
 У ДЭ ГУС ТА ТА РАЎ «СА ЛОД КАЕ ЖЫЦ ЦЁ»?
Ка рэс пан дэн ты «Звязды» вы свят лялі гэ та на ўлас ным до све дзе
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«Сі ма наў скія чы тан ні» ста но вяц ца ўсё больш па пу ляр ны мі 
ся род твор чай мо ла дзі. У бу ду чых пра за ікаў і паэ таў ёсць 
доб рая маг чы масць за явіць пра ся бе пад час між на род на га 
кон кур су, які пра во дзіц ца ў рам ках гэ та га ме ра пры ем ства. 
Сё ле та ён быў пры све ча ны ста год дзю з дня на ра джэн ня 
пісь мен ні ка і 70-год дзю Пе ра мо гі над ня мец ка-фа шысц кі мі 
за хоп ні ка мі. Удзел у ім пры ня лі паў ты ся чы ча ла век 
з лі ку во пыт ных і па чы на ю чых лі та ра та раў да лё ка га 
і бліз ка га за меж жа. Асаб лі ва пры ем на, што ў якас ці 
па да рун каў най леп шым вы ка рыс тоў ва лі ся кні гі і ча со пі сы 
вы да вец ка га до ма «Звяз да».

— Мы атры ма лі шмат дых тоў ных, год ных ра бот. Ула даль ні ка мі 
дып ло маў 1-й, 2-й і 3-й сту пе ні ста лі ад ра зу па не каль кі ча ла век, — 
пад крэс ліў стар шы ня Сма лен скай аб лас ной ар га ні за цыі Са ю за 
пісь мен ні каў Ра сіі Алег ДА РА ГАНЬ, які ўзна ча ліў жу ры гэ та га 
кон кур су.

Сма ленск і Ма гі лёў моц на звя за ны твор час цю пісь мен ні ка. На 
ле ген дар ным Буй ніц кім по лі Сі ма наў уба чыў ге ро яў свай го бу ду ча-
га ра ма на «Жы выя і мёрт выя», а ў Сма лен ску на пі саў зна ка мі тыя 
рад кі: «Ты помнишь, Алё ша, дороги Смоленщины...» «Па за вя шчан ні 
пісь мен ні ка, яго прах быў раз ве я ны над Буй ніц кім по лем. У эпо ху 
ўсе агуль на га атэ із му ён па ка заў гэ тым сваё яд нан не з ты мі, хто 
за гі нуў, аба ра ня ю чы ра дзі му, ка го ён уве ка ве чыў у сва іх ра ма нах 
і вер шах, — ад зна чыў Алег Да ра гань. — Сі ма наў ад крыў тэ му эк-
зіс тэн цы я ліз му ў лі та ра ту ры, вы раз на па ка заў сут насць ча ла ве ка, 
які зна хо дзіц ца па між жыц цём і смер цю на по лі бою. Пра гэ та ён 
псі ха ла гіч на тон ка пі ша ў сва іх тво рах. Не здар ма яго на зы ва юць 
са вец кім Хе мін гу эем».

Круг лы стол, су стрэ чы з пісь мен ні ка мі, ве тэ ра на мі, края знаў ца мі, 
якія звы чай на пра хо дзяць у рам ках «Сі ма наў скіх чы тан няў», да юць 
доб рую маг чы масць удзель ні кам па дзя ліц ца твор чы мі зда быт ка мі, 
знай сці ад каз на хва лю ю чыя пы тан ні.

— На та кіх су стрэ чах мы звя ра ем га дзін ні кі, ана лі зу ем, на коль кі 
пісь мен ні кі га то вы су пра цоў ні чаць адзін з ад ным, ад стой ваць праў-
ду гіс то рыі і пі саць но выя тво ры, пры све ча ныя Вя лі кай Ай чын най 
вай не, — ка жа старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Мі ка лай 
ЧАР ГІ НЕЦ. — Тыя, хто лі чыць, што тэ ма вы чар па на, глы бо ка па-
мы ля юц ца. Кон кур сы, пры све ча ныя Пе ра мо зе ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не, па каз ва юць, што вя лі кая коль касць мо ла дзі з за да валь нен нем 
пі ша на гэ тую тэ му. Мы тры ма ем пе ра мож цаў гэ тых кон кур саў пад 
ува гай, да па ма га ем ім раз ві ваць та лент, вы да ём іх пер шыя кні гі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by
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УЗ ГАД ВА Ю ЧЫ 
СА ВЕЦ КА ГА 
ХЕ МІН ГУ ЭЯ

