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На зы ва юць гэ ту ўста но ву гра мад ска га хар ча ван ня, 
да рэ чы, вель мі сім ва ліч на — чарачная «100 гра маў». 
Шыль да з та кой наз вай ві сіць і пры яе ўва хо дзе, хоць 
у Ганд лё вым рэ ест ры наз ва аб' ек та — «Ча рач ная». 
Жур на ліс та за пра сі лі на два ро вы сход.

«Ду ма лі, што бу дзе пі цэ рыя»
А дзя вя тай га дзі не ве ча ра ў два ры жы ло га до ма №18 на 

ву лі цы Ча па е ва бы ло шум на. Жыль цы на ча ле з кі раў ні ком та-
ва рыст ва ўлас ні каў жыл ля са бра лі ся, каб аб мер ка ваць праб-
ле мы. І ў пер шую чар гу «то па вую» тэ му: пра «100 гра маў».

Жарс ці кі пе лі. Пе ры я дыч на зда ва ла ся, што без, як ка жуць 
у на ро дзе, 100 гра маў не абы сці ся. У пры ват нас ці, шмат на-
ра кан няў па чуў кі раў нік та ва рыст ва ўлас ні каў жыл ля. Маў ляў, 
ча му да пус ці лі?..

Ву ліч ныя «спі ке ры» і «маў чу ны» па кі да лі под пі сы ў зва ро це да 
ўла ды. Па вы ша ю чы тон, га ва ры лі, што збі ра юц ца пі саць скар гу 
і ў рэс пуб лі кан скія ор га ны ўла ды. Не каль кі ча ла век бы лі вель мі 
ра ды ві зі ту ка рэс пан дэн та з рэ дак цыі дзяр жаў най га зе ты...

Су раз моў цы рас ка за лі, што ча рач ная па ча ла пра ца ваць 
во сен ню мі ну ла га го да. Вя лі кае па мяш кан не бы ло зда дзе на ў 
арэн ду ўлас ні кам вя до май у аб лас ным цэнт ры кам па ніі, якая 
спе цы я лі зу ец ца на гра мад скім хар ча ван ні. Яе фір ма выя пі цэ-
рыі вель мі па пу ляр ныя ў га ра джан і гас цей го ра да.

— Мы і ду ма лі, што чар го вая пі цэ рыя за пра цуе ў на шым 
до ме. Але, на жаль, ад кры ла ся ча рач ная, — рас каз вае вель мі 
эма цы я наль ная жан чы на.

Па куль у на тоў пе аб мяр коў ва лі тэ му, по бач гу ля лі і за-
баў ля лі ся юныя жыль цы. Вя до ма, мож на зра зу мець да рос-
лых. Іх дзе ці што дня ба чаць не цвя ро зых, якія вы хо дзяць са 
«100 гра маў». Ды і чар ку-дру гую апош нія вы пі ва юць у мес цы 
по бач з дзі ця чым сад ком і ся рэд няй шко лай.

Крэ а тыў ная рэ кла ма, але...
Шчы ра ка жу чы, «пунк таў» для та го, каб па ся дзець за 

ку бач кам ка вы або чар кай больш моц на га на пою ў аб лас-
ным цэнт ры па раў наль на ма ла. А дом, пра які ідзе га вор ка, 

зна хо дзіц ца ў да во лі эліт ным мес цы. По-
бач — Цэнт раль ны спар тыў ны комп лекс. 
Праз па ру-трой ку пры пын каў гра мад ска га 
транс пар ту — га лоў ная сцэ на фес ты ва лю 
«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску». А не да лё ка 
ад ам фі тэ ат ра зна хо дзяц ца ор га ны ўла ды, 
сім вал го ра да — ра ту ша. Пры ўсім гэ тым, 
ву лі ца Ча па е ва ў па раў наль на ці хім ра ё не. 
Не да лё ка — рэч ка, у го нар якой атры маў наз ву Ві цебск, на 
бе ра гах — парк ад па чын ку...

