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Чар го вы фо кус з су ве нір ны мі 

до ла ра мі мах ляр пра вяр нуў ужо з 

не ма ла дой жан чы най. Пры ду маў 

гіс то рыю, ні бы та ён толь кі што пры-

ехаў у го рад і яму тэр мі но ва па трэб-

ны гро шы. «Вось вам 50 до ла раў, 

дай це хоць што-не будзь у бе ла рус-

кіх руб лях», — ма ліў ён. І жан чы-

на, не ча ка ю чы пад во ху, ад лі чы ла 

70 руб лёў. Ка лі на рэш це зра зу ме-

ла, што ку пю ра не са праўд ная, не-

зна ём ца ўжо по бач не бы ло.

З яшчэ ад ным да вер лі вым гра-

ма дзя ні нам мах ляр раз лі чыў ся 

лі па вы мі до ла ра мі за пра езд. Кі-

роў ца пры няў «ва лю ту» і на ват даў 

50 руб лёў рэш ты. А «до ла ры» па нёс 

у банк, дзе яму і ад кры лі во чы.

Тац ця на Іва но ва ўдак лад няе:

— Усе, ка го пад ма нуў муж чы на, 

пен сі я не ры, двум з іх бы ло на ват 

бо лей за 70 га доў. Муж чы на пры-

зна ны ві на ва тым па дзвюх част ках 

ар ты ку ла 209 Кры мі наль на га ко-

дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У ад-

па вед нас ці з за ко нам ён па ві нен 

вы пла ціць 60 ба за вых ве лі чынь, 

кам пен са ваць ма раль ную стра ту 

па цяр пе лым і вы дат кі за ма тэ ры я-

лы на пра вя дзен не экс пер ты зы па 

ку пю ры.

Да рэ чы, у Ма гі лё ве гэ та не 

адзі ны мах ляр, які за раб ляў на су-

ве нір ных до ла рах. Ма рыя Іву ці на 

пры га да ла, што тры га ды та му за 

фаль шы выя банк но ты не ад на ра-

зо ва су дзі мы муж чы на ку піў са бе 

ноў тбук. Але пра да вец хут ка раз-

гле дзеў, што гэ та за гро шы, і кі нуў-

ся на ўзда гон. За тры маць зла чын цу 

да па маг лі мі лі цы я не ры.

Да ве да ма
Ні ко лі не за бы вай це ся пра 

на род ную муд расць: бяс плат-

ны сыр бы вае толь кі ў па стцы. 

Трэ ба ўваж лі ва гля дзець, што 

вам пра па ноў ва юць, і не спя-

шац ца за клю чаць здзел ку 

з не зна ё мы мі людзь мі. Тым 

больш што ў Бе ла ру сі раз лі кі 

ва лю тай па між гра ма дзя на мі 

на огул за ба ро не ны. На ват ка-

лі ку пю ра са праўд ная, мож на 

па зба віц ца не толь кі за роб-

ле ных на аб ме не гро шай, але 

яшчэ і атры маць штраф у па-

ме ры 50 ба за вых ве лі чынь за 

не за кон ную здзел ку.

ЯК ВЯР НУЦЬ ГА ДЖЭТ 
З РА МОН ТУ

Бы ва юць вы пад кі, ка лі даб ра-

воль на гэ та га ра біць не жа да юць. 

У Ма гі лё ве ах вя ра мі ад на го та ко га 

«май стра» за два га ды ста лі 10 ча-

ла век. Пра ца ваў 20-га до вы прад-

пры маль нік ле галь на, на ват аран-

да ваў пад май стэр ню па мяш кан ні ў 

роз ных ганд лё вых цэнт рах. Браў ся 

за ра монт лю бых га джэ таў. Пры-

чым вы ключ на па пе рад апла це. 