У Ма гі лё ве су стрэ лі ся пры хіль ні кі 
твор час ці Кан стан ці на Сі ма на ва

Як спа лу ча юц ца са лё ныя агур кі 
і цу кер кі, коль кі са лод ка га мо жа 
з'ес ці ча ла век за раз, 
і ча му дэ гус тата ры лі чаць ся бе 
кап рыз ны мі спа жыў ца мі, да ве да лі ся 
ка рэс пан дэн ты «Звяз ды», на ве даў шы 
на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр 
НАН Бе ла ру сі па хар ча ван ні.

Пра смак, пах, ко лер і во пыт
— Узор №5 вель мі пры лі пае да аб горт кі. 

Яго на сон цы тры ма лі? — пы та ец ца адзін з 
чле наў дэ гус та цый най ка мі сіі.

У ад каз чу ец ца цвёр дае «не». Як вы нік — 
пункт ацэн кі «Струк ту ра» узор №5 не прай-
шоў. Але гэ та яшчэ толь кі па ча так. Кож ны 
ла су нак «здае эк за мен» на знеш ні вы гляд, 
ко лер, кан сіс тэн цыю, пах, смак. «Вы дат ні-
кі» без ліш ніх пы тан няў атрым лі ва юць пра ва 
тра піць на пры лаў кі крам, а вось тыя, хто 
экзамен «за ва ліў», ад праў ля юц ца на да пра-
цоў ку з улі кам за ўваг Цэнт раль най дэ гус та-
цый най ка мі сіі і по тым паў тор на вяр та юц ца 
на дэ гус та цыю. На гэ ты раз бы ло ча ты ры 
та кія «пе ра зда чы». Пра хад ны бал для но вых 
ві даў пра дук цыі — 3,5, для та ва раў, якія вы-
пус ка юц ца се рый на, — 3,0.

— Пра бач це, ка лі лас ка, а чым, на прык-
лад, па ко ле ры ад роз ні ва юц ца вось гэ тыя 
дзве аб са лют на ад ноль ка выя пліт кі ша ка-
ла ду? — шэп там пы та ю ся я ў «ка ле гі» па 
дэ гус та цый ным ста ле.

— Узор №13 ад «Ка му нар кі» — 
са праўд ны гор кі ша ка лад. Ён мае 
цём ны ко лер, бліс ку чы пя рэд ні бок, 
вы раз ныя гра ні, ад на род ную струк ту-
ру і ма на літ насць у зло ме. Узор №14 
ад «Спар та ка», як вы ба чы це, не та-
кі, — хут ка ад ка за ла жан чы на.

Шчы ра ка жу чы, гэ та га я не ба чы-
ла. Як па мне, звы чай ны ша ка лад. 
Га лоў нае, што не зя лё на га ко ле ру.

— Во пы ту ў вас ня ма, — быц цам 
су ця ша ю чы, ка жа мая су раз моў-
ца. — З пер ша га ра зу пра фе сі я на-
ла мі не ста но вяц ца.

Ад нак, як вы свет лі ла ся, акра мя 
во пы ту, па трэ бен та лент (дак лад ней 
схіль насць) і, вя до ма ж, на вы кі!

— У Бе ла ру сі ня ма ўста ноў, дзе 
рых ту юць спе цы я ліс таў та ко га про фі лю, та му 
су пра цоў ні кі на ша га цэнт ра і га лоў ныя тэх-
но ла гі буй ных кан ды тар скіх прад пры ем стваў 
(«Ка му нар кі», «Спар та ка», «Сло ды ча», 
«Віць бы» і ін шых) пра хо дзяць кур сы па 
агуль ных прын цы пах сэн сар на га ана лі-
зу, — тлу ма чыць Ала ШАЎ ЧУК, сак ра-
тар ЦДК, кі раў нік гру пы па кан ды тар-
скай га лі не ад дзе ла тэх на ло гій кан ды-
тар скай і мас ла тлу шча вай пра дук цыі 
На ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра НАН па 
хар ча ван ні.

