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ЧЫМ ПАХ НУЦЬ МЯ ХІ З ГРА ШЫ МА
ДА СТА ВІЦЬ У ЦЭ ЛАС ЦІ 
І ЗА ХА ВА НАС ЦІ

Лі цэн зія на ін ка са цыю ў кра і не ёсць у вась мі 
бан каў. Прын цы пы пра цы ін ка са та раў усю ды 
зво дзяц ца да ад на го — да ста віць у цэ лас ці і 
за ха ва нас ці гро шы з ад на го пунк та пры зна-
чэн ня ў ін шы.

— Наш пра цоў ны дзень па чы на ец ца з ін-
струк та жу. Ні во дзін спе цы я ліст не вый дзе да 
ма шы ны, па куль не атры мае марш рут ны ліст, 
не да ве да ец ца ўсе апош нія «на ві ны бан ка» і не 
рас пі шац ца ў не аб ход ных да ку мен тах, — га во-
рыць Сяр гей Смір ноў, стар шы ін ка са тар.

Звы чай на ў бры га ду ўва хо дзяць тры-ча-
ты ры ін ка са та ры. Чым больш па тэн цы яль на 
не бяс печ ная і люд ная тэ ры то рыя (на прык лад, 
вак зал або ганд лё вы цэнтр), тым больш спе-
цы я ліс таў па трэб на. Та ды да ін ка са та раў і кі-
роў цы да лу ча ец ца ахоў нік. Пра цу юць бры га ды 
па зме нах: ад ны з ра ні цы і да дзе вя ці га дзін 
ве ча ра, дру гія — з абе ду і да поў на чы.

— Кож ны з нас вы яз джае на марш рут у 
бро не ка мі зэль цы, з ра цы яй і збро яй, — рас-
каз вае Ар тур. — Ка рыс тац ца апош няй мож на 
толь кі па ін струк цыі: у вы пад ках ві да воч на га 
на па ду на су пра цоў ні каў з мэ тай ра ба ван ня і 
пры па гро зе жыц цю ін ка са та раў. Стра ляць на 
па ра жэн не без па пя рэ джан ня за ба ро не на. Мы 
ні ко лі не вы ка рыс тоў ва ем піс та лет або аў та мат 
у мес цах ма са ва га збо ру лю дзей.

Ва га піс та ле та Ма ка ра ва з за ра джа ны мі 
абой ма мі — амаль кі ла грам, плюс аў та мат 
Ка лаш ні ка ва — тры, бро не ка мі зэль ка — пяць. 
Вось і атрым лі ва ец ца, што агуль ная ва га аму-
ні цыі ін ка са та ра ка ля 10 кі ла гра маў. Ар тур уз-
га даў, што га доў сем та му ад ны толь кі бро не-
ка мі зэль кі ва жы лі ка ля вась мі кі ла гра маў.

— А як па ві нен па во дзіць ся бе ін ка са тар, ка лі 
да яго на ву лі цы па ды хо дзіць не зна ё мец і пы-
та ец ца, на прык лад, як прай сці на тую ці ін шую 
ву лі цу або про сіць цы га рэ ту? — пы та ю ся я.

— Мы не ма ем пра ва ні з кім раз маў ляць пры 
пе ра мя шчэн ні з тор бай з гра шы ма, ад хі ляц ца ад 
стро га вы зна ча на га марш ру ту. На ват з мі лі цы яй 
кі роў ца мае ста сун кі толь кі праз пе ра га вор ную 
пры ла ду. Та му па цы га рэ ты лепш да нас не звяр-
тац ца — не да па мо жам, — ад каз вае Сяр гей.

Раз маў ляць пад час пра цы па ма біль ным 
тэ ле фо не ін ка са та рам нель га. Яго яны па кі-
да юць на ба зе.

— Жон ка, зра зу ме ла, спа чат ку хва ля ва ла-
ся, ка лі труб ку не браў, але з ча сам звык ла-
ся, — да дае Ар тур.

ПРА ЦА 
НЕ ДЛЯ ЖА НО ЧЫХ РУК

— Не ба чу ў ва шым ка лек ты ве жан чын. Лі-
чы це, што не спра вяц ца з пра цай? — пы та ю ся 
ў сва іх су раз моў цаў.

— Спра ва не ў гэ тым. Упэў не ны, што ёсць 
жан чы ны, якія вы ка на юць лю бую за да чу на ўсе 
сто пра цэн таў! — га во рыць Ар тур. — Тут трэ ба 
ўліч ваць ін шае. Ін ка са тар за зме ну ця гае ка ля 
50 мяш коў і тор баў ва гой ад 20 кі ла гра маў. І 
нес ці іх пры хо дзіц ца з ма шы ны ў пад вал або 
на дру гі-трэ ці па верх. Ці па трэб на жан чы не 
та кая пра ца?

