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БЕЗ ТАЙ НЫ 
ДЛЯ БАЦЬ КОЎ

«Да ўзяц ця Рэйх ста га за ста ва лі ся лі ча ныя дні, а на ву-
лі цах го ра да ў асоб ных яго квар та лах яшчэ іш ла пе ра-
стрэл ка, за вяз ва лі ся за ця тыя баі. Аша ле лыя ў сва ёй ня-
на віс ці, на апош няй мя жы ад чаю, гіт ле раў цы ха па лі ся за 
кож ную сця ну і ка мень, толь кі б зні шчаць, зні шчаць...» — 
гэ та ўры вак з тэкс ту «Прос ты ра бо чы ча ла век», які пра-
па на ва лі адзі нац ца ці клас ні кам на вы пуск ным эк за ме не 
па бе ла рус кай мо ве.

Учо ра ў кра і не рас па ча лі ся эк за ме ны за курс ся рэд няй шко лы. 
І ўпер шы ню ў баць коў, якія хва ля ва лі ся за сва іх дзя цей, бы ла маг-
чы масць яшчэ падчас экзамену аса біс та па зна ё міц ца са змес там 
за дан няў. Мі ніс тэр ства аду ка цыі (у тэс та вым рэ жы ме) раз мяс ці ла 
на сва ім сай це за дан ні па бе ла рус кай, рус кай мо ве і ма тэ ма ты цы 
для вуч няў 11-х кла саў, якія вы ву ча лі гэ тыя дыс цып лі ны на ба за вым 
і па вы ша ным уз роў ні. Мож на, вя до ма, за да цца пы тан нем, на коль кі 
ці ка ва 17-га до вым пад лет кам пі саць пе ра каз пра баб ры ху Кла ру, 
мядз ве дзі цу, у якой лю дзі за бра лі медз ве дзя нят, ці «ся мей ную па ру» 
ла сёў (эк за ме на цый ныя ка мі сіі маг лі вы бі раць з двух пра па на ва ных 
тэкс таў адзін). Ад но мож на ска заць дак лад на: баць кам бы ло ці ка ва 
да ве дац ца, што ж са бой уяў ляе вы пуск ны эк за мен, у тым лі ку і па 
ма тэ ма ты цы. І чым ад роз ні ва юц ца за дан ні па ма тэ ма ты цы для ба-
за ва га і па вы ша на га ўзроў ню вы ву чэн ня прад ме таў...

Па шмат га до вай тра ды цыі тэкс ты і за дан ні для эк за ме наў у 
пісь мо вай фор ме аб вя шча юц ца ў на шай кра і не па тэ ле ба чан ні 
і ра дыё. Але ў Мі ніс тэр стве аду ка цыі не вы клю ча юць, што ў 
перс пек ты ве мо жа за стац ца толь кі адзін ка нал ін фар ма ван-
ня — мі ніс тэр скі сайт.

У бя гу чым го дзе ся рэд нюю шко лу ў Бе ла ру сі за кан чва юць 
57,4 ты ся чы вы пуск ні коў 11-х кла саў. Яны зда юць ча ты ры эк-
за ме ны: пісь мо выя — па ма тэ ма ты цы і пі шуць пе ра каз па бе ла-
рус кай ці рус кай мо ве на вы бар; вус ныя — па за меж най мо ве 
і гіс то рыі Бе ла ру сі.

2 чэр ве ня рас пач нуц ца эк за ме ны і для вы пуск ні коў ба за вай 
шко лы. Іх змест так са ма мож на бу дзе знай сці на сай це Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі www.edu.gov.by. Дзе вя ці клас ні каў ча ка юць дык тоў ка па 
бе ла рус кай і рус кай мо вах і пісь мо вы эк за мен па ма тэ ма ты цы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

17 июня 2016 года повторных торгов 
по продаже конфискованного имущества

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 

местонахождение 
продаваемого 

имущества)

Квартира №28, расположенная по адресу: г. Минск, 
ул. Захарова, д. 67, корп. 1, общей площадью 
106,9 м2, жилой площадью 67,6 м2 (трехкомнатная 
квартира на 6-м этаже 16-этажного дома 2006 года 
постройки, инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-
718822)

Начальная цена 
(начальная цена 

с учетом деноминации) 
в белорусских рублях

2 164 677 200 (216 467,72) 

Сумма задатка 
в белорусских рублях

216 000 000 

Организатор аукциона
Коммунальное унитарное предприятие «Минский го-
родской центр недвижимости», г. Минск, ул. К. Марк-
са, 39, ком. 10

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хра-
нения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обра-
щенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики 
Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержден-
ным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
представившие организатору аукциона следующие документы: заявление 
на участие в аукционе (по форме, определенной организатором аукциона); за-
явление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком 
проведения аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); копии 
учредительных документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); подписанное со-
глашение о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (в двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения 
о внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представителя 
юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

При подаче документов на участие в аукционе физические лица, пред-
ставители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность. 

Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 в региональной 
дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получатель — 
коммунальное унитарное предприятие «Минский городской центр недвижи-
мости», УНП 190398583, в срок, установленный для приема документов на 
участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 
В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, 
пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный 
участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена (цена продажи) 
фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется 
победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществ-
ляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 17 июня 2016 г. в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия 
в аукционе осуществляются с 02.06.2016 по 13.06.2016 включительно 

в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36.

СМЯ РОТ НАЯ ВАК ЦЫ НА
У Грод не шас ці га до вая дзяў чын ка, якая пра жы ва ла ў аб-
лас ным цэнт ры, па мер ла пас ля ўвя дзен ня кам бі на ва най 
вак цы ны. Ад бы ло ся гэ та на ва чах у ма ці...

Па сло вах афі цый на га прад стаў ні ка ўпраў лен ня След ча га 
ка мі тэ та па Гро дзен скай воб лас ці Сяр гея Шар ша не ві ча, вак-
цы на су праць ад ру, па ра ты ту і крас ну хі бы ла ўве дзе на дзі ця ці 
ў дзі ця чай па лі клі ні цы №1 аб лас но га цэнт ра. Пас ля гэ та га стан 
зда роўя дзяў чын кі рэз ка па гор шыў ся і, ня гле дзя чы на ака за-
ную ме ды цын скую да па мо гу, яна ска на ла ў пры сут нас ці сва ёй 
ма ці. За ве дзе на кры мі наль ная спра ва па фак це не на леж на га 
вы ка нан ня пра фе сій ных аба вяз каў ме ды цын скі мі ра бот ні ка мі, 
след чыя пра вя лі агляд мес ца зда рэн ня. Пад час апош ня га кан-
фіс ка ва ны ам пу лы з вак цы най, вы ка ры ста ныя ам пу лы і шпры цы, 
а так са ма ме ды цын скія прэ па ра ты з пры шчэп ка ва га ка бі не та. Да 
ма тэ ры я лаў спра вы да лу ча на для вы ву чэн ня ўся ме ды цын ская 
да ку мен та цыя, фі нан са ва-бух гал тар скія да ку мен ты на атры ман-
не вак цын. На пы тан не: «Чы ёй вы твор час ці вак цы на і як доў га 
вы ка рыс тоў ва ец ца?» Сяр гей Шар ша не віч ла ка ніч на ад ка заў, 
што і гэ та трэ ба бу дзе вы свет ліць след ству. Пры зна ча ны су до-
ва-ме ды цын ская і шэ раг ін шых экс пер тыз. След чыя пра цу юць 
з ме ды цын скі мі ра бот ні ка мі па лі клі ні кі, па цы ен та мі.

Пра віль насць дзе ян няў пер са на лу пры тра ге дыі ў па лі клі ні цы 
ў Грод не пра вя рае і ка мі сія Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя. Ту ды вы-
еха лі спе цы я ліс ты на ча ле з ды рэк та рам РНПЦ «Ма ці і дзі ця».

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

ДА ДАТ КО ВЫЯ ЦЯГ НІ КІ 
НА СВЯ ТА КУ ПАЛ ЛЯ

Бе ла рус кая чы гун ка пры зна чае на 9-10 лі пе ня да дат ко-
выя цяг ні кі рэ гі я наль ных лі ній эка ном-к ла са для пе ра-
воз кі ўдзель ні каў і гас цей свя та Ку пал ле («Алек санд рыя 
збі рае сяб роў») у Шкло ўскім ра ё не.

Да дат ко выя са ста вы бу дуць кур сі ра ваць па марш ру це Ма-
гі лёў — Шклоў — Ко пысь (вёс ка Алек санд рыя) — Шклоў — 
Ма гі лёў і Ор ша — Ко пысь — Ор ша. Кошт пра ез ду скла дзе: 
у зно сі нах Ма гі лёў — Алек санд рыя (стан цыя Ко пысь) — 
8,2 ты ся чы руб лёў, у зно сі нах Ор ша — Алек санд рыя (стан цыя 
Ко пысь) — 5,3 ты ся чы руб лёў.

