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Ва ле рый МІЦ КЕ ВІЧ, 
на мес нік кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та:

«Ін фар ма ты за цыя да зва ляе 
зна хо дзіць но выя шля хі 
вы ра шэн ня пры клад ных 
за дач у пра ва вой сфе ры, 
слу жыць доб рым ім пуль сам 
для ўдас ка на лен ня 
нар мат вор чай і 
пра ва пры мя няль най 
дзей нас ці, спры яе 
па вы шэн ню эфек тыў нас ці 
на цы я наль на га 
за ка на даў ства. Бе ла русь, 
пры зна ю чы ве лі зар ны 
па тэн цы ял ін фар ма ты за цыі, 
пра во дзіць дзяр жаў ную 
па лі ты ку, на кі ра ва ную на 
ак тыў нае ўка ра нен не гэ тых 
тэх на ло гій у жыц цё, 
у тым лі ку ў пра ва вую сфе ру. 
Сён ня ў кра і не комп лекс на 
вы ра ша ны пы тан ні 
за бес пя чэн ня юры дыч ных і 
фі зіч ных асоб ак ту аль най 
пра ва вой ін фар ма цы яй у 
элект рон ным вы гля дзе».
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«Надзея»

Сфера паслуг: 
ад прыватнага 
да агульнага
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«Ка лі ёсць у га зе ты 
шчы ра ад да ны 
пад піс чык, то гэ та я...»
З та кіх вось 
пры знан няў 
па чы на юц ца мно гія 
ліс ты ў рэ дак цыю 
і мно гія, на ват... 
вы пад ко выя, 
зна ём ствы.

У апош нім ро зыг ры-

шы пры зоў на бор са до ва-

га ін стру мен ту No Brand 

вый гра ла Лі дзія Ва сі леў-

на ДРА БА з аг ра га рад ка 

Ча пу кі Мёр ска га ра ё на і, 

вя до ма ж, уз ра да ва ла ся. 

А вось каб пад' ехаць ды за-

браць... За бліз кі свет...

На шчас це, у Лі дзіі Ва-

сі леў ны ёсць сяст ра — 

Ра і са Ва сі леў на. І ў той у 

Мін ску — дзе ці. Вось і су мяс ці ла яна ня-

доў гае гас ця ван не ў іх з ка рот кім ві зі там 

у рэ дак цыю, дзе рас ка за ла, што «Звяз-

ду» яе ма лод шая вы піс вае га доў 25, а то 

і бо лей, што га зе та вель мі па да ба ец ца 

ўсёй сям'і: гас па да ру Мі ка лаю (па пра фе-

сіі ён кі роў ца і ста рэй шы на ву лі цы), да чцэ 

Тац ця не, сы ну Яў ге ну, які жы ве ця пер 

асоб на, пра цуе га лоў ным 

ін жы не рам на «По лацк-

га зе» і вы хоў вае слаў ную 

да чуш ку Да шач ку, што 

са ма на ша пад піс чы ца 

ўсё жыц цё на стаў ні чае 

ў Ча пу коў скай ся рэд няй 

шко ле, што ву чы ла ў тым 

лі ку на шу ша ноў ную ка-

ля жан ку Над зею Дрынд-

ро жык, што дом Дра баў 

з ран няй вяс ны па та нае 

ў квет ках... І не толь кі. А 

та му звяз доў скі прыз у 

вы гля дзе на бо ру са до ва-

га ін стру мен ту, вя до ма ж, 

спат рэ біц ца.

А яшчэ ша ноў ная Ра і са 

Ва сі леў на з ах во тай... сфа-

та гра фа ва ла ся, бо, ска за-

ла, што з сяст рой яны, як 

дзве кроп лі ва ды і ўсё жыц цё — ру ка аб 

ру ку, і ў бя дзе, і ў ра дас ці.

...На пы тан не, ці шчас лі выя, роз ныя лю-

дзі і ў роз ныя ча сы ад каз ва юць па-роз на му, 

але най час цей — услед за Жва нец кім — 

ад моў на.