Ці ка ва, што ін ка са цый ныя мя хі для гро-
шай ро бяц ца з вель мі тры ва ла га бры зен ту, 
які прак тыч на не га рыць і не пра ма кае. Ад нак 
у гэ тай на дзей нас ці ёсць і іс тот ны мі нус. Пры 
поў най за груз цы мяш ка яго ва га да ся гае 50 кі-
ла гра маў, тор бы — да 20-25.

Акра мя та го, ёсць яшчэ ёміс тасць для за-
хоў ван ня і пе ра воз кі гро шай — спе цы яль ныя 
ка се ты. Яны вы ка рыс тоў ва юц ца пры аб слу гоў-
ван ні бан ка ма та. Стан ад соч ва ец ца апе ра та-
ра мі, і ка лі вы яў ля ец ца, што ў якім-не будзь з 
іх за кан чва юц ца на яў ныя гро шы аль бо ўзні кае 
ней кая тэх ніч ная ня спраў насць, — ту ды на кі-
роў ва ец ца бры га да ін ка са та раў і апе ра тар. Ні 
пер шы, ні дру гі ў адзі ноч ку ад крыць бан ка мат 
не мо гуць. Як жар ту юць са мі спе цы я ліс ты, гэ та 
са мая не раз луч ная «па ра бан ка».

— Ці час та лю дзі не за да во ле ныя тым, што 
ма шы ны ін ка са цыі ства ра юць ня зруч нас ці, 
сто я чы на тра ту а рах або ка ля са мых дзвя рэй 
ганд лё вых цэнт раў? — ці каў лю ся я ў Іга ра Са-
ка лоў ска га.

— Транс парт, які аб слу гоў вае аб' ек ты ганд-
лю, мае пра ва за яз джаць на тра ту ар. Так са ма 
спец транс пар ту да зво ле на ру хац ца аль бо ста-
яць там, дзе зна ка мі гэ та за ба ро не на. Акра мя 
гэ та га, мы вы кон ва ем унут ра ную ін струк цыю, 
згод на з якой ма шы на па він на стаць як ма га 
блі жэй да бан ка, кра мы. Нель га нес ці гро шы 
ў ру ках праз увесь го рад!

Транс парт ін ка са та раў мак сі маль на пры-
ста са ва ны для бяс печ най пе ра воз кі гро шай. 

Вок ны не ад чы ня юц ца, люк — толь кі ў вы-
пад ку эва ку а цыі. Ма шы на ва жыць больш за 
тры то ны.

Спе цы я ліс ты бан ка ка жуць, што пра ца 
ін ка са та ра цяж кая больш эма цый на, чым 
фі зіч на. Ім кож ны дзень пры хо дзіц ца на сіць 
зброю і ад каз ваць за вя лі кія су мы. А гэ та 
асаб лі вая ад каз насць. На мя хі гро шай ін-
ка са та ры гля дзяць без якой-не будзь «ця гі». 
(Маў ляў, сан тэх ні кі ж не мо ляц ца і не лю-
бу юц ца на раз вад ныя клю чы!) На пы тан не, 
ці пах нуць гро шы, муж чы ны, сме ю чы ся, ад-
каз ва юць, што ад чуць мож на толь кі во дар 
па пе ры і фар бы.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

...у фі нал чэм пі я на ту све ту па пра гра ма ван ні ся род сту дэн таў ACM 
ІCPC здо ле лі дзве бе ла рус кія ка ман ды.

Уся го ў паў фі наль ных спа бор ніц твах Паў ноч на-Ус ход ня га Еў ра пей ска га 
рэ гі ё на ўдзель ні ча лі ка ля 230 ка ман даў з Бе ла ру сі, Ра сіі, Лат віі, Літ вы, Эс то-
ніі, Ка зах ста на, Гру зіі, Ар ме ніі, Азер бай джа на, Кыр гыз ста на, Турк ме ні ста на 
і Уз бе кі ста на, якія зма га лі ся за 12 пу цё вак у за ключ ную част ку спа бор ніц-
тваў. Ме на ві та гэ ты паў фі нал на зы ва юць «гру пай смер ці», та му што ў ім 
вы сту па юць са мыя моц ныя сту дэнц кія ка ман ды пра гра міс таў, у тым лі ку 
і не ад на ра зо выя аб са лют ныя пе ра мож цы чэм пі я на ту све ту — сту дэн ты 
Санкт-Пе цяр бург ска га ўні вер сі тэ та ІТ МО.