Так са ма, як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры Бе ла рус кай чы гун кі, 
9 лі пе ня пра ду гле джа на да дат ко вае спы нен не цяг ні ка рэ гі я-
наль ных лі ній біз нес-кла са №784 Ма гі лёў — Ор ша на стан цыі 
Ко пысь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

«ШУ МА ХЕР» НА ДА РО ЗЕ
Кі роў ца ім чаў па тра се на хут ка сці амаль 300 кі ла мет раў 
у га дзі ну.

Гэ ты вы па дак 
быў за фік са ва ны 
ў Шчу чын скім ра-
ё не на тра се М6 
Мінск — Грод на, 
дзе і за тры ма лі лі-
ха ча. У по ле зро ку 
ін спек та раў ДАІ 
тра піў па за да рож-
нік «Мер се дэс», кі-
роў ца яко га «вы ціс каў» з аў та ма бі ля 299 кі ла мет раў у га дзі ну. 
Ім быў 23-га до вы жы хар Мін ска, ма шы на за рэ гіст ра ва на на 
яго ма ці. Па вод ле ін фар ма цыі ДАІ, ма ла ды ча ла век да гэ туль 
27 ра зоў пры цяг ваў ся да ад каз нас ці за роз ныя па ру шэн ні пра-
ві лаў да рож на га ру ху, у тым лі ку 14 ра зоў — за пе ра вы шэн не 
хут ка сці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

БІЗ НЕС МЕН ВЫ ПАЎ 
З АКНА

Ран кам у ста лі цы бы ло зной дзе на це ла за гі ну ла га прад-
пры маль ні ка.

Мёрт ва га муж чы ну пад вок на мі ад на го са шмат па вяр хо вых 
да моў у Са вец кім ра ё не знай шлі су се дзі. Ад бы ло ся гэ та пры-
клад на ў ча ты ры га дзі ны ра ні цы. Уста ноў ле на, што 48-га до вы 
прад пры маль нік вы паў з дзя ся та га па вер ха. Біз нес мен жыў 
у гэ тым са мым до ме. Як па ве дам ляе прэс-служ ба След ча га 
ка мі тэ та, ад ной з вер сій зда рэн ня з'яў ля ец ца са ма губ ства, ад-
нак раз гля да юц ца і ін шыя. За раз вы свят ля юц ца дак лад ны час 
і аб ста ві ны смер ці муж чы ны. След чыя пра цу юць з род ны мі і 
су се дзя мі ня бож чы ка, шу ка юць маг чы мых све дак. Ча ка юц ца 
вы ні кі су до ва-ме ды цын скай экс пер ты зы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Хі мія і бія ло гія «ру ляць»
У Лі цэі БДУ пад вя лі вы ні кі ўступ най кам па ніі. Уся го сё-
ле та сю ды бы ло па да дзе на 1667 за яў, у тым лі ку 32 — 
ад пе ра мож цаў рэс пуб лі кан скіх прад мет ных алім пі яд. 
Агуль ны кон курс склаў 7 ча ла век на мес ца.

Са мы вы со кі кон курс (11,8 ча ла ве ка на мес ца) утва рыў ся на 
рус кім фі ла ла гіч ным кі рун ку. А най боль шая коль касць за яў ад 
абі ту ры ен таў па сту пі ла на хі мі ка-бія ла гіч ны про філь — 363. На 
ад но мес ца тут бы ло за рэ гіст ра ва на 9,4 прэ тэн дэн та.

Пра хад ны бал на фі ла ла гіч ны кі ру нак (рус кая—анг лій ская мо-
ва) склаў 123, на хі мі ка-ма тэ ма тыч ны і фі зіч ны — 132, хі мі ка-бія-
ла гіч ны — 131, фі ла ла гіч ны (бе ла рус кая мо ва) — 125, пры клад ная 
ін фар ма ты ка — 130, ма тэ ма тыч ны — 119, гіс то ры ка-гра ма да знаў-
чы — 114. Пра хад ныя ба лы вы рас лі па ўсіх про фі лях.

Жы ха роў ста лі цы ся род бу ду чых лі цэ іс таў 76%, ас тат нія 
24% — прад стаў ні кі з усіх аб лас цей Бе ла ру сі.

Уся го ў гэ тым го дзе ў Лі цэй БДУ ў 10-ы клас бу дзе пры ня та 264 
на ву чэн цы, з якіх бу дуць сфар мі ра ва ны 12 кла саў па 22 ча ла ве кі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by

�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Пры атры ман ні наяўных грошай або 
пра вя дзен ні без на яў най апла ты асаб лі вую 
ўва гу трэ ба звяр таць на ад па вед насць 
на зва най ва мі су мы і ва лю ты апе ра цыі 
су ме і ва лю це, якая змя шча ец ца ў карт-
чэ ку. Спра ва ў тым, што ка сір мо жа ня-
пра віль на па чуць на зва ную клі ен там ліч бу 
або не на ўмыс на па мы ліц ца пры вы да чы 
банк нот. Тут, як ка жуць, мо жа спра ца ваць 
ча ла ве чы фак тар. Та му пе ра пра ве рыць 
атры ма ную су му за ліш нім не бу дзе.

