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Ле та пры но сіць 
на Ка ма роў ку ўсё 
больш све жай 
га род ні ны-са да ві ны. 
За ку піц ца пра па ну юць 
не толь кі за мор скім, але 
і бе ла рус кім, так са ма 
смач ным і апе тыт ным. 
Але ка лі эты кет ка 
свед чыць пра «ай чын нае» 
па хо джан не, то кошт — 
не заўж ды...

... Вы бі раю пры ла вак з са-
май «сім па тыч най» ча рэш-
няй і пры пы ня ю ся ля яго. На 
цэн ні ку па зна ча на — «Уз бе-
кі стан», каш туе сма коц це 
28 ты сяч за кі ла грам. Яга ды 
вель мі са лод кія, смач ныя, 
але і вель мі спе лыя: ка лі 
ўзяць з паў кі ла гра ма і з'ес-
ці ў гэ ты ж дзень — яшчэ 
ні чо га, а вось да заўт ра, а 
тым больш да пас ля заўт ра 
та кія яга ды на ўрад ці «да жы-
вуць».

— Вазь мі це ле пей гэ тыя, 
па 30 ты сяч. Яны па ста яць 
даў жэй, — ра іць пра да вец.

Вы ра шаю знай сці ча рэш-
ню, пры ваб ную і па кош це, і 
па якас ці. Па ру хві лін у рын-
ка вым на тоў пе — і вось яно! 
Я ху цень ка на кі роў ва ю ся да 

цэн ні ка ў 26 ты сяч і па чы наю 
пры гля дац ца да ягад. Ча рэш-
ня гэ тая не та кая спе лая, як 
на пер шым пры лаў ку, дзе-ні-
дзе трап ля юц ца зе ле на ва тыя 
яга ды. І са мае га лоў нае — ча-
рэш ня бе ла рус кая. Вось ча го 
ўжо не ча ка ла. На смак яга ды 
аказ ва юц ца кіс ла ва ты мі, але 
тут, як той ка заў, кож на му 
сваё. Вось толь кі кошт... Я не 
спе цы я ліст у са да вод стве, цэ-
на ўтва рэн ні ці гру за пе ра воз-
ках, та му, ві даць, не ра зу мею, 
як ча рэш ня з бе ла рус ка га са-
ду, якую да стат ко ва ве ча рам 
са браць, а ра ні цай ад вез ці 
на ры нак, каш туе амаль та-
кіх жа гро шай, што і яга ды, 
пры ве зе ныя з-за ты ся чы кі ла-

мет раў. Яны ўвесь час, 
па куль еха лі на бе ла-
рус кі ры нак, па тра ба ва лі 
пра віль на га за хоў ван ня, 
а яшчэ — уз бек ская ча-
рэш ня больш са лод кая. 
Для па куп ні коў, зда ец ца, 
вы бар ві да воч ны.

Да та го ж па час та вац ца 
ін шы мі яга да мі, на прык лад, 
ка ву на мі, так са ма ўжо мож на 
па до сыць пры ваб ным кош-
це. За кі ла грам на Ка ма роў-
цы про сяць 8 ты сяч руб лёў. 
А вось ды ні зу сім не тан ныя. 
Кі ла грам каш туе ад 20 да 25 
ты сяч руб лёў.

На рын ку са праўд ныя 
чэр гі па аб ры ко сы. Пры чым 
бя руць не па кі ла гра му, а 

пры хо дзяць з вёд ра мі і ко-
шы ка мі. За ха цеў шы на быць 
са бе тро хі і па каш та ваць, я 
му сі ла ад ста яць чар гу. Пра-
да вец вы граб ла са скры-
ні апош няе. Лю дзям, што 
зай ма лі чар гу за мной, ві-
да воч на, не па шан ца ва ла. 
Са мыя дроб ныя аб ры ко сы 
мож на на быць, за пла ціў-
шы 14 ты сяч за кі ла грам. 
Як ска за ла ад на з жан чын 
у чар зе, «на ва рэн не пой-

дуць». Кры ху боль шыя і 
са ла дзей шыя каш ту юць 
18 — 22 ты ся чы. Вар та толь-
кі ўваж лі ва вы бі раць аб ры-
ко сы па та кім кош це, бо на 
не ка то рых пры лаў ках трап-
ля юц ца над та мяк кія і з пры-
мя ты мі ба ка мі. А са мыя да-
ра гія аб ры ко сы, па 30 ты сяч 
за кі ла грам — гэ та ідэа льны 
ба ланс знеш ня га вы гля ду і 
сма ку.

