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З Воль гай Мель ні ка вай я па зна-
ё мі ла ся на хэнд мэйд-вы ста ве 
два га ды та му. На той мо мант 

жан чы на зна хо дзі ла ся ў дэ крэт-
ным вод пус ку і, каб не мар на-
ваць час, зай ма ла ся вы ра бам 

на тат ні каў. Воль га па мя та ла, як 
у са вец кі час, ка лі на быць агуль-
ныя сшыт кі бы ло праб ле ма тыч-

на, ма ці ўруч ную ра бі ла іх для 
сва ёй дач кі з не каль кіх то нень-

кіх сшы тач каў. Пад уплы вам дзі-
ця чых ус па мі наў жан чы на і па-

ча ла «сваю спра ву». А ка лі вяр-
ну ла ся на пра цу пас ля водпуску 
па доглядзе дзіцяці, зра зу ме ла, 

што твор часць кан чат ко ва пе ра-
цяг ну ла ка нат на свой бок. Воль-

га па кі ну ла прэ стыж ную пра цу 
і цал кам пры свя ці ла ся бе сям'і і 

ўлю бё най спра ве.

На ву чыц ца 
ру ка дзел лю... 
па ін тэр нэ це

— Да рэ чы, гэ та не толь кі мая гіс-
то рыя. Мно гія ра мес ні цы так са ма 
прай шлі па доб ны шлях. Ма ця рын-
ства рас кры вае ў жан чы нах твор чы 
па тэн цы ял. Га лоў нае — па чаць неш-
та ра біць. Я па чы на ла з паш то вак і 
вя сель ных за пра шэн няў. Але вя сел лі — 
спра ва се зон ная. Во сен ню за ка зы скон чы-
лі ся, і мне ста ла сум на. Та ды я вы ра шы ла 
па спра ба ваць ра біць кні гі, на тат ні кі, аль-
бо мы для фо та здым каў. Зра бі ла не каль кі 
эк зэмп ля раў і зра зу ме ла, што гэ та маё.

— Ву чы лі ся ме та дам спроб і па мы-
лак?

— Так. Вы ву ча ла ін тэр нэт-кры ні цы, 
пра гля да ла май стар-кла сы і паў та ра ла 
тое ж са мае. Зро біш пер шы на тат нік, дру-
гі, а на дзя ся тым ужо ра зу ме еш, як ся бе 
па во дзіць ма тэ ры ял і як з ім пра віль на 
пра ца ваць. Гэ та «скры жаль ныя ве ды», 
якія пры хо дзяць з во пы там.

— Коль кі ча су ў ся рэд нім трэ ба, каб 
зра біць адзін на тат нік?

— На са мрэч на гэ тае пы тан не ад ка-
заць ня прос та. Пра цэс вы ра бу на тат ні ка 
ўклю чае шмат апе ра цый. І на кож ным з 
та кіх эта паў апра цоў ва ец ца не каль кі эк-
зэмп ля раў па ра лель на. Бо за ка заў шмат, 
і зай мац ца ад ной рэч чу ад па чат ку да 
кан ца бы ло б зу сім не эфек тыў на. Тым 
не менш з ад ным эк зэмп ля рам за дзень 
мож на спра віц ца. Але ёсць пэў ныя тэх на-
ла гіч ныя мо ман ты, ка лі на тат нік па ві нен 
па ля жаць пад прэ сам ці штось ці па він на 
вы сах нуць. Як пра ві ла, за су ткі-двое вы-
раб га то вы.

«Love story» жы ра фаў
— Якія ма тэ ры я лы і пры ста са ван ні 

па трэб ны вам для пра цы?
— Па пе ра, тка ні на і ску ра для вок лад кі, 

тась ма і ін шая фур ні ту ра для аздаб лен ня. 
Што да ты чыц ца спе цы яль на га аб ста ля-
ван ня, то апош ні мой на бы так, не аб ход ны 
ў кніж най спра ве, — гэ та ра зак. Ра ней 
пад ра заць кніж ныя бло кі ва зі ла на «гіль-
я ці ну» ў дру кар ню. Але та кі ва ры янт не 
зу сім зруч ны: трэ ба бы ло збі раць не аб-
ход ную для апра цоў кі пар тыю бло каў, ды 
і, шчы ра ка жу чы, ча су і гро шай гэ та ад ні-
ма ла ня ма ла.

— Ве даю, для вок ла дак вы вы ка-
рыс тоў ва е це за меж ныя тка ні ны, якія 
за каз ва е це праз ін тэр нэт...

