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Пра да вец за піс вае мне гу ка вое 

па слан не: «І гля дзі це, за бы ла вам 

ска заць. Я пра па ную так пра вес-

ці здзел ку. Я пра цую на скла дзе 

ў кам па ніі СДЭК (са праў ды та кая 

кам па нія іс нуе, зай ма ец ца экс прэс-

да стаў кай гру заў. — «Зв.»). Пра-

па ную вам зра біць апла ту праз іх 

сайт, праз раз лі ко вы ра ху нак. Ка лі 

мне прый дзе трэк-код, вы ўно сі це 

гро шы прос та на іх сайт, і яны ля-

жаць да атры ман ня і пра вер кі ва мі 

тэ ле фо на. Гэ та зроб ле на для та го 

каб... ну, рап там у вас там ней кі 

муж чы на па га ла ве кур' е ру дасць 

і ўця чэ з тэ ле фо нам. Та кія вы пад кі 

бы ва лі. Каб гэ та га не ад бы ло ся, 

пра па ную зра біць та кім чы нам». 

На мес цы «рап там у вас там ней кі 

муж чы на па га ла ве кур' е ру дасць» 

да чцэ ста ла смеш на, а я зра зу ме-

ла, што маю спра ву з дзіў на ва тым 

ча ла ве кам.

На ўся кі вы па дак пы та ю ся: а 

як за браць свае гро шы, ка лі рап-

там кур' ер не да е дзе? Пры хо дзіць 

чар го вае гу ка вое па ве дам лен не: 

«Гля дзі це, я рас тлу ма чу, як пра-

цуе гэ та сіс тэ ма. Я ў гэ тай кам па-

ніі пра цую ўжо ця гам трох га доў 

і па ста ян на ад праў ляю па сыл кі ў 

ін шыя кра і ны, ка лі лю дзі про сяць 

ці яшчэ штось ці. У гэтым выпад-

ку вы ка рыс тоў ва ец ца час цей за 

ўсё на клад ная пла та. Кур' ер у лю-

бым вы пад ку да е дзе. Вы да лі мне 

свае звест кі, я афор мі ла за яў ку 

на сай це ў элект рон ным фар ма-

це. Ка лі па сыл ку ад сар ту юць на 

скла дзе і яна бу дзе ў ма шы не ў 

кур' е ра, мне прый дзе на пош ту 

элект рон ны трэк-ну мар. Я да сы-

лаю яго вам. Вы звя ра е це ўсе да-

ныя. Ка лі ўсё пра віль на, кла дзя це 

гро шы ў рэ зерв на іх сайт. Гро шы 

ля жаць да атры ман ня і пра вер кі 

там. Ка лі кур' ер пе рад ае вам тэ-

ле фон, з'яў ля юц ца дзве кноп кі: 

ад на — так, мя не ўсё за да во лі ла, 

а дру гая — не, вяр нуць та вар пра-

даў цу і вяр нуць гро шы. Ка лі кур' ер 

пры яз джае, вы ма е це 15 хві лін 

на пра вер ку, усё агля да е це, ка лі 

вас усё за да валь няе, вы на ціс ка е-

це ад ну кноп ку. Ка лі неш та не спа-

да ба ла ся, мы да маў ля ем ся на зні-

жэн не ца ны або на ціс ка е це кноп ку 

«не» і вам вяр та юць гро шы».

Сіс тэ ма ад ра зу зда ец ца мне 

су мнеў най, і я ка жу, што не ўпэў-

не на, што на карт цы ў мя не да-

стат ко ва гро шай. Пра да вец ад каз-

вае, што га то ва скі нуць ца ну да 

1400 руб лёў — ад ра зу 100 руб лёў! 

Зда ва ла ся б, я кан чат ко ва па він на 

за глы нуць на жыў ку, але ў мя не, 

на ад ва рот, усе су мнен ні зні ка юць. 

Пі шу, што сіс тэ ма для мя не за над-

та скла да ная і ры зы ка ваць не ха-

чу. Мя не пе ра кон ва юць, што ні чо га 

скла да на га ня ма, праз пяць хві лін 

па ві нен прый сці трэк-код. «Усё, 

што ад вас па тра бу ец ца, — унес ці 

гро шы і па цвер дзіць здзел ку, ка лі 

пры е дзе кур' ер».

