
4 АБ’ЕКТЫЎ 14 верасня 2017 г.

ЯБ ЛЫ КІ — У СОК І ДЖЭМ
— За раз — се зон збо ру яб лы каў, — 

рас каз вае та ва ра зна вец Го рац ка га
рай спа жыў та ва рыст ва На тал ля Зэй дзі-
на. — І хоць, на пер шы по гляд, сё ле та
не ўра дзі ла, лю дзі ак тыў ні ча юць. На-
прык лад, у жніў ні мы атры ма лі на 
200 тон больш чым ле таш ні збор. Ча ка ем 
доб рую зда чу і ў ве рас ні. Бо ца на на
апа ды шы ця пер да во лі вы со кая — 
20 ка пе ек за кі ла грам (у па раў на нні 
з ле таш нім го дам — 5 ка пе ек, больш 
у ча ты ры ра зы!).

У Го рац кім ра ё не — во сем пры ём на-
на рых тоў чых пунк таў, ча ты ры з іх — на 
ся ле. Ад ноль ка ва ак тыў на зда юць і га-
рад скія, і сель скія жы ха ры.

— Ка лі б не пры еха лі, да вя ло ся б 
ліш кі яб лы каў вы кі даць. До ма жан чы-

ны і со ку ў да стат ку за ка та лі, і па від ла 
на ва ры лі, ды і на елі ся ўжо, — ка жуць 
здат чы кі. Атры маў шы па 50—60 руб-
лёў, за да во ле ныя ад' яз джа юць.

— Нех та і адзін мех на ве ла сі пе дзе 
пры вя зе, а нех та, ба чы це, і сто! А гэ та 
дзве то ны, — га во рыць на рых тоў шчык 
Ан та ні на КА ВА ЛЕН КА. — Вось і сён ня 
за дзве га дзі ны — шэсць тон на вез лі. 
Ча ка ем ма шы ну, якая за бя рэ яб лы кі на 
пе ра пра цоў ку.

На пе ра дзе ў на рых тоў шчы каў — 
буль ба і гры бы. Але яб лы кі — са мая ха-
да вая сель ска гас па дар чая куль ту ра.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА. 
begunkova@zviazda.by

Фо та аў та ра.

Го рац кі ра ён.

У на рых тоў шчы каў 

па чаў ся пі ка вы 

се зон — здат чы кі 

да стаў ля юць 

яб лы кі, буль бу, 

ка пус ту, гры бы... 

Прад пры ем ствы 

спа жыў ка а пе ра цыі 

ўсіх аб лас цей га то выя 

то на мі на бы ваць 

у на сель ніц тва 

ўсе ліш кі 

сель гас пра дук цыі 

но ва га ўра джаю.

ДА БРЫ НЯ СА СМА КАМ КА ВЫ
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Сваю кавярню ма ла дыя 
лід ча не хо чуць ба чыць мес-
цам, дзе мож на су стрэц ца з 
сяб рам ці сяб роў кай, зай сці 
друж най кам па ні яй ці, на-
ад ва рот, па глы біц ца ў свой 
вір ту аль ны свет, за ка заў шы 
ку ба чак ка вы. Та кіх уста ноў у 
го ра дзе вель мі ма ла, лі чыць 
Дзміт рый. У асноў ным пра па-
ноў ва юць пі ва ці больш моц-
ны ал ка голь. Но вая ка вярня 
мае на мер змя ніць гэ тыя 
звыч кі і на ват ства рыць кан-
ку рэн цыю та кім уста но вам. 
Вя до ма, гэ та му па спры яе і 
мес ца — у цэнт ры го ра да, 
не па да лё ку ад зна ка мі та-
га Лід ска га зам ка. Праў да, 
гэ та ад бі ва ец ца на арэн дзе 
па мяш кан ня — кошт, ка жуць 
ула даль ні кі, за вы ша ны. Ма-
быць, та му, што ры нак ка-
мер цый най не ру хо мас ці да-
во лі аб ме жа ва ны.

Па сло вах ба рыс та Дзміт-
рыя, кавярня ста но віц ца па-
пу ляр най у ста р шых школь-

ні каў. Вя до ма ж, за хо дзяць 
сю ды лю дзі роз ных уз рос таў. 
Лід ча не Ула дзі мір і Іван на-
зы ва юць ся бе па ста ян ны мі 
на вед валь ні ка мі, якіх ва-
бяць мод ны ін тэр' ер, му зы-
ка, утуль ная аб ста ноў ка. Ка-
жуць, што кошт ка вы ім па 
кі шэ ні, а сю ды зай шлі пас ля 
за ня ткаў у ка ле джы.