— Так. Гэ та ба ваў ня ныя тка ні ны аме ры-
кан ска га вы ра бу. Яны пры зна ча ны спе цы-
яль на для пэч вар ку (тэх ні ка аб рэз ка ва га 
шыц ця. — Аўт.). У нас якас ныя та ва ры для 
ру ка дзел ля са свеч кай шу каць трэ ба, а за 
мя жой гэ та доб ра раз ві тая га лі на. Там тка-
ні ны вы пус ка юц ца цэ лы мі ка лек цы я мі — з 
ад ным і тым жа ўзо рам, але ў роз ных рас-
фар боў ках, ці на ад ва рот. Вы бар шы коў ны! 
Ка ра цей ка жу чы, га лоў нае — не за блу дзіц-
ца ў ін тэр нэт-кра ме, бо, ка лі пе ра бі раць усе 
тка ні ны па па рад ку, мож на «за віс нуць» там 
на су ткі (усмі ха ец ца). Як пра ві ла, я шу каю 
штось ці кан крэт нае — па ко ле ры, «прын це», 
сты ліс ты цы. Раб лю за каз, ча каю да стаў ку. 
Па сыл ка пры хо дзіць дзесь ці праз ме сяц.

— Вас на тхня юць ме на ві та тка ні ны?
— Так. Ба чыш не звы чай нае па лат-

но — і тут жа па чы на еш ра зу мець, якую 
гіс то рыю бу дзе рас па вя даць но вы на-
тат нік. Не як вы ка рыс тоў ва ла тка ні ну з 
вы ява мі жы ра фаў. Спа чат ку ду ма ла, 
што на ёй прос та на ма ля ва ны ста так 
гэ тых пля міс тых жы вё лін. А по тым за-
ўва жы ла, што ў цэнт ры ёсць ак цэнт на 
па рач цы. Так і «на ра дзіў ся» на тат нік з 
наз вай «Love story».

«Пер шыя клі ен ты 
знай шлі ся па бло гу»

— Як вы «аб рас та лі» клі ен та мі?
— Усё па ча ло ся з Lіve Journal. За-

вя ла блог, ку ды ста ла вы клад ваць фо-
та здым кі сва іх вы ра баў. Лю дзі ста лі 
ка мен та ваць, ці ка віц ца. Так і з'я ві лі ся 
пер шыя за ка зы. По тым па ча ла ўдзель-
ні чаць у раз на стай ных вы ста вах і кір-
ма шах. Па доб ныя ме ра пры ем ствы пры-
ваб лі ва юць ня ма ла па куп ні коў. Ця пер у 
мя не ўжо скла ла ся пэў нае ко ла клі ен-

таў: ёсць па ста ян ныя за каз чы кі, якія рас-
па вя да юць сва ім сяб рам, тыя ў сваю чар гу 
так са ма звяр та юц ца да мя не — свое асаб-
лі вы сет ка вы мар ке тынг. Ці ка ва, што мне 
да ец ца та кая коль касць за ка заў, з якой я 
ма гу спра віц ца — ні больш, ні менш. На-
прык лад, сён ня да ра бі ла на тат нік, а лі та-
раль на заўт ра атрым лі ваю но вы за каз. У 
та кія мо ман ты ад чу ваю, што хтось ці звер ху 
за мной пры гляд вае (усмі ха ец ца).

— Ці пра віль на я ра зу мею: не вы 
зна хо дзі це клі ен таў, а яны зна хо дзяць 
вас?

— Дак лад на. Мэ та на кі ра ва на рэ кла май 
я ўжо не зай ма ю ся. Пры клад на год та му 

я ства ры ла сайт, які так са ма пры во-
дзіць да мя не па куп ні коў. Але гэ та, 
хут чэй, сайт-ві зі тоў ка. Фак тыч на там 
ёсць толь кі фо та здым кі вы ра баў і мае 
кан такт ныя звест кі — ні прайс-ліс та, 
ні ін тэр нэт-кра мы. Тым не менш дзя-
ку ю чы гэ та му пра ек ту ў мя не з'я ві лі ся 
за меж ныя клі ен ты — з Ра сіі, Фран цыі, 
Бель гіі, Га лан дыі, Іта ліі і ін шых кра ін. 
Па элект рон най пе ра піс цы пад ра бяз-
на ага вор ва ем усе дэ та лі, і, ка лі ўсё 
зроб ле на, ад праў ляю па по шце.

— Ці бы ва лі вы пад кі, ка лі клі-
ен ты за ста ва лі ся не за да во ле ны мі 
вы ні кам ва шай пра цы?

— Не. Па-пер шае, я пер фек цы я-
ніст ка. Па куль не бу ду ўпэў не на, што 
рэч зроб ле на якас на, ні што не рас кле-
іц ца і ні дзе не па рвец ца, за каз чы ку яе 
не ад дам. Па-дру гое, трап ля ю чы да 
мя не, клі ен ты пра хо дзяць свое асаб-
лі вы ад сеў. Спа чат ку яны зна ё мяц ца 
з фо та здым ка мі вы ра баў, су па стаў-
ля юць з тым, што хо чуць атры маць, 
і толь кі ка лі па злы су па да юць, звяр-
та юц ца да мя не. Гэ та пад рых та ва ныя 
за каз чы кі, якія цвя ро за ацэнь ва юць 
вы со кую якасць і ад па вед ны кошт руч-
ной пра цы. Та му «на вы ха дзе» ня ма 
ні я кіх прэ тэн зій, пры дзі рак ці кап ры-
заў. І зноў-та кі, лёс пры во дзіць да мя-
не вель мі пры ем ных лю дзей, мно гія з 
якіх ста но вяц ца сяб ра мі на шай сям'і.

