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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Між тым, у са мой ге ра і ні фі нан-
са вае ста но ві шча так са ма не з лёг-
кіх. Дзяў чы на скон чы ла ўні вер сі тэт 
і пра цуе па раз мер ка ван ні ў ад ным 
са ста ліч ных му зе яў. Гро шы, якія яна 
пе рад ала но ва му зна ё ма му, збі ра ла 
паў го да: ма ры ла па ехаць у тур па Еў-
ро пе. Але па куль што, зда ец ца, ма ру 
ажыц ця віць не ўдас ца.

На пы тан не, як мож на бы ло так 
без агляд на да вя раць ма ла зна ё ма му 
ча ла ве ку, Тац ця на ад каз вае, што яе 
«пад ку пі лі» цёп лыя ста сун кі і па хо-
джан не ма ла до га ча ла ве ка.

— Зы хо дзя чы з раз моў і фа та гра-
фій на яго ста рон цы ў ін тэр нэ це, я зра-
зу ме ла, што ён з за бяс пе ча най сям'і. 
Ка лі б я ба чы ла, што ён не ба га ты, то 
і не па ду ма ла б па зы чаць та кія су мы. 
Мне па да ло ся, што ён не пой дзе на 
зла чын ства, — га во рыць Тац ця на.

Хоць пры зна ец ца, што ка ле гі яе 
ад га вор ва лі і па пя рэдж ва лі. Згуб ле-
ных гро шай, без умоў на, шка да, і на-

ша ге ра і ня атры ма ла доб ры ўрок на 
бу ду чы ню. Але ця пер яна гля дзіць на 
сі ту а цыю на ват з гу ма рам.

— Не трэ ба быць та кі мі да вер лі-
вы мі, як я, — смя ец ца Тац ця на.

«З НІ ГЕ РЫІ З ЛЮ БОЎЮ»
З гэ тым мер ка ван нем дзяў чы ны 

па га джа юц ца і спе цы я ліс ты га лоў на-
га ўпраў лен ня кры мі наль на га вы шу-
ку кры мі наль най мі лі цыі Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў Бе ла ру сі. Пер шае, 
што яны ра яць, — ні ко лі не пе ра да-
ваць гро шы ма ла зна ё мым лю дзям. 
А ка лі ўсё ж вы ра шы лі даць па зы ку, 
то трэ ба яшчэ пра ду гле дзець, як яе 
вяр нуць, бо на ват рас піс ка не заў сё-
ды мо жа быць до ка зам у су дзе.

— Ка лі дзяў чы на лі чыць, што яе 
пад ма ну лі, і хо ча ра за брац ца ў гэ-
тай спра ве, яна па він на не ад клад на 
звяр нуц ца з за явай у тэ ры та ры яль-
нае ад дзя лен не мі лі цыі па мес цы жы-
хар ства, — ра іць на чаль нік ад дзе ла 
па рас крыц ці кра дзя жоў га лоў на га 
ўпраў лен ня кры мі наль на га вы шу-
ку МУС Бе ла ру сі Алег СА ЎЧУК.

Па сло вах Але га Са ўчу ка, ме на ві-
та мі лі цыя ўста наў лі вае факт зла чын-
ства. Але ка лі яго ня ма, то звяр тац ца 
трэ ба ў ін шыя ін стан цыі. Як пра ві ла, 
гэ та суд. У лю бым вы пад ку, знай сці 
ча ла ве ка і па спра ба ваць вяр нуць 
гро шы мож на, але ўсё за ле жыць ад 
кан крэт най сі ту а цыі.

Уво гу ле, па сло вах стар ша га 
опер упаў на ва жа на га ад дзе ла па рас-
крыц ці кра дзя жоў га лоў на га ўпраў-
лен ня кры мі наль на га вы шу ку МУС 
Дзміт рыя Куд раў ца ва, зла чын ствы, 
звя за ныя з вы ка ры стан нем ін тэр нэ-
ту, — з'я ва ня рэд кая. Час цей за ўсё 
гэ та да ты чыц ца мах ляр ства. Бо ін-
тэр нэт уяў ляе са бой пра сто ру, дзе 

ча ла век мо жа ра біць амаль усё, што 
за хо ча. Пры гэ тым уста на віць яго 
асо бу ча сам вель мі скла да на. Пра-
ва ахоў ні кі ка жуць, што па доб ныя 
вы пад кі зда ра юц ца вы ключ на з-за 
да вер лі вас ці і не абач лі вас ці са міх 
ах вяр. Ві даць, та му і ў ор га ны ўнут-
ра ных спраў па цяр пе лыя ад ін тэр нэт-
пад ма ну звяр та юц ца рэд ка.

