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На двор'еНа двор'е

ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ ЗАЎТ РА!
Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 13 лі пе ня ў абл-

вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту з 9.00 да 12.00 пра вя дуць:
 на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Анд рэй 

Ана то ле віч КЛЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;
 стар шы ня ВІ ЦЕБ СКА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч ЦЯ РЭНЦЬ ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;
 кі раў нік спраў ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Але на 

Ула дзі мі ра ўна КЛІЧ КОЎ СКАЯ. Тэл. 8 023 233 12 37;
 на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Вік тар Анд рэ е віч ЛІС КО ВІЧ. Тэл. 8 015 273 56 44;
 на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Рус лан Вік та ра віч ПА РХА МО ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;
 на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Сяр гей 

Пя то ро віч НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;
 пер шы на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма 

Фё дар Вік та ра віч РЫ МА ШЭЎ СКІ. Тэл. 8 017 222 44 44.

ЭКА НО МІМ 
30—40 % НА АБ' ЁМАХ 
І РАС ПРО ДА ЖАХ

Звы чай ны ча ла век куп-
ляе пра дук ты ап то вы мі 
пар ты я мі вель мі рэд ка, хі ба 
што па вя лі кіх свя тах. Але 
ве даць ап то выя цэ ны ўсё 
роў на ка рыс на. Гэ та ме на ві-
та тая мя жа, да якой мо гуць 
па тан нець та ва ры ў роз ні цы 
на рас про да жах і ак цы ях.

Пад гле дзім ап то выя цэ ны 
на сай це ад на го спе цы я лі-
за ва на га ма га зі на. Ад ра зу 
мы гля дзім на «га ра чыя» 
па зі цыі — гэ та цу кар. Кі ла-
грам вышэйназванага пра-
дук ту сён ня тут каш туе ад 
98 ка пе ек. Яй ка ку ры нае ў 
оп це — ад 75—80 ка пе ек за 
1 дзя ся так, а ў ін тэр нэт-кра-
ме — дак лад на та кія ж яй кі 
той жа фаб ры кі — 1,99 руб-
ля за дзя ся так (а вось па 
ак цыі — ужо 1,09 руб ля). 
Кі ла грам бло ка вай ма ро-
жа най яла ві чы ны пра па ну-
ец ца ад 3 да 9 руб лёў, а кі ло 
туш кі ку ры цы — за 3 руб лі 
15 ка пе ек. Спіс мож на пра-
цяг нуць, ад нак цэ ны оп ту 
заў сё ды бу дуць пры кмет-
на ні жэй шыя за роз ні цу. Ці 
мо жа лю бы ах вот ны ку піць 
пра дук таў ці гас па дар чых 
та ва раў па ап то вых цэ нах? 
Не ўсё, не заў сё ды, але 
мо жа. Не ка то рыя ап то выя 
фір мы ма юць сваю роз ні цу, 
дзе пра да юць та ва ры з мі ні-
маль най на цэн кай. Ча сам па 
ца не вы твор цы, так, як са мі 
на бы ва юць та вар са зніж кай 
ад за вад ской ца ны.

— Не як раз па тэ ле ві за-

ры па каз ва лі пе ра да чу аб 

япон скіх хат ніх гас па ды-

нях, — рас казвае пен сі я-

нер ка Свят ла на А. — Дык 

вось яны куп ля юць пра-

дук ты ра зам на ап то вых 

ба зах. А мы чым гор шыя? 

Мы з су сед ка мі час та ка а-

пе ру ем ся, ка лі трэ ба ку піць, 

на прык лад, цу кар. Куп ля ем 

на пя ця рых 50-кі ла гра мо вы 

мя шок цук ру. Кож най гас па-

ды ні кі ла грам абы хо дзіц ца 

знач на тан ней.

На ап то вых ба зах і рын-
ках мае сэнс куп ляць пра-
дук ты, якія ў гас па дар цы па-
трэб ныя па ста ян на і тэр мін 
пры дат нас ці якіх вы тры мае 
па ру-трой ку ме ся цаў за хоў-

ван ня. Акра мя цук ру і му кі, 
на «ап тоў цы» мож на ўзяць 
скрын ку сла неч ні ка ва га 
алею, чай, кру пы. А вось 
за тар ва ц ца за ма ро жа ны мі 
пра дук та мі не вар та, на ват 
ка лі ап то выя цэ ны вель мі 
па ваб ныя.

— Не як раз я ўзя ла 

пяць пач каў за ма ро жа ных 

ку ры ных кат лет, у іх за -

кан чваў ся тэр мін рэа лі за-

цыі, і пра да вец ад да ваў 

амаль дар ма, — ус па мі нае 

Свят ла на. — І вось ад ной чы 

ў нас у до ме на цэ лы дзень 

ад клю чы лі элект рыч насць. 

