
Н
а шы прод кі ве ры лі, 
што яблыня ўзнік ла 
з па чат ку ства рэн-

ня све ту і спа лу ча ла ў са-
бе ад ра зу і не ба, і зям лю, і 
пад зя мел ле. Яб лы ня ста ла 
зна кам веч на га жыц ця і не-
ўмі ру час ці, а яб лы кі — гэ-
та пла ды спаз нан ня дабра і 
зла. Ме на ві та яб лык пад нес-
ла пер шая жан чы на све ту — 
Ева — на ша му да лё ка му 
прод ку — Ада му. Ён не змог 
вы ста яць пе рад жа дан нем 
спаз наць таямніцу...

У аб ра да вай прак ты цы сла-
вян уша на ван не яб лы ні і яе пла-
доў знай шло ад люст ра ван не 
ў ад ным з га лоў ных свят, якое 
за вяр ша ла цыкл лет ніх сель-
ска гас па дар чых ра бот. Ле ген да 
свед чыць пра тое, што ў дзень 
Яб лыч на га Спа са Бог адо рвае 
ду шы па мер лых дзя цей рай скі-
мі яб лы ка мі — пер шы мі пла да мі 
но ва га ўра джаю.

Змес ту пад ан ня цал кам ад-
па вя дае важ ней шы прын цып 
на род най эт на куль тур най тра-
ды цыі: «Перш чым са бе — прод-
кам». Усім, што б ты ні са браў 
з но ва га ўра джаю, па дзя лі ся з 
па мер лы мі род ны мі, па дзя куй 
ім за пад трым ку і да па мо гу. 
Рас паў сюдж ван не за ко на аба-
вяз ко ва га ўша на ван ня прод каў 
ста ла ас но вай уз нік нен ня за-
ба ро ны ў жыц ці жан чын, у якіх 
па мер лі дзе ці. Ім за ба ра ня ла ся 
ес ці яб лы кі но ва га ўра джаю да 
Яб лыч на га Спа са — трэ ба бы-

ло, каб спа чат ку «на тым све-
це» Гас подзь па час та ваў дзе-
так рай скі мі яб лыч ка мі. І толь кі 
пас ля гэ та га жан чы ны маг лі ес ці 
яб лы кі са мі. Та му ма ці, якія стра-
ці лі дзя цей, ра ні цай 19 жніў ня 
па він ны бы лі са рваць не каль кі 
яб лы каў, прый сці ў храм, асвя-
ціць, за нес ці на мо гіл кі і па клас ці 
на ма гі лы дзе так. У тым вы пад-
ку, ка лі ма гіл ка дзі ця ці зна хо-
дзі ла ся да лё ка, не аб ход на бы ло 
асвя чо ныя яб лы кі па клас ці на 
лю бую дзі ця чую ма гі лу ці па кі-
нуць іх у хра ме.

У гэ ты дзень асвя чо ныя яб лы кі 
кла лі на ма гі лы і ўсім па мер лым 
прод кам. «Спас — уся му час» — у 
гэ ты дзень у царк ве, акра мя яб-
лы каў, асвя ча лі га род ні ну і са да-
ві ну но ва га ўра джаю (буль бу, бу-
рак, морк ву, гру шы, слі вы і г. д.), а 
так са ма хлеб ныя ка лас кі: «Свя ты 
Спас жы та па свя ца ець». На шы 
прод кі пры трым лі ва лі ся пра ві ла 
ўжы ваць у ежу пла ды но ва га ўра-
джаю толь кі пас ля іх асвя чэн ня, 
а ка лас кі і на сен не за хоў ва лі да 
на ступ ных за се вак.

Аба вяз ко ва на зі ра лі за 

на двор' ем у гэ ты зна ка вы 

дзень:

— Пер шы і дру гі Спас — бя ры 

ру ка ві цы ў за пас.

— Прый шоў Пят рок — апаў 

ліс ток, прый шоў Іл ля — апа ла 

два, прый шоў Спас — пай шло 

ле та ад нас.

— Які дру гі Спас — та кі і сту-

дзень.

— Які дзень у дру гі Спас — та-

кія і Па кро вы (14 каст рыч ні ка).

— Ка лі бус лы не ад ля та юць 

да Спа са, то і зі ма бу дзе мяк кая 

і цё плая.

