічныя, музычна-інструментальныя нумары і выступленні
арыгінальнай жанравай формы, тэатралізаваныя пастаноўкі і
іншае — усё, на што толькі здольныя канкурсанты.
— Фэст праводзіцца ў другі раз. Сямейная творчасць — гэта
не проста забаўка або адкрыццё новых талентаў, а ў першую
чаргу — згуртаванне бацькоў і дзяцей, умацаванне сувязі пакаленняў. Віцебскі фестываль як шматнацыянальнае свята творчасці нясе ў свет жыццесцвярджальныя ідэалы сям'і, ідэі міру,
дружбы, — паведамілі ў арганізацыйным камітэце фэсту.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Лабараторыя радыяхiмii. Калектыў супрацоўнiкаў — Аляксандр Машэўскi,
Мiкалай Дземенкавец, Эдуард Калыхан i Вiктар Калiнiн — з дапамогаю
бэта-гама спектрометра вымяраюць узровень назапашвання радыяцыi ў драўнiне.

ПАДЗЕІ

АТРУЦІЛІСЯ Ў ШКОЛЕ

Выгляд 30-кiламетровай адселенай зоны. На першым плане —
колiшнi жывёлагадоўчы комплекс за вёскай Пагоннае

ФАКТЫ

Абавязковы восеньскi догляд пчол.
Леснiкi Сяргей Красоўскi i Анатоль Котчанка
робяць падкормку, апрацоўку пчол
ад кляшчоў, перадзiмовае ўцяпленне.

Табун запаведнiка — сапраўднае ўпрыгожанне бязлюдных краявiдаў.

рублёў. Пры тым, што максiмальныя
затраты па доглядзе пчол склалi ўсяго
40 мiльёнаў. Першыя гады пчалярства
паказалi, што мёд у сотах радыеактыўны, таму пачалi засяваць меданосы на
чыстых кавалках глебы — i мёд стаў сапраўды чыстым. Тым не менш пастаянна робiцца кантроль мёду на наяўнасць
радыенуклiдаў.
Штогод гаспадарка прадае па паўсотнi галоў коней — i сельскагаспадарчым
арганiзацыям, i кумыснай ферме, i мясцоваму насельнiцтву таксама.
Зусiм нядаўна (не болей за год) прыняты Закон аб ахоўна-прававым рэжыме запаведнiка, узмацнiўся яго ахоўны статус.
— Стала лягчэй па частцы ахоўных
правоў. У нас з'явiлася болей правоў.
У насельнiцтва — больш абавязкаў,
— сказаў Пётр Кудан. — Напрыклад,
ра ка Пры пяць, якая дзе лiць тэ ры торыю запаведнiка, доўга заставалася
нейтральнай, плыць па ёй можна было
лю бо му. Бы ло шмат бра кань ер ства,
не санк цы я на ва ных пра нiк нен няў на
забароненую тэрыторыю. Цяпер знаходзiцца на рацэ ў межах запаведнiка
можна толькi з дазволу адмiнiстрацыi
зоны адчу жэння.
Важнасць узмацнення ахоўнасцi запаведнай тэрыторыi асаблiва падтрымлiваецца навуковымi супрацоўнiкамi,
якiя на зi ра юць устой лi васць пра жывання рэдкiх вiдаў жывёл, занесеных
у Чырвоную кнiгу — бурага мядзведзя,
еўрапейскай рысi, барсука, еўрапейскага зубра. З 2007 года ў запаведнiку
з'явiлiся конi Пржавальскага. Вядучы
навуковы супрацоўнiк аддзела эка-