— Час цей за ўсё ва шы вы ра бы куп-
ля юць для ся бе ці ў па да ру нак?

— Па-роз на му. Але ў па да ру нак, на пэў-
на, час цей. На тат нік ці фо та аль бом руч ной 
ра бо ты — вы дат ны прэ зент для лю дзей, 
у якіх усё ёсць. Бо гэ та па да ру нак для ду-
шы. Ка лі ча ла век ад кры вае — і ах! У са мае 
сэр ца... А ка лі клі ент яшчэ доб ра пад рых ту-
ец ца, мож на пры ду маць неш та ін ды ві ду аль-
нае. На прык лад, на дру ка ваць на фор за цы 
фо та зды мак імя нін ні ка ці яго ўлю бё ную 
цы та ту аль бо верш. Быў у мя не вы па дак. 
Муж чы не спаў ня ла ся 50 га доў. Ужо ў 
ста лым уз рос це ён па чаў пі саць апа вя-
дан ні. Пры гэ тым асаб лі ва іх ні ко му не 
па каз ваў. І вось жон ка тай ком ска пі ра-
ва ла гэ тыя тво ры ў элект рон ным ва ры-
ян це, пры нес ла, і мы фак тыч на вы да лі 
кні гу юбі ля ра. Мож на ўя віць, на коль кі 
пры ем на бы ло гэ та му ча ла ве ку.

Ад хат няй спра вы 
да хо бі-ка вяр ні

— Да вай це за кра нем эка на міч-
ны склад нік. Ці ад ра зу вы па ча лі 
атрым лі ваць пры бы так?

— Мой стар та вы ка пі тал скла даў 
100 до ла раў. Пра ін вес та ваў, зра зу-
ме ла, лю бі мы муж (усмі ха ец ца). На гэ тыя 
гро шы я ку пі ла не аб ход ны ма тэ ры ял, зра-
бі ла пер шыя рэ чы, якія хтось ці ку піў. Але 
спа чат ку ні я кую бух гал тэ рыю я не вя ла. 
Толь кі ка лі па ча лі з'яў ляц ца больш-менш 
сур' ёз ныя за ка зы, па ча ла за піс ваць, коль-
кі і на што я па тра ці ла. Ад сюль фар мі ра-
ваў ся кошт. Не ска жу, што доў га пра ца-
ва ла ў стра ту. Гэ тыя 100 до ла раў хут ка 
вяр ну лі ся. А ця пер гэ та, да рэ чы, кошт ад-
на го фо та аль бо ма. На тат ні кі звы чай на 
каш ту юць ка ля 50 до ла раў. Усё за ле жыць 
ад скла да нас ці пра цы. Ка лі га вор ка ідзе 
пра рас пра цоў ку скла да на га ды зай ну, то 
цэн нік, вя до ма, па вя ліч ва ец ца.

— Пла ну е це не як па шы раць свой мі-
ні-біз нес?

— Ох, за ду мак на са мрэч вель мі шмат. 
Па куль я аформ ле на як ра мес нік, раз на 
год пла чу спе цы яль ны збор — сло вам, кам-
форт ныя ўмо вы. Ра зу мею, што мож на бы-
ло б афор міць ІП, узяць не каль кіх лю дзей, 
уклас ці ся ў рэ кла му, на ла дзіць ап то выя 
про да жы, але па куль я не га то ва зра біць 
гэ ты крок. Мне зда ец ца, ка лі па ста віць гэ-
ту спра ву на кан ве ер, то вы ра бы стра цяць 
сваю ад мыс ло вую ўні каль насць і ду шэў-
насць. Акра мя гэ та га, сён ня ў мя не ба ланс 
па між сям' ёй і лю бі май пра цай. На прык лад, 
за хва рэў сын — ад кла ла ўсе спра вы і за ня-
ла ся яго ля чэн нем. А ка лі ад кры ваць не вя-
ліч кае прад пры ем ства, трэ ба ўжо браць на 
ся бе ад каз насць за ін шых лю дзей — пра-
цаў ні коў, за каз чы каў. Зра зу ме ла, гэ та ад ні-
мае шмат энер гіі і ча су. Ах вя ра ваць сям' ёй я 
не ха чу. Ма быць, ка лі сын пад рас це...

— ...Што гэ та бу дзе — улас ная дру-
кар ня, кра ма ці яшчэ што-не будзь?

— Хо бі-ка вяр ня — мес ца, ку ды мож на 
прый сці па піць гар ба ты, паў дзель ні чаць 
у май стар-кла се ці на быць ужо га то вы 
вы раб. Гэ та ад на ча со ва і ка вяр ня, і кра-
ма, і пля цоў ка для аб ме ну во пы там па між 
май стра мі. Да рэ чы, на За ха дзе гэ та па-
пу ляр ны на пра мак дзей нас ці, які вель мі 
ак тыў на раз ві ва ец ца. Зда ец ца, у Ра сіі 
з'яў ля ец ца неш та па доб нае. А вось у нас 
па куль та кіх мес цаў дак лад на ня ма.