Са до выя ма лі ны знай сці 
на рын ку за раз мож на ў вя лі-
кай коль кас ці. Тым не менш 
кошт зу сім не сім ва ліч ны. За 
кі ла грам про сяць 40 ты сяч. 
Кі ла грам чор ных па рэ чак 
мож на на быць за 27 ты сяч 
руб лёў. Пра да юць і зя лё ны 
агрэст. Кі ла грам абы дзец ца 
ў 35 ты сяч.

Ляс ныя яга ды і гры бы ра-
ду юць сва ёй коль кас цю, але 
ля пры лаў каў чэр гаў не за-
ўва жыш.

— Па куль што лю дзі ў 
асноў ным куп ля юць мак сі-
мум па тры літ ры: па ес ці ці 
ва рэ ні кі зра біць. Кошт яшчэ 
не са мы ніз кі, — па дзя лі ла ся 
на зі ран ня мі пра да вец чар ніц. 
Іх на Ка ма роў цы мож на на-
быць, за пла ціў шы ад 32 да 
33 ты сяч руб лёў за кі ла грам.

Жан чы на, што ганд ля-
ва ла па су сед стве, амаль 
сха ва ла ся за га рой лі сі чак, 
на сы па ных на пры ла вак. 
Дроб ныя жоў тыя грыб кі, над-
звы чай смач ныя, ка лі па сма-
жыць іх ра зам з буль бай, не 
кож ны са бе змо жа да зво ліць 
для лет няй вя чэ ры. Кі ла грам 
— аж но 70 ты сяч. Акра мя 
лі сі чак, на пры лаў ку знай-
шлі ся бу я кі. За паў літ ро вы 
сло ік трэ ба бы ло за пла ціць 
20 ты сяч руб лёў. Су ні цы, се-
зон якіх ідзе да за вяр шэн ня, 
яшчэ пра да юц ца, але яны ў 
асноў ным не над та пры ваб-
на га вы гля ду і да ра гія: 40- 50 
ты сяч за паў літ ра.

Ду ма ла ся, што гэ та бу дзе 
апош нім «кош та вым» здзіў-
лен нем і рэ кор дам, па куль не 
прый шла да лат ка з роз най 
эк зо ты кай: ава ка да, ман га... 
Ся род гэт кіх дзі во саў ней кім 
чы нам ака за лі ся звы чай ныя 
на вы гляд па мі до ры. Толь кі 
вось кошт у іх не звы чай ны 
— 86 ты сяч за кі ла грам. Я 
па ці ка ві ла ся, ці не на пі са ла 
пра да вец ліш ні нуль на цэн ні-
ку, але ў ад каз на мя не толь кі 
па да зро на па гля дзе лі.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ

�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Ка лі за раз пры іх на быц ці 

кі ра вац ца ло зун гам «Куп ляй-
це бе ла рус кае!», дык мож на 
за стац ца толь кі з ма ла тком, 
ся ке рай ды на жда ком. Вы-
клю чэн не — хі ба што цу-
доў ны шмат функ цы я наль ны 
ма гі лёў скі дрэ ва ап ра цоў чы 
цэнтр. А элект ра дры лі, пер-
фа ра та ры і штра ба рэ зы, 
лоб зі кі і вуг лаш лі фа валь ныя 
«бал гар кі», са бель ныя, тар-
цо вач ныя і лен тач ныя пі лы, 
та кар ныя стан кі па дрэ ве, 
пліт ка рэ зы, бы та выя кам прэ-
са ры для мыц ця аў то, да хаў і 
для роз на га ты пу фар ба ван-
ня, тры ме ры і бен за ко сы — 
гэ та ўсё за ваз ное. У кра мах 
яны да ра жэй, праз ін тэр нэт 
— ку ды тан ней і без кло па ту, 
бо пры вя зуць на ад рас у зруч-
ны час, на ву чаць ка рыс тац ца, 
да дуць чэк і га ран тыю аб слу-
гоў ван ня. Маг чы ма, ве ла сі-
пед вы на хо дзіць і не заў сё ды 
вар та, але ад сут насць бы та-
вых бе ла рус кіх ін стру мен таў 
аса біс та ў мя не за кра нае 
на цы я наль нае па чуц цё го на-
ру. Ро бім жа дзе ся ці год дзя мі 
кас міч ную тэх ні ку, аў та ма бі лі 
і трак та ры, элект ро ні ку, сла-
ву тыя на ўвесь свет сва ёй 
оп ты кай і ла зе ра мі, а элект-
ра лоб зі ка не зро бім. Ча му? 
Маг чы ма, ска жа нех та, ры нак 
бы та вых элект ра ін стру мен таў 
у кра і не ўжо пе ра на сы ча ны і 
та му стра ча ны? Гэ та як па-
гля дзець...