Спе цы я ліс ты ка жуць, што вы ву чыць 
тэ о рыю па пад руч ні ках — спра ва трох 
дзён. Поў нае апі сан не пра цэ су дэ гус-
та цыі шмат ча су не зай мае. А вось ад-
роз ні ваць смак, пах, во дар ву чац ца ўсё 
жыц цё.

Пра тэм пе ра ту ру, свят ло 
і... са лё ныя агур кі

— Вы, я спа дзя ю ся, не моц на на ду шы-
ліся? — рап там пы та ец ца Ала Шаў чук.

— Звы чай на, — не ра зу ме ю чы пы тан-
ня, ад каз ваю я.

— На дэ гус та цыі ліш нія па хі не па-
трэб ны. Моц ны пар фюм толь кі ўсклад няе 
на шу пра цу.

Каштаваць кан ды тар скія вы ра бы нас 
з фо та ка рэс пан дэн там за пра сі лі к 11 га-
дзі нам. І гэ та не здар ма. Дзесь ці за га дзі-

ну да па чат ку «пра цэ су» трэ ба даць рэ цэп-
та рам ад па чыць: не ку рыць, не ес ці вост рых 
страў, не піць моц най ка вы. А апоўд ні так і 
атрым лі ва ец ца, што ты не хві лі ну на зад па-
сне даў, але яшчэ не га лод ны, ужо не сон ны, 
але яшчэ і не ста міў ся.

У дэ гус та цый ным па коі па він на быць свет-
ла і цёп ла. У ідэа ле — дзён нае свят ло. Тэм пе-
ра ту ра — ад 17 да 23 гра ду саў. Мае зна чэн не 
і зруч ная па ста ва спе цы я ліс та. У Цэнт раль-
ную дэ гус та цый ную ка мі сію ўва хо дзіць ка ля 
двац ца ці пя ці ча ла век.

— І дзе тут фун дук? — пы та ец ца стар шы-
ня ка мі сіі, па каз ва ю чы на ўзор №6 «Цу кер кі 
ша ка лад ныя крэм + здроб не ны фун дук».

Не ад чуць сма ку фун ду ка змаг ла і я. Але 
на гэ тым мае пос пе хі ў гэ тай ня лёг кай, як вы-
свет лі ла ся, спра ве скон чы лі ся. Даць ацэн ку 
па ху ла сун каў — мі сія не вы ка наль ная. Усё 
тут ду жа апе тыт на, і гэ та ня гле дзя чы на тое, 
што са лод кае я не вель мі люб лю.

— Я ледзь адо ле ла тры цу кер кі, зе фір і 
пе чы ва! Як вам уда ец ца не прос та столь кі 
каш та ваць са лод ка га, а рас клад ваць пра-
дукт на «доб ра» і «дрэн на»? — пы та ю ся ў 
Алы Адоль фаў ны.

— Ва ўсіх свая пра ца, — усмі ха ю чы ся, 
ка жа мая су раз моў ца. — Уво гу ле, на ад ным 
па ся джэн ні ка мі сіі рэ ка мен ду ец ца каш та-
ваць не больш за 25 узо раў кан ды тар скіх 
вы ра баў. Ка лі да во дзіц ца дэ гус та ваць 
больш, то чле ны ка мі сіі па він ны пе ра ры-
вац ца на паў зу.

Каб хоць тро хі нейт ра лі за ваць сма ка выя 
ад чу ван ні пас ля про бы апош ня га ўзо ру 
ўсход ніх ла сун каў, па па ра дзе «ка лег» ад-
кус ваю адзін з са лё ных агур коў, якія так-
са ма зна хо дзяц ца на ста ле дэ гус та та раў 
кан ды тар скіх вы ра баў. Кам па нію ім скла-
да юць аліў кі, лі мо ны, апель сі ны, яб лы кі, 
не са лод кая гар ба та. Гэ та, як той ка заў, цу-
ду асаб лі ва га не зро біць, але не зблы таць 
нот кі сма ку па він на да па маг чы.

— На вош та чар на вік? — пы та ю ся я ў 
«ка ле гі», якая ро біць па зна кі на звы чай-
най бе лай па пе ры.