Аб тым, што тут бу дуць 
пра ца ваць лю дзі з ін ва лід нас-
цю, яны чу лі і Аляк санд ра Аў-
дзе ві ча доб ра ве да юць. Ён вя-
до мы ў Лі дзе і сва і мі тэ ле пра-
ек та мі, і ак тыў най жыц цё вай 
па зі цы яй. Не так даў но аб ім 
да ве даў ся цэ лы кан ты нент —
Аляк сандр здзейс ніў ванд-
роў ку па Еў ро пе на хэнд бай ку 

(руч ны ве ла сі пед). А ў кан цы 
жніў ня Са ша пры няў удзел у 
ін клю зіў ным ве ла ма ра фо не 
праз Бе ла русь, які ар га ні за-
ва ла прад стаў ніц тва ААН.

За раз Аляк сандр Аў дзе віч 
збі рае гру пу лю дзей з ін ва-
лід нас цю для ра бо ты ў но вай 
ка вярні. Ву чыць іх пра фе сіі 
ба рыс та бу дуць Дзміт рый і 
Кі рыл — біз нес ме ны і сяб ры 
іні цы я тыў на га хлоп ца. Для 
іх са цы яль ны пра ект — гэ та 
маг чы масць зра біць неш та 
боль шае, чым прос та за ра-
біць гро шы. Бо доб рыя па чуц-
ці ёсць у кож на га, і ча сам трэ-
ба да па маг чы іх пра явіць.

...А па чы на ец ца спра ва з 
уста ля ван ня пан ду са. Па ім 
ін ва лі ды-ка ля сач ні кі бу дуць 
са ма стой на па ды мац ца на 
сваё пра цоў нае мес ца, каб 
у якас ці ба рыс та пры га та-
ваць ка ву-эсп рэ са сва ім на-
вед валь ні кам. Пла ну ец ца на-
браць гру пу для на ву чан ня 
да кан ца ве рас ня.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 
margo@zviazda.by

Жыл лё маёЖыл лё маё  

ТА РЫ ФЫ
«ПІ КА ВЫХ» ГА ДЗІН

на энер гію элект рыч ную, 
атам ную і ад наў ляль ную

З па чат кам ра бо ты бе ла рус кай атам най элект ра стан-
цыі та ры фы ў кра і не пла ну ец ца ды фе рэн цы ра ваць. 
Пры гэ тым кошт элект ра энер гіі ў за леж нас ці ад ча су 
су так мо жа ад роз ні вац ца ў тры ра зы. Мяр ку ец ца так-
са ма раз ме жа ваць для на сель ніц тва цэ ны ад па вед на 
ча су пі ка вых на гру зак і пры на лі чэн ні апла ты за па да-
грэў ва ды і ацяп лен не і па шы рыць гру пы спа жыў цоў, 
якія мо гуць раз ліч вац ца па суб сі да ва ным та ры фе.

Сты мул для ка ры стан ня
Па сло вах спе цы я ліс таў, ды фе рэн цы я цыя та ры фаў раз-

лі ча на на тое, каб гра ма дзя не не па цяр пе лі ад па да ра жэн ня 
жыл лё ва-ка му наль ных па слуг (ЖКП).

— З улі кам та го, што па боль шас ці ЖКП мы вы хо дзім 
на 100-пра цэнт ны ўз ро вень кам пен са цыі, ін дэк са цыя на 
на мі наль ную зар пла ту, якая пра во дзіц ца сён ня, да іх пры-
мя няц ца па за ка на даў стве не мо жа. Ра зам з тым з ця гам 
ча су мы мо жам су тык нуц ца з тым, што за тра ты на ака зан не 
гэ тых па слуг вы рас туць і да сяг ну ты ўзро вень 100-пра цэнт-
най кам пен са цыі вы кон вац ца не бу дзе, — за ўва жыў Іван 
ВЕЖ НА ВЕЦ, на мес нік мі ніст ра ан ты ма на поль на га рэ-
гу ля ван ня і ганд лю (МАРГ).