Тым не менш у струк ту ры кры мі-
наль най мі лі цыі МУС Бе ла ру сі іс нуе 
ўпраў лен не па рас крыц ці зла чын-
стваў у сфе ры вы со кіх тэх на ло гій, 
якое зай ма ец ца пра ва па ру шэн ня мі, 
здзейс не ны мі з вы ка ры стан нем ін-
тэр нэ ту.

Умоў на мож на вы лу чыць на-
ступ ную кла сі фі ка цыю ін тэр нэт-
мах ляр стваў:

• зла чын ствы, звя за ныя з ін тэр-
нэт-кра ма мі;

• «фі шынг» (рас сыл ка элект рон-
ных ліс тоў ад імя бан каў і пла цеж ных 
сіс тэм);

• ін тэр нэт-па пра шай ніц тва (на-
прык лад, збор гро шай на ля чэн не 
хво ра га дзі ця ці);

• шлюб ныя афе ры; 
• мах ляр ствы, звя за ныя з sms-га-

ла са ван ня мі і ак цы я мі; 

• па ве дам лен ні кштал ту «Асця-
рож на, ві рус!».

Фан та зіі мах ля роў бяз меж ныя: ад 
па ве дам лен няў пра вый гры шы ў між-
на род ных ла та рэ ях з прось бай пе ра-
вес ці гро шы на пе ра сыл ку «пры за» 
да так зва ных «ні ге рый скіх ліс тоў» 
аб атры ман ні спад чы ны якой-не будзь 
вы со ка па стаў ле най асо бы — час цей 
за ўсё з кра ін «трэ ця га све ту». Як пра-
ві ла, ах вя ры та кіх зла чын стваў «клю-
юць» на ад нос на лёг кія спо са бы атры-
ман ня вя лі кіх гро шай ці ін шых вы гад 
або прос та пра ні ка юц ца да ве рам да 
вы пад ко вых ін тэр нэт-зна ё мых.

Па сло вах Але га Са ўчу ка, ін тэр-
нэт-мах ляр ства ў Бе ла ру сі но сіць 
цык ліч ны ха рак тар і ся род агуль-
най зла чын нас ці скла дае ня знач ную 
коль касць. Тым не менш, тра піць у 
ру кі зла мыс ні ка ры зы куе кож ны. Для 
та го, каб гэ та га не зда ры ла ся, трэ-
ба на во дзіць да вед кі пра лю дзей і 
ар га ні за цыі, якія вам неш та пра па-
ну юць ці аб не чым про сяць, і ні ко лі 
не па ве дам ляць аса біс тыя звест кі, 
свае па ро лі, пін-ко ды і г.д., ка лі вы 
не пе ра ка на лі ся ў ад сут нас ці зло га 
на ме ру з бо ку су раз моў цы.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Су пра цоў ні кі глаў ка ка жуць, 
што ін тэр нэт-зла чын ствы 
зда ра юц ца вы ключ на 
з-за да вер лі вас ці 
і не абач лі вас ці са міх ах вяр.

(Заканчэнне. Пачатак 
на 1-й стар.)

...Па ста ліч най ву лі цы Ге-
ра сі мен кі што дня пра яз джа-
юць ка ля 200 гру за ві коў, якія 
на кі роў ва юц ца да ад на го са 
скла доў УП «Пар ты зан скае». 
Ме на ві та ад сюль са да ві на і 
га род ні на «раз' яз джа ец ца» 
па ста ліч ных кра мах.