Ак са на КА ТО ВІЧ,

Ян ка КРУК.

Тут ёсць усё, што па жа да-
еш, — вар та толь кі доб ра па-
шу каць. Вя до мы ў на ро дзе ста-
ліч ны ры нак-ба ра хол ка «По ле 
цу даў» на Жда но ві чах звы чай на 
пры мае ама та раў та ва раў «дру-
гой ру кі» ў вы хад ныя дні. За ві-
таў шы ад ной чы ў аў то рак, каб 
па шу каць фо та апа рат «Зе ніт», 
вель мі здзі ві ла ся: «по ле» бы ло 
пус тым... «А што вы ха це лі? Буд-
ны дзень, — за ўва жыў га вар кі 
пра да вец. — Пры ходзь це ў су-
бо ту ці ня дзе лю, бу дзе з ча го 
вы браць». Спро ба — не хва ро-
ба, і ў ня дзе лю мы  ру шы лі на 
«ча роў ны» ры нак, каб знай сці 
свой «цуд».

Ка лі яшчэ год та-
му «блы шы ны ры нак» 
са праў ды ўраж ваў 
па ме ра мі, то ця пер, 
уба чыў шы зна ка мі-
тае «по ле», мы толь-
кі па ціс ну лі пля чы ма: 
з'я ві лі ся па вет кі, ад-
нак лю дзей знач на 
па мен ша ла. Се лё та 
тут увя лі аба вяз ко-
вую арэнд ную пла ту 
за мес ца. Пра да еш 
з ма шы ны — пла ціш 
120 ты сяч бе ла рус кіх 
руб лёў у дзень, пры-
ла вак пад па вет кай 
абы дзец ца ў 90 ты сяч, 
пен сі я не ры вы дат коў-
ва юць па 50 ты сяч.

— Хо чаш ганд ля-
ваць, дык пла ці гро шы 
і пры нось да ку мен ты ў 
па дат ковую, — па ра іў 
мне пра да вец ну міз ма-
ты кі (сам ён пла ціць 50 
ты сяч у дзень і бы вае 
на рын ку кож ныя вы-
хад ныя. — Аўт). — У 
буд ныя дні па спра буй 
прый сці, але мо гуць 
з'я віц ца праб ле мы, — 
не вы раз на зір нуў шы 
на мя не, шмат знач на 
скон чыў ён сваю пра мо ву і пе-
ра клю чыў ся на ін ша га клі ен та.

Не па да лёк пра па ну юць вы-
дат ную мэб лю ХІХ ста год дзя. 
Сім па тыч ны гар ні тур — 2 крэс-
лы і пу фік — ад да юць як мі ні мум 
за 650 до ла раў. Шы коў ны сто лік 
з ка рэль скай бя ро зы — за 750 

до ла раў, а са фу — за ты ся чу. 
Па доб ную мэб лю да во дзі ла ся 
ба чыць хі ба што ў ад ным до ме-
му зеі, та му і вы ра шы ла па ці ка-
віц ца, ад куль да бро.

— З до му, — усмі ха ец ца пра-
да вец.

— Але ж яна не бе ла рус кай 
вы твор час ці. Ра ней па доб ныя 
гар ні ту ры з Ры гі пры во зі лі, — 
із ноў спра бую да ве дац ца пра 
«ра дзі му» мэб лі.

— Не, яшчэ да лей. Са Шве-
цыі, — на рэш це «рас ка лоў ся» 
ама тар «ан ты ква ры я ту».

Да рэ чы, дыя ло гі з пра даў ца мі 
пра хо дзі лі па ад ной схе ме: ты ім 

шмат пы тан няў, а яны ў леп шым 
вы пад ку «ту ман на» ад ка жуць на 
ад но з іх. Да во дзі ла ся асця рож на 
вы цяг ваць ін фар ма цыю: хто, што, 
ад куль... А пас ля за ду мен на чу хаць 
па ты лі цу: праў ду ска за лі ці не?

Ру шым да лей, да пры лаў каў 
з прад ме та мі са вец ка га ча су, па 

якіх мож на вы ву чыць гіс то рыю 
на «вы дат на»: знач кі, мар кі, пад-
шклян ні кі, плас цін кі, ка се ты і на-
ват бюс ты пра ва ды ра пра ле та-
ры я ту ў шы ро кім асар ты мен це. 
Ня ўжо і на та кое ёсць по пыт?