ШАНЦ ЁСЦЬ: 
«ЦУ ДА-ПІ ЛА»

Пад ста вай для гэ тай за-
мет кі ста ла на быц цё бы та вой 
сту жач най пі лы — ма ёй даў-
няй ма ры. Цу доў ны апа рат: 
кам пакт ны, ня цяж кі — кі ла-
гра маў пад 30, шу му — як ад 
жон чы на га фе на, а пі луе — 
хо чаш са бе і пра ма, і як лоб-
зік, і на ўскос, а па таў шчы ні 
— ад не каль кіх мі лі мет раў да 
дзе ся ці сан ты мет раў, і пы лу 

амаль ня ма, бо па лат но — та-
ню сень кае. Пі луй са бе хоць 
на бал ко не — су сед і ноч чу 
не па чуе. І ра бо та на ёй ку ды 
бяс печ ней, чым на звык лай 
«цыр ку ляр цы». Да рэ чы, у 
Аме ры цы і За ход няй Еў ро пе 
мно гія май стры, ліс ты якіх 
рэ гу ляр на чы таю, ужо га доў 
20-30 «цыр ку ляр ныя» амаль 
не вы ка рыс тоў ва юць: як вя до-
ма, яны да ра жэй шыя, «ядуць» 
ку ды больш элект рыч нас ці, 
стра шэн на шум ныя і не вы нос-
на пыль ныя. Але шту ка гэ тая 
— бы та вая сту жач ная пі ла — у 
на шых пра фе сі я на лаў і ама-
та раў па куль сла ба вя до мая. 
Мой на бы так, да рэ чы, да во лі 
вя до май ра сій скай мар кі, але 
зроб ле ны ў КНР.

Па доб ных та ва раў у ін тэр-
нэт-кра мах мож на знай сці 
вя лі кае мност ва, толь кі вы-
ключ на ад за меж ных фір маў 
— ад Тай ва ня да Швей ца рыі і 
Шве цыі. А скла да ец ца мая пі-
ла з ру ха ві ка ўся го на 350 Вт, 
стуж кі-пі лы, якая бе гае па 
двух ко лах, трох-ча ты рох рэ-
гу лі ро вач ных шру бах і не вя лі-
ка га ру хо ма га ра бо ча га ста ла 
з алю мі ні е ва га спла ву... Вось 
вам і ўвесь апа рат. Каш туе 
кры ху больш за 3 міль ё ны. 
Да рэ чы, яшчэ ў ста рых са-
вец кіх пад руч ні ках па дрэ ва-
ап ра цоў цы вы дан ня 30-40-х 
га доў мі ну ла га ста год дзя та-
кія пі лы ўзгад ва юц ца час та... 
Ра за браў шы і агле дзеў шы — 
здзі віш ся, якая прос тая рэч. 
Ры зык ну ска заць, што ні хто 
з на шых стан ка бу даў ні коў 
та кую пі лу, му сіць, і ў во чы 
не ба чыў. А інакш — ча му ай-

чын ных та кіх ня ма? Але, як 
толь кі ста лі па стаў ляц ца да 
нас та кія пі лы но вы мі, прад-
пры маль ныя лю дзі ад кры лі 
ў ста лі цы яшчэ і кра му, дзе 
мож на на быць ін стру мент, 
якім нех та за мя жой коль кі га-
доў па ка рыс таў ся. І куп ля юць 
лю дзі: кош ты ж смеш ныя, на-
ват чар га ёсць... Бы лі б свае 
та кія — упэў не ны, раз бі ра лі б 
пры доб рай рэ кла ме не горш, 
чым за раз ім парт ныя элект-
ра дры лі і бен за ко сы... Але бу-
дзем ап ты міс та мі і па ча ка ем, 
бо ў той ін тэр нэт-кра ме, дзе я 
на быў сваю пі лу, спе цы я ліс ты 
мне ска за лі, што по пыт рас це, 
умель цы ўва хо дзяць у смак, 
але вось ці ска рыс та ец ца з гэ-
та га на ша пра мыс ло васць?