логii фаўны запаведнiка, кандыдат
бiялагiчных навук Таццяна ДЗЯРАБIНА працуе ў гэтай установе ўжо 12
гадоў. I з кожным годам яе iнтарэс да
жывёльнага свету на забруджанай тэрыторыi ўзрас тае.
— Гэта не сакрэт, што з паўраспадам цэзiя, стронцыя i з'яўленнем новага
прадукту распаду плу тонiя — амерыцыя — паўстае пагроза назапашвання
ў органах жывёл яшчэ малавывучаных
элементаў. Але вiдаць, што на свабоднай ад гаспадарчай дзейнасцi i ад прысутнасцi чалавека тэрыторыi жывёлы
пачуваюць сябе ў поўнай бяспецы, асяроддзе iх поўнасцю задавальняе.
Да свайго юбiлею «зона» таксама
рыхтавалася — часткова пакладзены
новы асфальт, свежай фарбай красуюцца паперад жальныя паказальнiкi.
Упершыню каля вёскi Краснаселле з'явiўся надпiс: «Тэрыторыя з высокiм узроўнем радыеактыўнага забруджвання
па плутонii». Праведзена ўпарадкаванне
службовых памяшканняў і прылеглых
тэрыторый 11 КПП.
З 35-метровай вышкi, усталяванай
пасярэдзiне колiшняй вёскi Краснаселле, добра вiдаць абрысы Чарнобыльскай атамнай станцыi — саркафаг над
4-м энергаблокам, недабудаваная пакуль канструкцыя «Укрыццё», пад якой
будзе схаваны раз'юшаны рэактар. Гэты малюнак — нiбы сiмвал новага часу, па якiм, хочам мы таго цi не, ужо
адмерана цэлая чвэрць стагоддзя.
Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.
Хойніцкі раён.

 Шпацыр па Камароўцы

ГРЫБНОЕ РАЗДОЛЛЕ
I ТОЛЬКI АЙЧЫННЫЯ ЯБЛЫКI
Грыбнiкi па ўсёй краiне з iмпэтам абследуюць усе магчымыя лясы, прыхапiўшы
з сабой як мага большыя
кошыкi: восень парадавала грыбамi. Карэспандэнт
«Звязды» адправiлася на
«цiхае паляванне» на... сталiчны Камароўскi рынак...
...Грыбоў на рынку цяпер i сапраўды поўна, прычым на любы
густ: пачынаючы ад апенек i заканчваючы адборнымi баравiкамi. Так, за трохлiтровае вядзерца просяць 100 тысяч рублёў.
Прычым, калi пакупнiкi кажуць
нешта накшталт «пайду яшчэ
па вы бi раю», мно гiя пра даўцы
хуценька рэагуюць на сiтуацыю,
збiваючы кошт да 95, а пасля
нават i да 80 тысяч. А што ж рабiць, калi локаць у локаць стаяць
побач такiя ж гандляры з такiм
жа таварам.
За трох лiт ро вае вя дзер ца
аба бкаў про сяць 55 ты сяч, а
за та кую ж коль касць чыр вонагаловiкаў — 60. Прыгатаваць
ма ры на ва ныя апень кi мож на

па раў наль на ня до ра га: лiт ровая па судзi на гэ тых гры боў
абыдзецца ў 10 тысяч рублёў.
Лi сiч кi каш ту юць 25 ты сяч за
паўлiтра.
Сезонныя бруснiцы, вiдавочна, карыс таюцца попытам, бо
на iх кошт прадаўцы знiжаць не
спяшаюцца, нават калi пакупнiкi
адходзяць. 20 тысяч за лiтр давядзецца аддаць тым, хто надумаў пакаштаваць гэтыя ягады з
Камароўкi.
З часоў мiнулага «шпацыра»
крыху падраслi кошты на некаторую агароднiну i зяленiва. Так,
кропу i пятрушкi па 3 тысячы за
пучок ужо наўрад цi ўдасца знайсцi, амаль усё зяленiва на рынку
цяпер каштуе па 8-10 тысяч за
100 грамаў, хiба што зялёная цыбуля прадаецца па 4 тысячы за
тую ж вагу. Падаражэлi i баклажаны. Калi пару тыдняў таму за
кiлаграм прасiлi 10 тысяч рублёў,
то цяпер гэтая гароднiна каштуе
па 18 тысяч. Кiло сiнiх слiў каштавала ад 12 да 14 тысяч, а цяпер жа за яго просяць ад 13 да
18 тысяч.