— Куп ля юць, а як жа, — абы-
яка ва ад каз вае муж чы на. — За-
меж ні кі бя руць, ра сі я не так са ма. 
Та кі су ве нір мож на на быць у ме-
жах ад 20 да 100 до ла раў.

Пра цяг ва ем «па ля ван не» на 
са вец кія «штуч кі» — ця пер нас 
ці ка віць тэх ні ка. Су свет на вя до-
мая фо та оп ты ка — «Зе ні ты», 
«ФЭ Ды», «Зме ны» — на лю бы 
густ. Толь кі гля дзі це ўваж лі ва: 

маг чы мы пад ман.
— Я вам увесь та-

вар па ка жу. Але пра-
цу юць яны ці не — не 
раз бі ра ю ся. Пра вя рай-
це са мі, — ка жа пра-
да вец, чый ча ма дан 
за бі ты «Зе ні та мі». У 
ад на го апа ра та не 
пра цуе за твор, у ін ша-
га — па бі ты аб' ек тыў... 
Вы бі раць амаль ня ма 
з ча го. Яго ка ле га, 
за ўва жа ю чы маё не-
за да валь нен не, кі вае: 
«У мя не до ма но вень кі 
«Зе ніт», ад дам за сот-
ню до ла раў». Гэ та ўжо 
за над та. У ся рэд нім 
жа на ба ра хол цы мож-
на знай сці пры стой ны 
ра бо чы фо та апа рат па 
кош це ад 20 до ла раў.

Прай гра валь ні кі ві-
ні ла вых плас ці нак у 
ся рэд нім каш ту юць ад 
200 ты сяч да 150 до ла-
раў і вы шэй. Із ноў жа, 
вы бі ра ю чы іх, трэ ба 
быць піль ны мі: хла му 
тут да во лі шмат. «Ві ні-
лы» — па 5, 10 і больш 
ты сяч за шту ку. Та вар 

на ама та ра, та му ля-
жыць доў га.

Асоб на ха це ла ся б да даць 
пра кні гі — тут іх пра дае кож ны 
дру гі. Кні гі ля жаць у пра хо дах, 
на пры лаў ках, на ма шы нах. Ра-
ры тэ таў ма ла. Па ад ным кош-
це ідуць Дан цо ва і Да ста еў скі, 
трак та ты па зда ро вым хар ча-
ван ні і опу сы вя лі кіх мыс лі це ляў. 

«Што, Са ша, жа да еш знай сці 
поў ны збор са чы нен няў Ле ні-
на? — пы та ец ца адзін ся бар у 
дру го га. — На пэў на, та ко га нам 
тут не зла віць». Я ўжо не здзіў-
ля ю ся па доб ным вы каз ван ням, 
бо на «По лі цу даў» — і по пыт, і 
пра па но вы бы ва юць ад ноль ка ва 
не звы чай ны мі. Па да ец ца, увесь 
смак ба ра хол кі ў тым, каб ся род 
плюш кін ска га ба гац ця знай сці 

свой, жа да ны «хлам». За тое ка-
ля лат коў з ва ен най аму ні цы яй і 
адзен нем на зі ра ец ца ажы я таж: 
хлоп цы і муж чы ны жва ва пры-
мер ва юць кас кі, май кі і шта ны 
ко ле ру ха кі, пры гляд ва юц ца да 
су пер устой лі вых да лю бо га на-
двор'я бо таў; на ват фляж кі — і 
тыя пе ра бі ра юць...

Усё для до ма: сан тэх ні ка, 
пры ла ды для ра мон ту, аў та дэ-
та лі — аба вяз ко вы ха да вы сег-
мент рын ку. У пра даў цоў гэ та га 
та ва ру праб лем ня ма — по пыт 
ста біль ны.

