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(індэкс)

Удачы ў розыгрышы!

(аддзяленне сувязі)

(абавязкова)

Рых туй боч кі ле там! Са «Звяз дой»!
13 лі пе ня ся род сва іх пад піс чы каў на трэ ці квар тал 

або дру гое паў год дзе «Звяз да» ра зы грае сем ду бо вых 

бо чак ёміс тас цю 10 літ раў і ад ну (су пер прыз) — ёміс-

тас цю 30!

Не забудзьцеся за поў ніць ку пон (глядзі справа), вы-

ра заць яго і да 11 лі пе ня да слаць у рэ дак цыю на ад-

рас: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10а. А ўжо 

да лей...

Вам па шан цуе!

Пад ра бяз ныя пра ві лы гуль ні зме-
шча ны ў ну ма ры за 31 мая. Тэр мі-
ны пра вя дзен ня гуль ні — з 01.06.2018 
да 30.09.2018.

Па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст-
ра цыі № 3284 ад 25.05.2018 г., вы да дзе на 
Мі ніс тэр ствам ан ты ма на поль на га рэ гу ля-
ван ня і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Спецпраект газеты «Звязда» сумесна з РУП «Белпошта»

З чэр ве ня ў паш то выя 

скрын кі ў Бе ла ру сі 

пры хо дзяць квіт кі на 

апла ту ка му наль ных 

па слуг, у пра вым 

верх нім ку це якіх 

на не се ны QR-код. 

З яго да па мо гай за 

лі ча ныя хві лі ны мож на 

апла ціць вы стаў ле ны 

ра ху нак як праз 

ма біль ную пра гра му, 

так і на по шце.

Што та кое 
QR-код?

Гэ та анг ла моў ная аб-

рэ ві я ту ра ад слоў Quісk 

Rеsроnsе Соdе. У пе ра-

кла дзе гэ та азна чае «код 

хут ка га рэ ага ван ня». Фак-

тыч на гэ та — раз на від насць 

штрых ко да, якую счыт вае 

спе цы яль ная пра гра ма-ска-

нер. Як пра ві ла, вы ка рыс-

тоў ва юц ца яны ў смарт фо-

нах. QR-код утрым лі вае ў 

са бе ін фар ма цыю аб аб' ек-

це, да яко га ён пры вя за ны. 

Як пра ві ла, гэ та тэкс та вая 

ін фар ма цыя. QR-код скла-

да ец ца з чор ных квад ра таў 

у квад рат най сет цы на бе-

лым фо не. Па га ры зан та лі 

і вер ты ка лі ў яго «за шы ты» 

шаб ло ны, якія і ўтрым лі-

ва юць у са бе за шыф ра-

ва ны тэкст. Упер шы ню 

QR-код быў прад стаў ле ны 

ў 1994 го дзе.

Па спра бу ем апла ціць 

ка му нал ку па-но ва му. Ка-

ме ра прос цень ка га смарт-

фо на пад но сіц ца бліз ка, але 

не ўшчыль ную (ап ты маль-

на на ад лег ласць у 8—10 

сан ты мет раў) да вы явы 

QR-ко да. За пус ка ем ска-

нер ко да — у ма ім вы пад ку

да да так ужо ішоў «у кам п-

лек це» апе ра цый най сіс -

тэ мы тэ ле фо на, але на ват 

ка лі гэ та га і ня ма, то мож на 

яго спам па ваць аб са лют на 

бяс плат на ў кра ме Gооglе 

Рlау Mаrkеt. Ад на-дзве се-

кун ды — і на эк ра не з'яў-

ля ец ца спа сыл ка, па якой 

трэ ба пе рай сці да апла ты. 

Два па цвяр джаль ныя на-

ціс кі — і пе ра да мной з'яў-

ля ец ца аса біс ты ра ху нак, 

а так са ма по ле, дзе трэ ба 

ўвес ці да ныя з лі чыль ні каў 

га ра чай і ха лод най ва ды. 

Да лей кі ру ю ся ін струк цы я-

мі, якія з'яў ля юц ца на эк ра-

не. На ціс каю вір ту аль ную 

кноп ку «Апла ціць» — і ўсё, 

пра цэс за вер ша ны. Уся пра-

ца за ня ла не больш за тры 

хві лі ны. І не трэ ба ку дысь ці 

вы хо дзіць з до му.