Жыць і ра да вац ца толь кі. Яшчэ тры га ды не прай шло, як 
дом, у якім больш за 200 ква тэр, зда лі ў экс плу а та цыю. Шмат-
па вяр хо вік, да рэ чы, адзін з са мых вы со кіх — 18-19 па вер хаў. 
І тут, як той ка заў, на та бе — праб ле мы...

— Бя да яшчэ і ў тым, што ўва ход у «100 гра маў» па між 
дву ма пад' ез да мі. Не цвя ро зыя з уста но вы вы хо дзяць у тым 
лі ку і каб па ку рыць. А коль кі ра зоў бі лі ся! Мі лі цыю вы клі ка лі, 
каб па ра дак на вя лі, — рас каз вае пен сі я нер ка.

На лі ва юць у «100 гра мах» да 23.00. І без вы хад ных. Не пры-
ем насць су сед ства ўзмац няе «крэ тыў ная» рэ кла ма піцейнай.

— Над дзвя ры ма, уя ві це, ло зунг: «За ходзь — ужо на лі ва-
юць». На ка ра цень кіх штор ках бы лі над пі сы: «Сто грам — не 
стоп-кран», «Ад вёў жон ку ў фіт нес, за ходзь да нас, на ка ча-
ем», «Ку піў ма шы ну — аб мы ем!». Праз ме сяц над дзвя ры ма 
вы ве сі лі пла кат: «З 8 ра ні цы па хмя ля ем, да 23 на лі ва ем!», 
— рас каз ва юць жыль цы. Пра гэ та яны на пі са лі на ін тэр нэт-
фо ру ме баць коў Ві цеб ска. На род, ка мен ту ю чы, не ха ваў эмо-
цый... Асар ты мент за кус кі, як ад зна ча юць па ста ян ныя на вед-
валь ні кі, чыс та «ста гра мо вы». На прык лад, бу тэрб ро ды, хлеб, 
се ля дзец, агу рок... Плюс ча бу рэ кі і не каль кі ві даў су поў.

— А вось пры стой най ка вы ў іх ня ма. Ха це ла ла тэ або ка-
пу чы на, а мне пра па на ва лі бур ды, пра бач це, раз мя шаць: тры 
ў ад ным! — кан ста та ва ла жы хар ка до ма.

Звяр та лі ся, бу дуць
Пас ля зва ро ту ў ад мі ніст ра цыю Каст рыч ніц ка га ра ё на 

«вя сё лыя» пла ка ты, якія за клі ка юць ужы ваць ал ка голь, пе-
ра ве сі лі «тва рам» унутр. Пла кат-штор ка аб ля моў вае знут ры 

вок ны ўста но вы. І на вед валь ні кі чы та юць над пі сы, а не лю дзі 
на ву лі цы, як ра ней.

Ча рач ная ўзя тая на кант роль ад дзе лам унут ра ных спраў. 
Пры ня тае ра шэн не, як ад зна ча на ў афі цый ным ад ка зе, «ары-
ен та ваць на ра ды ППС да мес ца зна хо джан ня на зва най пі-
цей най уста но вы». З яе кі раў ні ком пра вя лі тлу ма чаль ную 
раз мо ву.

А ці на са мрэч за кон на бы ло ад кры ваць ча рач ную ў жы лым 
до ме? Як ад зна ча юць ва ўпраў лен ні ганд лю і па слуг Ві цеб ска-
га гар вы кан ка ма, гэ та не су пя рэ чыць ад па вед ным са ні тар ным 
нор мам і гі гі е ніч ным нар ма ты вам.

Жыль цы так са ма не за да во ле ныя тым, што без зго ды та ва-
рыст ва ўлас ні каў за ма ца ва лі на фа са дзе вы цяж ную сіс тэ му. 
На по гляд не за да во ле ных, вы ка на на яна ня пра віль на. Шум 
пад час функ цы я на ван ня чу юць жы ха ры ў ква тэ рах на ват на 
вя лі кай вы шы ні. Ды і пах ежы з ча рач най мож на ад чуць за 
дзя сят кі мет раў ад яе. У тэх ніч ных ню ан сах, без умоў на, па-
він ны ра за брац ца спе цы я ліс ты.