— Кож нае вы праў лен не ў дэ гус та-
цый ным ліс це ад зна кі ар га на леп тыч ных 
ха рак та рыс тык кан ды тар скай пра дук цыі 
не вель мі, мяк ка ка жу чы, ві та ец ца плюс 
па цвяр джа ец ца аса біс тым под пі сам. Та-
му лепш ся бе пад стра ха ваць. На прык лад, 
па спя шаў ся, па ста віў ад ну ад зна ку, а праз 
пяць се кун даў зра зу меў, што ла су нак за-
слу гоў вае вы шэй ша га ба ла, — дзе ліц ца 
член ка мі сіі.

Пра муж чын, дзя цей і быт
Мы з фо та ка рэс пан дэн там тра пі лі на 

ад кры тую дэ гус та цыю, гэ та зна чыць, у 
дэ гус та цый ных ліс тах указваліся най-
мен ні ўзо раў і іх вы твор цы. Узо ры «за-
сак рэч ва юц ца» толь кі ў тым вы пад ку, ка лі 

ўзні ка юць роз на га лос сі па пы тан нях якас ці 
пра дук цыі.

Што ты чыц ца за кры тай дэ гус та цыі, то тут 
пазнача юц ца шыф ры ўзо раў, а чле нам ка-
мі сіі агуч ва ец ца толь кі гру па пра дук цыі (на-
прык лад, ваф лі, ка ра мель, пе чы ва). Пад час 
за кры тай дэ гус та цыі чле нам ка мі сіі за ба ро-
не на раз маў ляць, аб мень вац ца мер ка ван ня-
мі ад но з ад ным.

— А ці не спра ба ва лі вы за пра шаць ацэнь-
ваць кан ды тар скія вы ра бы «га лоў ных экс-
пер таў» са лод ка га — дзя цей? — пы та ю ся я 
ў Алы Шаў чук.

— Не, та ко га во пы ту не бы ло. Вы сно вы 
атры ма юц ца не пра фе сій ны мі, кштал ту «па-
да ба ец ца» ці «не па да ба ец ца», — ка жа сак-
ра тар ЦДК.

Ці ка ва, што ў скла дзе дэ гус та цый най ка-
мі сіі кан ды тар скіх вы ра баў толь кі адзін муж-
чы на. Спе цы я ліс ты ка жуць, што гэ та прос та 
су па дзен не, ні я кіх пад вод ных ка мя нёў тут 
ня ма. Пра ца ваць у гэ тай воб лас ці мо гуць 
як жан чы ны, так і прад стаў ні кі моц най па-
ло вы.

Пра фе сій ныя на вы кі дэ гус та та ра за па тра-
ба ва ны і ў по бы це. На прык лад, каб вы браць 
у кра ме якас ны све жы зе фір, асаб лі ва ка лі 
куп ля еш яго ў якас ці па да рун ка. Як ка жуць 
са мі спе цы я ліс ты, яны до сыць кап рыз ныя 
спа жыў цы. Ім уда ец ца за ўва жыць тое, што 
не ба чыць звы чай ны ча ла век.

Час цей за ўсё дэ гус та цыя пра цяг ва ец ца 
ка ля трох га дзін. Мне і фо та ка рэс пан дэн ту 
ха пі ла хві лін трыц цаць, каб зра зу мець, што 
не та кое ўжо са лод кае жыц цё ў дэ гус та та раў 
кан ды тар скіх вы ра баў. Гэ тая пра ца па тра-
буе не прос та ўваж лі вас ці, за ся ро джа нас ці, 
доб ра га ню ху і сма ка вай ад чу валь нас ці, але 
так са ма і здоль нас ці з'ес ці ка ля трыц ца ці ўзо-
раў цу ке рак, не за леж на ад та го, ці хо чац ца 
вам сён ня са лод ка га...

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ
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Пра фе сій ныя на вы кі дэ гус та та ра 
за па тра ба ва ны і ў по бы це. 
Як ка жуць са мі спе цы я ліс ты, яны 
до сыць кап рыз ныя спа жыў цы — 
за ўва жаюць тое, што не ба чыць 
звы чай ны ча ла век.

У скла дзе дэ гус та цый най ка мі сіі 
кан ды тар скіх вы ра баў толь кі адзін 
муж чы на. Спе цы я ліс ты ка жуць, што 
гэ та прос та су па дзен не, без ні я кіх 
пад вод ных ка мя нёў.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Бу дын кі, што на зы ва ец ца, ка пі таль-

ныя: сце ны — больш за паў мет ра таў-
шчы нёй. Ужо ў тыя га ды ў іх бы ла ва да, 
ад па вед на, пра ве дзе на ка на лі за цыя. 
Ацяп лен не ад ра зу бы ло пяч ным, але 
пе чы не абы-якія — га ланд скія, з пры-
го жай каф ляй.

