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Дзміт рый МІ РОН ЧЫК, 
на чаль нік упраў лен ня 
ін фар ма цыі — 
прэс-сак ра тар МЗС:

«Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў кан ста туе вы со кую 
ці ка васць за меж ных 
гра ма дзян да бяз ві за ва га ўез ду 
ў Бе ла русь. Спе цы яль на, каб 
ад ка заць 
на пы тан ні мак сі маль на 
шы ро кай аў ды то рыі, МЗС 
упер шы ню пра вёў кон суль скі 
дзень у сац сет ках. 
У вы ні ку аў ды то рыя, якая 
азна ё мі ла ся з па ве дам лен ня мі 
аб но вым рэ жы ме ўез ду 
ў Бе ла русь і атры ма ла 
ад ка зы на пы тан ні, звя за ныя 
з на вед ван нем на шай кра і ны, 
пе ра вы сі ла 1 млн ча ла век 
з шы ро ка га ко ла кра ін».

ЦЫТАТА ДНЯ

Бяс плат ная 
спа-пра цэ ду ра 

ці ашу кан ства?

СТАР. 3

Рысь па пра сі ла 
да па мо гі... 
у ча ла ве ка

Зі мо выя па ра ды 
ад док та ра 

Ві туш кі

«ЗДАРОЎ, СКРЫПУЧЫ МЯККІ СНЕГ!»

Спа жы вец кі ко шыкСпа жы вец кі ко шык  ��

АН ТЫ ПРА ДУК ТЫ,
або Як не тра піць на ву дач ку «хіт рай» ежы

Так цяж ка су праць ста яць дзі ця ча му «ха чу», ка лі ста іш з ма лым каля 
ка сы, а пад но сам без ліч пры над для са мых юных спа жыў цоў. Яск-
ра выя ўпа коў кі з муль цяш ны мі ге ро я мі, ла сун кі з сюр пры за мі для 
хлоп чы каў ды дзяў чы нак і... над пі сы дроб ным шрыф там з доў гім 
пе ра лі кам роз ных да ба вак, якія вы ка рыс тоў ва лі ся ў вы твор час ці 
та кой пра дук цыі. На ват у скла дзе тых жа ку ку руз ных па ла чак мож-
на знай сці і «скан даль ны» паль ма вы алей, і ўзмац няль ні кі сма ку... 
Улас на, у боль шас ці сва ёй уся гэ тая са лод кая дра бя за — зу сім не 
дзі ця чая ежа. Больш за тое — шкод ная.

Са лод кае жыц цё?
— Ка неш не, цу-

кар — са мая вя лі-
кая праб ле ма. Ён 
так даў но вы ка рыс-
тоў ва ец ца, што зда-
ец ца, быц цам гэ та 
бяс крыўд ная рэч, — 
за ўва жае на чаль нік 
аддзе ла хар ча ван ня 
На ву ко ва-прак тыч-
на га цэнт ра НАН 
Бе ла ру сі па хар ча-
ван ні Ва ле рый ШЫ-
ЛАЎ. — З яго ўжы-

ван нем звя за на мно га хва роб: атлус цен не, за па лен не ар тэ рыя льных са су-
даў, за хвор ван ні пе ча ні і ны рак, на ват ан ка ло гія. Ма ла хто за дум ва ец ца аб 
тым, коль кі на огул цук ру мы атрым лі ва ем з пра дук та мі. На прык лад, толь кі 
ў ад ной бу тэль цы з га зі ра ва ным на по ем яго 5 ста ло вых лы жак...

— Але ўжо вы рас ла па ка лен не, якое не ўяў ляе свайго жыц ця без 
па доб най пра дук цыі. Ня смач ны (лі чы, «не са лод кі») та вар скла да на 
пра даць.