На ін шым ім пра ві за ва ным 
пры лаў ку — скар бы бе ла рус кіх 
вё сак. Та кое ад чу ван не, быц цам 
эт на гра фіч ны му зей на вы ез-
дзе. Тут і гру васт кія пра сы, са-
бра ная са ма прад ка, драў ля ны 
по суд, са ма ва ры роз ных ві даў, 
зва ноч кі і на ват іко ны, на пі са-
ныя на до шчач ках... Да бро, як 
вы свет лі ла ся, пры еха ла з-пад 
Брэс та і Ваў ка выс ка. Не га вар-
кі пра да вец больш ад каз ваў на 
кош та выя пы тан ні, але ў рэш це 
рэшт рэ зю ма ваў:

— Усё з вё сак. Ве да е це, лю-
дзі п'юць — ад да юць за лю быя 
гро шы. Ба буль кі так са ма не тар-
гу юц ца: які кошт на за ву — па 
та кім і ад да дуць...

Так «вяс ко вы Ісус» па цяг нуў 
на паў та ра «лі мо на»...Пра сы, 
які мі на ўрад ці ска рыс та еш ся 
ў по бы це, — ад 100 ты сяч. По-
суд — па 300—400 ты сяч.

«ПО ЛЕ ЦУ ДАЎ». 
ПЕ РА ЗА ГРУЗ КА

Пла та за арэн ду мес ца ад бі ла 
ах во ту ха дзіць на «По ле цу даў» 
у мно гіх пра даў цоў дроб ным та-
ва рам: як ка жуць, аў чын ка вы-
ра бу не вар та. Та му на ўва хо дзе 
на Жда но ві чы з бо ку Ма сю коў-
шчы ны рас кі ну ла ся ін шая ба ра-

хол ка, ку ды больш шы ро кая за 
«афі цый ную». Ад ны ганд лю юць 
ан ты ква ры я там, ін шыя пры но-
сяць ста рыя рэ чы з до му. Ёсць 
у на яў нас ці і ба бу лін хэнд мэйд. 
Цэ ны ніз кія, але вя лі ка га пры-
быт ку з дзя сят ка бу кі ніс тыч ных 
кніг, са вец кіх шкля нак, дроб най 
тэх ні кі не атры ма еш.

— Гэ та дру гое «По ле цу-
даў»? — пы та ю ся ў муж чы ны, 

у яко га та ва ру на ты сяч 300. — 
Мож на ска заць і так. Мно гія па-
ўця ка лі сю ды, — не шмат слоў на 
вы каз ва ец ца су раз моў ца. Яго 
ка ле га не над та за да во ле ны ма-
і мі рос пы та мі: — Што, із ноў жур-
на ліс ты? Мы ні чо га не ска жам. 
Учо ра пры яз джа лі ка рэс пан дэн-
ты, зды ма лі, — і ён ху цень ка ад-
ва роч ва ец ца ад мя не.

Да на вяз лі вых пы тан няў і 
фо та ка мер тут ста вяц ца не тое 
каб асця рож на, а на ват абу ра-
на і гнеў на. Вы цяг ваць пра даў ца 
на раз мо ву — усё роў на, што 
рас сак рэч ваць спец аген та. Лю-
дзі га то вы да ўся го, мо гуць са-
брац ца і даць дра па ка за па ру 
хві лін. Па ба ра хол цы хо дзяць 
рэ хам «на ві ны»: маў ляў, хут ка 
пры едуць... На рэш це мне ўсміх-
ну ла ся ўда ча. «За арэн ду тут ні-
хто не пла ціць, — па дзя лі ла ся са 
мною ад на «ба ра холь шчы ца». — 
Вя до ма, ка лі та ва ру не шмат і 
шмат за яго не вы ру чыш — на 
афі цый нае «По ле цу даў» лепш 
не са вац ца. Ра ней нас мі лі цыя 
га ня ла, за раз — час ад ча су. Але 
што ра біць? Нам па ста ві лі та кія 
ўмо вы, ка лі прос та не маг чы ма 
нар маль на ганд ля ваць». На раз-
ві тан не жан чы на па ра і ла: «Хо ча-
це неш та пра даць — пры ходзь-
це сю ды. Мно гія так ро бяць».

***
На па мяць пра вы лаз ку на 

мін скі «блы шы ны ры нак» мне за-
стаў ся ды ва нок руч ной ра бо ты, 
яко га так не ха па ла ў гас па дар-
цы. Ка жуць, што на «По лі цу даў» 
мож на знай сці ўсё: ад шпіль кі да 
рэд ка га тво ру мас тац тва. На ста-
ліч най ба ра хол цы не кож ны змо-
жа за да во ліць свой плюш кін скі 
ін та рэс, але асаб лі вая ма гія ў 
гэ та га мес ца ёсць. Ха ця б та му, 
што «па лёў» ста ла два, а зна-
чыць, і «цу даў» — удвая больш.