На кож ным до ме па Ло шыц кім за-
вул ку (ме на ві та так ця пер на зы ва ец-
ца ко ліш няя ву лі ца Мі чу ры на) мож на 
ве шаць ме ма ры яль ную шыль ду. Тут 
жыў пер шы ды рэк тар ін сты ту та кан ды-

дат сель ска гас па дар чых на вук Ле а нід 
Скрып ні чэн ка, член-ка рэс пан дэнт АН 
БССР, ар га ні за тар і пер шы ды рэк тар Ін-
сты ту та аба ро ны рас лін, лаў рэ ат Дзяр-
жаў най прэ міі СССР Ан тон Амб ро саў, 
дак та ры на вук, пра фе са ры Ар кадзь 
Дзя вя таў і Ана толь Во луз неў, лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі СССР Зоя Рам нё-
ва, най слын ней шыя се лек цы я не ры і 
аг ра тэх ні кі Ар кадзь і Эма Сю ба ра вы, 
пер шая ў Бе ла ру сі жан чы на — Ге рой 
Са цы я ліс тыч най Пра цы Та ма ра Шкур-
ко і мно гія ін шыя. Не здар ма комп лекс 
бу дын каў па за вул ку Ло шыц кім, ву лі-
цах Ло шыц кай і Юбі лей най атры маў 
наз ву «вёс ка на ву коў цаў» і па ра шэн ні 
Мін гар вы кан ка ма з 1992 го да ўвай шоў 
у зо ну ахо вы пом ні ка гіс то рыі і куль ту-
ры ра зам з Ло шыц кай ся дзі бай і ін шы мі 
бу дын ка мі.

Вя до ма, час ра біў сваю спра ву, і да-
мам на ву коў цаў па тра ба ваў ся ра монт. 
Ця пер не ка то рыя з іх част ко ва пе ра бу-
да ва ны: у 1990—2000-х да ва лі да звол 
на рэ кан струк цыю. І гэ та ады гра ла 
дрэн ную ро лю ў лё се па сёл ка: ле тась 
ста тус «вёс кі на ву коў цаў» як гіс то ры-
ка-куль тур най каш тоў нас ці ска са ва лі ў 
су вя зі з тым, што ар хі тэк тур ная за дум-
ка квар та ла ўжо па ру ша на.

У ад ным з «па пя роч ных» бу дын каў 
жы ве Ге надзь Ус ці но віч з сям' ёй. Яго 

баць ка меў не па срэд нае да чы нен не да 
бу даў ніц тва ву лі цы.

— У 1999 го дзе мы гэ та ўсё ўза ко-
ні лі, атры ма лі тэх паш пар ты, афор мі лі 
зям лю. Але ў но вым генп ла не на пі са на, 
што гэ ты дом мае больш за 50% зно су. 
На пэў на, праз тое, што не ад ра ман та-
ва на дру гая па ло ва. Але гэ та рэ аль на 
зра біць, прос та лю дзям не да юць, — 
рас каз вае Ге надзь.

— Мы ба ім ся ўклас ці гро шы, бо 
кож ныя пяць га доў мы на мя жы зно-
су, — пад хоп лі вае Лю боў Га мол ка, 

якая жы ве ў та кім жа «па пя роч ным» 
до ме на су праць Ге на дзя.

«Ка лі сцер ці гіс то рыю, 
з чым мы за ста нем ся?..»

Па доб ная гіс то рыя з па гро зай зно су 
ад бы ва ла ся ў 2009 го дзе. Та ды жы ха-
ры рас па ча лі ба раць бу за свае ся дзі бы, 
пі са лі ліс ты ў дзярж уста но вы і да маг лі-
ся свай го. Ад нак, як вы свет лі ла ся, не-
на доў га. Сён няш няя пе ра піс ка з ад мі-
ніст ра цы яй ра ё на ма ла пра дук тыў ная.