— Пра дук цыю ў на шы схо-
ві шчы пры во зяць з усіх рэ гі ё-
наў Бе ла ру сі, — рас па вя дае 
на мес нік ге не раль на га ды-
рэк та ра прад пры ем ства Але-
на Берд ні ко віч. — Ка пус ту, 
на прык лад, мы ў асноў ным 
за куп ля ем у Брэсц кай воб-
лас ці, цы бу лю па стаў ля юць 
пе ра важ на з Гро дзен шчы ны, 
буль бу — з Мін скай воб лас ці. 
Вы бар у пер шую чар гу за ле-
жыць ад якас ці пра дук цыі. На-
прык лад, ле тась цы бу ляй нас 
амаль на 100 пра цэн таў за бяс-
пе чы лі ўся го дзве гас па дар кі, 
пра дук цыя якіх даў но ся бе за-
рэ ка мен да ва ла: яна ні чым не 
гор шая за за меж ную і вель мі 
доб ра за хоў ва ец ца аж но да 
ле та.

«Пад аў жа юць жыц цё» га-
род ні не і са да ві не ў спе цы-
яль на аб ста ля ва ных па мяш-
кан нях (ка ме рах), дзе ча кае 
свай го ча су як пра дук цыя 
ста бі лі за цый ных фон даў (гэ-
та буль ба, бу ра кі, морк ва, ка-
пус та, цы бу ля, яб лы кі), так і, 
на прык лад, лі мо ны, апель сі ны 
і ман да ры ны, якія пры во зяць з 
за меж жа. Так са ма ёсць пэў ны 
пра цэнт кан сер ва ва най пра-
дук цыі: кан сер вы з га род ні ны, 
со кі, нек та ры і г.д.

За хо дзім у ад ну з та кіх ка-
мер. За вя ліз ны мі скры ня мі з 

буль бай за ўва жа ем уну шаль-
на га вы гля ду «вен ты ля та-
ры» — ме на ві та яны да па ма-
га юць ства раць і пад трым лі-
ваць «клі мат» у па мяш кан ні. 
Трэ ба ска заць, што ў ка ме ры 
до сыць пра ха лод на, але для 
буль бы тут — свое асаб лі вы 
«ку рорт». У та кіх умо вах яна 
доў га не псу ец ца. «Дру гі хлеб» 
най лепш за хоў ва ец ца пры 
тэм пе ра ту ры ад плюс ча ты-
рох да плюс шас ці гра ду саў, а 
ідэа льныя ўмо вы, на прык лад, 
для морк вы і бу ра коў — ад ну-
ля гра ду саў да плюс двух.

Ці ка вым чы нам за хоў ва юць 
яб лы кі. У па мяш кан ні, ку ды за-
клад ва ец ца за пас гэ тай са да-
ві ны, ства ра юць спе цы яль нае 
га за вае ася род дзе (су месь кіс-
ла ро ду і вуг ля кіс ла га га зу ў вы-
зна ча ных пра пор цы ях). Та кое 
схо ві шча, праў да, па ба чыць не 
да вя ло ся: яно раз ме шча на ў 
ін шым ра ё не ста лі цы.

Па сло вах Але ны Берд ні-
ко віч, ні я кі мі хі міч ны мі рэ чы-
ва мі ва УП «Пар ты зан скае» 
пра дук цыю пе рад за клад кай 
на зі му не апра цоў ва юць, та-
му за сваё зда роўе па куп ні кам 
ба яц ца не вар та.

Час, на пра ця гу яко га га-
род ні на і са да ві на бу дзе мець 
та вар ны вы гляд, за ле жыць 
не толь кі ад умоў за хоў ван ня, 
але і ад яе ба та ніч на га га тун-
ку. Так, па сва іх пры род ных 
улас ці вас цях, ад ны яб лы кі ля-
жаць да сту дзе ня, дру гія — да 
са ка ві ка і паз ней. Каб не бы ло 
страт, па трэб на пра віль на збу-
да ваць лан цу жок за хоў ван ня 
і рэа лі за цыю. Пры гэ тым не-
аб ход на ўліч ваць га ту нак пра-
дук цыі.

