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Мет ро «пры пы ні ла» 
рух трам ва яў

З 1 лю та га і пры клад на да 10 чэр ве ня ў ста лі цы за кры ва ец ца трам-
вай ны рух па ву лі цах Уль я наў скай і Баб руй скай. Пры чы на — вы ка-
нан не ра бот па пе ра но се ін жы нер ных се так у су вя зі з бу даў ніц твам 
трэ цяй лі ніі мет ра па лі тэ на. На не каль кі ме ся цаў, та кім чы нам, бу дзе 
ад ме не на пра ца трам вай ных марш ру таў №№1, 2, 4, 7.

Ад на ча со ва, як па ве да мі лі ў дзяр жаў най уста но ве «Ста ліч ны транс парт 
і су вязь», бу дзе пра ду гле джа на іс тот нае па ве лі чэн не коль кас ці ру хо ма га 
са ста ву на трам вай ных марш ру тах №№3, 6, 11. Трам вай ны марш рут №11 
будзе працаваць цэлы дзень і што дзён на.

Так са ма з мэ тай кам пен са цыі зня тых трам вай ных марш ру таў ар га ні зу-
ец ца пра ца ча со ва га аў то бус на га №901 «ДС «Друж ная» — З. Бя ду лі» са 
сле да ван нем па ву лі цы Талс то га, пло шчы Мяс ні ко ва, ву лі цах Баб руй скай, 
Уль я наў скай, Пер ша май скай, З. Бя ду лі. Ін тэр ва лы ру ху гэ та га марш ру ту: 
3-4 хві лі ны ў га дзі ны «пік», 6-7 хві лін у між пі ка вы час і па вы хад ных днях. 
Здзяйс няць пе ра сад ку на трам ваі марш ру таў №№3, 6 мож на на пры пы-
нач ным пунк це «З. Бя ду лі».

Транс парт ні кі про сяць па са жы раў уліч ваць гэ тую ін фар ма цыю пры на-
быц ці пра яз ных бі ле таў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Мі ну лы раз мы доў га шу ка лі доб-
рую па лянд ві цу па ся рэд нім кош це, 
які склаў 170 ты сяч. Ця пер ліч ба змя-
ні ла ся — тан ней за 180 ты сяч гэ ты 
пра дукт не знай сці. 190 ты сяч, 200, 
210 — ме на ві та та кія ця пер ся рэд нія 
кош ты.

Цэн ні кі на са ла так са ма кры ху 
пад рас лі: не са лё нае ёсць і па 65, і па 
85 ты сяч за кі ла грам. А доб ра пры-
праў ле нае «Ся лян скае» аб лег чыць 
ка ша лёк на су му ад 110 да 140 ты сяч 
руб лёў за кі ла грам.

Прай шлі ся і па ра дах з за ма ро-
жа най ры бай. Кі ло скумб рыі тут — 
30 ты сяч, мой вы — 41 ты ся ча. Рач ны 
шчу пак ідзе за 50 ты сяч, хек — за 
65. Яшчэ да ра жэй атры ма ец ца на-
быць гар бу шу — на цэн ні ку па зна-

ча на 79 ты сяч, а кі ла грам вэн джа най 
вы хо дзіць за 110 ты сяч. Да лі ка тэ сы, 
вя до ма, уля цяць у ка пе еч ку: так, кі-
ла грам фі ле сём гі пра па ну юць за 
270 ты сяч, та кі ж па ва зе ка ва лак 
строн гі — за 260 ты сяч.

Да лей па гля дзім, што ці ка ва-
га за мор ска га ёсць на Ка ма роў цы. 
Аран жа вая хур ма — па са мым роз-
ным кош це. Знач на больш га тун ку 
ка кі — у на яў нас ці і за 14, і за 20, і 
за 26 ты сяч за кі ла грам. Ша ка лад ны 
ка ра лёк пра па ну юць і па 14, і на ват 
па 10 ты сяч. Ман да ры наў так са ма 
шмат, на лю бы густ: хо чаш — дроб-
ныя, хо чаш — буй ныя. Ад па вед на 
ад роз ні ва юц ца і кош ты — ад 18 да 
25 ты сяч руб лёў за кі ла грам. Гэ та 
кры ху тан ней, чым бы ло ў снеж ні — 