Спа бор ніц твы пра во дзі лі ся ад на ча со ва ў рэ жы ме рэ аль на га ча су ў Санкт-
Пе цяр бур гу, Бар на у ле, Таш кен це і Тбі лі сі з агуль най таб лі цай вы ні каў. Згод на 
з пра ві ла мі, у фі нал мо жа прай сці ад уні вер сі тэ та толь кі ад на ка ман да, якая па-
ка за ла най леп шы вы нік. Та му кан ку ры ру юць па між са бой у тым лі ку і сту дэн ты 
ад ной ВНУ. Бе ла русь у Санкт-Пе цяр бур гу прад стаў ля лі 10 ка ман даў: ад БДУ 
вы сту па лі ча ты ры ка ман ды, тры ка ман ды — ад БДУ ІР і па ад ной — ад Го мель-
ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Ф. Ска ры ны, Брэсц ка га дзяр жаў на га тэх ніч-
на га ўні вер сі тэ та і Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та імя Я. Ку па лы.

Па вы ні ках паў фі на лу ка ман да сту дэн таў фа куль тэ та кам п'ю тар ных сіс тэм 
і се так БДУ ІР Belarusіan SUІR #2 у скла дзе Анд рэя Воў ча ка, Анд рэя Со ба ля 
і Аляк сея Віс ця жа за ва я ва ла пра ва прад стаў ляць Бе ла русь у фі на ле са мых 
прэ стыж ных спа бор ніц тваў па пра гра ма ван ні. Хлоп цы ра шы лі 9 за дач, за ня лі 
7-е аб са лют нае мес ца, атры ма лі дып лом пер шай сту пе ні, а з ім і вы хад у 
фі нал. У Тай лан дзе вы сту піць яшчэ ад на бе ла рус кая ка ман да — сту дэн таў 
фа куль тэ та пры клад ной ма тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі БДУ. За яе вы сту па юць 
Кан стан цін Со кал, Аляк сей Па лі евец і Па вел Шаф ця ле віч. Ка ман да Бел-
дзярж уні вер сі тэ та за ва я ва ла ў паў фі на ле дып лом 2-й сту пе ні. На яе ра хун ку 
8 рэ ша ных за дач з 12 пра па на ва ных.

Па вы ні ках спа бор ніц тваў у фі нал пра бі лі ся 10 ка ман даў ад ра сій скіх ВНУ 
і дзве — ад бе ла рус кіх.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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ПРА БІЦ ЦА 
З «ГРУ ПЫ СМЕР ЦІ»

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

...па трэ ні ра ва ла ся вы хоп лі ваць з ка бу ры 
та бель ную зброю... ...і пры во дзіць яе ў ба я вы стан.

Бе ла рус кая кам п'ю тар ная гуль-
ня — даў но не ак сю ма ран, а 
звык лая спра ва. Ай чын ныя «ай-
ціш ні кі» да во лі па спя хо ва зай ма-
юц ца рас пра цоў кай за баў ляль-
ных пра грам, а сла ву тая World of 
Tanks што год ста віць усё но выя 
і но выя су свет ныя рэ кор ды па 
коль кас ці гуль цоў ан лайн і ін шых 
па каз чы ках. Трэ ба ска заць, што 
для ця пе раш ніх рас пра цоў шчы-
каў ужо пад рас тае зме на — гэ-
та па цвер дзіў кон курс «Па тры ёт.
by», што прай шоў у Рэс пуб лі кан-
скім цэнт ры іна ва цый най і тэх-
ніч най твор час ці (РЦІ іТТ).

На кон курс з'е ха лі ся хлоп цы і 
дзяў ча ты ва ўзрос це ад 12 да 21 го-
да з усіх кут коў кра і ны. Пе ра мож-
цаў вы зна ча лі ў дзвюх на мі на цы ях. 
У пер шай удзель ні ча лі кам п'ю тар-
ныя гуль ні і твор чыя пра ек ты, пры-
све ча ныя тэ ме ба раць бы бе ла ру саў 
пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны і 
подз ві гам бе ла ру саў пры вы зва лен ні 
ін шых кра ін. У дру гой — гуль ні і пра-
ек ты на тэ му на шай гіс то ры ка-куль-
тур най спад чы ны, тра ды цый, да сяг-
нен няў бе ла ру саў у роз ных сфе рах.

— Гэ та ўжо пя ты та кі кон курс, — 
за зна чыў на ад крыц ці ды рэк тар 
РЦІ іТТ Сяр гей СА ЧКО. — І пра грэс 
ві да воч ны: уз ро вень рас пра цо вак 
па вы ша ец ца. Та му пла ну ем, што ўжо 
ў на ступ ным го дзе кон курс ста не 
больш маш таб ным, з'я вяц ца но выя 
на мі на цыі. Але га лоў ная тэ ма ты ка 
за ста нец ца ня змен най — па тры-
я тыч ная. Ме на ві та вы ха ваць у ма-
ла до га па ка лен ня па чуц цё лю бо ві 
да сва ёй кра і ны — на ша га лоў ная 
за да ча.

