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10 РУБ ЛЁЎ ЗА КУ БАК ЯГАД
І 15 — ЗА ЛІТР ПА ДА СІ НА ВІ КАЎ

Лет ні се зон у са мым раз га ры. Якую 

ай чын ную са да ві ну і га род ні ну мож на 

знай сці на пры лаў ках? І ў коль кі абы-

дзец ца па тэль ня сма жа ных лі сі чак? 

«Звяз да» па гля дзе ла, што па чым на 

ста ліч ным і рэ гі я наль ным рын ках.

У Мін ску ідзём на са мы на род ны ры-

нак — «Ка ма роў ку». Га род ні ны на пры лаў-

ках — на лю бы густ і ко лер. Агур кі каш ту юць 

1,30—1,50 руб ля за кі ла грам, та ма ты (ру жо-

выя, жоў тыя, чор ныя) — па 2,50. Пры ве зе ны 

ў асноў ным з Пін ску — да маш нія, са лод кія, 

як абя ца юць пра даў цы. Дроб ныя па мі до ры 

мож на ку піць і за 1,50 руб ля за кі ло.

З'я ві лі ся ўжо і ай чын ныя пер цы. Буй-

ныя чыр во ныя ад да юць па ча ты ры-шэсць 

руб лёў за кі ла грам, не вя лі кія жоў тыя — 

па 2,20. Цём ныя бак ла жа ны пра да юць па 

1,60 руб ля за кі ло, бу ра кі — па 1,50, морк-

ва — па 2,50. Ка бач кі мож на знай сці і па 

50 ка пе ек, але ка лі хо чац ца цу кі ні, то да-

вя дзец ца за пла ціць да ра жэй — 1,50 за кі-

ло. Ма ла дой буль бы прад стаў ле на роз ных 

сар тоў: «Ула дар», «Век тар», «Ма ні фест», 

«Ад рэ та». Ся рэд няя ца на за кі ла грам — 

ад 80 ка пе ек да руб ля (хоць ма лень кую 

га то вы ад даць і за 50 ка пе ек). За ста ец ца 

на пры лаў ках ра дыс ка — за 2,50 руб ля 

за кі ло. Ка пус ту бе ла ка чан ную мож на на-

быць па 60—70 ка пе ек, пе кін скую — па 

два руб лі.

Ці ка вая зна ход ка — цук ро вая ку ку ру за, 

якая ва рыц ца за пяць-сем хві лін. Гэ та вам 

не кар ма вая, зда бы тая з кал гас на га по ля. 

Ку ку ру за «хут ка га пры га та ван ня» каш туе 

па 3,80—4,50 руб ля за кі ла грам.

— Па гля дзі це, якая мяк кая і са ка ві тая, — рэ-

кла муе пра да вец. — Гэ та сорт «Спі рыд», фер-

ме ры ў Гро дзен скай воб лас ці вы рошч ва юць.

Ай чын ны час нок ад да юць па пяць руб лёў 

за кі ло. Праў да, на су сед нім ра дзе кі тай скі 

пра па ну юць са зніж кай па два руб лі. Скла-

да ная гэ та на ву ка — цэ на ўтва рэн не...

Вя лі кі асар ты мент зе ля ні ны. Пу чок шпі-

на ту мож на на быць за ру бель, ру ка лы — за 

два. Зя лё ная цы бу ля, пят руш ка, кроп пра да-

юц ца па 50—80 ка пе ек за 100 гра маў.

Што з са да ві ной? Гру шы каш ту юць па 

два-тры руб лі за кі ло, ца на на яб лы кі за-

ле жыць ад сор ту. Бе лы на ліў і Ана нас нае 

пра па ну юць за 1,50 руб ля, Гру ша вае — за 

1,80, Ру жо вы на ліў — за 2,50. Дроб ныя 

яб лыч кі мож на ку піць па 70 ка пе ек за кі ло. 