Рас пі сак і кві тан цый сва ім клі ен там 

не да ваў, усе зно сі ны бу да ва лі ся на 

да ве ры. Ад на з па цяр пе лых зда ла 

ў ра монт тэ ле фон, пе рад ала за-

па тра ба ва ную май страм су му «на 

зап част кі», але яе ча кан ні вель мі 

за цяг ну лі ся. Ста ла ці ка віц ца, ка лі ж 

ад ра ман ту юць? Ма ла ды ча ла век — 

са ма вет лі васць — су па кой ваў, 

маў ляў, усё доб ра, зап част кі ўжо 

пры вез лі з Мін ска, але тут яшчэ 

ад на дэ таль па ля це ла і па трэб ны 

гро шы, каб яе за ка заць. Жан чы на 

яшчэ ўнес ла за да так, але тэ ле фо-

на так і не да ча ка ла ся. Май стар 

пе ра стаў ад каз ваць на яе зван кі і 

з'яў ляц ца на ра бо чым мес цы. Па 

ана ла гіч най схе ме ма ла ды ча ла век 

«раз вёў» яшчэ ча ты рох клі ен таў. 

У кож на га бра ла ся пе рад апла та, 

да ва лі ся абя цан кі-ца цан кі, а по тым 

су вязь з май страм аб ры ва ла ся.

У «бер муд скім трох ву голь ні ку» 

зні ка лі не толь кі тэ ле фо ны, але і 

за рад ныя пры ста са ван ні, план шэ-

ты. Быў вы па дак, ка лі па цяр пе лы 

пра па на ваў: вяр ні план шэт і гро шы, 

я ад ня су тэх ні ку ў ін шую май стэр-

ню. Ма ла ды ча ла век сум лен на пры-

знаў ся, што план шэ та ня ма, але ён 

га то вы ад даць на ўза мен тэ ле фон. 

Па цяр пе лы не стаў больш вы пра-

боў ваць лёс і звяр нуў ся ў мі лі цыю.

Пад час след ства вы свет лі ла ся, 

што тэ ле фон ных спраў май стар 

па спеў пра вяр нуць афе ру яшчэ і з 

бы лой ва ўжы ван ні ма шы най. Пры 

па куп цы «Фор да» ён даў гас па да ру 

600 руб лёў аван су, абя цаў ас тат-

нія гро шы пры нес ці по тым, сеў у 

ма шы ну і з'е хаў у не вя до мым на-

прам ку. Як вы ўжо зда га да лі ся, бы-

лы ўла даль нік аў то да зва ніц ца да 

свай го па куп ні ка больш не змог.

— Здзіў ляе да вер лі васць лю-

дзей, іх цярп лі васць. Не ка то рыя 

ча ка лі свае рэ чы па паў го да і звяр-

та лі ся ў мі лі цыю, толь кі зу сім стра-

ціў шы над зею. Да рэ чы, ня гле дзя чы 

на да стат ко ва юны ўзрост, ма ла ды 

ча ла век ужо па спеў атры маць су дзі-

масць за мах ляр ства. Та ды яго па-

ка ра лі двума ме ся ца мі арыш ту. Але 

ён ні я кіх вы сноў не зра біў. Агуль ны 

доўг, які хло пец па ві нен вяр нуць па-

цяр пе лым, склаў ка ля 3,5 ты ся чы 

руб лёў. А тры на ступ ныя га ды яму 

прый дзец ца пра вес ці ў па праў чай 

уста но ве ад кры та га ты пу, — кан-

ста туе Тац ця на Іва но ва.

На за мет ку
Не будзь це вель мі да вер лі-

выя. Ка лі нех та ста віць умо вы 

і пры гэ тым па збя гае браць на 

ся бе ад каз насць, ён ві да воч-

на неш та за ду маў. Па тра буй це 

кві тан цыю, дзе бу дзе апі са на 

ўсё, што вы зда лі ў ра монт, і ў 

якой сту пе ні зно су яно зна хо-

дзі ла ся. Там жа па він на быць 

па зна ча на су ма пе рад апла ты. 