Бы ло ле та. Ха ла дзіль нік па-

цёк, і да ве ча ра ўсе гэ тыя 

кат ле ты пе ра тва ры лі ся ў 

смяр дзю чую ма су.

Ёсць ап то ва-роз ніч ныя 
кра мы ніз кіх цэн, у якіх усё 
прос та, ча сам бед на з раз-
на стай нас цю, але вель мі 
тан на. Не ка то рыя пра дук ты 
тут на 30 %—40 % тан ней-
шыя, чым у мно гіх ста ліч ных 
кра мах.

ТОЛЬ КІ ЛІЧ БЫ 
І НІ Я КІХ ЭМО ЦЫЙ

Ці вы гад на куп ляць оп там 
у звы чай ных гі пер мар ке тах і 
кра мах? З пунк ту гле джан-
ня арыф ме ты кі — вы гад на, 
але не асаб лі ва. У тра ды-
цый ным ганд лі ёсць зніж кі 
для па ста ян ных па куп ні коў, 
але звы чай на гэ та не каль кі 
пра цэн таў па дыс конт ных 
кар тах. Ад нак ёсць ак цыі, 
рас про да жы, «та ва ры дня» 
і мност ва ін шых «смач ных 
плю шак». Пад час ак цый ак-
ту аль на ўсё на пі са нае вы-
шэй пра ап то выя кра мы.

Най важ ней шае аб ме жа-
ван не ап то вых па ку пак за-
клю ча ец ца ў тым, што так 
мож на на бы ваць толь кі пры-
дат ныя да пра цяг ла га за хоў-
ван ню пра дук ты. Гэ та мя са 
(пры на яў нас ці ма ра зіль най 
ка ме ры), кан сер ва ва ныя 
пра дук ты, кру пы і кру пя ныя 
вы ра бы, моц ныя спірт ныя 
на поі і ві но. Пра за пас вар-
та куп ляць тыя та ва ры, якія 
звы чай на куп ля юць ра зам з 
пра дук та мі. Гэ та ту а лет ная 
па пе ра, ад на ра зо вы по суд, 
бы та вая хі мія і ін шае.

Ад нак, ка лі два літ ры 
со ку пра да юц ца па ца не 
паўтара літ ра, а сям'я вы-
пі вае толь кі адзін літр, а 
ас тат няе псу ец ца і вы лі ва-
ец ца, то гэ та не эка но мія, 

а ві да воч ная стра та. Тое ж 
да ты чыц ца ўсіх ско ра пса-
валь ных та ва раў. Та му не 
вар та куп ляць оп там са да-
ві ну, на поі (ка лі за акном 
не спя кот нае ле та, а ў вас 
у ква тэ ры не шмат дзет ная 
сям'я), ага род ні ну, хле ба-
бу лач ныя вы ра бы і мно гія 
мяс ныя паў фаб ры ка ты.

Важ ная пе ра ва га ап то-
вых за ку пак — яны час цей 
ро бяц ца не па на строі, а па 
спі се. А пла на ван не аса біс-
тых фі нан саў, як сцвяр джа-
юць экс пер ты Нац бан ка, 
эка но міць ад 15 да 50 % 
срод каў у па раў на нні са 
спан та ны мі па куп ка мі.

У чым жа мі ну сы ап то вых 
за ку пак? Яны ёсць, але, па 
боль шай част цы, не ў га-
лі не фі нан саў. Па-пер шае, 
ап то вая куп ля пра дук таў — 
гэ та аб ме жа ван не ра цы ё ну. 
У оп це скла да ней са браць 
асар ты мент да лі ка тэ саў. 
Та кая ма са вая куп ля — гэ-
та вы дат кі на за хоў ван не: 
ма ра зіль ная ка ме ра, ша фа 
і мно гае ін шае. Па-дру гое, 
за пас пра дук таў па збаў ляе 
ма біль нас ці. З ім ня зруч на 
пе ра яз джаць, ехаць у ад-
па чы нак, на да чу. І яшчэ 
адзін важ ны не да хоп, пра 
які рэд ка га во раць, — ап-
то вы шо пінг — за да валь-
нен не та кое ж блед нае, як 
ап то вы склад на фо не гі-
пер мар ке та. Ні пры га жос ці 
віт рын, ні за ля цан ня пра да-
ва чак, ні я ка га глян цу та бе, 
су цэль ны раз лік.

ДЛЯ СЯ РЭД НЯ ГА 
КЛА СА

— Мне заў сё ды зда-

ва ла ся не да рэ чнай па ра-

да па ес ці пе рад па хо дам 

у кра му, — дзе ліц ца са 

мной сяб роў ка Мар га ры та 

Іва наў на. — Але са праў-

ды, ка лі ты сы ты, спа кой-

на вы бі ра еш пра дук ты, 

а не на кід ва еш ся на ўсё, 

што апе тыт на вы гля дае і 

смач на пах не. Яшчэ па ра-

да — амаль у кож ным гі-

пер мар ке це ёсць та вар пад 

улас най ганд лё вай мар кай. 

