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21 апреля член Постоянной комиссии Совета Республики 
по образованию, науке, культуре и социальному разви-
тию, председатель районного Совета депутатов Анатолий 
ШОЛТАНЮК совместно с депутатом Палаты представите-
лей Национального собрания Беларуси Жанной СТАТИВКО 
посетили торговые объекты в Жабинковском районе и 
провели мониторинг цен на социально значимые товары.
— Основная его задача — узнать, дорожают ли продукты 

повышенного спроса, — поясняет Жанна Владимировна. 
— Например, цены на картофель, лук, по сравнению с 
мартом повысились, но в пределах допустимого. 

Депутат сообщила, что за основу были взяты магазины 
шаговой доступности в микрорайоне сахарного завода. 
Мониторинг цен показал, что на социально значимые то-
вары они повысились незначительно. Более 80 процентов 
продукции в магазинах составляют товары белорусского 
производства. Достаточно на полках и товаров местных 
производителей, например, — сахарного и комбикормо-
вого заводов. В большом ассортименте представлена 
продукция, завозимая из-за рубежа, то, что не произ-
водится в Беларуси: чай, кофе, кондитерские изделия 
нескольких видов. 
— Недавний ажиотаж, связанный с изменением курса 

доллара и санкционным режимом, был также вызван и от-
сутствием товаров, — подключается Анатолий ШОЛТАНЮК. 

— Но с этой задачей торговые предприятия справились до-
статочно быстро, и на сегодняшний день покупатели могут 
приобрести товар на любой вкус, белорусские произво-
дители представляют широкий ассортимент продукции в 
достаточном количестве. Значительного повышения цен 
не было. Сенатор отметил, что на молочные продукты и 
крупу цена осталась прежней. В основном в цене вырос-
ли сахар, мука и подсолнечное масло. Кроме стоимости, 
отслеживается и сам факт наличия социально значимых 
товаров в магазинах. 

— Мониторинг цен — один из действенных инструментов 
контроля за их необоснованным ростом, позволяющий 
совершенствовать механизм ценообразования на отдель-
ные социально значимые группы товаров, — подчеркнул 
Анатолий Витальевич.

Мониторинг цен в Беларуси будет продолжен.
Светлана КИСЛАЯ

Фото автора

МОНИТОРИНГИ

Цены в магазинах — 
на контроле депутатов

Больш 
навін 
тут

На шчасце, Жабінка і наваколлі не трапілі 
ў зону адчужэння, але не засталіся ўбаку ад 
агульнай бяды, калі прынялі сотні сем’яў з 
іншых рэгіёнаў, якія непасрэдна пацярпелі 
ад аварыі на ЧАЭС. 

Выбух адбыўся на чацвёртым энергаблоку 
ў ноч на 26 красавіка 1986 года. “Мірны 
атам”, які павінен быў служыць на карысць 
чалавеку, стаў крыніцай бяды, якая на вякі 
пакінула свае сляды на землях Беларусі, 
Украіны, Расіі. 

Чарнобыльская аварыя стала найвялікшай 
тэхнагеннай катастрофай у гісторыі чала-
вецтва. 

У выніку тэрыторыя на дзясяткі кіламетраў 
вакол Чарнобыльскай АЭС была забру-
джана радыенуклідамі звыш дапушчальных 
значэнняў. З сельскагаспадарчага абароту 
было выведзена каля пяці мільёнаў гектараў 
зямель, вакол Чарнобыля была створана 
30-кіламетровая зона адчужэння, знішчаны 

сотні дробных населеных пунктаў. 
Для нашай рэспублікі наступствы Чар-

нобыльскай аварыі аказаліся найбольш 
цяжкімі. На Беларусі выпала 70 працэнтаў 
усяго радыеактыўнага забруджвання. Амаль 
кожны чацвёрты беларус апынуўся на зем-
лях з павышаным узроўнем забруджання 
цэзіем-137. Найбольш сваім крылом Чар-
нобыль зачапіў Гомельскую, Магілёўскую і 
Брэсцкую вобласці. На Брэстчыне найбольш 
папакутавалі жыхары Драгічынскага і 
Лунінецкага, Пінскага і Столінскага раёнаў. 

Страты Беларусі ад аварыі склалі паводле 
падлікаў спецыялістаў астранамічную лічбу 
ў 235 мільярдаў долараў ЗША. З усіх галін 
беларускай эканомікі найбольш пацярпела 
сельская гаспадарка. 1866 тысяч гектараў 
сельскагаспадарчых зямель падвергліся 
радыеактыўнаму забруджванню. У выніку 
з сельскагаспадарчага абароту давялося 
вывесці 264 тысячы гектараў зямель, сваё 

існаванне спынілі больш за паўсотні калгасаў 
і саўгасаў.

Аднак якімі грашыма можна было вымераць 
чалавечае гора, пакуты ад таго, што давяло-
ся пакідаць родныя мясціны, перасяляцца ў 
іншыя землі, пачынаць жыць спачатку, з бе-
лага ліста?.. Неаднойчы даводзілася сустра-
кацца і пісаць пра жыхароў Жабінкаўшчыны, 
якія прыехалі з забруджаных зон і знайшлі тут 
сваю другую радзіму. Наша зямля сустрэла іх 
ветліва, прыняла чужы боль, як свой. 

Толькі і праз дзесяцігоддзі ў кожна-
га з перасяленцаў у глыбіні душы жыве 
шчымлівая памяць пра зямлю, якая падара-
вала жыццё, але аднойчы не па іх волі стала 
недасягальнай для вяртання. 

Толькі раз у год, калі стае сіл, яны прыяз-
джаюць у родны кут, каб пакланіцца магілам 
продкаў і прыгадаць той чорны чарнобыльскі 
дзень… 

Анатоль РОСТАЎ

ДАТА Ў ГІСТОРЫІ 

НЕ ЗАБЫВАЙ ПРА ЧОРНЫ БОЛЬ 
Учора ва ўсім свеце зноў згадвалі ахвяр Чарнобыльскай аварыі. 26 красавіка 1986 года ўвайшло ў чалавечую гісторыю 
чорнай датай. Рана, пакінутая самай значнай тэхнагеннай катастрофай 36 гадоў назад, дасюль не загаілася, бо 
закранула вельмі многія чалавечыя лёсы ў Беларусі і суседніх краінах. 