Ка ця ры на РА ДЗЮК
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Яб лыч ны Спас — 
уся му час

БЕЗ ПА РУ ЧЫ ЦЕ ЛЯЎ 
І ДА ВЕ ДАК, АЛЕ...

Та ва рыст ва з аб ме жа ва най 
ад каз нас цю «Экс прэс Ма ні» 
атры ма ла па свед чан не аб дзяр-
жаў най рэ гіст ра цыі ў са ка ві ку 
2013 го да. Прад мет дзей нас ці — 
пра да стаў лен не крэ ды таў. Ста-
тут ны фонд — 1 міль ён руб лёў, 
які па роў ну за бяс пе чы лі за сна-
валь ні кі ТАА Ула дзі мір Су хен ка 
і Рус там Іса му дзі наў.

У офіс гэ тых ма ла дых лю-
дзей, які раз мя шчаў ся ў ад ной 
з гро дзен скіх гас ці ніц, і за ві таў 
21-га до вы Па вел. На, як яму 
зда ва ла ся, вы гад ных умо вах (ні 
па ру чы це ляў, ні да вед кі аб да-
хо дах не за па тра ба ва лі) ён па-
зы чыў 2 міль ё ны руб лёў — на 
адзен не і пра дук ты хар ча ван ня. 

З улі кам 2% ад су мы крэ ды ту за 
кож ны дзень ка ры стан ня гра-
шы ма праз 10 дзён трэ ба бы ло 
вяр нуць 2 міль ё ны 400 ты сяч 
руб лёў. Ад нак свое ча со ва раз-
лі чыц ца па да га во ры ў хлоп ца 

не атры ма ла ся: маў ляў, лі та-
раль на праз не каль кі дзён пас-
ля атры ман ня па зы кі зволь ніў-
ся з за во да і скла ла ся цяж кае 
ма тэ ры яль нае ста но ві шча. А з 
«Экс прэс Ма ні», як толь кі па ды-
шоў тэр мін, ад ра зу ж на га да лі 
аб не аход нас ці вяр тан ня крэ ды-
таў і вы пла ты пра цэн таў. Тлу ма-
чэн не, што клі ент зро біць гэ та 
ў блі жэй шы час, па зы чаль ні каў 

не за да во лі ла. Паў лу па гра жа лі 
су дом, зва ро там у ор га ны ўнут-
ра ных спраў. Пас ля ча го на ве-
да лі ся на ква тэ ру і за бра лі па-
пку з атэс та та мі аб за кан чэн ні 
дзе вя ці кла саў шко лы, ка ле джа 
і ін шы мі да ку мен та мі. На той 
час крэ дыт ная за па зы ча насць 
уз рас ла ўжо да 3 міль ё наў 600 
ты сяч руб лёў.

Не ўза ба ве Паў лу пры зна чы-
лі су стрэ чу. У якас ці пры ві тан-
ня адзін з крэ ды то раў уда рыў 
яго ку ла ком у гру дзі, а за тым 

хлоп ца па са дзі лі ў ма шы ну і 
па вез лі... на мо гіл кі. Спы ні лі ся 
ка ля ад ной з ма гіл. Там даў жнік 
атры маў яшчэ два ўда ры, упаў 
на ка ле ні, і да яго на га жы ва та 
быў пры стаў ле ны піс та лет (як 
вы свет лі ла ся след ствам, пнеў-
ма тыч ны га за ба лон ны):

— Мы ця бе за раз за б'ем за 
тое, што не вяр та еш гро шы, і 
тут жа за ка па ем.

