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Мая жон ка амаль усе 

вы хад ныя зай ма ец ца тым, 

што аб' яз джае най блі жэй шыя 

буй ныя кра мы ў по шу ках 

якас ных рэ чаў і пра дук таў, але 

та кіх, якія бы лі б аба вяз ко ва 

тан ней шыя, чым у на ва кол лі. 

Яна са бе не да руе (ды і мне 

так са ма), ка лі, на прык лад, 

ку піць бу тэль ку мі не раль най 

ва ды або пачак пе чы ва 

да ра жэй, чым дак лад на та кі ж 

пра дукт у кра ме за ра гом...

Да рэ чы, у ста лі цы, дзе до сыць 

шмат се так з іх ак цы я мі, муд ра ге ліс-

ты мі зніж ка мі, на кап ляль ны мі ба ла мі, 

ча сам са праў ды цяж ка ад шу каць та-

вар па ап ты маль най ца не. Мая дру гая 

па ло ва ўжо спі са ла не адзін на тат нік, 

за піс ва ю чы не аб ход ныя для пры няц-

ця ра шэн няў звест кі. Я ра зу меў та кія 

яе дзе ян ні, ка лі мы бу да ва лі ква тэ ру, 

але, аказ ва ец ца, ідэя су пер эка но міі 

як мі ні мум за цяг вае, гэ та да ты чыц ца 

не толь кі на шай сям'і. Але на коль кі 

та кая апан та насць апраў да на і як яе 

ў пра віль нае рэ чы шча скі ра ваць?

У на шай кра і не не ўза ба ве пач не 

пра ца ваць пра гра ма па па раў на нні 

цэн на ўсе та ва ры ў су пер мар ке тах 

роз ных се так. Рас пра цоў ка бе ла рус-

кай ка ман ды да зво ліць са смарт фо-

на ад соч ваць кошт пра дук таў і вы бі-

раць кра мы, у якіх яны тан ней шыя. 

Па доб ныя сэр ві сы ў ЗША, Ка на дзе, 

Фран цыі і Іс па ніі ўжо ця пер да зва ля-

юць эка но міць на па куп ках мі ні мум 

чвэрць ся мей на га бюд жэ ту.

Бе ла рус кі сэр віс атры мае наз ву 

ІnfoPrіce і збя рэ ра зам (па за яве рас-

пра цоў шчы каў) ак ту аль ныя цэ ны на 

дзя сят кі ты сяч най мен няў та ва раў. 

Пры чым яго ства раль ні кі не аб мя жу-

юц ца пра дук та мі хар ча ван ня, а збі ра-

юц ца аліч ба ваць увесь асар ты мент 

ры тэй ле раў. Гэ та зна чыць, што мож-

на бу дзе су па ста віць цэ ны на лю бы 

та вар, але ў роз ных сет ках. А ка лі з 

да па мо гай ме ню са браць ко шык пра-

дук таў, то сіс тэ ма па раў нае агуль ныя 

чэ кі і пад ка жа, якія та ва ры і ў якіх 

мес цах каш ту юць тан ней за ўсё.

Ка рыс тац ца сэр ві сам мож на бу-

дзе бяс плат на. Пер шы час ён па кажа 

цэ ны толь кі ў кра мах ста лі цы, але 

паз ней ста не пра ца ваць і ў рэ гі ё нах. 

Сіс тэ му мож на на ла дзіць пад ся бе: 

ска жам, ка лі ка ля до ма пра цу юць 

толь кі дзве ганд лё выя сет кі, то мож-

на шу каць най леп шыя цэ ны толь кі 

ся род іх. Пад кож ным та ва рам бу дуць 

па зна ча ны мес цы і да ты фік са цыі яго 

кош ту.

Цэ ны на та ва ры бу дзе што дня збі-

раць ка ман да та ем ных па куп ні коў. 

І тут асноў нае ноу-хау — у спо са бе 

збо ры ін фар ма цыі: для пра ек та ство-

ра на пры ла да і на пі са на пра гра ма, 

якія да зво ляць аў та ма тыч на счыт ваць 

штрых ко ды і за гру жаць звест кі ў ба-

зу да ных. Уруч ную за ста нец ца толь кі 

ўвес ці бя гу чую ца ну. Пер шымі пла ну-

юць ад ма ні то рыць буй ныя аб' ек ты — 

су пер мар ке ты і гі пер мар ке ты, бо цэ-

ны ў іх, як пра ві ла, ні жэй шыя.