Жыль цы, па зі цыю якіх не ра зу ме юць, пра па ноў ва юць 
уя віць са бе: ха це лі б вы жыць у та кім до ме? Я аса біс та, як 
жы хар хру шчоў кі, так. Але су сед ства з уста но вай, дзе да но чы 
мож на вы піць, не па ра дуе ні ко га.

Зва ро ты ў роз ныя ін стан цыі па да па мо гу ад жыль цоў яшчэ 
бу дуць. Ка рэс пан дэнт так са ма ўжо пра ін фар ма ваў гар вы кан-
кам пра па чу тыя праб ле мы. «Звяз да» со чыць за пра ця гам 
гэ тай не стан дарт най гіс то рыі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. pukshanskі@zvіazda.by
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Пе рад вод пус кам ня ліш нім бу дзе 
пра гле дзець вод гу кі аб га тэ лях, вы-
ву чыць ін фар ма цыю аб мяс цо вых 
сла ву тас цях, пла на ваць, якая су ма 
вам спат рэ біц ца для кам форт на га 
ад па чын ку. Так са ма па чы тай це там, 
ці ка рыс та юц ца ту рыс ты пла цеж ны-
мі карт ка мі ме на ві та ў гэ тай кра і-
не, на коль кі гэ та зруч на, бяс печ на 
і вы гад на. Ад па вед ная ін фар ма цыя 
аба вяз ко ва зной дзец ца на лю бым 
ту рыс тыч ным фо ру ме. Па га дзі це ся, 
вя лі кую каш тоў насць ма юць мер ка-
ван ні тых, хто ўжо мае прак тыч ны 
во пыт вы ка ры стан ня «плас ты ку» ў
тым ці ін шым мес цы, чым су хая тэ о-
 рыя, пра чы та ная ў стан дарт ным 
да вед ні ку.

Не аб ход на ўліч ваць і свае аса біс-
тыя ін та рэ сы. Ка мусь ці па да ба ец ца 
прый сці на мяс цо вы ры нак, ад чуць 
ка ла рыт, дух кра і ны, па тар га вац ца, 
пе ра ку сіць у мяс цо вым ка фэ. Ад-
нак рэд кі ры нак мо жа па хва ліц ца 
на яў нас цю тэр мі на лаў для пры ёму 
апла ты па карт ках. Хтось ці ад дасць 
пе ра ва гу на быц цю су ве ні раў у буй-
ным ганд лё вым цэнт ры і там жа 
за хо ча па абе даць — у гэ тым вы-
пад ку, ве ра год на, праб лем з та кой 
апла тай не ўзнік не. Па ду май це, як 
вы бу дзе це ба віць час у за меж най 
па езд цы, і, зы хо дзя чы з гэ та га, пры-
май це ра шэн не, коль кі на яў ных вам 
спат рэ біц ца.

На ўся ля кі вы па дак
На ват ка лі на вед ва е це раз ві тую 

еў ра пей скую кра і ну, дзе раз лі чыц ца 
карт кай мож на без праб лем прак-
тыч на ўсю ды, усё роў на не аб ход на 
ўзяць з са бой ней кую су му га тоў-
кай. Фі нан сіс ты на зы ва юць гэ та 
ды вер сі фі ка цы яй ры зык, бо нель га 
тры маць усе яй кі ў ад ным ко шы ку. 
На ват там мо гуць уз нік нуць праб ле-
мы тэх ніч на га ха рак та ру, як з бо ку 

пла цеж най сіс тэ мы, так і з бо ку бан-
ка, мо гуць не пра ца ваць кан крэт-
ныя бан ка ма ты і гэ так да лей. Та му 
на яў ныя так са ма па він ны быць.