І кі ну лі яму ў но гі ме та ліч ны 
шуф лік:

— Ка пай!
— Што ка паць?
— Яму са бе.
...Праз 10 дзён Па вел пры нёс 

у офіс фір мы 200 ты сяч руб лёў 
і па абя цаў, што бу дзе вяр таць 
доўг част ка мі. Ад нак у «Экс-
прэс Ма ні» пра па на ва лі даў жні-
ку на ступ ны ва ры янт раз лі ку. 
Па вел з'яз джае са сва ёй ква тэ-
ры і ту ды за ся ля юц ца два хлоп-
цы, якія пла цяць за пра жы ван не 
па 50 до ла раў у ме сяц. Але не 
яму, а яго ным крэ ды то рам. Не 
згод ны? Та ды афарм ляй на ся-
бе (на су му па зы кі) бан каў скі 
крэ дыт і куп ляй у рас тэр мі ноў ку 
бы та вую тэх ні ку. Вя до ма ж, з 
яе пе ра да чай крэ ды то рам, што 
бы ло па зна ча на ў рас піс цы. 
Па еха лі ра зам па су пер мар ке-
тах, ад нак раз ме шча ныя там 
бан каў скія ўста но вы, у ад роз-
нен не ад ТАА «Экс прэс Ма ні», 
за су мня ва лі ся ў пла це жаз доль-
нас ці Паў ла і ў вы да чы крэ ды ту 
ад мо ві лі.

По тым уз нік і яшчэ адзін ва-
ры янт вяр тан ня доў гу — паў го-

да па пра ца ваць у ней кай вёс цы. 
Але на той мо мант уза е ма ад но-
сі на мі гэ тых крэ ды то раў са сва і мі 
клі ен та мі ўжо за ці ка ві лі ся пра ва-
ахоў ныя ор га ны. Як ака за ла ся, 

не толь кі для Паў ла гор кі мі сля-
за мі абяр ну ла ся гэ тае «су пра-
цоў ніц тва».

З ПА ГРО ЗА МІ І... 
МА ЛА ТКОМ

У пры ват нас ці, сур' ёз ныя не-
пры ем нас ці ча ка лі жы хар ку аб-
лас но га цэнт ра Ірэ ну. Па ста ян на-
га мес ца пра цы ў яе не бы ло: як 
ку піць да чцэ су кен ку на школь-
ны вы пуск ны ве чар? Жан чы на 
ўба чы ла на эк ра не тэ ле ві за ра 
бя гу чы ра док аб пра да стаў лен-
ні ка рот ка ча со вых крэ ды таў і 
на кі ра ва ла ся ў фір му «Экс прэс-
Ма ні», дзе па зы чы ла на 10 дзён 

1 міль ён руб лёў. Але з вяр тан-
нем паў ста ла праб ле ма. І што ро-
бяць крэ ды то ры? Зва ро таў у суд 
у гэ тым, як і ў ін шых вы пад ках з 
даў жні ка мі, не бы ло. Спа чат ку 
ў Ірэ ны за бра лі да ма вую кні гу і 
тэх ніч ны паш парт на до ма ўла-
дан не. А по тым пры му сі лі на пі-
саць рас піс ку, што ка лі яна да 
пэў на га тэр мі ну не вер не доўг, то 
яе не ру хо мая ма ё масць і зя мель-
ныя ўчаст кі пе ра хо дзяць ад на му 
з ра бот ні каў ТАА «Экс прэс Ма ні». 

Пры гэ тым сур' ёз насць на ме раў 
Ірэ не па цвер дзі лі дву ма ўда ра мі 
ма ла тком па яе ка ле не.

Суд Ле нін ска га ра ё на Грод-
на ква лі фі ка ваў дзе ян ні Ула-
дзі мі ра Су хен кі, Рус та ма Іса-
му дзі на ва і іх са ўдзель ні ка 
Яў ге на Пры ма ко ва як пры мус 
да вы ка нан ня да га вор ных аба-
вя за цель стваў з пры мя нен нем 
гвал ту. Па ка ран не кож на му — 
5 га доў па збаў лен ня во лі. 
Аб лас ны суд, раз гле дзеў шы 
ка са цый ную скар гу, па кі нуў 
пры га вор без змя нен ня, праў-
да, у су вя зі з ам ніс ты яй тэр мін 
зня во лен ня двум асу джа ным 
на год ска ро ча ны.