Але што ра біць тым, хто, 

на прык лад, смарт фо на не 

мае, ці па жы лым лю дзям, 

якім з пры чы ны ўзрос ту 

ўжо скла да на за свой ваць 

но выя тэх на ло гіі? Ра шэн-

не зной дзе на. Ужо з чэр-

ве ня апла ціць ра ху нак за 

ка му наль ныя па слу гі з да-

па мо гай но вай тэх на ло гіі 

мож на бу дзе і ў не ка то рых

паш то  вых  ад  дзя  лен-

нях у Мін ску. Ска не ра мі 

QR-ко даў бу дзе аб ста ля ва-

на ў іх як мі ні мум ад но пра-

цоў нае мес ца. Што трэ ба 

бу дзе зра біць для апла ты? 

Прос та пе ра дай це апе ра-

 та ру кві тан цыю з ко дам. 

З да па мо гай ска не ра апе ра-

 тар счы тае за шыф ра ва-

ную ў ко дзе ін фар ма цыю 

і пры сту піць да апра цоў кі 

пла ця жу. Пры чым зро біць 

гэ та знач на хут чэй, чым 

па тра ды цый най схе ме. 

У чым сак рэт эка но міі 

ча су? Апе ра та ру не да-

вя дзец ца кож ны раз на бі-

раць з ну ля ліч бы аса біс-

та га ра хун ку. Гэ тая ра бо та 

ро біц ца вель мі піль на, каб 

не пе ра блы таць ра ху нак, і 

та му мо жа кры ху рас цяг-

вац ца па ча се.

Мяр ку ец ца, што з ця гам 

ча су та кіх «пра су ну тых» ад-

дзя лен няў бу дзе больш.

Ця пер маг чы масць 

апла ты з да па мо гай

QR-ко да да юць сва ім клі-

ен там Бел ін вест банк і БТА-

Банк. Ін шыя бан кі ўжо раз-

гля да юць маг чы масць да да-

ван ня не аб ход ных функ цый у 

свае ма біль ныя пра гра мы.

Ле ген дар ны трэ нер 

ганд боль най ка ман ды 

«СКА-Мінск» Спар так Мі ра но віч 

20 чэр ве ня свят куе 80-год дзе. 

40 га доў — з 1976-га па 2016 год — 

ён ад даў ста ліч най дру жы не. 

І не без пос пе ху — у па служ ным 

спі се СКА тры пе ра мо гі на 

Куб ку еў ра пей скіх чэм пі ё наў, 

двой чы — Су пер ку бак, шэсць 

ра зоў — чэм пі я нат СССР і тры — 

Ку бак СССР. У 1986 го дзе 

Спар так Пят ро віч стаў на ча ле 

збор най СССР па ганд бо ле, 

якая пры вез ла праз два га ды 

з ХХІV Алім пій скіх гуль няў 

у Се у ле ме даль най вы шэй шай 

про бы.

Ужо ў ча сы не за леж най Бе ла ру сі 

ар мей цы пад кі раў ніц твам Спар та ка 

Мі ра но ві ча вый гра лі дзе сяць ра зоў 

чэм пі я нат кра і ны, шэсць ра зоў ста на-

ві лі ся най леп шы мі ў Куб ку Бе ла ру сі і 

не ад на ра зо ва за ва ёў ва лі Ку бак Бал-

тый скай лі гі.

Пра цуе ў Мін ску і дзі ця ча-юнац кая 

спар тыў ная шко ла, якая но сіць імя 

пра слаў ле на га трэ не ра. Да юбі лею 

за слу жа на га трэ не ра БССР і СССР 

«Бел пош та» ад дру ка ва ла спе цы яль ны 

мас тац кі мар кі ра ва ны кан верт. На ім 

ад люст ра ва ныя ла га тып ганд боль на га 

клу ба «СКА-Мінск», парт рэт Спар та ка 

Мі ра но ві ча і вы явы гуль цоў клу ба.

Кан верт ад дру ка ва ны ты ра жом 

30 ты сяч эк зэмп ля раў. Па мят нае га-

шэн не ад бу дзец ца 20 чэр ве ня ў ад дзя-

лен ні паш то вай су вя зі № 1 Мін ска, што 

зна хо дзіц ца на ву лі цы Мас коў скай, 16. 