Ка пус та і морк ва ле таш ня-
га ўра джаю, на прык лад, ёсць 
у схо ві шчах у маі і на ват у чэр-
ве ні, а буль ба і бу ра кі за хоў-
ва юц ца яшчэ даў жэй. За гэ ты 
час у про да жы па спя вае з'я-
віц ца га род ні на і са да ві на но-
ва га ўра джаю, та му тое, што 
за ста ец ца, ад праў ля ец ца на 
пра мыс ло вую пе ра пра цоў ку. 
Пра цэнт не за па тра ба ва най 
пра дук цыі з го да ў год роз ны. 
На прык лад, да во дзі ла ся пе ра-
пра цоў ваць да 25 пра цэн таў 
буль бы, а вось ле тась ас тат-
каў прак тыч на не бы ло.

Пад час ві зі ту жур на ліс таў 
да про да жу з да па мо гай спе-
цы яль най лі ніі як раз рых та ва лі 
«дру гі хлеб». Са спе цы яль на-
га кан ве е ра ра бот ні кі збі ра лі 
клуб ні з дэ фек та мі. Якас ная 
пра дук цыя пас ля ад бо ру мы-
ец ца, су шыц ца і фа су ец ца ў 
сет кі. Ці ка ва, што не ўсе па-
куп ні кі жа да юць на бы ваць 
мы тую буль бу — не ка то рым 
па да ба ец ца «з пя соч кам». 
Та му част ко ва ў про даж ідзе 
і та кая.

Уво гу ле, ка лі мы па гля дзе лі 
на пра дук цыю са скла да УП 
«Пар ты зан скае», то як у па-

куп ні коў у нас ні я кіх пы тан няў 
да яе не ўзнік ла: ай чын ная га-
род ні на і са да ві на, у прын цы пе, 
мо жа «без страт» пе ра жыць 
зі му. Ча му ж та ды ў кра мах ча-
сам мож на па ба чыць не са мы 
сім па тыч ны «ві та мін ны» та вар 
бе ла рус кай вы твор час ці?

— На мой по гляд, ад каз-
насць за ад сут насць аль бо 
якасць ай чын най пра дук цыі, 
якую пра па ноў ва юць па куп-
ні кам, ля жыць вы ключ на на 
кі раў ніц тве кра мы, — лі чыць 
Але на Берд ні ко віч. — Мы пра-
во дзім ма ні то рынг, пад час яко-
га ад ра зу ві даць, за ці каў ле ны 
кі раў нік ганд лё ва га аб' кта ў 
су пра цоў ніц тве з на мі ці не.

А на конт «па хо джан ня» 
са да ві ны і га род ні ны Але на 
Берд ні ко віч пад крэс лі ла, што 
для роз ніч най сет кі гэ та не 
прын цы по ва. Як на ай чын ную, 
так і на за меж ную пло да а га-
род нін ную пра дук цыю ганд лё-
вая на цэн ка ад ноль ка вая.

Пра дук цыя пас ля 
ад бо ру мы ец ца, 
су шыц ца і фа су ец ца 
ў сет кі. Ці ка ва, што 
не ўсе па куп ні кі 
жа да юць на бы ваць 
мы тую буль бу — 
не ка то рым па да ба ец ца
 «з пя соч кам».

Мож на бы ло за ўва жыць, 
што ў па ке тах ёсць 
са пса ва ныя клуб ні. А за 
кі ла грам, між ін шым, 
па трэб на за пла ціць ка ля 
10 ты сяч руб лёў. По бач 
ля жа ла буль ба но ва га 
ўра джаю, што вы рас ла 
ў... Ін дыі. Яе кошт — 
12 ты сяч руб лёў.

АФІ ЦЫЙ НА

Хто па кла по ціц ца пра па куп ні ка?
— Па стаў ка мі ай чын най са да ві ны і га род ні ны на спа жы-

вец кі ры нак ста лі цы зай ма юц ца, апроч УП «Пар ты зан скае», 
цяп ліч ныя прад пры ем ствы, ка мер цый ныя ар га ні за цыі, прад-
пры ем ствы спа жы вец кай ка а пе ра цыі і пры ват ныя асо бы. 
Так са ма іх вя дуць ка ля 40 сель гас ар га ні за цый і ся лян ска-
фер мер скіх гас па да рак. Кі раў ніц тва крам са мо вы ра шае, з 
кім су пра цоў ні чаць і чыю пра дук цыю вы клад ваць на пры ла-
вак, — па ве да мі ла ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» на чаль нік ад-
дзе ла на рых то вак і рэа лі за цыі пло да а га род нін най пра дук цыі 
га лоў на га ўпраў лен ня спа жы вец ка га рын ку Мін гар вы кан ка ма 
Ала Сяр ге е ва.