Са праў ды праз коль кі хві лін 

яна да сы лае ін тэр нэт-спа сыл-

ку на ста рон ку, мяр кую, што фі-

шын га вую (та кія ста рон кі ка пі-

ру юць ін тэр фейс і мас кі ру юц ца 

пад сайт рэ аль най кам па ніі, іх 

вы ка рыс тоў ва юць ін тэр нэт-афе-

рыс ты для атры ман ня звес так, 

на прык лад, та кіх як ла гін, па роль 

і да ныя бан каў скіх кар так). Яна 

з ла га ты пам СДЭК, і ні бы та мне 

ад праў ле на па сыл ка: ука за ны мае 

проз ві шча, ад рас і тэ ле фон, ну-

мар за ка зу. Мне трэ ба ўвес ці да-

ныя кар ты і апла ціць. Зра зу ме ла, 

я не збі ра ю ся. Але дзяў чы на пра-

цяг вае ціс нуць мне на сум лен не: 

«Апош нія ліч бы тэ ле фон на га ну-

ма ра пра віль ныя?», «Ка лі штось-

ці не ра зу ме е це, на пі шы це ім у 

пад трым ку праз трэк-ну мар, вам 

рас тлу ма чаць», «Ча каю ад ка зу ад 

вас», «Тэ ле фон ужо едзе да вас», 

«Ужо хві лін 10–15», «Дык вы мне 

ад ка жа це?» — дзя ся так па ве дам-

лен няў ця гам лі ча ных хві лін.

Ну а што ад ка заць? Зда ец ца, я 

ўжо да ла зра зу мець, што аплач-

ваць не бу ду. Я за хо джу на са-

праўд ны сайт кам па ніі СДЭК, увод-

жу ну мар за ка зу, які мне да сла лі. 

За каз не зной дзе ны, прад ка заль-

на пі ша мне сайт. Скрын гэ тай ста-

рон кі ад праў ляю ма ёй на стой лі вай 

су раз моў ні цы. Яна тлу ма чыць, што 

ён яшчэ не ак тыў ны, бо я не пе ра-

лі чы ла гро шы. Упэў не на, што ён 

ні ко лі і не бу дзе ак тыў ны, на ват 

ка лі б і пе ра лі чы ла. 

Пер шае, да рэ чы, што ўба чы ла 

на афі цый ным сай це СДЭК, — 

аб' яву «Ува га, мах ля ры!» А ў ёй — 

як раз амаль мой вы па дак. «Па-

ва жа ныя клі ен ты, будзь це ўваж-

лі выя і асця рож ныя. Мах ля ры, вы-

ка рыс тоў ва ю чы кам па нію СДЭК, 

уці ра юц ца ў да вер да па куп ні коў 

та ва раў. Пад вы гля дам пра даў цоў 

тэ ле фо наў, мэб лі і ін ша га на роз-

ных ганд лё вых пля цоў ках зна хо-

дзяць па куп ні коў. У па цвер джан-

не ні бы та ажыц цёў ле най ад праў кі 

та ва ру мах ля ры да сы ла юць фо та 

на клад ной кам па ніі СДЭК, на якой 

пры сут ні чае толь кі штрых-код, але 

ня ма ну ма ра на клад ной. Та кія на-

клад ныя — гэ та пад роб ка. На 

ары гі наль най на клад ной кам па ніі 

СДЭК заў сё ды ёсць ну мар ад праў-

кі для ад соч ван ня на клад ной на 

сай це. Будзь це піль ныя!» Ад праў-

ляю спа сыл ку на гэ тае па ве дам-

лен не: ка лі не ад чэ пяц ца, то хоць 

ці ка ва, чым рас тлу ма чаць.

«І што там на пі са на? Вы са мі 

пра чы та лі? Там на пі са на пра на-

клад ную без ну ма ра. У мя не па-

куль ні я кай на клад ной на ват ня-

ма!» — па ве дам лен ня мі кры чыць 

на мя не пра да вец. Мя не зноў 

про сяць пе рай сці на ссыл ку, апла-

ціць і да слаць фо та. Бо тэ ле фон, 

на хві лі нач ку, да мя не ўжо едзе. 