та ды цэн нік ва гаў ся ад 18 да 40 ты-
сяч. Апель сі ны ў ся рэд нім мож на 
на быць за 20 ты сяч ці кры ху больш,  
лі мо ны — ад 25 да 30 ты сяч руб лёў 
за кі ла грам. А вось на пры лаў ку з 
лай мам кра су ец ца цэн нік 130 ты сяч 
за кі ла грам. Кош ты на гра на ты мя-
ня юц ца ў ад па вед нас ці з па ме рам — 
ся рэд нія мож на ад шу каць за 35, а 
вя лі кія ёсць і па 50 ты сяч за кі ла грам. 
Ба на ны ў ся рэд нім каш ту юць 18—20 
ты сяч, хоць знай шлі ся і па 10 ты сяч. 
З'я ві лі ся і но выя ці ка выя «пры шэль-
цы», на прык лад, су ніч ны кі ві з Іта ліі 
аль бо із ра іль скі грэй пфрут. Гэ тыя 
пла ды ад да юць па кош це 35—40 
ты сяч за кі ла грам. Жоў ты сі рый скі 
грэй пфрут каш туе знач на менш — 
уся го 12 ты сяч за кі ла грам.

Па мі до ры га тун ку «Чор ны прынц» 
тры ма юць «план ку» — за кі ла грам 
про сяць не менш за 55 ты сяч. Ці-
ка ва, што ма ла дыя ка бач кі ідуць па 
тым жа кош це. Ся рэд нія рас цэн кі для 
бе ла рус кіх та ма таў — 28 ты сяч руб-
лёў за кі ла грам, хоць і вы гля да юць 
яны не над та апе тыт на: ва дзя ніс тыя 
і бляк лыя (у снеж ні кі ло ай чын ных 
вы хо дзі ла ў ся рэд нім па 20 ты сяч). 
Хер сон скія ёсць і па 30, а на га лін-
цы — па 46 ты сяч за кі ла грам.

Цэ ны на ай чын ныя яб лы кі амаль 
не змя ні лі ся: «Ана нас ныя», «Лі голь», 
«Лі за» за ха ва лі ра ней шы кошт у 12 
ты сяч за кі ла грам. Для па раў на ння: 
мал даў скія яб лы кі ідуць па 8 ты сяч 
за кі ла грам. З бе ла рус кіх га тун каў па 
та кім кош це мож на знай сці хі ба ан то-
наў кі. Гру ша «Бэ ра мя до вая» каш туе 
22 ты ся чы за кі ла грам, а «Кан фэ рен-
цыя» — 25—27 ты сяч.

На пры кан цы мне пра па на ва лі па-
ла са вац ца жу ра ві на мі — уся го 65 
ты сяч за літ ро вы сло ік ягад. А по бач 
пра даў шчы ца рас клад ва ла су ша ныя 
гры бы, кошт на якія, пры знац ца, здзі-
віў — за паў кі ла гра ма су ша ных ба-
ра ві коў трэ ба вы клас ці 750 ты сяч — 
гэ та са праўд ны рэ корд!

Лі чыль нік «Звяз ды»
(Цэны за кі ла грам, ка лі не па зна ча-
на ін шае)
Ай ва — 70 ты сяч

Ана нас — 35 ты сяч
Ві на град ту рэц кі без кос та чак — 
65 ты сяч
Морк ва — 6—7 ты сяч
Бу ра кі — 6 ты сяч
Буль ба — 6—10 ты сяч
Чыр во ны пе рац — 34 ты ся чы
Агур кі — 35—40 ты сяч
Пят руш ка — 8 ты сяч (за 100  
грамаў)
Ліс та вая са ла та — 12 ты сяч
Зя лё ная цы бу ля — 8—10 ты сяч 
(100 грамаў)
Ка пус та — 7—10 ты сяч
Бро ка лі — 50 ты сяч
Бак ла жа ны — 85 ты сяч
Ква ша ная ка пус та і агур кі — 30 ты сяч
Гар буз мус кат ны — 15 ты сяч
Шам пінь ё ны — 30 ты сяч.