Каб па куп ні кі круг лы год не ад чу ва лі не да хо пу ў све жай 
і якас най бе ла рус кай пло да а га род нін най пра дук цыі, тра ды-
цый на ў Мін ску ства ра юц ца ста бі лі за цый ныя фон ды, ку ды 
за клад ва ец ца га род ні на і са да ві на для рэа лі за цыі ў між се-
зон ны пе ры яд. Пра дук цыю рас хо ду юць у ад па вед нас ці з 
гра фі кам у пе ры яд з 15 ліс та па да па 31 мая.

Ка лі ка заць пра кошт, то гра ніч ныя мак сі маль ныя ад пуск-
ныя цэ ны (у за леж нас ці ад пе ры я ду) на буль бу скла да юць 
5,1 — 5,8 ты ся чы руб лёў за кі ла грам, на ка пус ту — 5,4 — 
6,2 ты ся чы, на морк ву — 5,4 — 6,3 ты ся чы, на бу ра кі і цы бу-
лю — 4,7 — 5,4 і 6,6 — 7,6 ты ся чы ад па вед на. Пры гэ тым мак-
сі маль ныя ганд лё выя над баў кі на буль бу і бу ра кі скла да юць 
400 руб лёў, а на морк ву, ка пус ту і цы бу лю — 500 руб лёў.

Каб на пры лаў кі трап ля ла толь кі са мая леп шая пра дук-
цыя, тое ж уні тар нае прад пры ем ства «Пар ты зан скае» пра-
во дзіць ва ўлас най ла ба ра то рыі ўва ход ны кант роль якас ці. 
Га род ні на і са да ві на пра вя ра ец ца на ад па вед насць ДАС Там, 
на яў насць ніт ра таў і ра дые нук лі даў і інш. Па сло вах Алы Сяр-
ге е вай, на ра кан няў на якасць пра дук цыі не па сту па ла.

«КУ РОРТ» 
У ХА ЛОД НЫХ КА МЕ РАХ

НЕ БЯС ПЕЧ НАЕ СЕ ЦІ ВА

«ПОЎ НЫ КАМ ПЛЕКТ» — ПО БАЧ З ДО МАМ
Каб вы зна чыць, на коль кі 
лёг ка ў гэ тую па ру го да 
знай сці ў ста ліч ных кра-
мах ай чын ную га род ні ну 
і са да ві ну, якая б ра да ва-
ла па куп ніц кае во ка, мы 
на ве да лі не каль кі роз-
ных мес цаў. «Пля цоў ка-
мі для экс пе ры мен ту» 
ста лі пра дук то вая кра-
ма на цэнт раль ным пра-
спек це, не вя лі кая кра ма 
вя до май ганд лё вай сет кі, 
кра ма по бач з до мам і гі-
пер мар кет.

У кра ме на пра спек це віт ры-
на з са да ві ной-га род ні най здзі-
ві ла знач най пе ра ва гай пер шай. 
Яб лы кі ў про да жы бы лі толь кі 
поль скія, па 16 — 17,5 ты ся чы 

за кі ла грам. Буль ба пра да ва-
ла ся бе ла рус кая і ад ра зу двух 
ві даў — па 6,6 і 6,7 ты ся чы за 
кі ла грам. У пер шым вы пад ку 
клуб ні бы лі хоць і драб на ва ты-
мі на вы гляд, але гла дзень кі-
мі і су хі мі. А вось «чыр во ная» 
буль ба вы гля да ла не над та 
сім па тыч на: на ват без ачыст кі 
бы ло зра зу ме ла, што тут зму-
ча еш ся вы ка луп ваць «воч кі», а 
з імі ў смет ні цу па ля ціць па ло ва 
на бы тых клуб няў. Морк ва кош-
там ад 7 да 9 ты сяч, што бы ла 
прад стаў ле на ў кра ме, за ўваг 
не вы клі ка ла. Бе ла рус кая цы-
бу ля па да ла ся драб на ва тай. 
Ай чын ныя ка пус та і бу ра кі вы-
гля да лі ня дрэн на.