Сэр віс пла ну юць за пус ціць ужо ў 

лю тым. Спа чат ку па раў ноў ваць цэ-

ны на та ва ры мож на бу дзе толь кі на 

пар та ле. Але ўжо праз ме сяц ар га-

ні за та ры спа дзя юц ца «па ста віць на 

па ток» і ма біль ную пра гра му. Рас пра-

цоў шчы кі за пэў ні ва юць, што з са ма га 

па чат ку зой муць не за леж ную па зі-

цыю і вы ву чаць асар ты мент кож най 

сет кі ад ноль ка ва скру пу лёз на. Але 

ры тэй ле ры змо гуць сва бод на дзя-

ліц ца да ны мі, каб не ча каць, па куль 

ак ту аль ная ін фар ма цыя з'я віц ца ў 

сіс тэ ме.

«Бе ла рус кі сэр віс бу дзе шмат у 

чым уні каль ны, хоць па доб ныя пра-

гра мы пра цу юць у Шта тах і ў не ка то-

рых кра і нах Еў ро пы. У СНД так са ма 

бы лі спро бы за пус ціць та кія пра ек ты, 

але іх аў та ры раз ліч ва лі на атры ман-

не ін фар ма цыі ад па куп ні коў, што і 

ака за ла ся ахі ле са вай пя той. Мы ж 

ва ло да ем улас ным шта там, які бу-

дзе па ста ян на ад соч ваць цэ ны на 

ўсе та ва ры ў роз ных ры тэй ле раў», — 

тлу ма чыць сваю «фіш ку» іні цы я тар 

праек  та Ра ман Анд ру хаў.

Па яго сло вах, толь кі над рас пра-

цоў кай пры ла ды ка ман да пра ца ва ла 

больш за тры ме ся цы. Яна да зво ліць 

збі раць ін фар ма цыю ў кра мах у ра зы 

хут чэй, чым гэ та ро бяць гла баль ныя 

кам па ніі-вы мя раль ні кі. Сэр віс да па-

мо жа як па куп ні кам, так і ры тэй ле-

рам. Яны, у пры ват нас ці, змо гуць 

апе ра тыў на атры маць ін фар ма цыю 

па ін шых сет ках, каб свое ча со ва рэа-

га ваць і ўста наў лі ваць кан ку рэнт ныя 

цэ ны. Тое ж са мае да ты чыц ца вы-

твор цаў і па стаў шчы коў та ва раў.

У якас ці ана ла га за мя жой мож на 

на зваць ра сій скую пра гра му «Су пер-

чэк», ство ра ную «Ян дэк сам» і Ашчад-

бан кам. Бе ла рус кія рас пра цоў шчы кі 

ўдак лад ня юць, што ўлі чы лі чу жыя 

па мыл кі — іх сэр віс змо жа больш 

ста ран на вы ву чаць і па каз ваць цэ-

ны ў ганд лё вых сет ках. Ся род оп цый 

«на бу ду чы ню» — маг чы масць ска-

ні ра ваць штрых-ко ды пе рад куп ляй. 

Пла ну ец ца, што пра гра ма ўмо мант 

па ка жа ўсе цэ ны на абра ны та вар 

у роз ных сет ках. А гэ та, у сваю чар-

гу, да па мо жа вы зна чыц ца: куп ляць 

пра дукт на мес цы або іс ці ў кра му 

це раз да ро гу.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Акра мя та го, мы су тык ну лі ся з тым, 

што да ра бо ты ў якас ці стро паль шчы каў 

усё час цей да пус ка юц ца ра бо чыя, якія 

не на ву ча ны гэ тай пра фе сіі, — ад зна чае 

на чаль нік упраў лен ня на гля ду за бяс пе-

кай пад' ём ных збу да ван няў і ат рак цы ё наў 

Дзярж пра мнаг ля ду Пётр КЛІМ КО. — Асаб-

лі ва ак ту аль на гэ тае пы тан не для Брэсц кай 

воб лас ці. Там «пра штра фі лі ся» ад ра зу два 

бу даў ні чыя трэс ты. Але та кія ж па ру шэн-

ні знай шлі і пад час ін спек цыі бу даў ні чых 

пля цо вак на Го мель шчы не і на Мін шчы не. 