Ка ця ры на РА ДЗЮК
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Роз ніч ныя цэ ны на са цы яль на 
знач ныя хар чо выя пра дук ты 

ў сту дзе ні, на ват у па раў на нні 
са снеж нем мі ну ла га 

го да, за ста юц ца без змен, 
па ве да мі ла ка рэс пан дэн ту 

«Звяз ды» на мес нік на чаль ні ка 
ўпраў лен ня ан ты ма на поль най 

і цэ на вай па лі ты кі 
Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

Воль га КА РОТ КАЯ.

Гэ та ты чыц ца хле ба бу лач ных вы-
ра баў, ма ла ка, мя са, смя та ны, тва-
ра гу, мас ла, пло да а га род нін най пра-
дук цыі, алею, яек... Ні вы твор цы (у 
асноў ным гэ та прад пры ем ствы Гро-
дзен шчы ны), ні ган даль цэ ны ў бок 
па вы шэн ня не мя ня лі. Больш за тое, 
не ка то рыя з іх пра во дзі лі пе рад свя-
точ ныя ак цыі з цэ на вы мі зніж ка мі.

Кошт у ганд лё вых аб' ек тах, на-
прык лад, мя са птуш кі (ку ра ня-брой-
лер) ця пер, як і ра ней, скла дае 
28 550 — 32 100 руб лёў за 1 кі ла-

грам. Сві ні на на кост цы каш туе ка ля 
59 тыс. руб. Дзя ся так яек пер шай 
ка тэ го рыі — ад 12 да 16,5 тыс. руб. 
Не змя ні лі ся з па чат ку сту дзе ня і цэ-
ны на ага род ні ну (буль бу, морк ву, 
бу ра кі), якая рэа лі зу ец ца са ста бі-
лі за цый ных фон даў і за куп ля ец ца ў 
на сель ніц тва.

Пры гэ тым вы твор цы не ска ра ці-
лі асар ты мент сва ёй пра дук цыі — у 
па куп ні ка ёсць вы бар у ад па вед ных 
цэ на вых сег мен тах. Што мож на ба-
чыць, на прык лад, па на яў нас ці ў 
про да жы ма ла ка роз най тлус тас ці. 
Недахопу пра дук цыі і, ад па вед на, 
жа дан ня спе ку ля тыў на на гэ тым за-
ра біць у пе рад свя точ ныя дні і паз ней 
пра вер ка мі не вы яў ле на, за зна чае 
Воль га Ка рот кая.

Як пе ра ка наў ся аў тар гэ тых 
рад коў, на Цэнт раль ным рын ку аб-
лас но га цэнт ра цэ ны на са цы яль-
на знач ныя пра дук ты хар ча ван ня 
так са ма не пад ско чы лі. У пры ват-
нас ці, за 12 ты сяч руб лёў я ку піў 

дзя ся так яек. Кі ла грам буль бы 
каш та ваў 3-5 ты сяч руб лёў, пры-
клад на па та кой жа ца не мож на 
бы ло ку піць ка пус ту і морк ву. За 
кі ла грам сві ні ны (шый ная част ка) 
пра сі лі 88-90 ты сяч руб лёў — гэ та 
тан ней, чым у мно гіх кра мах. Пры-
чым пра па но ва мяс ной пра дук цыі, 
як па да ло ся, пе ра вы шае по пыт на 
яе. Пра хо дзя чы ка ля пры лаў каў, 
амаль ад кож на га ганд ля ра чу еш 
пра па но ву спы ніц ца і ку піць ме на-
ві та ў яго.

— Цэ ны «ста яць на мес цы»? — ці-
каў лю ся ў ад ной з гандлярак.

— Пра дук цыя све жая і яе трэ ба 
хут ка пра даць. Та му які нам сэнс па-
ды маць цэ ны? — пы тан нем на пы-
тан не ад каз вае жан чы на.