Сёст ры на тое ж пы тан не, ад каз ва юць: 

«Так». І ма юць, як вы гля дае, ра цыю.

Пад піс ка-2018Пад піс ка-2018  

ШЧАС ЛІ ВЫЯ...

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  

З «плас ты кам» 
за мя жу

Рэ аль на на ват вяр нуць 
ня пра віль на спі са ныя там гро шы

Хут ка се зон ад па чын каў, мно гія па едуць за мя-

жу і возь муць з са бой бан каў скія карт кі. Вя до ма, 

з імі зруч ней, чым з на яў ны мі. Але трэ ба дзей ні-

чаць ра зум на, каб не су тык нуц ца з цяж кас ця мі і 

не за стац ца ў чу жой кра і не без гро шай.

«Каз кі ўсё гэ та», — ска жа да свед ча ны ка рыс таль-

нік карт кі. На са май спра ве не. Та кіх гіс то рый ма са. 

Са мая рас паў сю джа ная праб ле ма — вы па спра ба-

ва лі неш та апла ціць па карт цы, але тран зак цыя не 

прай шла. По тым вы свят ля ец ца, што «плас тык» быў 

за бла ка ва ны. Ці яшчэ ад на скла да насць: у не ка то-

рых кра і нах (на прык лад, Кі таі ці Япо ніі) бан ка ма ты 

не пры ма юць ча ты рох знач ны пін-код, а па тра бу юць 

шас ці знач ны. Аль бо не счыт ва юць карт кі са мых рас-

паў сю джа ных пла цеж ных сіс тэм — Vіsа і MаstеrСаrd. 

Што ра біць?

Якую карт ку вы браць?
Наш экс перт без на яў ных пла ця жоў, рэ гі я наль ны 

ме не джар Vіsа ў Бе ла ру сі, Азер бай джа не і Мал до ве 

Ігар КА ВА ЛЁЎ лі чыць, што вы бар за ле жыць ад кра і-

ны, у якую вы збі ра е це ся. На прык лад, у ЗША ці Япо ніі 

шмат ста рых тэр мі на лаў, дзе счыт ва ец ца толь кі карт ка 

з маг ніт най па лос кай. А вось у Вя лі ка бры та ніі ўсё на ад-

ва рот — ка сі ры з цяж кас цю спраў ля юц ца з 

карт ка мі без чы паў, ім гэ та ня звык ла. 

У ІВА НА — ПА СЯЎ НАЯ

У вёс цы Сня дзін Пет ры каў ска га ра ё на — час сяў бы. 

Сё ле та вя лі кая ва да з Пры пя ці зноў пад та пі ла на се ле ны пункт. 

Ня гле дзя чы на кап ры зы пры ро ды, вяс коў цы ўсё роў на дба юць 

пра свае ага ро ды і сот кі. Не ка то рыя з іх ужо не ма юць сі лы, 

каб на вес ці па ра дак на зям лі і па са дзіць буль бу, па мі до ры і агуркі. 

І та ды ім да па ма га юць са цы яль ныя ра бот ні кі. 

Іван РУБ ЧЭЎ СКІ, пад апе кай у яко га зна хо дзяц ца сем пен сі я не-

раў і ін ва лі даў, свое ча со ва пра во дзіць па сяў ную, не за бы ва ю чы 

пра кож на га па да печ на га. На гэ тым здым ку Іван 

да па ма гае сям'і Ні ны ЗА НКЕ ВІЧ. СТАР. 4
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Вось так, не на вяз лі ва, мы на гад ва ем чы та чам, што па ча ла ся но вая пад піс ная 
кам па нія і што, афор міў шы пад піс ку на «Звяз ду», мож на не толь кі пяць ра зоў 
на ты дзень атрым лі ваць га зе ту, але і вый граць каш тоў ныя пры зы.

Чаго не хапіла 
на 

«Еўрабачанні»?
СТАР. 13