А вось вiнаград, наадварот,
патаннеў. Цяпер за кiлаграм салодкiх ягад давядзецца аддаць
ад 14 да 20 тысяч, а не 18 — 25.
Патаннела крыху i морква. Кiло
цяпер можна набыць за 5 тысяч рублёў — на 1,5 — 2 тысячы
менш, чым гэта было пару тыдняў таму. На дынi (ад 12 да 18
тысяч за кiлаграм) i кавуны (4,5
тысячы за кiло) таксама паменшылiся кошты. Нядаўнiя лiчбы на
цэннiках былi такiмi: ад 18 да 22
тысяч i 5 тысяч за кiло.
На рынку амаль не прадаюць
замежных яблыкаў. Адзiныя, што
ўдалося знайсцi, — чылiйскiя, за
15 тысяч. Кошты на беларускiя пачынаюцца ад 9,5 тысячы,
прычым выбраць можна на любы
смак: ад кiслай i цвёрдай антонаўкi да салодкага чырванаватага ранету.
У крытым рынку на мясных
радах кошты размяркоўваюцца
наступным чынам. Найбольш
«небюджэтнае» мяса, вядома,
цяляцiна. За кiлаграм кумпяка
просяць ад 183 да 185 тысяч.
Кiло паляндвiцы каштуе ад 185

да 189 тысяч, лапатку прапануюць па 120-125 тысяч, а кiлаграм
шыйнага кавалка абыдзецца ў
95—110 тысяч. Ялавiчына не нашмат адстае па лiчбах. Так, за
кiло кумпяка давядзецца аддаць
ад 165 да 180 тысяч, такi ж кавалак паляндвiцы можна набыць па
кошце ад 165 да 180 тысяч. Iншыя часткi мяса — лапатка i шыя
— каштуюць 110—115 i 95—110
тысяч адпаведна.
Свiнiна на гэтым фоне выглядае нашмат больш выгаднай
пакупкай. Кiлаграм шыйнага кавалка абыдзецца ў 84—85 тысяч,
паляндвiца каштуе 80—85 тысяч
за кiлаграм, на кiло кумпяка давядзецца выдаткаваць ад 65 да
68 тысяч, а за лапатку просяць
58—60 тысяч. Свежае сала, у
залежнасцi ад таўшчынi, можна набыць па кошце ад 35 да 59
тысяч, а салёнае з прыправамi
абыдзецца ў 79,5 тысячы за кiлаграм.
Каб набыць курынае фiле,
давядзецца выдаткаваць ад 50
да 58 тысяч за кiлаграм, галёнка каштуе 28—30 тысяч, а сцяг-

но — 31—34 тысячы за кiло. За
дзясятак яек на Камароўскiм
рынку просяць ад 10 да 13 тысяч рублёў.
Ка лi па каш та ваць мя са цi
птушку — зусiм не тое, чаго
хацелася б, вам да латкоў са
свежай рыбай. Цяпер на Камароўцы, акрамя карпаў (23—27
тысяч за кiло) i карасёў (14 тысяч), гандлююць i маладым шчупаком. Кiлаграм такой смакаты
абыдзецца ў 30 тысяч рублёў.
«Заморская» рыба, зразумела,
толькi замарожаная альбо салёная. Напрыклад, кiлаграм свежамарожанага хека абыдзецца вам
у 49—50 тысяч, такая ж сёмга
каштуе ад 169 да 170 тысяч за
кiлаграм, фiле траскi — 89 тысяч,
а цэлую чырвоную замарожаную
траску можна пакаштаваць, заплацiўшы ад 45 да 47 тысяч за
кiлаграм.
Кошты на некаторыя вiды салёнай i вэнджанай рыбы наступныя: салёная сёмга — 320 тысяч,
фарэль — ад 267 да 270 тысяч за
кiлаграм. Вельмi эканомны варыянт на фоне вышэйзгаданай