— Мы пі са лі зва рот на конт двух 
да моў па за вул ку Ло шыц кім, а ад каз 
нам да лі па двух да мах па за вул ку Юбі-
лей ным. Не ра за браў шы ся, да лі ад піс-
ку, — рас каз ва юць су се дзі. — Але мы 
бу дзем пра цяг ваць пі саць, та му што 
хо чам тут за стац ца. Бо важ ныя на ват 
не са мі да мы, а гіс то рыя і ўнё сак тых 
лю дзей, якія тут жы лі. Ка лі сцер ці гіс то-
рыю, з чым мы та ды за ста нем ся?

Мяс цо выя жы ха ры лі чаць, што ар-
хі тэк та ры маг лі б пры клас ці на ма ган ні 
для рэ кан струк цыі па сёл ка, тым больш 
што вы гля дае за ву лак Ло шыц кі да во лі 
аку рат на і за ня дба ным яго дак лад на не 
на за веш. На пры ся дзіб ных участ ках 
тут вы рошч ва юць маг но ліі, аб ры ко сы, 
грэц кія арэ хі — та кія ві ды рас лін су-
стрэ неш не ў кож ным ба та ніч ным са-
дзе. Жы ха ры на ват згод ныя пры вес ці 
ўсе да мы да су час на га го ра да бу даў ні-
ча га вы гля ду, абы толь кі да лі над зею 
на маг чы масць за стац ца.

Ся род сён няш ніх жы ха роў «вёс кі 
на ву коў цаў» — ужо трэ цяе па ка лен не 
ву чо ных — бі ё ла гаў, кан ды да ты на вук 
у га лі не хі міі, фі зі кі, эка но мі кі, га лоў ныя 
ін жы не ры, пра гра міс ты буй ных кам па-

ній, вы клад чы кі вя ду чых ВНУ Мін ска, 
лаў рэ а ты Дзяр жаў най прэ міі БССР, 
прэ мій Прэ зі дэн та, спе цы я ліс ты ў ін-
шых сфе рах.

Яў ген Ша мят коў — сын зна ка мі тых 
пча ла во даў Мі ха і ла і Ан та ні ны Ша мят-
ко вых. Ка лі не каль кі га доў та му яго 
ма ці споў ні ла ся 80 га доў, у яе го нар ён 
па са дзіў на ўчаст ку ві на град. Рас лі на 
пры ня ла ся, але ця пер ака за ла ся пад 
па гро зай зні шчэн ня. Па мяць аб ма ці 
на ву коў ца — так са ма.

«Ты на ра дзіў дзі ця, 
а ў ця бе яго 
хо чуць за браць»

Ра зам са зно сам пры ват на га сек та-
ра і да лей шай за бу до вай гэ та га ла пі ка 
зям лі паў стае эка ла гіч ная праб ле ма 
для на ва кол ля.

— «Бе лы дом» ста іць на га ры. З яго 
ад кры ва ец ца цу доў ная перс пек ты ва: 
уні зе — ра ка, за ёй — ба лот цы, гэ та 
так са ма свая эка сіс тэ ма з рэд кі мі ві да-
мі рас лін і пту шак. Ця пер ся дзі ба ста-
ла раз ві тым ту рыс тыч ным цэнт рам. І 
атрым лі ва ец ца: ста нуць ту рыс ты на 
га ры — і што яны ўба чаць? Шэ рыя 
па нэль ныя да мы? — абу ра юц ца жы-
ха ры.

Яны ка жуць, што за іх да ма мі за-
ха ва лі ся па сад кі ка лек цый на га бэ зу і 
фун ду ка, роз ных форм ара бі ны. Рас лі-
ны вы ру бяць, як ка лісь ці вы ру бі лі шы-
коў ную алею з 20-мет ро вых ліп. Апроч 
та го, для ло шыц ка га му зей на га комп-
лек су бы лі рас пра ца ва ны рэг ла мен ты 
за бу до вы тэ ры то рыі, якія, па мер ка ван-
ні жы ха роў, ужо па ру ша юц ца.