А яшчэ спе цы я ліс ты ра яць пад час 
пра вя дзен ня апе ра цый у пунк тах вы да-
чы на яў ных гро шай звяр таць асаб лі вую 
ўва гу на дзе ян ні ра бот ні ка бан ка, ка лі 
апош ні спра буе пра вес ці ва шу карт ку 
праз тэр мі нал пры ла ды аб ста ля ван ня 
больш як адзін раз. Гэ та да зво ліць пра-
ду хі ліць пра вя дзен не не санк цы я на ва ных 
ва мі апе ра цый. Аба вяз ко ва па ці каў це ся 
пры чы на мі, па якой ра бот ні ку не аб ход-
на паў тор на пра вес ці карт ку праз та кую 
пры ла ду. Не па срэд на пе рад уво дам пін-
ко да лепш яшчэ раз пе ра ка нац ца, што 
су ма і ва лю та бу ду чай апе ра цыі су па да-
юць з ва шым за ка зам.

Ваш пін-код не для бан кі ра
На ват у ад дзя лен ні бан каў скай уста-

но вы экс пер ты рэ ка мен ду юць пры ўвод зе 
пін-ко да пры кры ваць кла ві я ту ру да лон ню 
сва бод най ру кі. І, га лоў нае, ні ко лі і ні пры 
якіх аб ста ві нах нель га па ве дам ляць пін-код 
ра бот ні кам бан ка. Гэ тая па ра да най больш 
ак ту аль ная для ста рых у не вя лі кіх на се ле-
ных пунк тах, дзе зна ё мая ка сір ка лі чыц ца 
для іх амаль сяб роў кай. Ні хто не збі ра ец ца 
кі даць ка мя ні ў бок та кіх доб рых ад но сін па-
між людзь мі, але ліш нюю аса біс тую ін фар-
ма цыю на ват сяб ры ве даць не па він ны.

І апош няе. Пе рад тым, як пад пі саць 
карт-чэк (у вы пад ку, ка лі гэ та не аб ход на), 
трэ ба пе ра ка нац ца, што су ма, ва лю та 
апе ра цыі, да та апе ра цыі, тып апе ра цыі 
і ін шыя звест кі, пра пі са ныя ў карт-чэ ку, 
пра віль ныя.

Да рэ чы, пе рад на вед ван нем бан ка не 
бу дзе ліш нім узяць з са бою паш парт, бо 
спе цы я ліст уста но вы мае пра ва за па тра-
ба ваць у клі ен та да ку мент, які па цвяр джае 

асо бу для ідэн ты фі ка цыі тры маль ні ка карт-
кі і афарм лен ня апе ра цыі. Ад нак бы ва юць 
вы пад кі, ка лі і на яў насць паш пар та сі ту-
а цыю не ра туе. На прык лад, ле тась мне 
не аб ход на бы ло па клас ці на карт ку жон кі 
гро шы. А ін фа кі ёс кі ў той час наяўныя для 
па паў нен ня бан каў ска га ра хун ку не пры-
ма лі. Та ды па спра ба ваў я па клас ці гро-
шы на карт ку з да па мо гай спе цы я ліс та ў 
бан каў скім ад дзя лен ні. Але мне ад мо ві-
лі, ня гле дзя чы на тое, што я та ды пры нёс 
ім ад ра зу два паш пар ты, свой і жон кі. І 
пра віль на зра бі лі, бо іс ну юць дак лад ныя 
пра ві лы, якія за ба ра ня юць пе ра да ваць 
бан каў скія карт кі трэ цім асо бам. А на шы 
фі нан са выя ад но сі ны ў сям'і бан каў скую 
струк ту ру тур ба ваць не па він ны.

Каб не апла ціць 
па куп ку двой чы

Шмат пы тан няў у клі ен таў уз ні кае ў су-
вя зі з вы ка ры стан нем бан каў скай карт кі 
ў ар га ні за цы ях ганд лю. І на гэ ты конт у 
экс пер таў Нац бан ка пад рых та ва ны спе-
цы яль ныя рэ ка мен да цыі.