Твор чыя экс пе ры мен ты 
і шчас це ма ця рын ства

— На пэў на, у вас ужо склаў ся свое-
асаб лі вы клуб ама та рак хэнд мэй ду?

— Вы ма е це ра цыю. На ша друж ная кам-

па нія — гэ та, як пра ві ла, «ма ла дыя ма ту лі», 
якіх аб' яд ноў ва юць дзет кі пры клад на ад на го 
ўзрос ту, агуль ныя праб ле мы і ру ка дзел ле. У 
ін тэр нэ це, да рэ чы, ёсць фо рум, дзе мы аб-
мяр коў ва ем пра цоў ныя спра вы. Час ад ча-
су су стра ка ем ся, ла дзім ім прэ зы. На прык-
лад, паў го да та му ў нас на ра дзі ла ся ідэя 
пра во дзіць май стар-кла сы па аб ме не. Бо 
хтось ці зай ма ец ца скрап бу кін гам і пра цуе 
з па пе рай, а хтось ці вы раб ляе бі жу тэ рыю і 
вы ка рыс тоў вае па лі мер ную глі ну. Пад час 
па доб ных су стрэч мож на зра зу мець, ці твой 
гэ та ма тэ ры ял, па трэ бен ён та бе для пра цы 
ці не. На прык лад, я ўдзель ні ча ла ў май-
стар-кла се па лям цы і зра зу ме ла, што гэ та 
не мой ма тэ ры ял: ён мя не «не слу ха ец ца», 
мне не кам форт на, і ўсё тут (усмі ха ец ца). 
Гэ та як твор чы экс пе ры мент.

— Як сям'я ста віц ца да спра вы, якой 
вы зай ма е це ся?

— Пад трым лі ва юць. Муж ча сам на ват 

да па ма гае. Ён спе цы я ліст па про да жах. 
Ад ной чы за ві таў да мя не на вы ста ву, каб 
штось ці да па маг чы. У вы ні ку за стаў ся за 
пры лаў кам. Про да жы бы лі фе е рыч ныя! 
Дзяў ча ты-ра мес ні цы па ды хо дзі лі, ці ка ві лі-
ся, дзе я ўзя ла та ко га вы дат на га пра даў ца 
(смя ец ца). Ста рэй шая дач ка ў мя не так-
са ма твор чы ча ла век, ву чыц ца на ілюст-
ра та ра ў Ка ра леў скай ака дэ міі пры го жых 
мас тац тваў у Бру се лі. Так што ін та рэ сы ў 
нас шмат у чым су па да юць. Да рэ чы, свой 
пер шы на тат нік я па да ра ва ла ме на ві та 
да чцэ. Ды і сын ужо ў свае ча ты ры га ды 
пра яў ляе ці ка васць да пе ра плёт най спра-
вы. Як са праўд на му муж чы ну, яму па да ба-
юц ца тэх на ла гіч ныя эта пы ра бо ты: па кру-
ціць ма шын ку для ціс нен ня, да па маг чы з 
дзір ка ко лам.

— Ёсць дум ка, што, ста но вя чы ся ма-
ці дру гі, трэ ці раз, жан чы на зноў пе ра-
ра джа ец ца.

— Згод на. Дач ку я на ра дзі ла ў 19 га доў, 
і мне ха це ла ся, каб яна хут чэй вы рас ла, 
каб ку дысь ці бег чы, пра ца ваць, ра біць кар'-
е ру. Та ды я не ра зу ме ла, што га лоў ная 
пра ца для жан чы ны — быць ма ці, жон кай 
і за ха валь ні цай ся мей на га ача га. Асэн са-
ван не гэ тай не аспрэч най іс ці ны прый шло 
з на ра джэн нем сы на. І ця пер мне зу сім не 
хо чац ца, каб ён хут чэй рос. Я атрым лі ваю 
аса ло ду ад кож най хві лі ны по бач з гэ тым 
ма лень кім род ным ча ла веч кам. Дзя куй ма-
ёй улю бё най спра ве, якая так кар ды наль на 
змя ні ла маё жыц цё і да зво лі ла больш ча су 
пра во дзіць з сям' ёй. На пра цы мне не ха па-
ла мя не, а ця пер я на рэш це ста ла са бой.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ

�

Лю бі мая пра цаЛю бі мая пра ца  ��

«КОЖ НЫ НА ТАТ НІК 
РАС ПА ВЯ ДАЕ СВАЮ ГІС ТО РЫЮ»

Пе ра плёт ная спра ва па дзя лі ла жыц цё Воль гі на два вя лі кія эта пы 
— ДА і ПАС ЛЯ. І дру гі пе ры яд знач на шчас лі вей шы за па пя рэд ні.

У сва іх вы ра бах ра мес ні ца шмат ува гі на дае дэ та лям: 
афарм лен не фор за цаў, за клад кі, раз на стай ныя 

кра пя жы — усе эле мен ты па він ны гар ма ні ра ваць.