Нех та мне за пя рэ чыць: на-
вош та нам сваё вы дум ляць, 
ка лі на рын ках пра да ец ца ін-
стру мент сла ву тых брэн даў? 
Дык, па-пер шае, амаль што 
ўсе «сла ву тыя брэн ды», якія 
пра да юц ца ў нас, у асноў ным 
збі ра юц ца ў кра і нах з са май 
тан най ра бо чай сі лай, а ўзро-
вень ква лі фі ка цыі доб ра га бе-
ла рус ка га май стра на шэсць 
га лоў вы шэй, у чым я ўпэў-
ніў ся, зда ю чы ў ра монт гэ тыя 
«сла ву тыя брэн ды»... Па-дру-
гое, а ча му б, вы пус ка ю чы 

ўлас ны элект ра ін стру мент, не 
ра біць яго пад мар кай са праў-
ды сла ву тых Бе лА За, «Амка-
до ра» і ім па доб ных? Гэ та не 
ка мень у ага род па мя нё ных 
ма рак, а пад ста ва за ду мац ца, 
бо час та на вяз лі вая, агрэ сіў-
ная рэ кла ма бен за ка сы вы-
твор час ці фір мы, ска жам, 
«Тры зва ноч кі», уво дзіць у 
зман не да свед ча на га ча ла-
ве ка. А ро біц ца гэ ты ін стру-
мент най час цей «на ка ле не ў 
пад ва ле».

ПРА АД НА ГО 
ПРЫ ХІЛЬ НІ КА 
НА ШЫХ ТА ВА РАЎ

Мы раз ва жа лі пра якас ныя 
стан кі і ін стру мен ты — рэ чы 
тэх ніч на да во лі-та кі скла да-
ныя, для вы ра бу якіх па трэб-
на ад па вед ная вы твор часць 
з ква лі фі ка ва ны мі ра бо чы мі, 
якас ны мі ма тэ ры я ла мі, кам-
плек ту ю чы мі і кант ро лем 
якас ці.

А ча му та кая проць ма ў 
на шых кра мах ім парт ных, у 
боль шас ці ад на ра зо вых, муж-
чын скіх шкар пэ так? Та вар 
ка пе еч ны, а знай сці якас ныя 
ай чын ныя — дык і па шу каць 
яшчэ трэ ба. Тут да рэ чы за ха-
це ла ся пры га даць вы па дак, 
які зда рыў ся з дып ла ма тыч-
ным прад стаў ні ком ад ной 
еў ра пей скай кра і ны ў Ра сіі 
коль кі га доў та му — пра гэ та 
на ват га ва ры лі ў прэ се. У да-
во лі вя лі кім ран гу дып ла мат 
рэ гу ляр на на вед ваў ся з Маск-
вы ў Мінск і, ма ю чы дып ла-
ма тыч ную не да ты каль насць, 
скры ня мі вы во зіў з Бе ла ру сі 
на шы пан чош на-шкар пэт ка-
выя вы ра бы, якія сам і зда-
ваў у мас коў скія кра мы і на 
ба за ры. Ней кім чы нам біз нес 
гэ ты пры кры лі, а «ганд ля ра» 
ра сій скае МЗС па пра сі ла па-
ехаць да до му. Маг чы ма, за-
раз ён шые плю ша выя цац кі... 
Што ўсце шы ла мой бе ла рус кі 
го нар у гэ тай гіс то рыі — ча ла-
век вы кон ваў ло зунг «Куп ляй-
це бе ла рус кае!»

Пят ро РА МАН ЧУК.

КУП ЛЯЙ ЦЕ БЕ ЛА РУС КАЕ...

Нех та мне за пя рэ чыць: на вош та нам сваё вы дум ляць, 
ка лі на рын ках пра да ец ца ін стру мент сла ву тых 
брэн даў? Дык, па-пер шае, амаль што ўсе «сла ву тыя 
брэн ды», якія пра да юц ца ў нас, у асноў ным збі ра юц ца 
ў кра і нах з са май тан най ра бо чай сі лай, а ўзро вень 
ква лі фі ка цыі доб ра га бе ла рус ка га май стра на шэсць 
га лоў вы шэй... 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
доводит до сведения заинтересованных лиц 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 

о строительстве жилых помещений 
объекта «Жилой район Масюковщина. 