А ме на ві та тое, што ней кай ра бо тай зай ма-

юц ца не ква лі фі ка ва ныя лю дзі, і ста но віц ца 

асноў най пры чы най траў маў пад час пра цы 

з гру за пад' ём ны мі кра на мі.

Тут уз ні кае пы тан не: як жа так вы хо дзіць? 

Ня ўжо на бу доў лях спра вы з унут ра ным кант-

ро лем аб ста яць на столь кі дрэн на?

— Вы ні кі, якія атры ма ны пас ля ін спек-

та ван ня бу даў ні чых пля цо вак, ня ўмоль на 

свед чаць, што кі раў ні кі суб' ек таў пра мыс-

ло вай бяс пе кі ня рэд ка са ма ўхі ля юц ца ад 

та го, каб ар га ні за ваць вы твор чы кант роль 

за тым, на коль кі ж бяс печ на экс плу а ту юц ца 

гру за пад' ём ныя кра ны, — пра цяг вае Пётр 

Клім ко. — Пры чым па тра ба валь насць кі-

раў ні коў бу даў ні чых ар га ні за цый да тыч на 

бяс печ най ра бо ты кра на ва га аб ста ля ван ня 

зні жа ец ца дру гі год за пар. Гэ та вель мі кеп-

ская тэн дэн цыя, бо на аб' ек тах у та кім ра зе 

ства ра юц ца ўсе ўмо вы для та го, каб ад быў ся 

ня шчас ны вы па дак.

Свое асаб лі вая рэ кур сія ад бы ла ся ў па-

чат ку лі пе ня ў Мін скім ра ё не. На аў та да ро зе 

Се ні ца—Пры лу кі—Са ма хва ла ві чы ішоў ка пі-

таль ны ра монт мос та праз ра ку Пціч. Ледзь 

толь кі аў та кран за ча піў па рэ нчы і пад няў 

іх уверх, па ча ла пра ся даць жа ле за бе тон-

ная бэль ка мос та, на якую бы ла ўста ноў ле-

на ад на з вы на сных апор. Па рэ нчы ва жы лі 

пры бліз на 200 кі ла гра маў. І тут аў та кран 

рэз ка стра ціў устой лі васць і па чаў хі ліц ца да 

зям лі. Ма шы ніст тут жа аца ніў аб ста ноў ку і 

вы ска чыў прэч з ка бі ны. Кран так і пра цяг-

ваў не каль кі хві лін па кры се апус кац ца, усё 

роў на як пры пра гля дзе за па во ле най стуж кі. 

Спы ні ла ся гэ та толь кі та ды, ка лі ага ло вак 

стра лы і ка бі на ша сі су тык ну лі ся з зям лёй. 

Аў та кран так і за стаў ся ста яць пе ра ку ле-

ны. Тут, на шчас це, абы шло ся без сур' ёз ных 

на ступ стваў для лю дзей.

А вось праз паў та ра ме ся ца ў Пін ску ўсё 

бы ло інакш. На ву лі цы Цэнт раль най уз во-

дзіў ся ганд лё ва-за баў ляль ны цэнтр. Ма шы-

ніст са ма ход на га кра на па ды маў на дру гі 

па верх пад дон з цэг лай. Але з ней кай пры-

чы ны за ча піў стра лой кра на ня даў на ўзве-

дзе ную сця ну. На ту раль на, яна аб ры ну ла ся. 

Пад аб лом ка мі за гі нуў му ляр з гэ та га ж бу-

даў ні ча га трэс та. Па па пя рэд ніх звест ках, 

гэ ты вы па дак не звя за ны з тэх ніч ным ста нам 

кра на. Ад быў ся ён з-за па мыл ко вых дзе-

ян няў кра наў шчы ка. Вось толь кі ча ла ве ка 

на зад не вер неш...