За мя жой звы чай на ка рыс та-
юц ца на яў ны мі гра шы ма там, дзе 
нель га рас пла ціц ца карт кай. Пры 
па езд цы ў Еў ро пу па жа да на браць 
га тоў кай ка ля тра ці ны ад той су-
мы, якую пла ну ец ца вы дат ка ваць. 
Ка ля 30% ад агуль най су мы — гэ-
та тая до ля гро шай, якая да зва ляе 
на бы ваць ней кія па куп кі ў сфе ры 
дроб на га ганд лю або «пра кан та вац-
ца» ў вы пад ку праб лем з кар тач най 
інф ра струк ту рай.

Браць ле пей 
з чы пам

Зра зу ме ла, што карт ка для па-
езд кі за мя жу па він на ва ло даць 
між на род най функ цы яй. Тут ад-
ноль ка ва доб ра па ды дуць карт кі 
пла цеж ных сіс тэм Vіsa і MasterCard 
і ка бей джын га вы пра дукт БЕЛ-
КАРТ-Maestro. Пры гэ тым бы ло б 
ня дрэн на мець з са бой карт кі і Vіsa, 
і MasterCard, або Vіsa і БЕЛ КАРТ-
Maestro. Ча сам мож на су тык нуц-
ца з сі ту а цы яй, ка лі карт кі ад ной з 
між на род ных пла цеж ных сіс тэм не 
пры ма юць.

Фі нан са выя ана лі ты кі ў пер шую 
чар гу рэ ка мен ду юць для за меж ных 
па ез дак чы па ва ныя карт кі зы хо дзя-
чы з пы тан няў бяс пе кі. Больш за тое, 
зда ра ец ца, што па карт цы без чы-
па ад маў ля юць у аб слу гоў ван ні. Па 
пра ві лах пла цеж ных сіс тэм па він ны 
пры мац ца і з маг ніт най па ла сой, але 
тым не менш з па доб най сі ту а цы яй у 
Еў ро пе мож на су тык нуц ца.

Кан вер сія ва лю ты
Пы тан не вы ба ру ва лю ты ра хун ку 

з'яў ля ец ца са мым скла да ным. Ка лі 
вы едзе це ў зо ну еў ра з карт кай, на-
мі на ва най у еў ра (ці, ска жам, у Аме-
ры ку з «плас ты кам», на мі на ва ным у 
до ла рах) — ве ра год на, атры ма ец ца 
зу сім па збег нуць якіх-не будзь кан-
вер сій ных страт. Ад нак і тут маг чы-
мыя ва ры ян ты, та му лепш за га дзя 
ўдак лад ніць у бан ку, ці бу дзе пра во-
дзіц ца ней кая кан вер сія ў вы пад ку, 
ка лі ва лю та ва ша га ра хун ку і ва лю-
та апе ра цыі су па да юць. Ка лі ў хо дзе 

за меж най па езд кі вам трэ ба бу дзе 
раз ліч вац ца ў туг ры ках, ру пі ях або 
тэн ге — кан вер сій ных страт, хут чэй 
за ўсё, не па збег нуць.

Заў сё ды трэ ба шу каць леп шы 
ва ры янт ме на ві та для ва ша га марш-
ру ту, бо кан вер сій ную па лі ты ку кож-
на га кан крэт на га бан ка дас ка на ла 
ве дае толь кі сам банк. Та му звяр-
ні це ся да яго спе цы я ліс таў і рас ка-
жы це, ку ды збі ра е це ся ехаць. Лепш 
пры во дзіць кан крэт ную сі ту а цыю — 
еду ту ды, пла ную па тра ціць та кія 
гро шы, ска жы це, коль кі я стра чу на 
кан вер сіі? Ка лі кан вер сій ная па лі-
ты ка вас не за да валь няе, то лепш 
«пра ма цаць гле бу» ў ін шых бан ках 
і па да браць ап ты маль ны ме на ві та 
для вас ва ры янт.