Ма лі ну пра да юць па сем-во сем руб лёў за 

кі ло, са до выя дур ні цы — па дзе вяць. Ёсць 

слі ва па 1,50, чор ная па рэч ка па 2,50, віш ня 

па 3—3,50. На ват клуб ні цы за ста лі ся, праў-

да, у тры ра зы да ра жэй шыя, чым у па чат ку 

ле та — па 10—12 руб лёў за кі ла грам.

Ці каў лю ся пры го жай чыр во най яга дай 

не зна ё ма га ві ду.

— Гэ та су ніч ная ма лі на. Як і звы чай ная 

ма лі на, рас це на кус тах, рэд кая, — тлу ма-

чыць пра да вец, — 10 руб лёў за ку ба чак.

Ня даў на Бел ка ап са юз рас каз ваў, што 

за куп ляе ў на шых фер ме раў бе ла рус кія 

ка ву ны. На «Ка ма роў цы» та кіх не зна-

хо джу. Вось з Аст ра ха ні і Уз бе кі ста на — 

ка лі лас ка. А ка лі пы та ю ся пра ка ву ны з 

бе ла рус кіх па лёў, пра даў цы па ціс ка юць 

пля чы ма.

— Мо жа, на Жда но ві чах та кі мі ганд лю-

юць, — вы каз ва юць зда гад кі.

Гры боў у про да жы ха пае. Лі січ кі мож на 

на быць па 7,50 руб ля за кі ла грам. Па да сі-

на ві кі да ра жэй шыя.

— За літр — 15 руб лёў. Бу дзе це куп-

ляць? — пра па нуе пра да вец і, уба чыў шы, што 

я сы хо джу, кі дае на ўзда гон: — Ад дам за 10.

Тут жа ганд лю юць і су ша ны мі ба ра ві ка-

мі — па 20 руб лёў за ўпа коў ку.

А тым га ра джа нам, у якіх зу сім ня ма ча су 

вы брац ца на пры ро ду, пра па ну юць зёл кі для 

гар ба ты. Ру бель про сяць за пу чок зве ра бою 

і 50 ка пе ек — за ме лі су.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
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ЦЭ НЫ Ў БРЭС ЦЕЦЭ НЫ Ў БРЭС ЦЕ
На цэнт раль ным рын ку ў Брэс це, які 

мно гія га ра джа не па пры вы чцы на зы ва-

юць «кал гас ным», цэ ны ў ся рэ дзі не тыд ня 

вы гля да лі так:

• Буль ба — 50 ка пе ек — 1 ру бель.

• Ка пус та — 50—70 ка пе ек.

• Морк ва — 1,8 руб ля.

• Бу ра кі — 1,5 руб ля.

• Цы бу ля — 1,5 руб ля.

• Час нок — 40 ка пе ек за га лоў ку.

• Агур кі — 50—80 ка пе ек

• Па мі до ры — 80 ка пе ек — 1,5 руб ля.

• Яб лы кі Бе лы на ліў — 30—40 ка пе ек.

• Літ ро вы сло ік лі сі чак пра па ну юць 

па 4 руб лі.

Вар та ска заць, што на рын ку ў мік ра ра-

ё не Ка ва лё ва цэ ны на мно гія ві ды ага род-

ні ны і фрук таў вы шэй шыя. Там ганд ля роў 

менш і кан ку рэн цыя не та кая вы со кая. 

Та кім чы нам мы пла цім за маг чы масць 

на бы ваць пра дук ты ў ганд лё вых аб' ек тах 

так зва най кро ка вай да ступ нас ці.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ад нак з-за свай го кош ту гэ тыя тлу-

шчы ака за лі ся не вель мі вы гад ны мі 

для вы твор цаў, та му яны па ча лі шу-

каць больш тан ную аль тэр на ты ву, — 

рас ка за ла экс перт.