Ра зу мею, што прос та так ад мя-

не не ад чэ пяц ца, та му ўжо прос-

та да кан ца пра цяг ваю вы кон ваць 

на вя за ную мне ро лю не зу сім ра-

зум най жан чы ны і за даю свае на іў-

 ныя пы тан ні. Ча му нель га за пла-

ціць кур' е ру на яў ны мі гра шы ма? На 

сай це, між ін шым, на пі са на, што та-

кая маг чы масць ёсць. Ад каз ва юць, 

што за каз зроб ле ны з да па мо гай 

ін тэр нэ ту, та му і та кі від апла ты. «І 

кур' ер мо жа гро шы пры вез ці праз 

два-тры дні. А мне заўт ра крэ дыт 

за пла ціць трэ ба апош ні за ква тэ-

ру. Іпа тэ ку за крыць». Ці каў лю ся: 

ня ўжо ў Бе ла ру сі ёсць іпа тэ ка? 

«У Бе ла ру сі ня ма, у Ра сіі ёсць» (на-

са мрэч у Бе ла ру сі так са ма ёсць, 

але па мя та ем, што я не над та да-

свед ча ная жан чы на). «А, дык вы 

з Ра сіі пра цу е це?» — пы та ю ся. — 

«Не, я не пра цую з Ра сіі. У мя не ма-

ла ды ча ла век з Ра сіі. Ку піў ква тэ ру 

ў іпа тэ ку, за стаў ся апош ні пла цеж. 

Я ро дам з Бе ла ру сі, але бу ду ад-

сюль пе ра яз джаць, пе ра вя ду ся з 

гэ та га фі лі яла СДЭК у Ра сію».

Ад гэ тай жа лас лі вай гіс то рыі 

пра хлоп ца і іпа тэ ку, праз якіх пры-

хо дзіц ца пра да ваць апош ні іPhone, 

мой не да вер па ві нен кан чат ко ва 

рас таць. Але я пра цяг ваю і ўжо не 

ха ваю, што па да зраю мах ляр ства. 

Ка жу, што да сла ная мне ста рон ка 

СДЭК для апла ты фі шын га вая, і 

пы таю, ці ма гу я сха дзіць у офіс 

СДЭК і ўдак лад ніць гэ та. Мне ад-

каз ва юць, што ўжо поз на і ўсе 

офі сы кам па ніі за чы не ныя. Да лей 

у мя не яшчэ дзя сят кі пы тан няў, 

на якія мне цярп лі ва ад каз ва юць:  

яшчэ і яшчэ тлу ма чаць пра трэк-ну-

мар, які аба вяз ко ва ак ты ві зу ец ца, 

і я зма гу ад са чыць сваю па сыл ку, і 

пра служ бу пад трым кі, у якую з гэ-

тай ста рон кі мож на на пі саць і дзе 

ча ка юць ма іх пы тан няў, і пра тое, 

што кур' ер аба вяз ко ва да е дзе, 

ня гле дзя чы на тое што абя ца ныя 

2,5 га дзі ны даў но прай шлі. На ват 

пас ля ма іх слоў, што ўсё гэ та мах-

ляр ства, мя не пе ра кон ва юць, што 

не. Шмат га дзін ная пе ра піс ка аб-

ры ва ец ца а вось май га дзі не ве ча-

ра, толь кі пас ля май го апош ня га 

на хаб на га па ве дам лен ня пра тое, 

што я пра кан суль та ва ла ся ў мі лі-

цыі, і мне па ра і лі ні чо га не аплач-

ваць, бо на ват ка лі апла чу, тэ ле-

фон на ўрад ці атры маю.