І на огул, пе рад тым як ска рыс-

тац ца чы і мі-не будзь па слу га-

мі, па ці каў це ся, што за фір му 

ён прад стаў ляе, дзе яна за рэ-

гіст ра ва ная, якія вод гу кі ёсць 

у ін тэр нэ це.

ЯК ЖА НО ЧАЕ ФУТ РА 
СТА ЛА ДЗІ ЦЯ ЧАЙ 
КУРТ КАЙ

А гэ та трэ ба браць на за мет ку 

на вед валь ні кам ін тэр нэт-рэ сур саў 

па про да жы бы лых ва ўжы ван ні 

рэ чаў. Ме на ві та там ма гі ляў чан-

ка раз мяс ці ла аб' яву, што пра дае 

фут ра-транс фор мер з са праўд на га 

пяс ца. Трэ ба ска заць ад ра зу, што 

ні я ка га фут ра ў яе не бы ло, а фо та 

яна ўзя ла ў ін тэр нэ це. Але па куп-

ні ца з Лі ды, якой спа да ба ла ся рэч, 

гэ та га яшчэ не ве да ла. Яе толь-

кі кры ху здзі ві ла ўмо ва спа чат ку 

ўнес ці пе рад апла ту. Яна на ват па-

спра ба ва ла па спра чац ца, маў ляў, 

вы ж ні чым не ры зы ку е це, на по-

шце, па куль гро шы не ад дам, та вар 

не атры маю. Але ма гі ляў чан ка ста-

я ла на сва ім — або пе рад апла та, 

або ні я ка га фут ра. У рэш це рэшт 

па куп ні ца па га дзі ла ся, ад пра ві ла 

150 руб лёў, але чэк на ўся ля кі вы-

па дак сфа та гра фа ва ла. Ка лі прый-

шло па ве дам лен не на па сыл ку, яна 

ўзя ла з са бой сяб роў ку, якая по-

тым за фік са ва ла мо мант ад крыц ця 

скры ні на ка ме ру. І, як ака за ла ся, 

не да рэм на. За мест фут ра ў па сыл-

цы ака за ла ся дзі ця чая курт ка чыр-

во на га ко ле ру.

— Аб ві на ва ча ная не ча ка ла, што 

па цяр пе лая на пі ша за яву ў мі лі цыю. 

Пры зна ла ся, што яе ад ной чы так 

пад ма ну лі і яна ні ку ды не звяр та ла-

ся. На ад ва рот, ёй ста ла ці ка ва, ці 

змо жа яна ка гось ці аб вес ці ва кол 

паль ца. У вы ні ку атры ма ла су дзі-

масць. Са мае ці ка вае, што ма ла дая 

жан чы на ў гра шах вя лі кай па трэ бы 

не ме ла. Яе муж да стат ко ва за бяс-

пе ча ны ча ла век. За зла чын ства ёй 

па гра жаў штраф або гра мад скія 

ра бо ты. І яна пра сі ла штраф, каб 

не гань ба ваць ся бе пе рад людзь мі. 

Але ж суд вы нес па ка ран не ў вы-

гля дзе гра мад скіх ра бот. Маг чы ма, 

па куль яна бу дзе пад мя таць ву лі цу 

ці фар ба ваць ага ро джу, то ўсвя до-

міць, што зра бі ла, і больш не бу дзе 

жар та ваць з за ко нам, — кан ста туе 

Тац ця на Іва но ва.

Пра тое, што трэ ба асця рож на 

ра біць па куп кі ў ін тэр нэ це, на гад-

вае і па моч нік пра ку ро ра Ма рыя 

Іву ці на:

— Быў вы па дак, ка лі 21-га до вы 

ма гі ляў ча нін у ад ной з са цы яль ных 

се так «ад крыў» кра му, раз мяс ціў 

там фо та адзен ня і па чаў ганд ля-

ваць. Па куп ні кі пе ра сы ла лі гро шы 

на яго бан каў скую карт ку, а вось 

та вар так да ча кац ца і не змаг лі. 