— У тым і бя да, што дрэн ныя звыч кі пры ві ва юц ца з дзя цін ства. Пры ро дай, 
на огул, у нас па трэ ба ў цук ры не за кла дзе на. Гэ та ж не тра ды цый ны пра-
дукт — цук ро вай пра мыс ло вас ці мак сі мум 200 га доў. Яшчэ ад на праб ле ма — 
ра фі на ва ныя вуг ля во ды. У іх ад сут ні ча юць хар чо выя ва лок ны, што ўплы вае 
на рост па та ген ных кі шэч ных бак тэ рый. Ад сюль ры зы ка раз-
віц ця атлус цен ня і за па лен чых за хвор ван няў кі шэч ні ка. СТАР.  4
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Не ру хо масцьНе ру хо масць  ��

ЖЫЛ ЛЁ ВЫ КВАД РАТ ДА ЛЕ ТА 
МО ЖА «СХУД НЕЦЬ» ЯШЧЭ НА 10%

Ад нак спе цы я ліс ты не вы клю ча юць, 
што ўжо ў лі пе ні-жніў ні сі ту а цыя з цэ на мі мо жа 

кар ды наль на змя ніц ца і жыл лё пач не... на ват да ра жэць
Ана лі ты кі жыл лё вай сфе ры ад зна ча юць, што мі ну лы год для дру-
гас на га рын ку жыл ля стаў да во лі ўда лым. Пас ля пра цяг ла га за ціш-
ша ме на ві та ле тась па куп ні кі па ча лі ак тыў на на бы ваць у Мін ску 
ква тэ ры. А ў вы ні ку ў ста лі цы за 2016 год бы ло за фік са ва на кры ху 
больш за 15 ты сяч здзе лак куп лі-про да жу жыл лё вай не ру хо мас ці, 
што з'яў ля ец ца рэ кор дам за апош нія 5 га доў. На прык лад, у 2014 
і 2015 га дах фік са ва ла ся толь кі ка ля 13 ты сяч па доб ных здзе лак. Каб 
пра фе сій на аца ніць сі ту а цыю на мін скім рын ку жыл ля і склас ці пра-
гноз на блі жэй шыя 6—8 ме ся цаў, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу та рыў 
з вя до мым экс пер там у сфе ры жыл лё вай не ру хо мас ці — стар шы-
нёй са ве та Бе ла рус кай аса цы я цыі «Не ру хо масць» (Бе лАН) Мі ка ла ем 
ПРА СТА ЛУ ПА ВЫМ.

Ма лень кія ад на па ка ёў кі — 
ка ля 35 ты сяч до ла раў

Зра зу ме ла, што гэ та мі ні маль ны кошт са мых «сла бень кіх» і ма лых па 
пло шчы ад на па ка ё вых ква тэр. Па та кім цэн ні ку пра па ну юц ца ква тэ ры 
з агуль най пло шчай да 35 квад рат ных мет раў у ста рых пя ці па вяр хо вых 
да мах на край ніх па вер хах. Кры ху леп шае жыл лё ў стан дарт ных дзе вя-
ці па вяр хо вых па нэль ках вы стаў ля ец ца на про даж ужо за 42—45 ты сяч 
до ла раў. Са праў ды пра стор ныя ад на па ка ёў кі з па леп ша най пла ні роў кай у 
да стат ко ва ма ла дых да мах спаль ных ра ё наў мо гуць пра па на вац ца на ват 
і ця пер па ца не да 60 ты сяч до ла раў.

Са мыя тан ныя двух па ка ё выя ква тэ ры ма юць цэн нік ад 36 да 42 ты сяч 
до ла раў. Пло шча та ко га бюд жэт на га жыл ля звы чай на скла дае ад 45 да 
49 квад рат ных мет раў. Ква тэ ры гэ та га ца на во га ўзроў ню бу дуць аба-
вяз ко ва мець вель мі ма лень кую кух ню (да 6 «квад ра таў») і пра піс ку ў не 
са мым прэ стыж ным ра ё не ста лі цы, на прык лад у За вод скім. Стан дарт ныя 
двух па ка ё выя ква тэ ры з агуль най пло шчай да 50—52 квад рат ных мет раў 
пра па ну юц ца ця пер за 45—55 ты сяч до ла раў. Су час ныя двух па ка ёў кі з 
пра стор ны мі кух ня мі і агуль най пло шчай да 70 квад рат ных мет раў вы стаў-
ля юц ца на про даж ужо па ца не ад 65 да 75 ты сяч до ла раў 
і на ват да ра жэй. СТАР.  2

На зі мо вай гор цы юныя мін чан кі Яна КАЗ ЛО ВА, 
Ясе нія ОЛЬ КІ НА, Да р'я РУДЗЬ КО.