І яшчэ. Трэ ба ўліч ваць, што кур-
сы пла цеж ных сіс тэм, як і кур сы 
бан каў, вы зна ча юц ца што дня, та му 
ў бан ку вам змо гуць агу чыць толь кі 
пры бліз ную су му, якая на прак ты цы 
мо жа мя няц ца. Трэ ба ра зу мець, што 
ка лі вы едзе це на два дні ў Маск ву і 
пла ну е це вы дат ка ваць там 100 до-
ла раў, то ў лю бым вы пад ку стра ты 
бу дуць не вя лі кі мі і на ўрад ці гэ та 
пад ста ва мя няць звык лы банк і вы -
пус каць но вую карт ку. А вось ка лі 
вы едзе це за мя жу з буй ной су май, 
пы тан не кан вер сій ных страт не аб-
ход на раз гля даць больш уваж лі ва. 
У кож на га ча ла ве ка сваё стаў лен не 
да кан вер сій ных вы дат каў. Хтось ці 
ўспры мае не га тыў на на ват са мыя 
ня знач ныя стра ты, ка гось ці гэ тае 
пы тан не на огул не тур буе. Па ду-
май це, коль кі гро шай аса біс та вы 
га то выя стра ціць на кан вер сіі.

Акра мя та го, трэ ба ве даць, што 
пры ажыц цяў лен ні на яў ных ва лю-

та аб мен ных апе ра цый у не ка то рых 
кра і нах час та бя рэц ца вя лі кая ка мі-
сія — да 10% ад су мы і на ват больш. 
І гэ тае пы тан не пе рад па езд кай так-
са ма не аб ход на ўдак лад ніць.

А яшчэ ёсць кра і ны, на прык лад, 
Поль шча, дзе вам мо гуць пра па на-
ваць раз лі чыц ца на вы бар у не каль-
кіх ва лю тах — у зло тых, до ла рах, 
еў ра ці на ват бе ла рус кіх руб лях, каб 
вам бы ло «больш зра зу ме ла і зруч-
ней». Ка лі ў вас карт ка ў до ла рах,
апе ра цыі з гэ тай ва лю тай пра во-
д зяц ца без кан вер сіі, і вам пра па ну-
юць раз лі чыц ца ў «зя лё ных» — гэ та 
вы дат на. А вось раз лік у бе ла рус кіх 
руб лях, якія «зруч ней шы» для нас, 
у гэ тым вы пад ку мо жа пры вес ці да 
знач ных кан вер сій ных вы дат каў.

Пы тан ні ўлас най 
бяс пе кі

Не за леж на ад та го, едзе це вы за 
мя жу з на яў ны мі або з карт кай, вы 
бу дзе це нес ці пэў ныя ры зы кі. Стра-
ціць мож на і га тоў ку, і карт ку. Украс-
ці мо гуць як на яў ныя, так і срод кі з 
«плас ты ку».

Ёсць кра і ны з ка ла саль ным 
уз роў нем зла чын нас ці. Для не ка-
то рых дзяр жаў, на прык лад кра ін 
Ла цін скай Аме ры кі, пры ду ма лі на -
ват цэ лую кар тач ную тэх на ло гію па 
мі ні мі за цыі кры мі наль ных ры зык. 
Гэ та так зва ны дру гі пін-код. Ка лі 
ра баў нік ча кае вас ка ля бан ка ма та, 
вы ўво дзі це спе цы яль ны, сак рэт ны 
пін. Сіс тэ ма «ра зу мее», што по бач 
ста іць бан дыт, і па каз вае чыс та сім-
ва ліч ную рэш ту — на прык лад, не-
каль кі до ла раў. Для та кіх кра ін не іс-
нуе вя лі кай роз ні цы — ехаць з карт-

кай або з «кэ шам». Ве ра год насць 
па тра піць пад прэс кры мі наль ных 
струк тур вель мі вы со кая, і ва ло дан-
не ней кай су май гро шай не за леж на 
ад та го, на кар це яны ці ў ка шаль ку, 
ужо ста віць вас у спіс па тэн цый ных 
ах вяр для зла чын цаў.