І яна бы ла зной дзе на ў 1902 го дзе 

хі мі кам Віль гель мам Нор ма нам. Ме-

на ві та ён пра па на ваў да даць да не на-

сы ча ных тлус тых кіс лот вад кіх але яў 

і мас лаў ва да род, тым са мым «на сы-

ціць» іх, і зра біць з вад ка га — цвёр-

дае.

Гэ ты пра цэс на зва лі гід-

ра ге ні за цы яй. Да ступ ныя 

і прак тыч ныя — та кія тлу-

шчы да во лі хут ка па ча лі 

рас паў сюдж вац ца.

Што не так 
з транс тлу шча мі

Не бяс пе ка транс тлу шчаў 

за клю ча ец ца зу сім не ў пры-

стаў цы «транс» — у ёй ня ма 

ні чо га не на ту раль на га. Гэ та 

ўся го толь кі хі міч ны тэр мін, 

які па каз вае на ста но ві шча 

ата маў ва кол не на сы ча най 

су вя зі ў ма ле ку ле. У вад кіх але яў не-

на сы ча ныя ма ле ку лы ма юць цыскан-

фі гу ра цыі, транс фор мы з'яў ля юц ца пры 

гід ра ге ні за цыі.

— Да цыс фор маў наш ар га нізм ужо 

пры вык, ён ве дае, што з імі ра біць. 

А вось транс фор мы ўспры ма юц ца ўжо 

як стрэс-фак тар: фер мент ная сіс тэ ма 

не мо жа рас па знаць рэ чы ва, якое па-

сту пі ла, пе чань па чы нае вы пра цоў ваць 

лі пап ра тэ і ны ніз кай шчыль нас ці, так 

зва ны дрэн ны ха лес тэ рын. Па сту по ва 

ён збі ра ец ца на сцен ках кры вя нос ных 

са су даў, што мо жа пры вес ці да сар-

дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў і не 

вель мі доб рых вы ні каў, — ад зна чы ла 

Да р'я Чу ма ко ва.

Ці ка ва, але транс тлу шчы бы ва юць 

і на ту раль на га па хо джан ня. Яны ёсць 

амаль ва ўсіх «мас ля ніс тых» пра дук тах 

і на ват у ма ця рын скім ма ла цэ. І гэ та 

яшчэ раз па цвяр джае не аб ход насць 

уваж лі ва са чыць за тым, што мы спа-

жы ва ем.

— Су свет ная ар га ні за цыя ахо-

вы зда роўя рэ ка мен дуе не ўжы ваць 

больш за два гра мы транс тлу шчаў 

у су ткі. Та му, ка лі вы за дзень елі 

чыр во нае мя са, сме тан ко вае мас ла, 

пі лі ма ла ко, то гэ та нор ма цал кам 

на бі ра ец ца, — пад крэс лі ла спе цы я-

ліст. — Ад нак так ці іна чай з'яў ля юц ца 

ша ка лад кі, ба тон чы кі, за ма ро жа ныя 

паў фаб ры ка ты. Асаб лі ва, ка лі вы жы-

вя це ў хут кім рыт ме. Больш за ўсё 

гэ та кры тыч на для дзя цей, бо яны з 
пе чы вам прос та не раз луч ныя сяб ры.

Як ся бе аба ра ніць
Не бяс печ насць транс тлу шчаў ужо 

не міф. Мно гія кра і ны па чы на юць 

ска ра чаць іх коль касць у пра дук тах. 

Бе ла русь не ста ла вы клю чэн нем. 

З 1 сту дзе ня 2018 го да згод на з Тэх-

ніч ным рэг ла мен там аб ме жа ва на да-

пу шчаль ная на яў насць транс тлу шчаў 

да двух пра цэн таў для цвёр дых і вад кіх 

мар га ры наў, для тлу шчаў спе цы яль на-

га пры зна чэн ня (кан ды тар ска га, ку лі-

нар на га, хле ба пя кар на га, у за мен ні ках 

ма лоч на га тлу шчу, ка ка ва-алею). Ра-

ней іх коль касць вар' і ра ва ла ся ад 8 % 

да 20 %.