Дзе ля гэ та га Мі ніс тэр ства су вя зі і ін-

фар ма ты за цыі за пус кае ў аба ра чэн не 

па мят ны спе цы яль ны штэм пель



Пры ме раць аб ноў ку... 
на по шце 

За каз абут ку і воп рат кі праз ін тэр нэт-кра мы на бі рае 

па пу ляр насць. На ка рысць па куп ні коў іг рае вель мі 

ба га ты асар ты мент, ні жэй шы кошт і маг чы масць не 

мар на ваць час, ез дзя чы па звы чай ных ма га зі нах. 

Зрэш ты, ёсць тут і адзін мі нус. Абу так і воп рат ку трэ-

ба пры мя раць пе рад куп ляй — хто ве дае, мо жа, ча-

ра ві кі бу дуць зваль вац ца з ног або, на ад ва рот, кры ху 

ціс нуць. У звы чай най кра ме праб ле ма вы ра ша ец ца 

прос та — па ста віў рэч на па лі цу і ўзяў ін шую.

Ад чэр ве ня «Бел пош та» за пус кае но вую па слу гу па пры мер-

цы і част ко вым вы ку пе та ва ру, за ка за на га ў ін тэр нэт-кра мах. 

Ка лі ней кая аб ноў ка не па ды дзе, то яе мож на бу дзе афор міць 

на вяр тан не пра даў цу ад ра зу на мес цы. Па слу га аказ ва ец ца ў 

рам ках па ке таў па слуг E-commerce. Праў да, ска рыс тац ца но-

вай маг чы мас цю мож на па куль не ва ўсіх паш то вых ад дзя лен-

нях. Іх пад ра бяз ны спіс зна хо дзіц ца на сай це «Бел пош ты».

Вы со кая па зі цыя 
Су свет ны паш то вы са юз аб на ро да ваў па раў наль ны 

ін тэ гра ва ны ін дэкс паш то ва га раз віц ця. Са 173 паш-

то вых апе ра та раў кра ін све ту, якія ўвай шлі ў рэй тынг, 

«Бел пош та» за ня ла 32-е мес ца!

Рэй тынг скла даў ся з улі кам ча ты рох кры тэ ры яў. Гэ та 

ахоп, на дзей насць, рэ ле вант насць і ўстой лі васць.

Трой ка най леп шых паш то вых служ баў пра цуе ў Швей ца-

рыі, Ні дэр лан дах і Япо ніі. Экс пер ты Су свет на га паш то ва га 

са ю за пры зна юць, што гэ тыя тры кра і ны здо ле лі вы бу да-

ваць усё ахоп ную сет ку, якая вы клі кае най боль шы да вер і 

ўвесь час імк нец ца раз ві ваць но выя тэх на ло гіі.

Су се дзя мі ж Бе ла ру сі па рэй тын гу ста лі Хар ва тыя і Укра і -

на, якія раз мяс ці лі ся на 31-й і 33-й па зі цы ях ад па вед на.

Ся род бы лых са вец кіх рэс пуб лік пе ра сяг нуць на шу кра і ну 

ў рэй тын гу здо ле лі толь кі тры. Гэ та Эс то нія (13-е мес ца), Літ-

ва (22-е) і Мал до ва (27-е). З ас тат ніх геа гра фіч ных су се дзяў 

Бе ла ру сі больш вы со кі рэй тынг ра бо ты паш то ва га апе ра та ра 

пры свое ны Поль шчы (6-е мес ца). А вось служ бы Ра сіі і Лат віі 

па ка за лі гор шы вы нік — 37-е і 43-е мес цы ад па вед на.

АПЛА ЦІЦЬ КА МУ НАЛ КУ 
ЗА ПА РУ ХВІ ЛІН

Ма тэ ры я лы пад рых та ваў Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

У ГО НАР 
СПАР ТА КА МІ РА НО ВІ ЧА

ФілатэліяФілатэлія  

Дзень падпісчыка прайшоў учора на мінскім Галоў-
паштамце. Прадстаўнікі газет правялі прэзентацыі сваіх 
выданняў, расказалі пра новыя праекты.

На здымку: супрацоўніца аддзела падпіскі і маркетын-
гу РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» Юлія КАВАЛЁВА.
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