І са праў ды, ні я кай ра цыі гэ та ра-
біць ня ма, тым больш што свя ты 
прай шлі і па куп ніц кі по пыт на тое ж 
мя са, на ту раль на, ска ра ціў ся.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Май на ўва зе!Май на ўва зе!  ��ЦэныЦэны  ��

На па чат ку тра ды цый на за віт ва ем на мяс ныя ра ды. Кум пяк яла-
ві чы ны пра па ну юць па ца не ад 120 да 150 ты сяч, фі ле — за 140. 
Та кія ж цэн ні кі бы лі і ў снеж ні. Язык ёсць па 150 ты сяч за кі ло, а 
кат лет ны фарш з яла ві чы ны і сві ні ны — за 60—65 ты сяч руб лёў. 
Сы ра вэн джа ная каў ба са каш туе да 190 ты сяч. Ця ля чы кум пяк 
абы дзец ца ў 180—200 ты сяч за кі ла грам, сві ны вый дзе ў два ра зы 
тан ней — 95 ты сяч. Па тым жа кош це мож на на быць і кі ло бу жа-
ні ны аль бо ба ра но вых рэ браў. Сві ная пя чон ка каш туе 27 ты сяч, а 
ву шы — 43 ты ся чы за кі ла грам. За кі ла грам брой лер ных ку ра нят 
про сяць 26—34 ты ся чы. Ку ры нае фі ле каш туе ў два ра зы больш, 
кі ло крыл цаў ад да юць за 26 ты сяч, а фар шу — за 60 ты сяч.

ВЫ БУХ АД... 
ДЭ ЗА ДА РАН ТА

У ня дзе лю ве ча рам жы-
хар ка шмат па вяр хо ві ка па 
ву лі цы Лі мо жа ў Грод не па-
тэ ле фа на ва ла ў МНС.

Як вы свет лі ла ся, «ві ноў ні-
кам» вы бу ху ў ква тэ ры стаў аэ-
ра золь ны дэ за да рант, які зна-
хо дзіў ся ў спаль ні. По бач з ім 
на пя рэ дад ні Ва дох ры шча за па-
лі лі свеч ку, і ні хто з сямейнікаў 
не мог прад ба чыць, што па сту-
по вая раз гер ме ты за цыя ба лон-
чы ка і за паў нен не па кою не бяс-
печ най су мес сю вы со кай кан-
цэнт ра цыі ў су сед стве з аг нём 
пры вя дзе да та кіх на ступ стваў. 
Га рэн ня не ад бы ло ся, ад нак 
вы бу хо вая хва ля вы бі ла шы бы 
двух акон ных пра ёмаў і між-
па ка ё выя дзве ры. На шчас це, 
лю дзі не па цяр пе лі, па ве дам ляе 
прэс-служ ба Гро дзен ска га аб-
лас но га ўпраў лен ня МНС.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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Зда рэн ніЗда рэн ні  �� На двор'еНа двор'е  �� Ну і ну!Ну і ну!  ��

КУПІЦЬ ГРЫ БОЎ НА МІЛЬ ЁНКУПІЦЬ ГРЫ БОЎ НА МІЛЬ ЁН
А на коль кі патаннелі мандарыны?

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

ПА КУЛЬ БЕЗ ЗМЕН

Сён ня пры па вы ша ным фо не 
ат мас фер на га ціс ку ў боль-
шас ці ра ё наў Бе ла ру сі іс тот-
ных апад каў не бу дзе, толь-
кі мес ца мі па поўд ні кра і ны 
прой дзе снег і мок ры снег. У 
асоб ных ра ё нах ту ман, сла бы 
га ла лёд, на да ро гах га ла лё-
дзі ца, па ве да мі ла спе цы я ліст 
Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет-
цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га 
ФЯ ДО ТА ВА.