Яшчэ ад на смерць на бу доў лі ад бы ла ся ў 

ста лі цы ў мік ра ра ё не Гру шаў ка. 3 каст рыч ні-

ка ве жа вы кран ман ці ра ваў жа ле за бе тон ныя 

бло кі. Зні зу ка ман ды ма шы ніс ту па ра цыі па-

да ваў стро паль шчык. І вось пас ля та го, як груз 

быў рас стра па ва ны, з адзі нац ца та га па вер ха 

ўніз па ля це ла цяж кая двух таў ро вая бэль ка. 

Ма шы ніст кра на не ба чыў ні вод ную з гэ тых 

дзвюх зон. Бэль ка і за бі ла стро паль шчы ка.

Шы ро кую ага лос ку на бы ва юць вы пад кі 

тра гіч ныя. Тыя ж, дзе па цяр пе лыя за ста лі-

ся жы выя, вя до мыя ме ней. Але з-за та кіх 

вы твор чых траў маў ча ла век мо жа мно гія 

ме ся цы пра вес ці на баль ніч ным лож ку. Не 

ка жу чы ўжо пра па тэн цый ную маг чы масць 

стаць ін ва лі дам.

На ад ным з го мель скіх за во даў 14 чэр ве-

ня ма шы ніст мас та во га кра на не пра ве рыў, 

ці ня ма лю дзей на шля ху ў не бяс печ най зо не. 

У гэ ты час сле сар-ра монт нік вы кон ваў ра бо-

ты па аб слу гоў ван ні кра на. Яго шпі та лі за ва лі 

з ад кры тым пе ра ло мам ле вай га лён кі.

А ў па чат ку мая не бяс печ ны «ка рам-

боль» ра зы граў ся ў ста лі цы. На бу даў ніц тве 

ганд лё ва га цэнт ра ў мік ра ра ё не Ка мен ная 

Гор ка стра ла ад на го кра на, які пе ра мя-

шчаў скры ню ка мен шчы ка, за кра нуў гру-

за вы ка нат дру го га пад' ём на га ме ха ніз ма, 

які тры маў ме та ліч ную фер му. Гэ тая са мая 

фер ма кры ху ссу ну ла ся і за ча пі ла аў та гід ра -

пад' ём нік. На плат фор ме апош ня га зна хо-

дзіў ся электра  га за звар шчык. Ён упаў ра зам 

з пад' ём ні кам. Пры чым ра бо чы ля цеў з вы-

шы ні двух па вяр хо ва га до ма.

Ці ка вы вы па дак ад быў ся ў аг ра га рад ку 

Бі го са ва Верх ня дзвін ска га ра ё на. На мяс цо-

вым ле са пунк це каз ла вы кран не экс плуа  та-

ваў ся аж но з 2014 го да. І вось удзень 2 лі пе ня 

ма гут ны па рыў вет ру ва ліць гэ ту шмат тон-

ную канструкцыю на зям лю. Праў да, усё 

скон чы ла ся хэ пі-эн дам, але толь кі та му, што 

по бач з кра нам ні ко га не бы ло.

— Так са ма мы ба чым яшчэ ад ну ня доб рую 

тэн дэн цыю, — за ўва жае Пётр Клім ко. — Ка лі 

кран пра цуе ў сцес не ных умо вах — гэ та зна-

чыць блі зу жы лых бу дын каў, да рог агуль на га 

ка ры стан ня, кат ла ва наў, — то на аб' ек ты бу-

даў ніц тва ча сам рас пра цоў ва ец ца ня якас ная 

пра ект ная да ку мен та цыя, якая не ўтрым лі вае 

кан крэт ных ра шэн няў па бяс печ най ра бо це 

ме ха ніз ма. У сваю чар гу, гэ та вя дзе да та го, 

што па тра ба ван ні пра мыс ло вай бяс пе кі па ру-

ша юць як ад каз ныя асо бы, так і ра бо чыя.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

УТАЙ МА ВАЦЬ «СТРА ЛУ»

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы

ДЫ ЛЕ МА ХАТ НЯЙ ГАС ПА ДЫ НІ:
куп ляць пра дук ты на мес цы або іс ці ў кра му це раз да ро гу?

Я шмат дзет ны та та, і ў ма ёй сям'і ёсць і хлоп чы к, і дзяў чын кі. 

Так што я сва ім ма лым і жон цы даю пе ра чы таць спіс па мыл ко-

вых дзе ян няў, з якіх мы ўжо вы рас лі.