Ме ней за ўсё, ві да воч на, ха цеў ста на віц ца ге ро ем пер са наж з 1860-х 
га доў — прос ты пса лом шчык Свя та воль скай пра ва слаў най царк вы Фё-
дар Юзэ фо віч. Ён быў шэ ра го вым ча ла ве кам, але меў го нар і сум лен не, 
не ха цеў пад да вац ца чу жо му гвал ту. За што і тра піў пад меч паў стан цаў, 
якія, ві даць, так са ма ме лі свае мер ка ван ні, ста ві лі пе рад са бою вы са ка-
род ныя мэ ты. 

Ця пер на Іва цэ віч чы не, у вёс цы Вя лі кая Гаць, дзя ку ю чы іні цы я тыў ным 
лю дзям (і пер шы ся род іх — ка лек цы я нер, кі раў нік аў тар ска га фі ла кар тыч-
на га пра ек та «У по шу ках стра ча на га» Ула дзі мір Лі ха дзе даў), уз ноў ле ны 
пом нік пса лом шчы ку Фё да ру Юзэ фо ві чу, які за гі нуў ах вяр най смер цю ў час 
паў стан ня 1863 го да. Асвя ціў са му па дзею і ме ма ры яль нае мес ца ар хі епіс-
кап Пін скі і Лу ні нец кі Сця фан. Сваё сло ва пра пса лом шчы ка, сум лен на га 
вер ні ка-па пя рэд ні ка ска за лі на ад крыц ці пом ні ка бла га чын ны Іва цэ віц кай 
ду хоў най акру гі ай цец Гры го рый, а так са ма на ста я цель Свя та воль скай Кры-
жаў здзві жан скай царк вы ай цец Мі ка лай.

— Пры ем на, што на ад крыц цё пом ні ка свай му зем ля ку прый шло шмат 
мяс цо вых жы ха роў, — дзе ліц ца сва і мі ўра жан ня мі Ула дзі мір ЛІ ХА ДЗЕ ДАЎ. 
— Лю дзей ці ка віць са праўд ная гіс то рыя. Сён ня да па дзей мі нуў шчы ны кож ны 
жа дае па ды сці раз важ лі ва, з улі кам усіх ака ліч нас цяў. Спа дзя ю ся, што пом нік 
бу дзе за ўваж ны і ў на ступ ныя дзе ся ці год дзі.

Сён няш няе су да кра нан не з па мяц цю пра пса лом шчы ка Фё да ра Юзэ фо ві ча 
на га да ла, што ва ўзнаў лен ні гіс та рыч най па мя ці важ на раз гле дзець стаў лен-
не ча ла ве ка да ве ры, да ду хоў ных каш тоў нас цяў, даць ацэн ку са цы яль ным, 
па лі тыч ным па мкнен ням з пунк ту гле джан ня ча ла ве чай ма ра лі. Не ка лі ва 
ўжыт ку быў та кі тэр мін, як «пра ва слаў нае края знаў ства». Шы ро кі рас по вед 
пра лёс свя та воль ска га пса лом шчы ка — ві даць, і ёсць ад на з гіс то рый пра-
ва слаў на га края знаў ства Бе ла ру сі.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ

�

СветаглядСветагляд  ��

ВЯР ТАН НЕ АХ ВЯР НАЙ ПА МЯ ЦІ
Гіс то рыя заў сё ды но сіць ха рак тар па кру час ты. Ад ны ге роі ро бяць 
ах вя ра мі дру гіх. Зда ра ец ца, ах вя ры не толь кі бяс след на зні ка юць 
у ця нё тах ча су, але, ад кі нуў шы па лі тыч ны і са цы яль ны бруд, 
што час та мя жуе з гвал там, вяр та юц ца ў люд скую свя до масць як ге роі. 

На тат нік ці фо та аль бом руч ной 
ра бо ты — вы дат ны прэ зент для 
лю дзей, у якіх усё ёсць. Бо гэ та 
па да ру нак для ду шы. Ка лі ча ла век 
ад кры вае — і ах! У са мае сэр ца... 

Мне зда ец ца, ка лі па ста віць гэ ту 
спра ву на кан ве ер, то вы ра бы 
стра цяць сваю ад мыс ло вую 
ўні каль насць і ду шэў насць.

Што ра біць, ка лі ва ша пла цеж ная карт ка 
па шко джа на аль бо яе не пры мае бан ка мат, 
аль бо ад бы ла ся яшчэ якая-не будзь не стан-
дарт ная сі ту а цыя, рас каз вае Але на Ла гу ні-
на, на чаль нік ад дзе ла ар га ні за цыі пра цы 
Раз лі ко ва га цэнт ра плас ты ка вых кар так 
Бе ла рус бан ка.

«Як і ў лю бых сфе рах жыц ця, ча сам мо гуць 
па ўстаць так зва ныя не стан дарт ныя сі ту а цыі і пры 
вы ка ры стан ні карт кі, аб умоў ле ныя роз ны мі пры-
чы на мі. Га лоў нае — не па ні ка ваць, — сцвяр джае 
спе цы я ліст, — і па мя таць, што па лю бым пы тан ні, 
звя за ным з вы ка ры стан нем пла цеж най карт кі, 
ваш га лоў ны па моч нік — банк, які пры кла дзе 
мак сі мум на ма ган няў для най хут чэй ша га ўрэ гу ля-
ван ня сі ту а цыі і ад наў лен ня ва ша га спа кою. На ту-
раль на, ра зум ныя за ха ды за сця ро гі і ўваж лі вас ці 
па тра бу юц ца і ад вас як ад тры маль ні ка карт кі». 
Пра па ну ем вам не каль кі пры кла даў.