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўдзень скла дзе ад мі нус 4 да 
плюс 2 гра ду саў. У се ра ду і чац вер 
пад уплы вам ма ла ру хо мых ат мас-
фер ных фран тоў ча сам бу дзе іс-
ці снег. Мес ца мі ча ка юц ца ту ман 
і га ла лёд ныя з'я вы. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы на 21 і 22 сту дзе ня 
бу дзе ад мі нус 6 да плюс 1 гра ду са, 
а па паў ноч ным ус хо дзе — да мі-
нус 10 гра ду саў. Удзень ча ка ец ца 
ад мі нус 6 гра ду саў па паў ноч ным 

ус хо дзе да 3 цяп ла па паў днё вым 
за ха дзе Бе ла ру сі.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра-
гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, на-
пры кан цы тыд ня тэ ры то рыя кра і ны 
тра піць пад уплыў ус кра і ны ха лод-
на га ан ты цык ло ну з цэнт рам над еў-
ра пей скай част кай Ра сіі. Та му ста не 
яшчэ ха лад ней. У пят ні цу і су бо ту 
ча сам ча ка ец ца не вя лі кі снег. У гэ-
тыя два дні тэм пе ра ту ра па вет ра на 
пра ця гу су так бу дзе ва гац ца ад мі-
нус 6 гра ду саў да 1 цяп ла, ад нак па 
паў ноч ным ус хо дзе ста не ўжо да мі-
нус 12 гра ду саў. Удзень па паў днё-
вым за ха дзе Брэсц кай воб лас ці — 
да плюс 3 гра ду саў. Сур' ёз на па ха-
ла дае ў ня дзе лю. Мес ца мі бу дзе іс ці 
ка рот ка ча со вы снег. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра на пра ця гу су так мі нус 2-9 
гра ду саў, уна чы пры пра яс нен нях 
на поў на чы да 10-15 ма ро зу. А гэ та 
ўжо са праўд ная зі ма.

Сяр гей КУР КАЧ
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ТУ МАН І СЛІЗ КІЯ ДА РО ГІ
А ў ня дзе лю пад ма ро зіць 

да мі нус 15 гра ду саў

Пра даў... чу жы 
«кі ну ты» аў та ма біль

У Мас коў скі РУ УС ста лі цы па сту пі ла за ява аб кра дзя жы па тры-
ма на га аў та ма бі ля «Рэ но». Як по тым ака за ла ся, адзін прад пры-
маль ны мін ча нін па лі чыў ма шы ну кі ну тай і... пра даў яе.

Аў та ма біль доў гі час ста яў на тэ ры то рыі га раж на-бу даў ні ча га ка-
а пе ра ты ва ў Мас коў скім ра ё не. Гас па дар зняў ма шы ну з улі ку і вы-
ста віў на про даж у ін тэр нэ це. На рэш це, аб' явай за ці ка ві лі ся. Па коль кі 
транс парт ны сро дак быў не на ха ду, ула даль нік-пра да вец пра па на ваў 
па тэн цы яль на му клі ен ту са ма стой на агле дзець маг чы мую па куп ку, 
на зваў шы мес ца, дзе ста іць «Рэ но». Ад нак па куп нік там ні чо га не 
ўба чыў, пра што і па ве да міў гас па да ру.

Су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку Мас коў ска га РУ УС вы свет-
лі лі, што ма шы ну з тэ ры то рыі ка а пе ра ты ва вы вез лі на эва ку а та ры. 
Не ўза ба ве ўста на ві лі і асо бу та го, хто яго за маў ляў. Гра ма дзя нін 
рас па вёў, што аў то ра зам з да ку мен та мі на быў за 200 до ла раў. 
Па ўмо вах здзел кі, ён па ві нен быў са ма стой на за браць ма шы ну 
са ста ян кі. Сы шчы кі ўста на ві лі і асо бу «пра даў ца». Вы свет лі ла ся, 
што 29-га до вы мін ча нін ні я ка га да чы нен ня да гас па да ра ма шы ны 
не мае. Ён рас па вёў, што даў но звяр нуў ува гу на, як ён па лі чыў, кі-
ну ты аў та ма біль, што ста яў з ад чы не най дзвер цай. І вы ра шыў яго... 
пра даць. Ці ка ва, што да ку мен ты на ма шы ну зна хо дзі лі ся ў са ло не. 
Дзе ян ні гра ма дзя ні на раз гля да юц ца ў рам ках кры мі наль най спра вы 
па фак це кра дзя жу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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