Для на вед ван ня кра мы ганд-
лё вай сет кі, ві даць, быў вы бра-

ны «ня пра віль ны» час. Бу ра коў 
і бе ла рус кай ка пус ты тут уво гу-
ле не ака за ла ся. Ней кай ін шай 
— так са ма. Рас ку пі лі? А яб лы кі 
— толь кі за меж ныя, кош там ад 
10 да 15 ты сяч. Не бла гой якас ці 
бе ла рус кая цы бу ля каш та ва ла 

кры ху больш за 6 ты сяч руб лёў. 
Знай шла ся і ай чын ная буль ба, 
але мож на бы ло за ўва жыць, 
што ў па ке тах ёсць са пса ва ныя 
клуб ні. А за кі ла грам, між ін-
шым, па трэб на за пла ціць ка ля 
10 ты сяч руб лёў. По бач ля жа-
ла буль ба но ва га ўра джаю, што 
вы рас ла ў... Ін дыі. Яе кошт — 
12 ты сяч руб лёў.

Буль ба ў кра ме ка ля до ма 
пра да ва ла ся вя лі кая і пры го-
жая, кош там па 6,7 ты ся чы за 
кі ла грам. Бе ла рус кая цы бу ля 
не над та буй но га «ка ліб ру» 
каш та ва ла 7,8 ты ся чы. Пры-
сут ні ча лі ай чын ныя морк ва 
і бу ра кі ня дрэн най якас ці, а 
так са ма бе ла рус кая ка пус-
та па ца не кры ху больш за 
7 ты сяч за кі ло, якая ча мусь ці 

бы ла «мар му ро вай» ад чар-
на ва тых пра жы лак. По бач ля-
жа ла ма ке дон ская, зя лё ная і 
апе тыт ная, хоць і да ра жэй шая 
на 3 ты ся чы руб лёў. Яб лы каў 
бы ло не каль кі га тун каў. Поль-
скія мож на бы ло на быць, за-
пла ціў шы ад 15 да 18 ты сяч за 
кі ло, бе ла рус кія каш та ва лі 12. 
У прын цы пе, до сыць сім па тыч-
ныя.

Вя лі кім вы ба рам яб лы каў 
тра ды цый на су стрэў гі пер-
мар кет. Тут та бе і поль скія, і 
га ланд скія, і італь ян скія. Цэ-
ны — ад 11 да 30 ты сяч руб-
лёў. Збо ку бы ла і не вя ліч кая 
скрын ка з бе ла рус кі мі пла да мі, 
якія каш та ва лі ка ля 10 ты сяч 
руб лёў за кі ла грам. Знеш не 

яны знач на прай гра ва лі ўсім 
ас тат нім: ча мусь ці спрэс трап-
ля лі ся яб лы кі з пры мя ты мі ба-
ка мі. А вось ай чын ныя цы бу ля, 
бу ра кі і морк ва ні я кіх пы тан няў 
не вы клі ка лі. Доб рая га род ні на, 
і цэ ны тут як і ў боль шас ці крам 
го ра да.

У гі пер мар ке це па куп ні кам 
пра па ноў ва лі два ві ды бе ла-
рус кай буль бы: звы чай ную, з 
таў ста ва тым пас ля зі мы ша-
лу пін нем, за кі ло якой пра сі лі 
6,7 ты ся чы руб лёў, і ней кую 
«ка ра леў скую», па 23,1 ты ся-
чы руб лёў за па кет, у якім бы-
ло 2,5 кі ла гра ма буль бы. Трэ ба 
ска заць, што клуб ні бы лі без-
да кор ныя.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

Рас фа са ва ную пра дук цыю хут ка ад пра вяць у кра мы.Фо
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