У ад каз на іх прэ тэн зіі ма ла ды ча-

ла век вы да ліў сваю ста рон ку. Але 

мі лі цыі ня цяж ка бы ло знай сці яго. 

Ах вя ра мі мах ля ра ста лі пяць ча ла-

век. Ма ла ды ча ла век атры маў су дзі-

масць, а так са ма штраф у па ме ры 

40 ба за вых ве лі чынь, які прый шло-

ся кам пен са ваць яго баць кам.

Да вя рай, 
але пра вя рай

Куп ляй це та вар толь кі ў 

на дзей ных ін тэр нэт-кра мах. 

Пры яго атры ман ні зды май-

це пра цэс рас па коў кі на ві дэа. 

Так вы змо жа це да ка заць, што 

та вар пер ша па чат ко ва быў ня-

якас ны або не ад па вя даў за-

пы ту. Пры на быц ці рэ чаў, якія 

бы лі ў ка ры стан ні, за га дзя аб-

га ва ры це з пра даў цом вы хад 

з сі ту а цыі на той вы па дак, ка лі 

бу дуць зной дзе ны дэ фек ты. 

І заў сё ды за хоў вай це маг чы-

масць вяр тан ня та ва ру, ка лі ён 

вам не па ды шоў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

БІЗ НЕС НА ДА ВЕР ЛІ ВАС ЦІ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На сель ніц тва Чэр вень-

ска га ра ё на скла дае ка ля 

32 ты сяч ча ла век. Пры клад-

на трэць з іх — жы ха ры ра-

ён на га цэнт ра. Шмат ся род іх 

лю дзей ста рых. І 440 шмат-

дзет ных сем' яў.

Ад на з та кіх, сям'я Тоў сці-

каў, жы ве ў пры го жым да гле-

джа ным до ме. До ма мы за-

ста ём гас па ды ню Ва лян ці ну 

Ана то леў ну.

— У нас пра хо дзіць ак-

цыя «За бяс пе ку ра зам!», — 

ка жа ін спек тар на гля ду і 

пра фі лак ты кі Чэр вень ска-

га РАНС Кі рыл БАЖ КО. — 

Аб сле ду ем, як дом пад рых-

та ва ны да зі мы. У вас якая 

сіс тэ ма ацяп лен ня? І ка лі вы 

апош ні раз пра вя ра лі вен ты-

ля цый ныя ка на лы?

— Грэ ем ся мы га зам. 

А вен ты ля цый ныя ка на лы 

пра вя ра лі ме сяц та му, як і 

ка цёл. Вось усе да ку мен ты. 

Пра вод ка но вая, па жар ныя 

апа вя шчаль ні кі ста яць ва 

ўсіх жы лых па ко ях і вы ве-

дзе ны на ву лі цу.

— За раз пра ве рым, як 

пра цуе, — ка жа Кі рыл Баж ко 

і пад но сіць руч ку да апа вя-

шчаль ні ка. Праз не каль кі се-

кунд той па чы нае пі шчаць.

— Апа вя шчаль нік па ста-

ві лі ле тась, лі та раль на праз 

не каль кі дзён пас ля та го, як 

з'я віў ся трэ ці ма лы, — ка жа 

гас па ды ня. — Муж за мя ніў 

ба та рэй ку, ка лі пры бор па чаў 

пі шчаць. До ма ён ста ра ец ца 

не ку рыць, каб мы не ды ха лі 

ды мам. Адзі нае — за стаў ся 

толь кі кас ме тыч ны ра монт, 

але яго мы зро бім на ле та.

Па на ступ ным ад ра се 

нас су стра кае вель мі гас цін-

ная і жва вая ба бу ля Зі на і да 

Яра шэ віч. На ват і не ве рыц-

ца, што ёй ужо за 70 га доў. 

Жы ве яна ад на. 50-га до вы 

сын па мёр два га ды та му. 