Як рас каз ва юць прад стаў ні кі 

«Ку фа ра», у асноў ным мах ля ры 

вы ка рыс тоў ва юць стан дарт ныя 

схе мы, апра ба ва ныя ў Ра сіі. Ня-

рэд ка яны са мі зна хо дзяц ца ў Ра сіі 

і пра цу юць ад туль. Пад ма нуць мо-

гуць як тых, хто пра дае та вар, так 

і тых, хто на бы вае. Вы ка рыс тоў-

ва юць да вер лі васць і ад кры тасць 

бе ла ру саў: мо гуць рас ка заць, што 

тра пі лі ў скла да ную жыц цё вую сі-

ту а цыю і пра да юць рэч, бо трэ ба 

апла ціць ля чэн не бліз ка му, вы ра-

та ваць біз нес ці апла ціць крэ дыт.

Ад на з та кіх схем — для тых, хто 

на бы вае та вар, ка лі мах ляр ка жа, 

што га то вы ад пра віць та вар пош тай. 

Ён на кі роў вае ах вя ры ссыл ку на пад-

роб ле ную ста рон ку трэ кін гу па сыл кі 

ці скан пад роб ле на га да ку мен та аб 

апла це. Ка лі ах вя ра за пэў ні ва ец ца, 

што та вар ад праў ле ны, мах ляр вы-

сы лае спа сыл ку на фі шын га вы сайт 

для пра вя дзен ня апла ты.

Па доб ная схе ма — ка лі злаў-

мыс нік так са ма ад маў ля ец ца ад 

аса біс тай су стрэ чы (ка жа, што жы-

ве ў ін шым го ра дзе) і пра па нуе ска-

рыс тац ца па слу гай хал ды ра ван ня 

срод каў (рэ зер ва ван ня іх на пэў ны 

тэр мін). Пе рад апла та за ма рож ва-

ец ца на карт цы па куп ні ка, і срод кі 

спіс ва юц ца толь кі пас ля та го, як ён 

атры мае та вар. Зра зу ме ла, што 

спа сыл ка, на якую пра па нуе прай-

сці пра да вец-мах ляр, каб увес ці 

да ныя карт кі, вя дзе на фі шын га вы 

сайт і звест кі бу дуць скра дзе ны.

Але на КРА ВЕЦ.

«Пра дам ІPHONE11 
у вы дат ным ста не»

Спар тыў нае жыц цё па-

сту по ва вяр та ец ца да 

свай го звык ла га рыт-

му пас ля пан дэ міі ка-

ра на ві ру са. Але не ўсе 

спар тыў ныя фе дэ ра цыі 

на сён ня га то выя пра-

во дзіць вя лі кія між на-

род ныя спа бор ніц твы. 

У жніў ні мно гія спар тыў-

ныя аб' яд нан ні аб вяс ці лі 

аб пе ра но се ці ад ме не 

тур ні раў. Пры чы на ва 

ўсіх ад на — цяж кая эпі-

дэ мі я ла гіч ная сі ту а цыя і 

не жа дан не ры зы ка ваць 

зда роў ем удзель ні каў. 

Гэ тыя ра шэн ні за кра-

ну лі і бе ла рус кіх спарт-

сме наў.

Еў ра пей ская фе дэ ра цыя 

ха кея на тра ве вы ра шы ла 

не пра во дзіць фі нал вась-

мі Еў ра пей скай ха кей най 

лі гі, які быў за пла на ва ны 

на 14–18 каст рыч ні ка ў 

Амстэр да ме. Удзел у тур ні-

ры збі ра ла ся ўзяць жа но чая 

ка ман да ха кей на га клу ба 

«Мінск». На ступ ны ро зыг-

рыш фі на лу вась мі Еў ра пей-

скай ха кей най лі гі ся род жа-

но чых ка ман даў прой дзе 15 

кра са ві ка 2021 го да. Ся род 

удзель ні каў — па ад ной ка-

ман дзе Бе ла ру сі, Іс па ніі, Анг-

ліі, Ір лан дыі і па дзве дру жы-

ны Ні дэр лан даў і Гер ма ніі.

З 15 да 18 каст рыч ні ка ў 

Ру мы ніі па ві нен быў прай сці 

чэм пі я нат Еў ро пы па вес ла-

ван ні на бай дар ках і ка ноэ. 