Лiчыльнiк «Звязды»
(кошты за кiлаграм,
калi не пазначана iншае):
Грушы — 10—35 тысяч
Персiкi — 18—25 тысяч
Лiмоны — 26—30 тысяч
Лаймы — 100 тысяч
Бананы — 11 тысяч
Памiдоры — 13—26 тысяч
Агуркi — 16—18 тысяч
Кабачкi — 5 тысяч
Радыска — 10 тысяч
(1 пучок)
Капуста — 3—4 тысячы
Бульба — 4—6 тысяч
Цыбуля — 8—30 тысяч
Буракi — 3,9 тысячы
Кальрабi — 5—6 тысяч
Шампiньёны — 24—29 тысяч
Кан сер ва ва ны га рох —
5—7 тысяч (за бляшанку)
Грэчка (800 г) — 7—8 тысяч
Алей сланечнiкавы — 13—
17 тысяч (1 л)
Мука— 12—13,5 тыся чы
(2 кг)
Цукар — 7,5—8,4 тысячы
(1 кг)
Рыс — 6—18 тысяч (900 г)
Грэчка — 7—8 тысяч (800 г)
Фасоля — 17—18,5 тысячы
(800 г)

Ва ўсіх дзяцей, якіх бацькі прывезлі ў інфекцыйнае аддзяленне гарадской бальніцы на працягу другой паловы дня 19
верасня і ноччу 20 верасня, выяўлены сімптомы харчовага
атручвання. 13 чалавек шпіталізаваны. Папярэдні дыягназ:
«харчовая таксікаінфекцыя». У Мазырскім райвыканкаме
прайшло тэрміновае пасяджэнне спецыяльнай камісіі, якая
высвятляе, якімі прадуктамі маглі атруціцца школьнікі (пераважна вучні пачатковых класаў). Дарэчы, большасць з іх пасля
прамывання страўніка адпусцілі дадому. Вядома, што вучні 1-7
класаў ужывалі ў ежу на сняданак бульбяное пюрэ, адварную
каўбасу, салату з агародніны і глазураваныя сыркі, а вечарам
пачалі скардзіцца на боль у страўніку.
Падчас тэрміновай праверкі супрацоўнікі раённага і абласнога апарата Следчага камітэта сумесна з супрацоўнікамі
Мазырскага занальнага цэнтра гігіены і эпідэміялогіі правялі
агляд харчаблокаў і сталовых дзвюх гарадскіх школ і гімназіі,
адкуль было больш за ўсё атручаных дзяцей. Афіцыйны прадстаўнік упраўлення Следчага камітэта Беларусі па Гомельскай
вобласці Марыя Крываногава расказала таксама, што былі
апытаны кіраўнікі ўстаноў адукацыі, загадчыкі вытворчасцю,
супрацоўнікі сталовых. Прадукты харчавання ўзяты для правядзення неабходных даследаванняў. Аналагічныя мерапрыемствы будуць праведзены і ў іншых школах. Па выніках праверкі
будзе прынята адпаведнае працэсуальнае рашэнне.
Ірына АСТАШКЕВІЧ.

ВЫВЕЛI З ЛЕСУ
Толькi за адны суткi выратавальнiкi вывелi з лесу трох
грамадзян, якiя там заблудзiлi.
У лясным масiве каля вёскi Граболава Чавускага раёна
«прапалi» дзве жанчыны. Для правядзення пошукаў прыцягвалiся не толькi работнiкi МНС, але i мiлiцыянеры. Увечары
жанчыны выйшлi на гук святлосiгнальнай устаноўкi. А каля
вёскi Цыкуны Гомельскага раёна ў лесе заблукаў пенсiянер:
пайшоў у грыбы i не вярнуўся. Мужчыну 1943 года нараджэння
адшукалi выратавальнiкi. Нiхто з гэтых грамадзян у медыцынскай дапамозе патрэбы не меў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ЦIХАЕ ПАЛЯВАННЕ ЗАКОНЧЫЛАСЯ Ў БАЛОЦЕ

