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• Пра цоў ныя пен сii ў 

Бе ла ру сi ў вы нi ку пе ра-

раз лi ку з 1 жнiў ня па вя лi-

чац ца ў ся рэд нiм на 10 %. 

Гэ та пра ду гле джа на ўка-

зам, якi 17 лi пе ня пад пi саў 

Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

• Сэр віс ная зо на для 

гра ма дзян, якія пе ра ся-

ка юць мя жу, ад кры ла ся 

ў пунк це про пус ку «Но-

вая Гу та».

• Удас ка на ле нае ко-

ла вае ша сі з гід ра ме ха-

ніч най пе ра да чай для 

ма дэр ні за ва най сіс тэ мы 

«Па ла нэз-М» па спя хо ва 

вы тры ма ла дзяр жаў ныя 

вы пра ба ван ні.

• Ву чо ныя гіс та рыч-

на га фа куль тэ та БДУ 

ад кры лі па се лі шча ста-

ра жыт ных сла вян кан-

ца ІІ — пер шай па ло вы 

V ста год дзя на шай эры, 

па цвер дзіў шы гі по тэ зу 

іх па хо джан ня з тэ ры-

то рыі Бе ла рус ка га Па-

лес ся.

• Авія парк «Бел авія» 

па поў няць ча ты ры но выя 

Boeіng 737 MAX.

• Бе ла рус кія пра ва-

ахоў ні кі за паў го да лік ві-

да ва лі больш за 25 ін тэр-

нэт-кра маў нар ко ты каў.

КОРАТКА

ЛІЧ БА ДНЯ
На 4,5 

пра цэн та
ў па раў на нні 
з ана ла гіч ным пе ры я дам 
мі ну ла га го да вы рас ВУП 
Бе ла ру сі ў І паў год дзі, 
па ве дам ляе На цы я наль ны 
ста тыс тыч ны ка мі тэт.
Згод на з пер шай ацэн кай, 
аб' ём ВУП у бя гу чых 
цэ нах склаў BYN55,8 млрд, 
або ў су па стаў ных цэ нах 
104,5 пра цэн та да ўзроў ню 
І паў год дзя 2017 го да.
Рэ аль ныя на яў ныя 
гра шо выя да хо ды 
на сель ніц тва Бе ла ру сі 
ў сту дзе ні — маі 2018 го да 
скла лі 107,7 пра цэн та 
да ўзроў ню ана ла гіч на га 
пе ры я ду 2017-га.
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Пад піс ка-2018Пад піс ка-2018  

РЫХ ТУ ЕМ БОЧ КІ 
ЛЕ ТАМ...

Тэ ле ві за ры, ха ла дзіль ні кі, люст ры, ка ро вы і па ра ся ты, ман га лы, 

аль тан кі, тры ме ры, мік ра хва лёў кі, на бо ры са до вай мэб лі і рыш-

тун ку, чай ні кі, куль ты ва та ры, пра сы, шпа ле ры...

У даў жэз ным спі се пры зоў, якія «Звяз да» ра зы гры ва ла ся род пад-

піс чы каў, не бы ло да ня даў ня га ча су хі ба што бо чак — пры го жых, 

ду бо вень кіх, у якіх так доб ра па ста віць на зі му той жа хруст кай 

ка пуст кі, гры боў, агур коў, мо ча ных яб лы каў ці на ват 

ві на... СТАР. 7
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Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  

НА ША КЕМ ЛІ ВАСЦЬ 
РУ БЕЛЬ БЕ РА ЖЭ
Што трэ ба ве даць пра бяс пе ку 

бан каў скіх кар так
У Бе ла ру сі рас це коль касць кі берк ра дзя жоў з кар так. 

Але каб скрас ці гро шы з «плас ты ку», мах ляр па ві нен 

ве даць як мі ні мум ну мар кар ты, тэр мін дзе ян ня 

і СVV-код з ад ва рот на га бо ку. Якія яшчэ да ныя нель га 

па ве дам ляць ста рон нім асо бам і што ра біць, ка лі скра лі 

карт ку, рас каз вае наш экс перт — ды рэк тар кам па ніі 

элект рон ных пла ця жоў Аssіst Bеlаrus Вя ча слаў СЕ НІН.

КАРТ КІ БЫ ВА ЮЦЬ РОЗ НЫЯ
Па звест ках На цы я наль на га бан ка, на тэ ры то рыі кра і ны дзей-

ні чае больш за 14 млн кар так: сю ды ўва хо дзяць і ўсе зар плат ныя 

карт кі, і сту дэнц кія, і дзі ця чыя, і пен сій ныя, і ін шыя. Ка ля 70—80 % 

уся го рын ку — тыя са мыя зар плат ныя карт кі.

Бы ва юць і крэ дыт ныя карт кі. Да гэ та га ві ду плас ты ку трэ ба ад но-

сіць лю быя дзе ю чыя на тэ ры то рыі кра і ны карт кі рас тэр мі ноў кі, а іх, 

да рэ чы, ня ма ла. На прык лад, «Хал ва», «Кар та па ку пак», «Smаrt-

кар та». Функ цы я нал у лю бой з та кіх кар так прос ты — без на яў ныя 

раз лі кі. Без умоў на, што бан кі кра і ны імк нуц ца да поў ніць лю быя 

карт кі роз ны мі «плюш ка мі» на кшталт кэш бэ ку, па вы ша най пра цэнт-

най стаў кі на ас та так срод каў на бан каў скім карт-ра хун ку і гэ так 

да лей. Бы вае, што карт ку на паў ня юць та кі мі пе ра ва га мі 

і яна ста но віц ца ці пе ра хо дзіць у ста тус прэ мі яль най.
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Ёсць та кая вёс ка ў Мёр скім ра ё не — Ка ра леў скія. Тут жы ве са праўд ны 
мат рос, які, тым не менш, не мае да чы нен ня ані да мо ра, ані да ка раб лёў 

і па ра хо даў. Прос та ра бот ні каў па ром ных пе ра праў у нас так са ма на зы ва юць 
мат ро са мі. Сяр гей РУ ДАК з Ка ра леў скіх слу жыць на па ро ме і ўжо двац цаць 
два га ды звяз вае дзвін скія бе ра гі ў па сёл ку Дзіс на. Да ро га Верх ня дзвінск — 

Пра за ро кі дзя ку ю чы яго па ро му на шмат ка ра цей шая.

Мат рос Мат рос 
з Ка ра леў скіхз Ка ра леў скіх