БУДЗЬ ЦЕ ПІЛЬ НЫ МІ
� Ка лі бан ка мат (ін фа кі ёск) не вяр нуў карт ку, 

гэ та мо жа быць аб умоў ле на роз ны мі пры чы на мі, 
у тым лі ку ка лі пас ля за вяр шэн ня апе ра цыі клі ент 
ад цяг нуў ся і не за браў карт ку з пры ла ды. Так, у 
бан ка ма тах Бе ла рус бан ка карт ка вяр та ец ца ў 
бан ка мат, ка лі яе не за бра лі на пра ця гу 20 се-
кун даў пас ля пра вя дзен ня апош няй апе ра цыі, 
а ін фа кі ёс кі ад бі ра юць карт ку па за кан чэн ні 15 
се кун даў.

Што ра біць:
1) Пе ра ка нац ца, што апе ра цыя за вер ша на 

(бан ка мат ці ін фа кі ёск не пра па ноў вае пра вес-
ці на ступ ную апе ра цыю) і пры ла да са праў ды не 
вяр тае карт ку (вы ча каць не каль кі хві лін).

2) Ка лі па за кан чэн ні доў га га ча су карт ка ўсё 
ж не вер ну та, то не аб ход на, не ады хо дзя чы ад 
бан ка ма та (ін фа кі ёс ка), яе ад ра зу за бла кі ра ваць. 
Гэ та мож на зра біць, па тэ ле фа на ваў шы ў круг ла-
су тач ную сэр віс ную служ бу Бан каў ска га пра цэ-
сін га ва га цэнт ра па тэл. 8(017)2992526. Так са ма 
за бла кі ра ваць карт ку мож на з да па мо гай ма біль-
на га тэ ле фо на (ка лі тры маль нік карт кі з'яў ля ец ца 
ка рыс таль ні кам SMS-бан кін гу або М-бан кін гу).

3) За тры ма ная карт ка бу дзе не паз ней чым 
праз 2 дні з мо ман ту яе за тры ман ня на кі ра ва-
на ад па вед най уста но вай бан ка ў фі лі ял, якім 
яна бы ла вы пу шча на. Та му для атры ман ня сва-
ёй карт кі не аб ход на звяр нуц ца ў той фі лі ял, дзе 
вы яе атрым лі ва лі, з да ку мен там, які свед чыць і 
па цвяр джае асо бу.

«Для больш апе ра тыў на га атры ман ня карт кі 
мож на ад ра зу, у той жа дзень, звяр нуц ца ў апе-
ра тар скую служ бу, тэ ле фон якой раз ме шча ны на 
бан ка ма це (ін фа кі ёс ку), па пы тан ні атры ман ня 
сва ёй карт кі ва ўста но ве бан ка, яко му на ле жыць 
гэ ты бан ка мат (ін фа кі ёск). Пры атры ман ні карт кі 
не аб ход на мець з са бой да ку мент, які свед чыць і 
па цвяр джае асо бу. У вы пад ку, ка лі кан фіс ка ва ная 
карт ка на ле жыць ад на му бан ку, а бан ка мат (ін фа-
кі ёск), які яе «з'еў», — ін ша му, то для яе атры ман-
ня ва ўста но ве бан ка-ўла даль ні ка пры ла ды мо жа 
спат рэ біц ца пісь мо вы да звол ад бан ка, які вы пус-
ціў карт ку», — тлу ма чыць Але на Ла гу ні на.

ЛІ ЧЫ ЦЕ ГРО ШЫ
� У вы ні ку пра вя дзен ня апе ра цыі па зняц ці 

на яў ных гра шо вых срод каў бан ка мат не вы даў 
гро шы аль бо вы даў су му мен шую, чым спі са на 
з ра хун ку.

Што ра біць:
1) Пе ра ка нац ца, што гро шы са праў ды спі-

са ны з ра хун ку пры пра вя дзен ні ад па вед най 
апе ра цыі. Пра гэ та мож на да ве дац ца, зноў-та кі 
па тэ ле фа на ваў шы ў круг ла су тач ную сэр віс ную 
служ бу Бан каў ска га пра цэ сін га ва га цэнт ра па 
тэл. 8(017)2992525. Так са ма рэш ту па ра хун ку 
мож на пра гле дзець у бан ка ма це ці з да па мо гай 
ма біль на га тэ ле фо на (ка лі тры маль нік карт кі з'яў-
ля ец ца ка рыс таль ні кам SMS-бан кін гу або М-бан-
кін гу). Да рэ чы, прак тыч на ім гнен на да ве дац ца, 
ці спі са лі ся гро шы пры здзяйс нен ні рас ход ных 
апе ра цый з да па мо гай ва шай карт кі, да зва ля-
юць та кія сэр ві сы, як «Ін фар ма ван не» (па слу га 
да ступ на ка рыс таль ні кам М-бан кін гу) і СМС-апа-
вя шчэн не (па слу га пра да стаў ля ец ца бан кам для 
тры маль ні каў пэў ных ві даў між на род ных кар так). 