Упа коў ка на ім, мо жа быць, 

не са мая пры го жая, за тое 

ца на ні жэй шая.

Та вар пад улас най ганд-
лё вай мар кай вы пус ка юць 
усе больш-менш буй ныя 
роз ніч ныя сет кі. Не вы дат-
коў ва ю чы срод кі на рэ кла-
му, сет кі да ма га юц ца больш 
ніз кай ца ны. Вя до ма, якасць 
у та кіх та ва раў мо жа быць 
роз най — усё за ле жыць ад 
па тра ба ван няў, якія прад'-
яў ля лі ся да вы твор цы. 
Але, як пра ві ла, пра дук ты 
атрым лі ва юц ца ня дрэн ныя. 
Так што экс пе ры мен туй це з 
пры ват ны мі мар ка мі роз ніч-
ных се так — гэ та да зво ліць 
сэ ка но міць не ма лую част ку 
ся мей на га бюд жэ ту.

КАБ БЫ ЛО 
НЯЦЯЖ КА

Вось не каль кі прос тых 
па ра д. Для па чат ку ад са-
чы це асноў ныя ар ты ку лы 
вы дат каў і па ду май це, якія 
з іх мож на ска ра ціць, а якія 
не. Ёсць рэ чы, якія прос та 
не аб ход ныя нам для псі ха-
ла гіч на га кам фор ту: для 
не ка то рых лю дзей — гэ та 
аб ноў ка раз на ты дзень, для 
ін шых — ша ка лад ка. Ад маў-
ляц ца ад та кіх лю бі мых рэ-
чаў не вар та. Гро шай, вя до-
ма, мо жа і не да ба віц ца, але 
па збаў ляць ся бе ма лень кіх 
ра дас цяў нель га — ёсць не-
бяс пе ка «са рвац ца» ў знач-
на больш буй ныя рас тра ты. 
І яшчэ: ска ра чаць вы дат кі 
трэ ба толь кі па ад ным кі рун-
ку. На прык лад, спа чат ку вы 
эка но мі це на ар ты ку ле «за-
ба вы», за тым — на воп рат-
цы. У та кім вы пад ку звыч-
ка эка но міць у вас бу дзе 
вы пра цоў вац ца па сту по ва, 
а ад чу ван не стрэ су мож на 
бу дзе па збег нуць.

Сяр гей КУР КАЧ.

КА ЛІ ТРЫ 
ЯШЧЭ НЕ ЗА ШМАТ

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

У Мюн хен з Мін ска — 
пра мым рэй сам

15 лі пе ня авія кам па нія «Бел авія» ад крые пер шы рэйс 

па марш ру це Мінск — Мюн хен.

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе пе ра воз чы ка, па лё ты ту ды 
бу дуць вы кон вац ца на рэ гу ляр най асно ве ча ты ры ра зы на 
ты дзень з вы ле там з Мін ска па па ня дзел ках, чац вяр гах, 
пят ні цах і ня дзе лях і пры быц цём у Між на род ны аэ ра порт 
Мюн хен у 13.35.

Зва рот ны рэйс з Мюн хе на пла ну ец ца вы кон ваць з вы-
ле там у 14.15 і пры лё там у На цы я наль ны аэ ра порт Мінск у 
17.15. Час для ўсіх аэ ра пор таў ука за ны мяс цо вы.

Па лё ты пла ну ец ца ажыц цяў ляць на кам фар та бель ным 
авія лай не ры Embraer 175 умя шчаль нас цю 76 мес цаў. Час 
зна хо джан ня ў па вет ры скла дзе ка ля дзвюх га дзін.

Кошт авія бі ле таў пры на быц ці на сай це авія пе ра воз чы ка 
ў адзін бок скла дзе ад 115 еў ра, уклю ча ю чы так сы і збо ры, 
і ад 225 еў ра — ту ды-на зад. Бі ле ты ўжо да ступ ныя на сай це 
www.belavіa.by.