НАВІНЫ

Пры падтрымцы МАГАТЭ ўдалося
папоўнiць навуковыя лабараторыi самым сучасным абсталяваннем. Цяпер
лабараторыі лічацца аднымі з лепшых
у краіне — у іх з высокай дакладнасцю
вымяраецца ўвесь спектр радыенуклiдаў.
Адначасова з навукова-доследнай,
запаведнiк займаецца i эксперыментальнай работай, вядзе пазабюджэтную
дзейнасць.
— Выжываць самастойна нам цяпер
вельмi складана, — кажа кiраўнiк запаведнiка. — Але сядзець на шыi ў дзяржавы
бясконца таксама нельга. Дарэчы, з бюджэту дзяржавы на функцыянаванне запаведнiка штогод расходуецца больш за 5
мiльярдаў долараў. У адрозненне ад iншых
запаведнiкаў, мы не можам праводзiць турыстычную дзейнасць — з-за фактару рызыкi, але праз мiжнароднае супрацоўнiцтва пашыраем кантакты. А яшчэ iмкнёмся
зарабляць грошы гаспадарчай дзейнасцю.
18 гадоў адпрацоўваем сучасныя тэхналогii атрымання чыстай сельгаспрадукцыi на
забруджаных тэрыторыях. Дзеля гэтага
на ўскраiне запаведнай тэрыторыi было
адведзена 700 гектараў зямлi. Спачатку
заклалi пладова-костачкавы сад. Пазней
разгарнулi эксперыментальны пчальнiк,
якi налiчвае 80 пчоласем'яў. Каля 15 гадоў
таму пачалi разводзiць пародзiстых коней.
Калi выявiлася, што канiну ў рэалiзацыю
пускаць нельга, сталi займацца племянной
конегадоўляй, i сёння маем табун болей
за 300 галоў.
Сёлета ад сваiх пчол у запаведнiку
атрымалi болей за тры тоны мёду. За
мёд выручылi больш за 100 мiльёнаў

Ля вёскi Цыкуны ў Гомельскiм раёне заблудзiўся 70-гадовы
мужчына. Ранiцай ён пайшоў у грыбы, а вечарам патэлефанаваў сыну i паведамiў, што не можа выбрацца з балота. Пенсiянер паспеў расказаць, дзе ён знаходзiцца — зарыентаваўся
па апорах лiнiй электраперадач. Аднак неўзабаве тэлефон
грыбнiка разрадзiўся. Да пошуку падключылiся супрацоўнiкi
МНС i мiлiцыi, якiя «прачасалi» каля 15 км ляснога масiву,
перш чым блiжэй да ночы знайсцi пенсiянера. Сталы мужчына
стаяў у балоце па пояс у вадзе. Як паведамiлi ў прэс-службе
Гомельскага абласнога ўпраўлення МНС, мужчына, на шчасце,
не пацярпеў, i шпiталiзацыя не спатрэбiлася.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

ПАЙШЛІ Ў ГРЫБЫ І... ЗНІКЛІ
У гэтым месяцы на Віцебшчыне выратавальнікі адшукалі ў лясах ужо 6 чалавек, якія пайшлі ў грыбы і заблудзіліся.
— Але колькі тых, хто не звяртаўся па дапамогу ў службу
выратавання, блукалі ў лесе гадзінамі, нават суткамі. У кагосьці не было пры сабе мабільнага тэлефона, а хтосьці не
паведаміў суседзям ці сваякам, што пайшоў у лес, — кажуць у
Віцебскім абласным упраўленні па надзвычайных сітуацыях.
У Бешанковіцкім раёне 54-гадовая жанчына блукала па
лесе суткі. І яе шукалі. На шчасце, яна самастойна выйшла
з лесу і не пацярпела. А на днях дапамога спатрэбілася пенсіянеру з Віцебска, які адправіўся ў грыбы ў Гарадоцкі раён і
здолеў выйсці з лесу толькі а поўначы.
— Каб не заблудзіцца ў лесе, рэкамендуецца браць з сабой мабільны тэлефон як мага больш зараджаны. А калі вы
дрэнна арыентуецеся, лепш не рызыкуйце і не заходзьце глыбока ў лес, вяртайцеся не пазней за 15 гадзін. У экстранных
выпадках тэлефануйце па нумарах 101 або 112, — параілі ў
службе выратавання.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