Микрорайон Масюковщина-6. 
Жилой дом № 17 по генплану» в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 7 июня 2012 года:
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 

жилых помещений № 8, № 26, № 29, № 106, № 114, № 115, 
№ 118, № 120, № 126, № 135, № 140, № 146, № 149 без учета 
выполнения внутренних отделочных работ в текущих ценах 
составляет – 12 418 779 руб. – на 1-комнатные квартиры; 
11 757 442 руб. – на 2- комнатные квартиры; 11 096 105 – на 
3-комнатные квартиры.

Заявления о долевом строительстве квартир будут прини-
маться (регистрироваться) и договоры создания объекта до-
левого строительства будут заключаться в кабинете 105, по 
адресу: г. Минск, ул.К.Маркса, 13А непосредственно с граж-
данами, подавшими заявления, либо с их представителями, 
действующими на основании доверенности, оформленной в 
установленном законодательством порядке через 7 кален-
дарных дней после опубликования настоящих изменений в 
проектную декларацию.                  УНП 100071325

У суд Першамайскага раёна г. Мінска паступіла заява аб 
прызнанні адсутнай без вестак Куліковай Юліі Мікалаеўны, 13 
лютага 1982 года нараджэння, якая пражывала па адрасе: г. Мінск, 
вул. Калініна, д. 26, кв. 40.

Просьба да ўсіх грамадзян і юрыдычных асоб паведаміць суду 
Першамайскага раёна г. Мінска (вул. Талбухіна, 9-20) на працягу двух 
месяцаў вядомыя звесткі пра Кулікову Юлію Мікалаеўну. 

Считать недействительными страховые полисы СООО «Бел-
коопстрах» по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВР 
№ 0612821, 0612822; квитанция о приеме наличных денежных средств 
формы 1-СУ серии КС № 3921047.                     УНП 100706519

Шпа цыр па Ка ма роў цыШпа цыр па Ка ма роў цы  ��

ПА АБ РЫ КО СЫ — ЧЭР ГІ, 
А СУ НІ ЦЫ СТА ВЯЦЬ КОШ ТА ВЫЯ РЭ КОР ДЫ

На слыхуНа слыху  ��
СКРАЎ ВЕ ЛА СІ ПЕД, 

СТЫ ЛІ ЗА ВА НЫ ПАД МА ТА ЦЫКЛ
Су пра цоў ні кі Пер ша май ска га РУ УС ста лі цы за тры ма лі 

31-га до ва га не пра цу ю ча га мін ча ні на, які скраў ве ла сі пед, 
сты лі за ва ны пад ра ры тэт ны ма та цыкл.

«Гра ма дзя нін пра хо дзіў ка ля ад на го з да моў па Ла гой скім 
трак це і за ўва жыў двух ко ла вы транс парт ны сро дак, што 
ста яў на бал ко не па жар най лес ві цы. Тут жа з'я ві ла ся дум ка 
«пры хва ты за ваць» ве ла сі пед, сты лі за ва ны пад ма та цыкл 
1970-1980-х га доў, — рас ка за ла прэс-сак ра тар Пер ша май-
ска га РУ УС г. Мін ска Воль га КУЦЬ КО. — Да ча каў шы ся, 
па куль жы ха ры бу дуць вяр тац ца да до му пас ля пра цы, зла-
мыс нік пад вы гля дам гос ця тра піў услед за імі ўся рэ дзі ну і 
скраў ве ла сі пед. Транс парт ны сро дак гра ма дзя нін пра даў у 
той жа дзень за 50 до ла раў».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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Лі чыль нік «Звяз ды» 
(кош ты за кі ла грам, 

ка лі не па зна ча на ін шае):
Агур кі — 5,9—7,5 ты сячы
Па мі до ры — 13—86 ты сяч
Кроп, пят руш ка — 4—5 ты сяч 
(за 100 г)
Буль ба — 8—13 ты сяч
Ка бач кі — 6—8 ты сяч
Бак ла жа ны — 6,5 ты сячы
Морк ва но ва га ўра джаю — 
16 ты сяч
Пер сі кі — 23—30 ты сяч
Клуб ні цы — 20 ты сяч
Апель сі ны — 14—18 ты сяч
Лі мо ны — 10—15 ты сяч
Грэй пфрут—26 ты сяч
Яб лы кі — 11—25 ты сяч
Ба на ны — 11 ты сяч
Слі вы — 18 ты сяч

Той самы штра ба рэ з.