А больш дзя цей у ста рой 

не за ста ло ся. За тое ба бу лі 

да па ма гае ўнук, які жы ве і 

пра цуе ў Чэр ве ні. Дом за раз 

ра ман ту ец ца — на пад ло зе 

ля жыць скру ча ны лі но ле ум, 

шпа ле ры так са ма па каз ва-

юць на тое, што іх не ўза ба ве 

за ме няць.

— Печ ка ў вас у доб рым 

ста не, — ка жа Кі рыл Баж-

ко. — А пры печ ны ліст?

— Збо ку. Тут печ ка кры ху 

не стан дарт ная, і та му топ ка 

ка ля сця ны.

— Ба бу ля, нель га ж бы-

ло пра вод ку фар ба ваць! — 

за зна чае дзяр жаў ны 

ін спек тар Чэр вень скай 

ра ён най ін спек цыі энер-

га на гля ду Дзміт рый 

КАМІН СКІ. І са праў ды, 

пра вод ка ў ха це мае не-

звы чай ны чор ны ко лер.

— Ча му гэ та? — вель мі 

здзіў ля ец ца ста рая. — Я ж 

ха це ла, каб бы ло пры га-

жэй.

— Та му што іза ля цыя 

ста но віц ца га ру чай. А ў 

вас яшчэ і пад шпа ле ра мі 

пра ва ды па кла дзе ны. А ка-

лі пра бой зда рыц ца? Вы ж 

не за ўва жы це, што неш та не 

так. І бу дзе па жар.

— А я ка ра бы па стаў лю. 

Вось ка лі бу дзем кле іць но-

выя шпа ле ры, та ды і па мя-

няю. З уну кам усё зро бім.

— Вы па тэ ле фа нуй це 

яму, каб ён яшчэ ко мін пра-

ве рыў.

— А ўнук ужо зла зіў на 

га ры шча. Ён да мя не пе рыя-

дыч на пры хо дзіць і ва ўсім 

да па ма гае.

— Неш та я тут у вас аў-

та ном ны па жар ны апа вя-

шчаль нік не ба чу, — ка жа 

Кі рыл Баж ко.

— Гэ та вы яго не за ўва жы-

лі, — па смі ха ец ца ста рая. — 

Вось жа ён, над дзвя ры ма. 

Мне ска за лі, што ка лі ба та-

рэй ка ста не сла бой, то апа-

вя шчаль нік пач не пі шчаць. 

Але па куль усё ці ха.

— Тры май це па мят ку па 

элект ра бяс пе цы, — ка жа 

Дзміт рый Ка мін скі. — А па 

пра вод цы ўсё ж не за цяг вай-

це. Зі ма на пе ра дзе, не са мы 

леп шы час для ра мон ту...

— Зро бім! — упэў не на 

ка жа ба бу ля. — Вось я ўжо 

лі но ле ум ку пі ла, спа чат ку яго 

за ме нім. А пас ля за пра вод ку 

возь мем ся...

Гас па дар на ступ на га до-

ма — пен сі я нер Мі ка лай 

Шыб ко. Хоць даў но жы ве ён 

адзін, але ві зу аль на гэ так не 

зда ец ца. Унут ры ўсё чыс-

та пры бра на. Ло жак за сце-

ле ны, над ім пры ма ца ва ны 

ра дыё пры ём нік. На эк ра не 

тэ ле ві за ра — кадр ней ка га 

се ры я ла. Зда ец ца, што гас-

па ды ня ку дысь ці вый шла... 

Але на са мрэч Мі ка лаю Ба-

ры са ві чу да па ма гае са цы-

яль ны ра бот нік.

— Якое ў вас ацяп лен-

не? — пы та ец ца Кі рыл 

Бажко.

— Га за вае. Ка цёл у пры-

бу до ве. Апа вя шчаль ні кі тут. 