На сён няш ні дзень бе ла рус кі авія пе ра воз чык вы кон вае 
рэ гу ляр ныя рэй сы на на ступ ных ня мец кіх на прам ках: Бер-
лін, Франк фурт і Га но вер.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да

ХО ЛАД НА 
НЕ ПА СЕ ЗО НЕ

Тэм пе ра тур ны фон бу дзе ўтрым лі вац ца 
на 3—5 гра ду саў ні жэй 

за клі ма тыч ную нор му лі пе ня
У чэр ве ні мы зне ма га лі ад спё кі, пра сі лі со ней ка 

быць менш га ра чым. Але прый шоў лі пень і ўсё 

змя ні ла ся. Даж джы, на валь ні цы, сла бы ту ман 

і да лё ка не лет няе на двор'е. І цяп лей па куль 

не бу дзе. У блі жэй шыя дні на тэ ры то рыю 

кра і ны пра цяг не па сту паць па вет ра ная ма са з 

поў на чы Еў ро пы, так што раз ліч ваць на цяп ло не 

пры хо дзіц ца. Праў да, у вы хад ныя дні даж джоў 

бу дзе менш, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 

кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і 

ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 
прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных ра ё нах 
з на валь ні ца мі. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ад 
плюс 16 да плюс 22 гра ду саў. А вось у су бо ту ўна чы бу-
дзе пе ра важ на без апад каў. Удзень у асоб ных ра ё нах 
кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы мыя 
на валь ні цы. У нач ныя і ра ніш нія га дзі ны ча ка ец ца сла бы 
ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 5—12 цяп ла, 
удзень — плюс 16—23 гра ду сы. У ня дзе лю мес ца мі не 
абы дзец ца без ка рот ка ча со вых даж джоў, удзень у асоб-
ных ра ё нах маг чы мыя на валь ні цы. У нач ныя і ра ніш нія 
га дзі ны мес ца мі ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 7 да плюс 14 гра ду саў, 
удзень — 15—22 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 
у па ня дзе лак у асоб ных ра ё нах прой дуць ка рот ка ча со-
выя даж джы, удзень маг чы мыя на валь ні цы. Уна чы і ра ні-
цай мес ца мі маг чы мы сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе 7—13 цяп ла, днём — ад плюс 16 да плюс 
23 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Па вод ле ін фар ма цыі На цы я-

наль на га ста тыс тыч на га ка мі-

тэ та, ін дэкс спа жы вец кіх цэн 

на та ва ры і па слу гі ў чэр ве ні 

гэ та га го да ў па раў на нні з 

ма ем склаў 99,9 %, са снеж-

нем мі ну ла га го да — 102,9 %. 

Сё ле та гэ та пер шы раз, ка лі 

цэ ны зні зі лі ся. Па пя рэд ні раз 

дэ фля цыя ў нас бы ла ў лі пе ні 

мі ну ла га го да.

У маі цэ ны на хар чо выя та ва ры зні-
зі лі ся на 0,4 %. Не хар чо выя та ва ры 
не змя ні лі ся ў ца не (з па чат ку го да 
па да ра жэ лі на 2,3 %), а па слу гі па да-
ра жэ лі на 0,4 %.

Ся род пра дук таў хар ча ван ня най-
больш ад чу валь на па тан не лі све жая 
бе ла ка чан ная ка пус та (на 55,65 %) і 
све жыя агур кі (на 45,49 %). Ца на зні-
зі ла ся і на све жыя па мі до ры, са лод кі 
пе рац, рэп ча ты лук. У цэ лым га род ні-
на па тан не ла на 26,85 %. Па да ра жэ лі 
буль ба (на 54,99 %), бу ра кі (на 22,54 %) 
і морк ва (на 13,75 %). У цэ лым пра-
дук ты хар ча ван ня і без ал ка голь ныя 
на поі па тан не лі на 0,62 %. Ты ту нё выя 
вы ра бы ста лі да ра жэй шыя на 0,38 %, 
ал ка голь ныя на поі — на 1,2 %.

На га да ем, што ў маі ін фля цыя 
скла ла 0,3 %. Па пла нах ура да, сё-
ле та цэ ны па він ны вы рас ці не больш 
чым на 5 %. Ра зам з тым ін фля цый ныя 

ча кан ні на сель ніц тва па-ра ней ша му 
вы со кія. Толь кі 20 пра цэн таў бе ла ру саў 
лі чыць, што ў най блі жэй шыя 12 ме ся-
цаў цэ ны бу дуць рас ці па воль ней, чым 
ця пер. Ас тат нія апы та ныя На цы я наль-
ным бан кам упэў не ныя, што ін фля цыя 
за ста нец ца на ця пе раш нім уз роў ні.

Сё ле та ў маі ў на шай кра і не з'я віў ся 
экс перт ны са вет па пы тан нях цэн і та ры-
фаў, у які ўвай шлі прад стаў ні кі Мі ніс тэр-
ства ан ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня і 
ганд лю, Нац бан ка, Бел ста та і праф саю-
заў. У пер шую чар гу гэ ты са вет бу дзе 
пры гля дац ца да цэн на жыл лё ва-ка му-
наль ныя па слу гі, на бен зін, су вязь і пра-
езд у гра мад скім транс пар це.

Сяр гей КУР КАЧ.

Вось і прый шла дэ фля цыя
У на шай кра і не ўжо тра ды цый на ў па чат ку ле та на зі ра ец ца зні жэн не цэн