На мес нік стар шы ні су да Ле-
нін ска га ра ё на Грод на Ула дзі-

мір ЯН КОЎ СКІ:

— Трэ ба жыць па срод ках. 
Нель га браць у доўг, не ма ю чы 
ўяў лен ня аб кры ні цах вяр тан ня 
крэ ды ту. Пры гэ тым, ка лі ўсё 
ж му сіш звяр нуц ца па па зы ку, 
не аб ход на па раў ноў ваць пра-
па но вы роз ных фі нан са вых 
уста ноў. Ад нак та кое ўра жан-
не, што не ка то рыя лю дзі пе рад 
пад пі сан нем крэ дыт на га да га-
во ра на ват яго не чы та юць. Як 

у гэ тых вы пад ках з ка рот ка ча-
со вы мі па зы ка мі. Зда ва ла ся б, 
дро бязь — 2%. Але ж гэ та — за 
кож ны дзень ка ры стан ня крэ-
ды там. А га да вая стаў ка, та кім 
чы нам, прос та ка ла саль ная — 
720%. Ня ўжо гэ та га не вар та 
ўліч ваць, асаб лі ва ка лі зна хо-
дзіш ся ў цяж кім ма тэ ры яль-
ным ста но ві шчы і не ўпэў не ны 
ў свое ча со вым вы ка нан ні да га-
вор ных аба вя за цель стваў?

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Сён ня ў По лац ку гран ды ёз на свят ку юць Яб-
лыч ны Спас. Эпі цэнтр ра ён на га свя та — на-
ва кол ле Свя та-Па кроў скай царк вы. Пас ля 
тра ды цый на га асвя чэн ня яб лы каў у го ра-
дзе бу дуць рэа лі за ва ны аж дзе сяць тэ ма-
тыч ных пра ек таў.

— Адзін з іх — твор чы пра ект «Appleart», вы ні-
кам яко га ста нуць яб лыч ныя па но. У пра ек це «Яб-
лыч нае раз до лле» возь муць удзел прад пры ем ствы 
ганд лю, пе ра пра цоў чай пра мыс ло вас ці. Бу дзе ар-
га ні за ва ны про даж пла до ва-ягад най пра дук цыі, 
пе чы ва з яб лы ка мі, со каў. Ар га ні зу юць дэ гус та цыю 
і ку лі нар ныя май стар-кла сы па вы ра бе яб лыч ных 
дэ сер таў, са ла таў, шар лот кі і ін шых пі ра гоў, яб лыч-
на га тор та, кач кі ў яб лы ках, мо ча ных яб лы каў.

У рам ках пра ек та «Яб лыч ная за баў ка» прой-
дуць кон кур сы ў на мі на цы ях «Са мы вя лі кі яб лык», 
«Са мы смач ны яб лык» і «Са мая вя лі кая коль касць 
га тун каў». А на «Яб лыч ным мік се» бу дзе прэ зен та-
ва на вы ста ва дэ ка ра тыў на-пры клад най твор час ці, 
дру ка ва най пра дук цыі і лі та ра ту ры, — па ве да мі ла 
«Звяз дзе» Ва лян ці на УЛА СЕН КА, га лоў ны спе-
цы я ліст ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і 
па спра вах мо ла дзі По лац ка га рай вы кан ка ма.

Прой дзе і вя сё лая спар тыў ная ак цыя 
«Applemіlіtaryholіday», пад час якой ар га ні за ва на 
страль ба па яб лы ках, спа бор ніц тва на са мае хут-
кае па глы нан не яб лы каў, кон курс на вы ра за нне 
са май доў гай яб лыч най лу пі ны і ін шыя.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  ��

Крэ дыт ны доўг «вы бі ва лі» на мо гіл ках
ПРА ЛЁГ КА ДА СТУП НЫЯ ПА ЗЫ КІ З ЦЯЖ КІ МІ НА СТУП СТВА МІ

Адзін з крэ ды то раў уда рыў хлорца ку ла ком 
у гру дзі, а за тым яго па са дзі лі ў ма шы ну 
і па вез лі... на мо гіл кі. 

Пры му сі лі на пі саць рас піс ку, што ка лі Ірэна 
да пэў на га тэр мі ну не вер не доўг, 
то яе не ру хо мая ма ё масць пе ра хо дзіць ад на му 
з ра бот ні каў ТАА «Экс прэс Ма ні». 