Здзейс ніў шы апе ра цыю, вы тут жа атрым лі ва е це 
на ма біль ны тэ ле фон апа вя шчэн не, якое па цвяр-
джае спі сан не ад па вед най су мы.

2) Ка лі ра зы хо джан не па між вы да дзе най бан-
ка ма там су май і спі са най з ра хун ку ўсё ж ма ец ца, 
не аб ход на звяр нуц ца з за явай аб сі ту а цыі, якая 
ад бы ла ся, у фі лі ял бан ка, у якім ад кры ты ра ху нак 
і бы ла вы да дзе на карт ка.

«Усе бан ка ма ты Бе ла рус бан ка пад клю ча ны да 
спе цы яль най сіс тэ мы, якая да зва ляе пра са чыць 
кож ную апе ра цыю, пра ве дзе ную з яго вы ка ры-
стан нем, у тым лі ку і факт вы да чы гро шай: якія ку-
пю ры і з якіх ка сет на бі ра лі ся. Пас ля пра вя дзен ня 
бан кам раз бо ру на пад ста ве за явы ўла даль ні ка 
карт кі гро шы ў са мыя ка рот кія тэр мі ны бу дуць 
вер ну ты на ра ху нак», — за пэў ні вае спе цы я ліст.

КАРТ КУ ТРЭ БА 
ВЫ КА РЫС ТОЎ ВАЦЬ ПРА ВІЛЬ НА
� Карт ка з не вя до май пры чы ны не пры ма ец ца 

бан ка ма там (ін фа кі ёс кам).
Што ра біць:
1) Пе ра ка нац ца, што бан ка мат аб слу гоў вае 

та кі від карт кі. На ім па він на быць раз ме шча на 
на леп ка, якая мае та кі ж ла га тып, як і на ва шай 
карт цы.

2) Пра ве рыць, ці пра віль на вы ўстаў ля е це 
карт ку — маг ніт ная па ла са карт кі па він на зна хо-
дзіц ца ўні зе спра ва. Рэ ка мен ду ец ца за пом ніць, 
якое па ве дам лен не з'яў ля ец ца на эк ра не бан-
ка ма та (ін фа кі ёс ка), ка лі ён вяр тае карт ку. Гэ та 
мо жа да па маг чы пры вы свят лен ні пры чы ны, з-за 
якой яна не аб слу гоў ва ец ца.

3) Па маг чы мас ці па спра ба ваць ска рыс тац ца 
ін шым бан ка ма там (ін фа кі ёс кам). Ка лі карт ка 
не пры ма ец ца ў не каль кіх пры ла дах, вя лі кая ве-
ра год насць, што па шко джа на маг ніт ная па ла са 
або чып карт кі.

4) Для вы свят лен ня дак лад ных пры чын аль бо 
для за ме ны карт кі не аб ход на звяр нуц ца ў фі лі-
ял бан ка, у якім яна бы ла вы да дзе на і вя дзец ца 
ра ху нак.

Але на Ла гу ні на на гад вае: «Не аб ход на па мя-
таць, што карт ка, з'яў ля ю чы ся на шмат больш зно-
саў стой лі вай у па раў на нні з па пя ро вы мі гра шы ма, 
усё ж мо жа вый сці са строю праз ня пра віль нае 
яе за хоў ван не або вы ка ры стан не. Так, тры маль-
нік карт кі па ві нен абе ра гаць яе ад ме ха ніч ных і 
тэр міч ных па шко джан няў, не да пус каць вы гі баў 
і дра пін. Не рэ ка мен ду ец ца за хоў ваць карт ку ў 
мес цах уз дзе ян ня маг ніт на га по ля, кры ні цай яко-
га мо гуць слу жыць тэ ле ві зар, кам п'ю тар, маг ні ты. 
Ка лі на карт цы ма ец ца чып, яго рэ ка мен ду ец ца 
час ад ча су пра ці раць ад за брудж ван няў».

3 ПА МЫЛ КІ — І ЗА БЛА КІ РА ВА НА
� Бан ка мат (ін фа кі ёск) не пры мае ПІН-код.
Што ра біць:
Пе ра ка нац ца, што вы ўво дзі це са праў ды пра-

віль ны ПІН-код, не блы та е це па ра дак ліч баў, не 
ўво дзі це ПІН-код ад ін шай карт кі або ма біль на га 
тэ ле фо на. «Не аб ход на ве даць, што ў вы пад ку 
трох ра зо ва га ня пра віль на га ўво ду ПІН-ко да карт-
ка бу дзе за бла кі ра ва на. Раз бла кі ра ваць яе мож-
на, па тэ ле фа на ваў шы ў круг ла су тач ную сэр віс ную 
служ бу Бан каў ска га пра цэ сін га ва га цэнт ра па тэл. 
8(017)2992525. Пас ля ак ты ві за цыі карт кі не аб ход на 
ўвес ці пра віль ны ПІН-код з пер ша га ра зу. У ад ва-
рот ным вы пад ку карт ка бу дзе зноў за бла кі ра ва на», 
— па пя рэдж вае спе цы я ліст. Да рэ чы, у вы пад ку, 
ка лі тры маль нік карт кі за быў ся ці стра ціў ПІН- код, 
ён не мо жа быць ад ноў ле ны і не аб ход на бу дзе вы-
пус ціць но вую карт ку з но вым ПІН-ко дам.