Су мес на з Мі ніс тэр ствам жыл лё ва-ка му наль най гас па-
дар кі МАРГ пра пра цоў вае па ды хо ды па маг чы май ін дэк са цыі 
та ры фаў у за леж нас ці ад за трат, якія ўва хо дзяць у пэў ную 
па слу гу. Пра па но вы бу дуць на кі ра ва ны для раз гля ду кі раў-
ні ку дзяр жа вы, бо для раз лі ку та ры фаў спат рэ біц ца мя няць 
ба за вую ве лі чы ню. Па пя рэд не раз лі ча ны та рыф на энер гію 
ад АЭС так са ма на кі ра ва ны на раз гляд кі раў ніц тва кра і ны.

Каб сты му ля ваць ка ры стан не элект ра энер гі яй, пра пра-
ца ва ны і ды фе рэн цы ра ва ныя ў за леж нас ці ад пі ка вых і 
звы чай ных га дзін та ры фы для элект ра ка цель няў, за пла-
на ва ных да ўво ду.

— Уз год не ныя зна чэн ні бу дуць пры мя няц ца на экс пе-
ры мен таль ных элект ра ка цель нях, — за пэў ніў прад стаў нік 
МАРГ. — А каб ды фе рэн цы ра ва ны мі та ры фа мі ме лі маг чы-
масць ка рыс тац ца жы ха ры, не аб ход на ўста лёў ваць у да мах 
ад па вед ныя лі чыль ні кі.

Энер га за трат ныя ра бо ты — па на чах!
Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі, 

за клі каў спе цы я ліс таў ад па вед ных мі ніс тэр стваў па ду-
маць, што зме ніц ца ў та рыф най па лі ты цы з уво дам бе-
ла рус кай АЭС, і пад крэс ліў не аб ход насць удас ка на лен ня 
та рыф най па лі ты кі (та рыф на га сшыт ка) на цеп ла вую і 
элект ра энер гію:

— Ва ўсім све це сён ня сты му лю юць пры мя нен не іль-
 гот ных та ры фаў для на сель ніц тва ў ня пі ка выя га дзі ны. 
У гра мад ства вя лі кія ча кан ні знач на га зні жэн ня ста вак з уво-
 дам АЭС, та му ды фе рэн цы я цы яй та ры фаў трэ ба зай мац ца 
глы бо ка. У све це, на прык лад, мы юць толь кі ноч чу, бо та ды 
кошт ні жэй шы. У нас ца на на элект ра энер гію па куль не ад-
чу валь ная для лю дзей. Ад нак ка лі гэ ты па каз чык на блі зіц ца 
да 100% кам пен са цыі, ча ла ве ку трэ ба даць маг чы масць 
вы кон ваць энер га за трат ныя ра бо ты па до ме ў зруч ны для 
яго час па мен шым кош це.

Вік тар КА РАН КЕ ВІЧ, пер шы на мес нік мі ніст ра энер-
ге ты кі, па ве да міў, што рых ту ец ца пра ект па ста но вы ўра да, 
дзе пра ду гле джа на па шы рэн не груп спа жыў цоў, якія ка рыс-
та юц ца элект ра энер гі яй для га ра ча га во да за бес пя чэн ня і 
раз ліч ва юц ца па суб сі да ва ным та ры фе ў за леж нас ці ад 
аб' ёмаў ка ры стан ня элект ра энер гі яй. Мяр ку ец ца, на прык-
лад, да зво ліць ін ва лі дам і не пра цу ю чым пен сі я не рам, якія 
за рэ гіст ра ва ны ў жыл лі па мес цы зна хо джан ня, у тым лі ку 
ў са до вых до мі ках, раз ліч вац ца за га за за бес пя чэн не для 
ацяп лен ня і за звад ка ва ны газ у 50-літ ро вых ба ло нах па 
суб сі да ва ных дзяр жа вай цэ нах на газ у за леж нас ці ад аб'-
ёмаў ка ры стан ня:

— З 1 сту дзе ня 2017-га для на сель ніц тва зні жа ны та рыф на 
элект ра энер гію для па трэб ацяп лен ня і га ра ча га во да за бес пя-
чэн ня з да лу ча най су мар най ма гут нас цю аб ста ля ван ня больш 
за 5 кВт, і гэ тым гра ма дзя не ўжо ка рыс та юц ца, — ад зна чыў 
ён. — Эфект ад ме ра пры ем стваў па зні жэн ні са бе кош ту склаў 
за 2011—2016 гг. 800 млн руб лёў без улі ку зні жэн ня за трат 
ад змян шэн ня ца ны на ім пар та ва ны пры род ны газ. Па доб ныя 
ме ра пры ем ствы за цвер джа ны і на гэ ты год. Мяр ку ец ца, гэ та 
змен шыць за тра ты пры клад на на 100 млн руб лёў.