Так, пры пра вя дзен ні апе ра цый у рэ-
ста ра нах, ба рах і кра мах, ад да ючы карт ку 
пер са на лу, які вас аб слу гоў вае, нель га 
вы пус каць яе з по ля зро ку. Пры не аб ход-
нас ці бу дзе ня ліш нім прай сці ра зам з ра-
бот ні кам ар га ні за цыі ганд лю да тэр мі на ла. 
Гэ та да зво ліць пра ду хі ліць не пра ва мер нае 
ка пі ра ван не ін фар ма цыі з карт кі. А пры 
здзяйс нен ні апе ра цыі з вы ка ры стан нем 
пла цеж на га тэр мі на ла (POS-тэр мі на ла) 
ка сір мо жа за па тра ба ваць у клі ен та ўвес-
ці пін-код або пад пі саць карт-чэк у ад па-
вед нас ці з па тра ба ван ня мі, вы зна ча ны мі 
пра ві ла мі пла цеж ных сіс тэм, а так са ма 
па ка заць паш парт у мэ тах вы свят лен ня 
асо бы тры маль ні ка карт кі.

У кра мах так са ма трэ ба са чыць, каб 
ка сір не «гу ляў ся» ва шай карт кай і не 
пра во дзіў яе праз пры ла ду больш як 
адзін раз. Ка лі апош няе ад бы ва ец ца, то 
трэ ба па ці ка віц ца пры чы най. Ка лі пас-
ля ня ўда ла га пра вя дзен ня апе ра цыі па 
карт цы вы апла ці лі куп лю ін шым спо-
са бам (на прык лад, на яў ны мі гра шы ма 
або ін шай карт кай), за ха вай це да ку мент, 
які па цвяр джае, што апла та не бы ла па-

спя хо ва пра ве дзе на, і пра вер це, ці не 
спі са лі ся з ра хун ку гра шо выя срод кі па 
не за вер ша най апе ра цыі.

Пры ўвя дзен ні пін-ко да ў гра мад скім 
мес цы трэ ба быць уво гу ле вель мі асця-
рож ны мі. У гэ тым вы пад ку звыч ка пры-
кры ваць кла ві я ту ру да лон ню сва бод най 
ру кі па він на пра ца ваць без да кор на. А 
яшчэ пе рад на бо рам пін-ко да вар та пе-
ра ка нац ца ў тым, што лю дзі, якія зна-
хо дзяц ца по бач з ва мі, не змо гуць яго 
ўба чыць. Ні ко лі і ні пры якіх аб ста ві нах 
не па ве дам ляй це пін-код ра бот ні кам ар-
га ні за цый ганд лю.

Ма лень кая па пер ка 
так са ма да ку мент

Ка лі вы вы ра шы лі ад мо віц ца ад куп лі 
пас ля па спя хо ва га за вяр шэн ня апе ра-
цыі, то за па тра буй це ад мя ніць апе ра цыю. 
Аба вяз ко ва за хоў вай це карт-чэк па апе-
ра цыі ад ме ны да мо ман ту звер кі вы піс кі 
па ра хун ку, да яко га вы пу шча на карт ка. 
У вы пад ку ад мо вы па якой-не будзь пры-
чы не ад вы ка ры стан ня па слуг гас ці ні цы, 
пунк та пра ка ту і г. д. па тра буй це ад ме ны 
бла кі роў кі за клад ной су мы.

Ка лі бес кан такт ныя апе ра цыі здзяйс-
ня юц ца ў рэ жы ме са ма аб слу гоў ван ня, то 
тры маль ні кі «плас ты ку» не пе ра да юць 
карт ку ці ін шы пла цеж ны ін стру мент, які 
вы ка рыс тоў ва ец ца для апла ты (на прык лад, 
бран за лет, бі руль ку, ма біль ны тэ ле фон або 
ін шую пры ла ду), ка сі ру, а са ма стой на пры-
клад ваюць карт ку да пры ла ды тэр мі на ла 
для пра вя дзен ня апе ра цыі.

Пе рад апла тай за та ва ры ці па слу гі 
ў пры ла дах са ма аб слу гоў ван ня ар га ні-
за цый ганд лю (сэр ві су) (на прык лад, на 
аў та за пра ва чнай стан цыі) не аб ход на 
вы ву чыць усю ін фар ма цыю аб пра ві лах 
здзяйс нен ня пла ця жоў, якая раз ме шча-
на на эк ра не пры ла ды або по бач з ёй, і 
вы кон ваць ін струк цыі гэ тай сіс тэ мы са-
ма аб слу гоў ван ня.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

У на ступ ным ма тэ ры я ле руб ры кі «Ра-
зум ныя гро шы» мы рас ка жам пра ню ан сы 
пра вя дзен ня апе ра цый без на яў най апла-
ты з вы ка ры стан нем карт кі ў ін тэр нэ це.
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