���
Ча ка ем ва шых пы тан няў пра ка ры стан не 

гра шы ма і ўсё, што з гэ тым звя за на. Вы мо-
жа це звяр тац ца на элект рон ны ад рас га зе ты 
іnfо@zvуаzdа.mіnsk.bу з па зна кай «для ад дзе-
ла эка но мі кі» ці па тэ ле фо не 8 017 292 38 02.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік  ��

НЕ ПА НІ КУЙ ЦЕНЕ ПА НІ КУЙ ЦЕ

Больш як 200 ма люн каў, ца-
цак і ін шых дзі ця чых мас-
тац кіх вы ра баў прад стаў-
ле на ў Ві цеб ску на вы ста ве 
«Мат чы на по кры ва».

— Мэ та гэ тай вы ста вы, іні цы-
я та рам пра вя дзен ня якой ста ла 
Ві цеб ская епар хія Бе ла рус кай 
пра ва слаў най царк вы, — праз 
твор часць вы ха ваць па чуц цё 
па ва гі і лю бо ві да сва ёй сям'і, 
сфар мі ра ваць у пад рас та ю ча га 

па ка лен ня па важ нае стаў лен не 
да сва іх баць коў, — рас ка за лі 
ў куль тур на-гіс та рыч ным комп-
лек се «За ла тое каль цо го ра да 
Ві цеб ска «Дзві на», дзе ад кры-
ла ся вы ста ва.

Аў та ры — вы ха ван цы ня-
дзель ных пра ва слаў ных школ, 
уста ноў да дат ко вай аду ка цыі, 
школ мас тац тваў Ві цеб ска, ся-
рэд ніх школ і дзі ця чых сад коў з 
ухі лам ду хоў на-ма раль на га вы-
ха ван ня, дзі ця ча га са цы яль на га 

пры тул ку, хлоп чы кі і дзяў чын кі 
са шмат дзет ных сем' яў.

У сва іх ра бо тах удзель ні кі ад-
люст ра ва лі не толь кі рэ лі гій ную 
тэ ма ты ку, але і тэ му лю бо ві да 
сва ёй ма мы. Бо ма ма — за ха-
валь ні ца ся мей на га цяп ла, да-
бры ні, бес ка рыс лі вас ці і ах вяр-
нас ці, веч ны анёл-ахоў нік сва іх 
дзя цей! А кож ны твор — гэ та 
па да ру нак. Са мы леп шы для 
ма мі на га сэр ца!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

«МАТ ЧЫ НА ПО КРЫ ВА»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
«Восьмидесятого тиража выигрышей по выигрышным вкладам 

в белорусских рублях», состоявшегося 09 октября 2013 года в г. Минске
Выигрыши выпали на следующие номера счетов по выигрышным вкладам 

во всех учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Номера
счетов

Размер выигрыша в процентах 
к средней сумме остатка вклада

Номера
счетов

 Размер выигрыша в процентах 
к средней сумме остатка вклада

А033 112 (Сто двенадцать) А539 112 (Сто двенадцать)
А065 112 (Сто двенадцать) А597 112 (Сто двенадцать)
А118 112 (Сто двенадцать) А610 112 (Сто двенадцать)
А140 225 (Двести двадцать пять) А655 112 (Сто двенадцать)
А182 450 (Четыреста пятьдесят) А681 112 (Сто двенадцать)
А200 112 (Сто двенадцать) А745 112 (Сто двенадцать)
А245 112 (Сто двенадцать) А770 112 (Сто двенадцать)
А312 900 (Девятьсот) А816 112 (Сто двенадцать)
А330 112 (Сто двенадцать) А854 450 (Четыреста пятьдесят)
А385 112 (Сто двенадцать) А909 112 (Сто двенадцать)
А433 225 (Двести двадцать пять) А949 112 (Сто двенадцать)
А458 112 (Сто двенадцать) А997 112 (Сто двенадцать)
А495 112 (Сто двенадцать)  -

В учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», где число счетов более одной тысячи, во всех последующих 
тысячах выиграли те же номера, что и в первой тысяче, т. е. за № № А033, А1033, А2033 и т. д.

Председатель комиссии:
Виктор Сергеевич Парфеевец

Начальник финансового отдела 
администрации Центрального района г. Минска 

Ответственный секретарь:
Татьяна Александровна Ясинская

Заместитель директора департамента 
розничного бизнеса ОАО «АСБ Беларусбанк»

Сохранность и возврат вкладов гарантируется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 24.05.2013, выданная Национальным банком Республики Беларусь. 

УНП 100325912.
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