А вось для тры маль ні каў пла цеж-
ных кар так ёсць уні вер саль ныя пра-
ві лы — на прык лад, ка рыс тац ца бан-
ка ма та мі ў ад дзя лен нях бан каў або 
ў га тэ лі. Лепш раз ліч вац ца карт кай 
ме на ві та ў буй ных ганд лё вых цэнт-
рах. Ад нак, да лё ка не ў кож ным го-
ра дзе ёсць буй ны ганд лё вы цэнтр, 
асаб лі ва на ўз бя рэж жах. А ка лі, воб-
раз на ка жу чы, вы зды ма е це з карт кі 
не каль кі ты сяч до ла раў, пры гэ тым 
ся рэд няя зар пла та ра бот ні ка га тэ-
ля скла дае ка ля 10 до ла раў, цал кам 
ве ра год на, што ён не бу дзе моц на 
да ра жыць сва ёй рэ пу та цы яй і мо жа 
па тэ ле фа на ваць ад па вед ным та ва-
ры шам, якія за вуг лом вас з гэ тай 
су май бу дуць з не цяр пен нем ча каць. 
Та му трэ ба быць вель мі ўваж лі вы мі і 
ста віц ца да карт кі гэ так жа асця рож-
на, як і да на яў ных гро шай. Мож на 
спа дзя вац ца на банк, на пла цеж ную 
сіс тэ му, але кож ны ча ла век па ві нен 
у пер шую чар гу сам вы ра шаць пы-
тан ні сва ёй бяс пе кі.

Спе цы я ліс ты рэ ка мен ду юць з 
агляд кай ка рыс тац ца карт кай у кра і-
 нах, якія ў пла не мах ляр ства за рэ-
ка мен да ва лі ся бе не вель мі доб ра. 
Гэ та даты чыц ца кра ін Ла цін скай 
Аме ры кі, Тай лан да, Ін дыі, Ін да не-
зіі, Кі тая і ін шых дзяр жаў азі яц ка га 
рэ гі ё на. Карт ка мі трэ ба ка рыс тац ца 
асця рож на ў Ра сіі і ва Укра і не.
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Не каль кі прос тых па рад тым, хто пла нуе ехаць за мя жу з карт кай
Пры зняц ці га тоў кі ў бан ка ма тах за мя жой ка мі сію з вас мо-

жа зняць і ваш бе ла рус кі банк (банк-эмі тэнт), і банк-эк ва ер, 
яко му на ле жыць бан ка мат.

Ка лі ў кра і не, якую вы збі ра е це ся на ве даць, ня ма праб лем з 
ін тэр нэ там, гро шы на карт ку мож на пе ра во дзіць з ін ша га ра хун ку 
част ка мі, па ме ры рас хо да ван ня, з да па мо гай ін тэр нэт-бан кін гу ці 
ін шых ка на лаў дыс тан цый на га бан каў ска га аб слу гоў ван ня.

Пад клю чы це sms-апа вя шчэн не, яно апе ра тыў на па ве да міць 
вам пра спро бы до сту пу да ва ша га ра хун ку і да зво ліць свое ча-
со ва зрэ а га ваць і за бла ка ваць карт ку. Звяр ні це ўва гу, што для 
гэ та га тэ ле фон па ві нен пра ца ваць у роў мін гу.

ПА БА ЧЫЦЬ ЗА МОР'Е І З ГРА ШЫ МА ЗА СТАЦ ЦА

Пры ажыц цяў лен ні на яў ных 
ва лю та аб мен ных апе ра цый 
у не ка то рых кра і нах час та 
бя рэц ца вя лі кая ка мі сія — 
да 10% ад су мы і на ват больш. 

ЖЫЛЬ ЦЫ СУ ПРАЦЬ «100 ГРА МАЎ»ЖЫЛЬ ЦЫ СУ ПРАЦЬ «100 ГРА МАЎ»
У Ві цеб ску жыхары шмат па вяр хо ва га до ма су праць та го, 

каб на пер шым па вер се пра ца ва ла ча рач ная


