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Ровары
«з душой»

ЧАЦВЕР

САКАВІКА 2016 г.

№ 41 (28151)

Кошт 2100 рублёў

ВЯЛІКІ КВЕТКАВЫ СЕЗОН
Прынамсі ён ужо
пачаўся
ў сталічным
прадпрыемстве
«Мінскі парніковацяплічны камбінат».
Да 8 Сакавіка тут
ужо вырашчана
больш
за 50 тысяч руж
і 80 тысяч
цюльпанаў.
Кветкаводы
Кацярына САВІНА
САВІНА,,
Ірына КІРЫКОВІЧ
КІРЫКОВІЧ,,
Настасся МОЛЧАН
працуюць сярод
гэтага хараства
штодня.

Папулярная
навука
па-беларуску

Журналістыка —
гэта
лад жыцця
СТАР. 5

Фота БЕЛТА.

ЦЫТАТА ДНЯ

Міхаіл РУСЫ, намеснік
прэм'ер-міністра:
«Беларуская
сельскагаспадарчая
прадукцыя сёння
пастаўляецца на рынкі
больш як 30 краін. Асноўная
маса яе — больш за
80 працэнтаў — рэалізуецца
на рынкі Расіі. Так, гэты
рынак для нас сёння больш
прэміяльны, чым іншыя. Але
пастаўлена задача прырост
прадукцыі пастаўляць на
рынкі трэціх краін. Цяпер
многія прадпрыемствы
могуць пастаўляць
прадукцыю ў Кітай, ідзе
работа на рынках Інданезіі,
Аб'яднаных Арабскіх
Эміратаў».

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 3.03.2016 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

21275,00
23094,00
288,85
796,82

 Спажывецкі кошык

 Нерухомасць

КАМУ СЫР
З ЦВІЛЛЮ,
або Будзе попыт — зробім і хамон
Я з таго пакалення, якое заспела часы дэфіцыту.
Памятаю, як людзі хадзілі ў крамы са слоікам,
каб купіць смятану на вагу, як стаялі ў чэргах
па каўбасу, цукар ці нават малако і хлеб;
як радаваліся, калі на прадпрыемствах выдавалі наборы
дэфіцытных прадуктаў, і як штурмаваліся крамы,
дзе на прылаўках з'яўляліся зялёныя бананы.
А сёння мы маем настолькі насычаны рынак,
што даводзіцца шмат часу змарнаваць,
каб навучыцца ў ім арыентавацца.
Ці ўмеем мы прадумваць свой рацыён,
выбіраць якасныя прадукты?
Ці ведаем, як выкарыстоўваць ці падаваць на стол
нетрадыцыйныя для нашай краіны прадукты?
Ці чытаем этыкеткі і ўмеем расшыфроўваць
на іх надпісы?

ТАННЫЯ — ЗНАЧЫЦЬ МЕНШ КАРЫСНЫЯ?
Сёння ў якасці эксперта, які можа даць нам карысныя парады па выбары прадук таў, без якіх наўрад ці абыходзіцца якая
сям'я беларусаў, мы запрасілі дырэк тара Інстыту та мясама лоч най пра мыс ло вас ці На ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра
НАН Беларусі па харчаванні Аляксея МЕЛЯШЧЭНЮ. У час
гу таркі высветлілася, што нашых спажыўцоў сапраўды трэба
выхоўваць, бо ад іх выбару залежыць, што будзе трапляць у
гандлёвую сетку.
Беларусы спажываюць за год 80 кг на чалавека мясных вырабаў і ў межах 260-280 кг малака і малочных прадуктаў. І айчынныя
вытворцы гатовы выпускаць для іх любую прадукцыю. Можа,
пакуль на нашым рынку і нельга знайсці, напрыклад, хамон, папулярны ў Іспаніі. Але нашы заводы маглі б і яго вырабляць, калі
б на такі прадукт — даволі дарагі і нязвыклы для
беларусаў — знайшоўся спажывец.

СТАР. 4

РЭАЛЬНЫ ПОПЫТ —
ТОЛЬКІ НА НОВЫЯ КВАТЭРЫ
Цяпер у гатовых новабудоўлях
упершыню прапануецца
беспрацэнтная
растэрміноўка на два гады.
Прынамсі
на дарагія кватэры
Сёлета
пакупніцкая
актыўнасць на
першасным рынку
жылля пачала
аднаўляцца
ўжо ў другой палове студзеня, пасля чаго кліенты і арганізатары
будаўніцтва стварылі сапраўдны рывок: колькасць здзелак за
першы месяц удвая перавысіла падобны паказчык за студзень
2015-га. Аднак на другасным рынку попыт знізіўся амаль да нуля.

Кошт «квадрата» ў новабудоўлях
дасягнуў мяжы ў 800 долараў
Намеснік начальніка аддзела кансалдынга і аналітыкі аднаго са сталічных
агенцтваў нерухомасці Андрэй ЧАРНЫШОЎ адзначае, што пачатак года для рынку
нерухомасці заўсёды з'яўляецца няпростым часам, асабліва студзень. Ужо традыцыйнае скаканне валют прымушае пакупнікоў браць «тайм-аўт» каб звыкнуцца з «новымі»
коштамі. Гэта прымушае забудоўшчыкаў і прадаўцоў шукаць новыя маркетынгавыя
магчымасці прыцягнення пакупнікоў з найменшымі зніжэннямі кватэрных каціровак.
Як вынік, сёлета на рынку новага гатовага жылля з'явілася беспрацэнтная растэрміноўка на два гады на кватэры вялікіх плошчаў.
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