Агляд пра ек таў пра хо дзіў па 
дзвюх уз рос та вых ка тэ го ры ях: 12-15
і 16-21 га ды. Мы на кі ра ва лі ся да са-
мых ма лод шых удзель ні каў.

Пе ра важ ная боль шасць рас пра-
цоў шчы каў спы ні ла ся на фар ма це 
кам п'ю тар най вік та ры ны, бо ён не 
па тра буе пра фе сій ных ве даў і па раў-

наль на прос ты ў рэа лі за цыі. Але тэ-
мы за кра на лі ся са мыя роз ныя. Час-
цей за ўсё яны на сі лі ла каль ны ха-
рак тар — гіс то рыя і куль ту ра ма лой 
ра дзі мы юных аў та раў. На прык лад, 
ву ча ні ца по лац кай ся рэд няй шко лы 
№6 ства ры ла вік та ры ну пад наз вай 
«По лац кія ла бі рын ты». Ас но вай для 
пра ек та па слу жы ла вя до мая, пэў на, 
кож на му, хто меў спра ву з кам п'ю та-
рам, пра гра ма PowerPoіnt з па ке та 
Mіcrosoft Offіce. Гуль ня за дае роз-
на га кштал ту пы тан ні па гіс то рыі і 
су час нас ці По лач чы ны, а за да ча 
ўдзель ні каў — як ма га хут чэй і пра-
віль ней на іх ад ка заць. Пас ля пра-
гра ма вы ліч вае су мар ны бал.

Ма рыя Са май ло віч з Мін ска вы-
бра ла больш буй ны, рэс пуб лі кан скі 
маш таб і прад ста ві ла гуль ню «Мая 
Бе ла русь». Гэ та так са ма вік та ры на, 
але па фар ма це блі жэй шая да доб ра 
вя до май «Што? Дзе? Ка лі?», на ват 
з та кі мі ж му зыч ны мі паў за мі. Яшчэ 
ад на пе ра ва га — на яў насць ві дэа-
пы тан няў.

Ву чань круп скай гім на зіі Мі кі та 
Ро гаў ства рыў гуль ню-квэст па вод-
ле сла вян скіх ле ген даў пад наз вай 
«Ар хе о лаг». Згод на з аў тар скай за-
ду май, атрад ар хе о ла гаў да сле дуе 
ста ра жыт насць і ад на ча со ва да вед-
ва ец ца пра та кіх прад стаў ні коў бе ла-

рус ка га пан тэ о на, як Пя рун, Сва рог, 
Зю зя і ін шыя.

Ілья Ка ра лё нак з ба ры саў скай 
ся рэд няй шко лы №9 вы ра шыў рас-
ка заць гуль цам пра ма ла вя до мыя 
ту рыс тыч ныя аб' ек ты на тэ ры то рыі 
Мін шчы ны — пра ект «Не звы чай нае 
ў звы чай ным». Клі кам па роз ных 
мес цах кар ты мож на знай сці ін фар-
ма цыю пра та кія ці ка выя сла ву тас ці, 
як клец кі дуб і цу да дзей ная кры ні ца 
ў вёс цы По кра ша ва, што на Случ-
чы не...

Ва ле рыя Ка сі ла з дзят лаў скай 
гім на зіі №1 ства ры ла пра ект «Бе-
ла рус кія пры сма кі», пры све ча ны 
тра ды цый най кух ні. У не ка то рых 
за дан нях, на прык лад, трэ ба бы ло 
ад асо біць пер шыя стра вы ад дру гіх, 
да поў ніць ня скон ча ныя пры каз кі, су-
ад нес ці стра вы і свя ты, на якія яны 
па да ва лі ся.

— На жаль, ця пер не ўсе ве да-
юць, чым хар ча ва лі ся на шы прод-
кі, — дзе ліц ца мер ка ван нем аў та рка 
«Бе ла рус кіх пры сма каў». — Мне па-
да ло ся, што та кі пра ект мо жа вы пра-
віць сі ту а цыю. Да рэ чы, са ма я вель мі 
люб лю на шы стра вы, асаб лі ва ба бу-
лі ны дра ні кі і за цір ку.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. 
lyskavets@zvіazda.by

З ба зай у га ла веЗ ба зай у га ла ве

Ад Пе ру на 
да вір ту аль най за цір кі

У ста лі цы прай шоў кон курс юных рас пра цоў шчы каў ві дэа гуль няў

Ва ле рыя Ка сі ла прад стаў ляе ўва зе чле наў жу ры пра ект «Бе ла рус кія пры сма кі».
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Каманда БДУІР — у фінале чэмпіяната свету.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)