Ад нак, на жаль, гэ та не дае стапра-

цэнт ных га ран тый не на тра піць на та-

вар з транс тлу шча мі. 

Спра ва ў тым, што ў шмат кам па-

не нтным скла дзе вы твор цы ўво гу ле 

мо гуць не на зы ваць коль касць транс-

тлу шчаў. У гэ тым вы пад ку ёсць толь кі 

адзін вы хад — уваж лі ва чы таць са-

стаў.

Не бяс печ ныя тлу шчы мо гуць ха-

вац ца за та кі мі наз ва мі, як мар га рын, 

спрэд рас лін на-сме тан ко вы, тлушч 

ку лі нар ны, тлушч кан ды тар скі, тлушч 

хле ба пя кар ны, за мен нік ма лоч на га 

тлу шчу, эк ві ва лент, за мен нік аль бо 

па ляп шаль нік ка ка ва-алею.

— Каб за сце раг чы ся бе, ста рай це ся 

вы ка рыс тоў ваць тлус тых пра дук таў як 

ма га менш. На прык лад, заў сё ды лепш 

мя са па ту шыць ці за пя чы, чым па сма-

жыць, — пад крэс лі ла Да р'я Чу ма ко-

ва. — Ка лі вы лю бі це вы печ ку, то вы-

ка рыс тоў вай це сме тан ко-

вае мас ла, а не мар га рын, 

а ма га зін ны мі бу лач ка мі 

па жа да на не зло ўжы ваць, 

ка лі вы не ўпэў не ны, што 

дак лад на ве да е це, з ча го 

яны зроб ле ны.

Ці ёсць 
аль тэр на ты ва?

Па куль не вя до ма, чым 

вы твор цы за ме няць гід ра-

ге ні за ва ныя мас лы. Маг чы-

ма, жы вёль ны мі тлу шча мі 

(што ма ла ве ра год на) ці 

рас лін ны мі але я мі цвёр ды мі па сва ёй 

сут нас ці — ка ко са вым, паль ма вым і 

г. д. Пра гэ та мы да ве да ем ся праз два 

га ды, ка лі ў ЗША цал кам знік нуць пра-

дук ты з транс тлу шча мі (за ба ро на бы ла 

ўве дзе на 18 чэр ве ня 2018 го да, тэр мін 

рэа лі за цыі — два га ды).

— Тым не менш заў сё ды ёсць ры-

зы ка, што но выя рэ цэп ту ры звык лых 

пра дук таў мо гуць ака зац ца не леп шы-

мі за ця пе раш нія. І на тое, каб за ба ра-

ніць но выя не бяс печ ныя кам па не нты ў 

ежы, спат рэ біц ца яшчэ ня ма ла ча су, — 

пад крэс лі ла Да р'я.

Экс перт на зва ла яшчэ ад ну пры-

чы ну, па якой на шай кра і не і кож на му 

з нас, у пры ват нас ці, трэ ба сур' ёз на 

ад не сці ся да гэ тай праб ле мы. Як ужо 

бы ло ска за на, у не ка то рых кра і нах 

пра дук ты з транс тлу шча мі па сту по ва 

за ба ра ня юц ца. Гэ та зна чыць, вы твор-

цы та ко га та ва ру бу дуць шу каць ін шыя 

рын кі збы ту. І ёсць асця ро гі, што та кія 

пра дук ты пра па ну юць і нам.

Ка ця ры на ЦІ ТО ВА.

НЕ БЯС ПЕЧ НЫ МАР ГА РЫН РУП «Институт недвижимости и оценки» 
извещает о проведении открытого аукциона 
по продаже оборудования, принадлежащего 

ОАО «Полесьеэлектромаш»

№ 

Лота
 Краткая характеристика Объекта

Начальная 

цена с НДС, 

бел. руб.

Задаток, 

бел. руб.