27 КГ ГЕРАIНУ НЕ ДОЙДУЦЬ ДА СПАЖЫЎЦА
ПАДЗЕІ

на аддзел радыяцыйнага кантролю і
рэжыму.
У першыя гады шмат высiлкаў трацiлася на лiквiдацыю пажараў, якiя ў
асноўным узнiкалi ад наўмысных падпалаў. Але з падтрымкаю дзяржавы вырашаны шэраг важных задач па стварэннi
больш надзейнай сiстэмы супрацьпажарнай бяспекi. Напрыклад, узведзена 37
металiчных назiральных вышак, з якiх
тэрыторыя праглядаецца цалкам. Лясныя масiвы размежаваны шырокiмi разрывамi, якiя рэгулярна пераворваюцца.
Цяпер у 30-кiламетровай зоне вырыта
некалькi дзясяткаў вадаёмаў, дзе можна
рабiць тэрмiновую дазапраўку пажарных
машын. Калi раней выгаралi тысячы гектараў, дык апошнiм часам за год узнiкае
ўсяго 2-3 лакальныя ўзгараннi прыроднага паходжання. Напачатку стварэння запаведнiка агнём знiшчалiся цэлыя вёскi,
як, напрыклад, Даўляды ў Нараўлянскiм
i Кажушкi ў Хойнiцкiм раёнах. Цяпер матэрыяльныя страты ад агню зведзены
да мiнiмуму. Але станоўчы момант яшчэ
i ў тым, што супрацьпажарныя дзеяннi
не даюць адбыцца другаснаму забруджванню прылеглых да запаведнiка i больш
аддаленых тэрыторый.
За гэты час адбылося фармiраванне
калектыву, створана грунтоўная база
для навуковых даследаванняў. Навукоўцы распрацавалi i здзейснiлi шэраг
айчынных праектаў i праектаў Саюзнай
дзяржавы, СНД, выходзяць на сусветны ўзровень. Удзельнiчаюць у некалькiх
iндывiдуальных праектах з Нарвегiяй i
Германiяй. Рыхтуецца яшчэ шэраг праектаў па мiжнародных праграмах.

У момант закладкi наркотыкаў у схованку, размешчаную ля трасы Магiлёў—Мсцiслаў, супрацоўнiкi Камiтэта
дзяржбяспекi i байцы спецпадраздзялення «Альфа»
затрымалi траiх удзельнiкаў злачыннай групы — грамадзян Казахстана i Расii (абое ўраджэнцы Чэчэнскай
Рэспублiкi) i грамадзянiна Таджыкiстана. На месцы здарэння быў канфiскаваны ўпакаваны гераiн.
Як паведамляюць у прэс-службе КДБ, 27,5 кг наркотыку прызначалiся для рэалiзацыi ў Заходняй Еўропе. Арыенцiровачны
кошт такой колькасцi на «чорным рынку» — звыш 3 млн долараў.
Затрыманым пагражае пазбаўленне волi ад 8 да 13 гадоў.
Святлана БАРЫСЕНКА.

«ЗАРАБIЎ» НА КУХНЯХ 600 МIЛЬЁНАЎ
Цiкавы спосаб добра зарабiць прыдумаў 33-гадовы мiнчанiн. Ён зарэгiстраваўся як iндывiдуальны прадпрымальнiк, арандаваў павiльён на рынку «Ждановiчы» i
пачаў займацца вырабам кухоннай корпуснай мэблi
па iндывiдуальных заказах. Добрая справа скончылася
нанясеннем шкоды заказчыкам, якiх махляр «вадзiў за
нос», на суму больш за 600 мiльёнаў рублёў. У мiлiцыю
ўжо звярнулiся з заявамi 18 пацярпелых.