Іры на СІ ДА РОК. sіdarok@zvіazda.by



Фі нан са вым па лі гло там стаў Аль-
фа-Банк, які па чаў раз маў ляць 
праз ма біль ны бан кінг на бе ла-
рус кай мо ве. На ім за га ва ры ла 
пра гра ма Іnsуnс.bу, якой ця пер 
ка рыс та юц ца больш за 80 ты сяч 
ча ла век.

Ма біль ны банк на ву чы ла раз маў-

ляць па-бе ла рус ку ве рас нёў скае аб-

наў лен не. Ула даль ні кі смарт фо наў на 

ОS Аndrоіd і іОS мо гуць вы браць род-

ную мо ву ў на лад ках. Пас ля гэ та га ўся 

ка му ні ка цыя бу дзе іс ці па-бе ла рус ку. 

Пры жа дан ні мож на ка рыс тац ца вер сі я-

мі пра гра мы на рус кай аль бо анг лій скай 

мо ве. Іnsуnс.bу так са ма атры ма ла па-

двой ныя кар ткі «А-Курс Рrо»: ад ну — 

у бе ла рус кіх руб лях, дру гую — у до ла рах. 

Абедз ве кар ткі да стаў ля юць кур' е рам 

да до му, на вед ваць ад дзя лен не бан ка 

не трэ ба. Іх ула даль нік мо жа пра да ваць 

і на бы ваць ва лю ту па ад ноль ка вым кур-

се, які заў сё ды за ста ец ца най леп шым 

на рын ку. Так са ма ў бан ку пад во і лі лі-

мі ты на аб мен ва лю ты і па вя лі чы лі кэш-

бэк, які зараз скла дае 1%.

Ка рыс таль ні кі ма біль на га бан ка ця-

пер мо гуць бяс плат на пе ра вес ці на свой 

ра ху нак да 6000 руб лёў. Гро шы мож на

пе ра кі нуць з карт кі лю бо га бан ка. За-

раз гэ та мож на зра біць і праз WеbРау 

не па срэд на ў пра гра ме. Яна прэ тэн дуе 

на ста тус пер ша га ў Бе ла ру сі ліч ба ва га 

бан ка. Ён ужо да зва ляе кі ра ваць ра-

хун ка мі ў лю бых ва лю тах і вес ці ўлік 

гуль ня во га зо ла та па каб рэн дын га вых 

кар тках су све ту Wаrgаmіng. Ця пер так-

са ма мож на за ка заць бо нус ную карт ку 

Аlfа-lіfе і афор міць вір ту аль ную карт ку 

ёСаrd для бяс печ най па куп кі ў ін тэр-

нэ це. Усё гэ та цяпер мож на зра біць са 

смарт фо на.

«Па сут нас ці, Іnsуnс.bу вы хо дзіць за 

рам кі звык ла га ўсім ма біль на га бан ка. З 

яе да па мо гай ужо мож на ад кры ваць ра-

хун кі, мя няць ва лю ту, аплач ваць пла ця-

жы і пе ра во дзіць гро шы са смарт фо на. 

Ва ўла даль ні каў пра гра мы прак тыч на 

ня ма не аб ход нас ці на вед ваць бан каў-

скія ад дзя лен ні», — пад крэс лі ла кі раў нік 

па элект рон ным біз не се Аль фа-Бан ка 

(Бе ла русь) Воль га ФІ ЛІ ПЕН КА.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



Дзміт рый ВЕ РУН, улас нік ін ва зій на й кавярні.
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Эка на міксЭка на мікс  

Бан кі за га ва ры лі па-бе ла рус ку... 
з ула даль ні ка мі смарт фо наў

А ма біль ная пра гра ма прэ тэн дуе на ста тус пер ша га ў Бе ла ру сі ліч ба ва га бан ка