ДА ВЕ ДА МА
З0 чэр ве ня сё лет ня га го да Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад пі саў 

Указ № 325 «Аб пры цяг нен ні і пра да стаў лен ні па зык, дзей нас-
ці мік ра фі нан са вых ар га ні за цый». Гэ ты да ку мент пры ня ты, каб 
вы клю чыць не доб ра сум лен ную дзей насць юры дыч ных асо баў у 
сфе ры пры цяг нен ня срод каў гра ма дзян і пра да стаў лен ня ім па-
зык і скі ра ва ны на пе ра ары ен та цыю мік ра фі на са вых ар га ні за цый 
(МФА) са спа жы вец ка га крэ ды та ван ня на пад трым ку ма ло га і ся-
рэд ня га прад пры маль ніц тва. У пры ват нас ці, уво дзіц ца за ба ро на 
на рэ гу ляр нае пра да стаў лен не ка мер цый ны мі ар га ні за цы я мі (за 
вы клю чэн нем лам бар даў) ка рот ка тэр мі но вых па зык фі зіч ным 
асо бам на спа жы вец кія мэ ты. За ма ца ва ны нор мы па аба ро не 
пра воў спа жыў цоў па слуг МФА. На прык лад, у да га во ры па зы кі 
па він на быць ука за на га да вая пра цэнт ная стаў ка, каб клі ент мог 
па раў наць гэ тыя ўмо вы крэ ды та ван ня з ін шы мі. На цы я наль ны 
банк на дзя ля ец ца паў на моц тва мі па раз гля дзе зва ро таў спа жыў-
цоў па слуг МФА.

Указ № 325 ус ту пае ў сі лу ў поў ным аб' еме з 1 сту дзе ня 
2015 го да. Ка мер цый ныя ар га ні за цыі, якія ажыц цяў ля юць ця пер 
дзей насць па рэ гу ляр ным пра да стаў лен ні па зык, па він ны пры-
вес ці яе ў ад па вед насць з гэ тым да ку мен там. Аль бо за няц ца 
ін шай дзей нас цю.

У Грод не за вяр шы лі су до вы раз гляд кры мі наль най спра вы, 
звя за най з пра да стаў лен нем мяс цо вым ТАА «Экс прэс Ма ні» 
фі нан са вых па зык сва ім клі ен там і да лей шы мі дзе ян ня мі ў 
да чы нен ні даў жні коў. Ад на го з іх «вы хоў ва лі» ку ла ка мі і пры-
во зі лі на мо гіл кі. У дру гім вы пад ку не пла цель шчы цу бі лі па 
ка ле не ма ла тком і пры му ша лі пі саць рас піс ку аб пе ра да чы 
ўсёй сва ёй не ру хо мас ці і зя мель ных участ каў.

Не пра пус ці це!Не пра пус ці це!  ��

ЗАБАЎКІ 
З НАГОДЫ

Уласны ін та рэсУласны ін та рэс  ��

ЗНАЙ СЦІ ЖА ДА НЫ «ХЛАМ», 
або Рэ пар таж з «По ля цу даў»

Да на вяз лі вых пы тан няў і фо та ка мер тут 
ста вяц ца не тое каб асця рож на, а на ват абу ра на 
і гнеў на. Вы цяг ваць пра даў ца на раз мо ву — 
усё роў на, што рас сак рэч ваць спец аген та. 

У пра даў цоў мож на знай сці ра ры тэ ты, 
якім бы лі б ра ды шмат лі кія му зеі.

Цэ ны на ста ра даў нія ста ло выя пры бо ры 
пры му ша юць за ду мац ца.

Ка ва па цэ нах, ні жэй шых за ма га зін ныя, вы дат на пра да ец ца.

Якія та ва ры пра па ну юць на вя до май мін скай ба ра хол цы?
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Пра ва слаў ная Царк ва ад зна чае тры свя ты ў го нар Ісу са 
Хрыс та і Ба га ро дзі цы з наз вай Спас (ад руск. «спаситель»). 
У на род най куль ту ры кож ны з гэ тых дзён быў пе ра асэн са ва ны 
і атры маў сваю наз ву: 14 жніў ня — Ма ка вы (ці Мя до вы) Спас; 
19 жніў ня — Яб лыч ны Спас; 29 жніў ня — Хлеб ны, Арэ ха вы 
Спас, Спас на па лат не. Гэ тыя свя ты аб' яд ноў ва юц ца Ус пен-
скім пост ам (14-29 жніў ня).