ФАКТЫ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Так, менавiта сёлета спаўняецца
25 гадоў з часу надання тэрыторыi адчужэння статусу запаведнiка (створаны быў праз два гады пасля аварыi на
ЧАЭС, у 1988 годзе). Зямля, якая зведала неймаверныя пакуты, з крынiцы
небяспекi зрабiлася тэрыторыяй загадкавай i таямнiчай, каштоўнай у плане
новых даследаванняў, эксперыментаў
i адкрыццяў. Усё часцей навукоўцы
кажуць, што радыяцыйна-экалагiчны
запаведнiк павiнен ператварыцца ў навуковую пляцоўку сусветнага ўзроўню.
Штодня тут вядуцца манiторынгi экалогii — глебы, вады, паветра, раслiннага
i жывёльнага свету. Чвэрць стагоддзя
збiраецца бясцэнны матэрыял, якога ў
сусветнай практыцы яшчэ не было.
Перад наведваннем 30-кiламетровай
тэрыторыi я сустрэўся з дырэктарам
Палескага дзяржаўнага радыяцыйна-экалагiчнага запаведнiка Пятром
КУДАНАМ i вось што даведаўся:
— У запаведнiку сёння працуе 740
чалавек — леснiкi, вартавыя КПП i работнiкi службы аховы, навукоўцы, дазiметрысты, абслуговы персанал. Адной
з першых функцый запаведнiка было
забеспячэнне ахоўнасцi ад несанкцыянаванага пранiкнення на забароненую
тэрыторыю (мэты знаходжання былi самыя розныя — паляванне, збор дароў
лесу, вынас i вываз бытавых прадметаў)
— каб уберагчы людзей ад залiшняга
апраменьвання. Па-ранейшаму адной
з першасных задач застаецца зніжэнне
ўздзеяння радыяцыі на здароўе персаналу. Адказнасць за гэта ўскладзена

У Мазыры больш за 70 вучняў трох гарадскіх школ
і адной гімназіі практычна адначасова звярнуліся па
дапамогу ў бальніцу. Гэтым фактам цяпер займаецца
ў тым ліку Мазырскі раённы аддзел Следчага камітэта
Рэспублікі Беларусь.

экзотыкi — салёны селядзец па
кошце 32,2 тысячы. А вось вэнджаная скумбрыя «кусаецца».
За кiлаграм просяць ад 92 да 93
тысяч.
Ганна ГАРУСТОВIЧ

■

— Прадпрымальнiк прываблiваў клiентаў iтальянскiмi фасадамi, якiя прапаноўваў па цэнах, нiжэйшых за рынкавыя.
Ахвотных зрабiць заказ знайшлося нямала, хоць нават самыя сцiплыя кухнi абыходзiлiся заказчыкам больш чым у 36
мiльёнаў рублёў, — раскрылi схему махляра ў Цэнтральным
РУУС г.Мiнска. — Грамадзянiн браў перадаплату ў памеры
70 працэнтаў ад сумы заказу, яшчэ 20 працэнтаў заказчыкi
мусiлi заплацiць пасля таго, як iм паведамлялi пра гатоўнасць
кухоннага гарнiтура, i толькi апошнiя 10 працэнтаў уносiлiся,
па дамоўленасцi, пасля яго ўстаноўкi. Дагавор прадпрымальнiк выконваў лiтаральна да ўнясення клiентам 90 працэнтаў
грошай. А вось далей узнiкалi праблемы. Адным заказчыкам
махляр тлумачыў, што чакае патрэбныя камплектныя часткi,
iншым скардзiўся на хваробу — сваю або сваiх блiзкiх. Некаторым нават прывозiў нейкiя каркасы, абяцаючы ў самы
блiжэйшы час даставiць i астатняе. Клiенты верылi, чакалi.
Але ж да пары жбан ваду носiць... У праваахоўных органах
мяркуюць, што пацярпелых насамрэч можа быць больш, чым
ужо звярнулiся з заявамi на дзеяннi «прадпрымальнiка».
Сяргей РАСОЛЬКА.