Еў ра пей ская аса цы я цыя ка-

ноэ яго ад мя ні ла. «З улі кам 

эпі дэ мі я ла гіч най сі ту а цыі 

ў Еў ро пе, дзе ў не ка то рых 

кра і нах іс ну юць аб ме жа ван-

ні на на вед ван не ін шых дзяр-

жаў, а так са ма пры ма ю чы да 

ўва гі рэ ка мен да цыі кі раў ні-

ка ме ды цын скай ка мі сіі ЕАК 

Джэйн Гіб сан, за 60 дзён да 

па чат ку спа бор ніц тваў бы ло 

пры ня тае ра шэн не аб ад ме-

не чэм пі я на ту Еў ро пы ў Бас-

ка ве», — га во рыц ца ў афі-

цый най за яве Аса цы я цыі.

Пе ра не се ны чэм пі я нат 

Еў ро пы па на столь ным тэ-

ні се, які ама та ры і ўдзель-

ні кі рых та ва лі ся ўба чыць 

з 15 да 20 ве рас ня ў Вар-

ша ве. «Бяс пе ка гуль цоў, 

трэ не раў і ар га ні за та раў 

мае га лоў нае зна чэн не. Па-

коль кі не ўсе на цы я наль ныя 

фе дэ ра цыі мо гуць узяць 

удзел у спа бор ніц твах, гэ-

ты тур нір нель га бу дзе на-

зваць сум лен ным», — па-

ве да мі ла кі раў ніц тва Еў ра-

пей ска га са ю за на столь-

на га тэ ні са. Но выя да ты 

пра вя дзен ня чэм пі я на ту 

бу дуць аб' яў ле ны паз ней. Пе-

ра не се ны і кан грэс Еў ра пей-

ска га са ю за на столь на га тэ-

ні са, які па ві нен быў прай сці 

пад час кан ты нен таль на га 

пер шын ства.

Вы ка наў чы ка мі тэт Між-

на род на га са ю за тры ят ло на 

ад мя ніў два эта пы Куб ка 

све ту. Этап у вен гер скім Ці-

саў йва ро шы ўжо быў пе ра-

не се ны з лі пе ня на во сень. 

А спа бор ніц твы ў Тхан' е не 

(Рэс пуб лі ка Ка рэя) бы лі за-

пла на ва ныя на 17-18 каст-

рыч ні ка.

У 2020 го дзе не ад бу-

дзец ца сла ву ты па рыж скі 

ма ра фон, які пра во дзіц ца з 

1976 го да па зна ка вых мес-

цах фран цуз скай ста лі цы. 

За бег па ві нен быў прай сці 

5 кра са ві ка, по тым быў пе-

ра не се ны на 18 каст рыч ні ка, 

а за тым — на 15 ліс та па да. 

У рэш це рэшт ар га ні за та-

ры вы ра шы лі ўво гу ле не 

пра во дзіць спа бор ніц твы: 

«Пры ма ю чы гэ та ра шэн не, 

мы ўліч ва лі цяж кас ці, з які мі 

су ты ка юц ца спарт сме-

ны, асаб лі ва за меж ныя, 

пры пад рых тоў цы да спа-

бор ніц тваў, на ме ча ных 

на 14-15 ліс та па да. Мы пры ня-

лі ра шэн не, што для іх бу дзе 

пра сцей, ка лі мы пра вя дзём 

ма ра фон у 2021 го дзе».

Але ёсць і доб рыя на ві ны. 

Мін скі паў ма ра фон, які пла-

нуе са браць 42 000 удзель-

ні каў, прой дзе ў бе ла рус кай 

ста лі цы 13 ве рас ня. Рэ гіст-

ра цыя на бе га вое свя та пра-

цяг ва ец ца.

Ва ле рыя СЦЯЦ КО.

СпортСпорт Трэ ба яшчэ па ча каць
Ад ме не ны шэ раг між на род ных спа бор ніц тваў

Пер шае, да рэ чы, 
што ўба чы ла на афі цый ным 
сай це СДЭК, — аб' яву 
«Ува га, мах ля ры!» А ў ёй — 
як раз амаль мой вы па дак.

Мае махляры — людзі інтэлігентныя, за грубасць выбачаюцца.
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