№ 1
Токарно-винторезный станок 16К20, инв. № 12701, 

1976 г. в. 
9 666,49 966,65

№ 2
Токарно-винторезный станок 16К20, инв. № 12561, 

1977 г. в.
10 729,52 1 072,95

№ 3
Токарно-винторезный станок 16К20, инв. № 12556, 

1975 г. в.
10 152,67 1 015,27

№ 4
Токарно-винторезный станок 16Е20, инв. № 12726, 

1976 г. в.
10 392,64 1 039,26

№ 5
Токарно-винторезный станок 1М63, инв. № 12518, 

1975 г. в.
12 296,27 1 229,63

№ 6
Токарно-винторезный станок ТС-75, инв. № 12766, 

1991 г. в.
30 916,21 3 091,62

№ 7
Токарно-винторезный станок ГС526, инв. № 12794, 

1995 г. в.
18 232,60 1 823,26

№ 8
Станок фрезерный 6Т12-1, инв. № 22102, 

1990 г. в.
12 312,00 1 231,20

№ 9
Станок фрезерный 6Т12-1, инв. № 22105, 

1991 г. в.
76 087,74 7 608,77

№ 10
Станок фрезерный 6Р82Ш, инв. № 22040, 

1974 г. в.
8 389,80 838,98

№ 11
Автомат токарно-револьверный 1В116, 

инв. № 12768, 1990 г. в.
13 318,73 1 331,87

Местонахождение лотов:  Брестская обл., г. Лунинец, 

ул. Красная, 179. Шаг аукциона – 5 %

УСЛОВИЯ

1. Победитель аукциона либо в случае, если аукцион признан несостоявшимся 

в силу того, что заявление на участие в аукционе подано только одним участ-

ником и он согласен приобрести Объект (Объекты) по начальной цене, увели-

ченной на 5 % (пять процентов), – Претендент на покупку должен подписать 

с Продавцом договор купли-продажи Объекта (Объектов) в течение 5 (пяти) 

календарных дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

2. Победитель аукциона (Претендент на покупку) должен оплатить стоимость 

приобретенного на аукционе Объекта (Объектов) в течение 10 (десяти) ка-

лендарных дней после подписания договора купли-продажи.

3. Демонтаж и вывоз Объекта (Объектов) осуществляется за счет Победителя 

аукциона (Претендента на покупку).

4. Победитель аукциона (Претендент на покупку) обязан возместить Орга-

низатору аукциона стоимость услуги на основании счета-фактуры в тече-

ние 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.

5. На Претендента на покупку распространяются правила и условия, уста-

новленные законодательством для Победителя аукциона

Аукцион состоится 30.08.2018 в 11.00 по адресу: 

г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Порядок оформления участия в аукционе содержится на сайте Организатора 

аукциона ino.by.

Продавец: ОАО «Полесьеэлектромаш» 225644, Брестская обл., г. Лунинец, 

ул. Красная, 179, тел. 8 (01647) 24330.

Организатор аукциона: РУП «Институт недвижимости и оценки», 220030, 

г. Минск, ул. Комсомольская, 11, пом. 9, тел. 8 (017) 3060057.

Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк», ВIC банка BPSBBY2X, 220004, г. Минск, ул. Кальварийская, 

д. 4а. Получатель – РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. 

Назначение платежа: задаток для участия в аукционе по продаже имущества 

ОАО «Полесьеэлектромаш» (Лот №__), проводимом 30 августа 2018 г. За-

явления на участие и необходимые документы принимаются в рабочие дни 

с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, 11, 

каб. 7. Окончание приема заявлений: 28.08.2018 в 11.00. Контактное лицо 

для осмотра Объектов: главный механик Коваль Игорь Савич, тел. 8 (029) 

150-19-80. Организатор аукциона вправе снять Лот с торгов до объявления 

его проданным без объяснения причин снятия

Организатор аукциона: 8 (017) 306-00-57,  8 (029) 356-90-03, 

8 (029) 550-09-52   • www.ino.by   • e-mail: torgi@ino.by