 Свят ла на, На стас ся (і да лей па спі се) не ў ду ху
Ні ко лі не ха дзі це па па куп кі, ка лі вы ста мі лі ся ці дрэн на ся бе 

ад чу ва е це. Вы бу дзе це раз драж няль ныя, вам не спа да ба ец ца ні 

ад на рэч, або, на ад ва рот, вы на куп ля е це мност ва не па трэб ных 

рэ чаў. Акра мя та го, не вар та зай мац ца шо пін гам ве ча рам, бо ў 

гэ ты час у ганд лё вых цэнт рах за над та шмат лю дзей. Вы бі рай це 

ра ні цу ці абе дзен ны час для па хо даў па кра мах.

 Не па трэб ны тан дэт
Не ка то рыя та ва ры, прад стаў ле ныя па спе цы яль ных пра па-

но вах, якія зда юц ца та кія пры ваб ныя і вы гад ныя, на спра ве 

мо гуць ака зац ца зу сім бес сэнсоўныя. Та му ка лі вы ба чы це 

вель мі тан ную рэч, якая вы гля дае прос та «нар маль на», вы кі-

дай це з га ла вы дум кі на кшталт «грэх не ку піць». Куп ляць та кія 

рэ чы дзе цям без пры мер кі, не па ра іў шы ся з імі, на огул нель га. 

На сіць та кую рэч вы бу дзе це ў най леп шым вы пад ку до ма, а 

вы дат ка ва ныя на яе гро шы бы ло б знач на пра віль ней уклас ці 

ў су пер мод ныя «бо ты» гэ та га се зо ну.

 Яр ка-зя лё нень кія ру ка віч кі, 
якія ні да чо га не па ды хо дзяць

Ка лі вам вель мі па да ба ец ца адзен не, але яно не спа лу ча ец ца 

з ас тат нім гар дэ ро бам, не куп ляй це я го. Не пра ду ма ная куп ля 

рэ чаў, якія прос та спа да ба лі ся, — ад на з ты по вых па мы лак шо-

пін гу. Перш чым пай сці ў кра му, ста ран на вы ву чы це свой склад 

«мне ня ма ча го на дзець», зра зу мей це, яко га адзен ня ў ім не 

ха пае і якія рэ чы вы гад на да поў няць ужо на яў ныя кам плек ты.

 Толь кі на кар на вал
Гэ та пра рэ чы, якія рэз ка ад роз ні ва юц ца ад ва ша га сты лю, 

ка лі ён у вас ёсць. Бо, са праў ды, спра ба ваць неш та но вае 

трэ ба заў сё ды, ад нак гэ та «но вае» па він на быць ра зум ным 

укла дан нем. Та му, куп ля ю чы эк стра ва гант ную су кен ку або 

рва ныя джын сы, якіх вы ні ко лі не на сі лі ра ней, спы тай це ся бе: 

«Ці са праў ды я бу ду гэ та на сіць?»

 Муж чы ны (хлоп чы кі) не та кія, як вы
На ват ка лі ваш муж пра па нуе апла ціць част ку па ку пак, не 

вар та цяг нуць не ба ра ку на шо пінг. Гэ та мо жа абяр нуц ца для 

вас стра ча ны мі нер ва мі. Муж чы ны не ство ра ны для па хо даў па 

кра мах. Гэ та са праў ды так.

Яны не мо гуць за баў ляц ца, раз за ра зам пры мер ва ю чы 

но вую ша пач ку. Што да ты чыц ца падлетка да 14 га доў, то яго 

трэ ба браць у кра мы, у якіх вы ўжо бы лі «на раз вед цы» і ве-

да е це ўвесь пры дат ны «рэ пер ту ар». Пры куп лі абут ку трэ ба 

да ваць пры мер ваць дзве, тры, мак сі мум ча ты ры па ры, каб не 

па ру шыць яго яшчэ не акрэп лую псі хі ку.

Муж чы ны мо гуць вы тры маць больш, але гэ та бу дзе ну ўжо 

вель мі цяж ка.

ПЯЦЬ ПА МЫ ЛАК, ЯКІХ МОЖ НА ПА ЗБЕГ НУЦЬ

Сяр гей КУР КАЧ.
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