— Ка лі бы ла прэ зен та цыя пра ек та 
ў Ле нін скім ра ё не, рас пра цоў шчык Га-
лі на Пер лі на ска за ла, што для гэ та га 
ра ё на пра па ну юць вы са ка шчыль ную 
шмат па вяр хо вую за бу до ву. Гэ ты тэр-
мін пра ду гледж вае пэў ны дыя па зон 
па па вяр хо вас ці і коль кас ці лю дзей на 
гек тар. Рас пра цоў шчык ска за ла, што 
«мы пра па ну ем усё гэ та зра біць па ніж-
няй мя жы». Але ж вы ра зу ме е це: ка лі 
ёсць рэг ла мент, які пра ду гледж вае як 
ніж нюю мя жу, так і верх нюю, то, ка лі 
зной дзец ца ін вес тар, ён бу дзе за бу-
доў ваць па верх няй мя жы. Та му гэ та 
ўсё — гуль ня слоў, — мяр куе Лю боў 
Ар кадзь еў на.

Ушчыль нен не ўзмоц ніць і так вост-
рае пы тан не з дзі ця чы мі сад ка мі ў Ло-
шы цы, уз нік не і праб ле ма з пар коў-
ка мі.

— Ка ля ра кі зна хо дзіц ца во да ахоў-
ная зо на. І ка лі ў па чат ку Ло шы цы яна 
да ся гае двух кі ла мет раў, то на на шай 
тэ ры то рыі зву жа ец ца да 200 мет раў, а 
да лей пла ну юц ца дзве ша сэй ныя да-
ро гі і жы лы мік ра ра ён. А што гэ та та-
кое? Зі мой — соль, змя нен не на прам-
ку вят роў і па ру шэн не вод на-зя лё на га 
дыя мет ра, хі міч нае за брудж ван не. Тут 
ні чо га не за ста нец ца, ні я кіх рэд кіх ві-
даў.

Жы ха ры па кі ну лі свае за ўва гі пра-
ек ці роў шчы кам і ў тым лі ку па ці ка ві-
лі ся, ці прай шоў пра ект эка ла гіч ную 
экс пер ты зу. Ця пер яны рых ту юць ліс ты 
ў Мінп ры ро ды.

— Ча му за кошт ад ных трэ ба бу да-
ваць жыл лё для ін шых? І для ка го яны 
бу ду юць, дзе рэ аль на тыя га ра джа не? 
Чым больш бу ду юць, тым больш лю-
дзей з аб лас цей пры яз джае і хо ча тут 
па ся ліц ца, а там усё чах не, — за да юц-
ца пы тан ня мі су раз моў цы.

Дом, у якім жы ве Тац ця на Ра ма-
на вец, унуч ка чле на-ка рэс пан дэн та 
НАН Амб ро са ва, 13-ты бі ё лаг у сям'і, 
у 1998 го дзе пе ра жыў па жар. Ра та-
ва лі сям'ю і рэ чы ўсёй ву лі цай — тут 
са праў ды асаб лі вая ат мас фе ра і ад-
но сі ны па між су се дзя мі, якія ў шмат-
ква тэр ных да мах рэд ка су стрэ неш. 
Бу ды нак да вя ло ся рэ кан стру я ваць, 
і су се дзі так са ма да па ма га лі мя няць 
дах, ра ман та ваць па коі. Се дзя чы ў 
пра стор най Тац ця ні най кух ні, з су мам 
ду ма еш пра сваю «ся мі мет роў ку» і 
здзіў ля еш ся, як аб ноў ле на му, ад ра-
ман та ва на му до му маг лі па ста віць 
«кляй мо» — больш за 50% зно су. 
Та кую вы сно ву зра бі лі су пра цоў ні цы 
БТІ, якія пяць га доў та му ві зу аль на 
ацэнь ва лі стан да моў, пры чым у жыл-
лё Тац ця ны, па яе сло вах, на ват не 
зай шлі.

Лю дзі га во раць, што ўкла лі ў свае 
да мы столь кі ма раль ных, фі зіч ных і 
ма тэ ры яль ных сіл і срод каў, што іх не 
па крые ні я кая кам пен са цыя. Пе ра ся-
лен не з до ма ў ква тэ ру яны лі чаць не 
па ляп шэн нем жыл лё вых умоў, а як раз 
на ад ва рот.

— Гэ та тое ж, што ты на ра дзіў дзі ця, 
а ў ця бе яго хо чуць за браць. Па клаў на 
гэ та ма ла дыя га ды жыц ця, і ў мя не ўжо 
не хо піць зда роўя на ноў улад коў ваць 
жыл лё, — лі чыць Ге надзь Ус ці но віч, які, 
ня гле дзя чы на па гро зу зно су, пра цяг-
вае доб ра ўпа рад коў ваць свой дом...