Спе цы я ліс ты га за вай служ-

бы пры хо дзі лі да мя не ў жніў-

ні. Усе да ку мен ты ёсць.

— А на вош та вы за кле і лі 

пра вод ку шпа ле ра мі? — пы-

та ец ца Дзміт рый Ка мін скі. — 

Трэ ба ж пе ра ра біць.

— Гэ та яшчэ бы ло да мя-

не зроб ле на... Я шмат ча су 

пра вёў у баль ні цы, і та му не 

мог зай мац ца ра мон там.

На шу ўва гу пры цяг вае 

ко мін. На ім ві зу аль на бач на 

трэ шчы на.

— А вось яго не аб ход на 

ад ра ман та ваць, — ка жа Кі-

рыл Баж ко. — Так, ён у вас 

па бе ле ны. Зна чыць, ка лі не 

ўвесь дым пой дзе на ву лі-

цу, то вы за ўва жы це. Ад нак 

усё роў на, у ра ё не бы ва юць 

па жа ры з-за ня спраў ных 

печаў.

— Даў няя гіс то рыя. Во, 

ба чы це, як бэль ка кры ва 

ля жыць? Ды і дом кры ху 

«гу ляе», што за ўваж на па 

дзвя рах, якія ча сам скла-

да на ад чыняюц ца. Та му я 

па пра сіў, каб мне па тын-

ка ва лі ко мін, але ж са жы 

па куль ня ма, як ба чы це...

— А элект ра бой лер 

ёсць у вас?

— Ёсць. Але я ім узім ку 

ка рыс та ю ся, — за пра шае 

Мі ка лай Шыб ко ў пры бу-

до ву.

— Не зу сім пра віль на ён 

у вас пад клю ча ны, — ка жа 

Дзміт рый Ка мін скі.

— А што з ім не так? — ці-

ка віц ца ста ры.

— Каб раз гру зіць элект-

рыч ную сет ку, мы рэ ка мен-

ду ем ра біць для яго асоб нае 

пад клю чэн не з дыф-аў та ма-

там. У рэ жы ме на грэ ву бой-

лер усё-т акі спа жы вае шмат 

элект рыч нас ці. Я па кі ну вам 

па мят ку, каб вы па гля дзе лі, 

як гэ та пра віль на ро біц ца.

— У мя не проб кі ста яць 

аў та ма тыч ныя. І я ад на ча-

со ва не ўклю чаю бой лер з 

чым-не будзь, бо ра зу мею, 

што за над та вя лі кая на груз-

ка бу дзе.

— Проб кі мо гуць яе не 

заўж ды ад чу ваць, — тлу ма-

чыць Дзміт рый Ка мін скі. — 

Мо жа зда рыц ца так, што 

кор пус пач не пра во дзіць ток. 

Сто я чы ба са нож на ка фель-

най пад ло зе, мо жа атры маць 

удар то кам. Дыф-аў та мат жа 

ад ра зу вы б'е...

А вось у Та ма ры Гус, якая 

вы хоў вае двух дзя цей з па ру-

шэн ня мі раз віц ця, з пра вод-

кай, печ кай і апа вя шчаль ні-

ка мі ўсё ака за ла ся доб ра. 

Больш за тое — апа вя шчаль-

ні кі ў іх до ме ста яць на ват у 

ка лі до ры. Сіс тэ ма спра ек та-

ва на так, што спра цоў ван не 

апа вя шчаль ні каў па чу юць не 

толь кі гас па да ры, але і су се-

дзі па ву лі цы. Са цы яль ная 

служ ба пры вез ла, ся род ін-

ша га, для сы ноў гас па ды ні 

не вя лі кі сюр прыз — мяк кія 

цац кі. І ў ва чах дзя цей за га-

рэ ла ся іск рын ка...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

До ла ры са праўд ныя і фаль шы выя: 
як той ка заў, знай дзі це ад роз нен ні.

ПРА ВОД КА ПАД ШПА ЛЕ РА МІ

Фо
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 ця
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