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
seradzyuk@zvіazda.by

Кож ны ла су нак «здае эк за мен» 
на знеш ні вы гляд, ко лер, кан сіс тэн цыю, пах, смак.

Наша Каця спра буе ра за брац ца 
ў тон ка сцях не звы чай най пра фе сіі дэ гус та та ра.

Дэ гус та цый ны пра цэс.

ЦІ МЕС ЦА Ў ГО РА ДЗЕ 
«ВЁС ЦЫ НА ВУ КОЎ ЦАЎ»?

Афі цый на
— На сён ня гэ тыя да мы стра ці-

лі сваю каш тоў насць у пла не гіс то-

рыі, па коль кі кож ны з іх зме не ны: 

бы лі вы ка на ны над бу до вы, пры бу-

до вы. Та му і Мін культ пад тры маў, 

што гэ тая ву лі ца пой дзе пад знос, 

— ска за ла пад час гра мад ска га аб-

мер ка ван ня пра ек та ў Ле нін скім ра-

ё не га лоў ны ар хі тэк тар пра ек таў 

прад пры ем ства «Мінск пра ект» 

Га лі на ПЕР ЛІ НА. — Ме на ві та сён ня, 

ка лі ёсць указ Прэ зі дэн та аб вы на се 

аэ ра пор та Мінск-1 за ме жы ста лі цы 

і за сва ен ні зям лі пад «Мінск-Мір», 

гэ тая тэ ры то рыя на бы вае зу сім ін-

шую якасць, та му што доў гія га ды 

тут не маг чы ма бы ло на огул ні чо га 

бу да ваць. У су вя зі з тым, што і раз-

віц цё генп ла на ў асноў ным ты чыц ца 

раз віц ця го ра да ўнут ры каль ца вой, 

і тэ ры то рый для бу даў ніц тва жыл ля 

ста ла ма ла, пе рад на мі бы ла па стаў-

ле на за да ча аб зно се ся дзіб най за-

бу до вы з мак сі маль най ін тэн сіў нас-

цю вы ка ры стан ня да дзе най тэ ры то-

рыі. Сён ня гэ тая ся дзіб ная за бу до ва 

— 3,5 ты ся чы квад рат ных мет раў 

жыл ля, а па бу да ваць мы змо жам 

35 ты сяч. Та му мы вы му ша ны бы лі 

пры няць та кое ра шэн не.

Тое, што да мы «вёс кі на ву коў-

цаў» пад ля га юць зно су, пад час 

ня даў няй пра мой тэ ле фон най лі ніі 

па цвер дзіў і пер шы на мес нік кі-

раў ні ка ад мі ніст ра цыі Ле нін ска-

га ра ё на Ва ле рый ВА РА НІЦ КІ. Ён 

звяр нуў ува гу, што ра ней гэ тыя 13 

да моў па за вул ку Ло шыц кім і ву лі-

цы Юбі лей най пра ду гледж ва ла ся 

за ха ваць, але па коль кі гіс то ры ка-

куль тур най каш тоў нас ці яны ўжо 

не ўяў ля юць, то на гэ тай тэ ры то-

рыі па бу ду юць да ро гу, пра вя дуць 

пад зем ныя ка му ні ка цыі і ўзвя дуць 

шмат ква тэр ныя да мы.

Мы бу дзем пра цяг ваць пі саць, 
та му што хо чам тут за стац ца. 
Бо важ ныя на ват не са мі да мы, 
а гіс то рыя і ўнё сак тых лю дзей, 
якія тут жы лі.

Пры клад на так пер ша па чат ко ва вы гля да лі ўсе бу дын кі па Ло шыц кім за вул ку.

Ге надзь Ус ці но віч ад ра ман та ваў свой дом улас ны мі ру ка мі. Фо
 та

 Н
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 зе
і Б
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.

На пры ся дзіб ных участ ках 
тут вы рошч ва юць маг но ліі, 
аб ры ко сы, грэц кія арэ хі — та кія 
ві ды рас лін су стрэ неш не ў 
кож ным ба та ніч ным са дзе.

Ся род пе ра мож цаў лі та ра тур на га кон кур су шмат мо ла дзі.


