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ЛІЧ БА ВЫ ОФІС 
СА МА АБ СЛУ ГОЎ ВАН НЯ
У Коб ры не ад кры лі пер шае 

ад дзя лен не бан ка без су пра цоў ні каў
Гэ ты фі лі ял рэ гі я наль най сет кі БПС-Ашчад бан-

ка ця пер пра цуе па-асаб лі ва му, — у ім ня ма 

звык лых ка сі раў і кан суль тан таў, а ўсе фі нан са-

выя пы тан ні мож на вы ра шыць праз шмат функ-

цы я наль ны кі ёск або тэр мі нал.

Ліч ба вы офіс карэнным чынам ад роз ні ва ец ца ад 

кла січ ных ад дзя лен няў. У ім ня ма звык лых кас і ра-

бо чых мес цаў, а амаль лю бую бан каў скую апе ра цыю 

мож на здзейс ніць са ма стой на. На пер шым эта пе бан-

каў скія ра бот ні кі ўсё ж бу дуць по бач. Яны да дуць кан-

суль та цыю і ака жуць да па мо гу ў на ладж ван ні дыс тан-

цый ных сэр ві саў. Як толь кі лю дзі пры вык нуць — офіс 

пач не пра ца ваць аў та ном на. Аса біс тыя кан суль та цыі 

так са ма бу дуць маг чы мыя, да стат ко ва па пя рэд не ўдак-

лад ніць час су стрэ чы з прад стаў ні ком бан ка.

«Для клі ен таў важ на мець до ступ да но вых тэх на-

ло гій. Та кі за пыт фік су ем не толь кі ў жы ха роў ста лі-

цы, та му ла гіч на, што smаrt-пра ек ты атрым лі ва юць 

раз віц цё і ў рэ гі ё нах. Ліч ба вы офіс у Коб ры не — гэ та 

пра воб раз ад дзя лен ня бу ду чы ні, — рас тлу ма чыў на-

мес нік стар шы ні праў лен ня БПС-Ашчад бан ка Алег 

БА РОД КА. — Раз віц цё тэх на ло гій да зва ляе клі ен там 

боль шасць фі нан са вых апе ра цый здзяйс няць са ма-

стой на — як са смарт фо на або ноў тбу ка, так і праз 

тэр мі на лы і шмат функ цы я наль ныя кі ёс кі».

Сяр гей КУР КАЧ.

Фі гур нае ка тан неФі гур нае ка тан не

АНШ ЛА ГУ 
БЫЦЬ!
На пер шын ство кан ты нен та 
па фі гур ным ка тан ні ў Мін ску 
пра да дзе на 85 % бі ле таў

Арг ка мі тэт чэм пі я на ту Еў ро пы па фі гур ным ка-

тан ні вы пус ціў у про даж да дат ко выя мес цы на 

тры за ключ ныя дні ме ра пры ем ства.

— Згод на з пер ша па чат ко вым пла нам, мы па він-

ны бы лі пра даць усе бі ле ты на два асноў ныя ўз роў ні 

«Мінск-Арэ ны», ёміс тасць якіх на кож ны дзень скла-

дае ка ля дзе вя ці ты сяч мес цаў. План ужо вы ка на ны 

па трох з пя ці асноў ных дзён чэм пі я на ту. Та му на 

іх — пят ні цу, су бо ту, ня дзе лю — мы вы пус ка ем да-

дат ко выя бі ле ты на верх ні ярус арэ ны. На се ра ду і 

чац вер тры бу ны за поў не ны на 70 %, мес цы на ніж ніх 

уз роў нях яшчэ ёсць. Су мар на ў нас ця пер пры клад на 

на 85 % ад пла на ва га ўзроў ню про да жаў, і гэ та вель мі 

доб ры вы нік, — ад зна чае Юлія КОМ ЛЕ ВА, стар шы ня 

Бе ла рус ка га са ю за кань ка беж цаў.

На га да ем, у рам ках чэм пі я на ту Еў ро пы ў Мінск 

упер шы ню пры едуць вя ду чыя фі гу рыс ты кан ты нен та 

і све ту. Ся род іх алім пій ская чэм пі ён ка Алі на За гі та ва 

(Ра сія), двух ра зо вы чэм пі ён све ту Хаў ер Фер нан дэс

(Іс па нія), трох крат ныя чэм пі ё ны све ту Габ ры э ла 

Па па да кіс/Гі ём Сі зэ і рон (Фран цыя) і ін шыя.

Цы ры мо нія ад крыц ця чэм пі я на ту ад бу дзец ца 

23 сту дзе ня. Спа бор ніц твы бу дуць пра хо дзіць з се ра ды

23 сту дзе ня да су бо ты 26 сту дзе ня ўключ на. 21 і 22 

сту дзе ня гле да чы змо гуць на ве даць афі цый ныя трэ-

ні роў кі. За крые чэм пі я нат 27 сту дзе ня га ла-кан цэрт 

з удзе лам пры зё раў спа бор ніц тваў.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

З 11 сту дзе ня на тур ні-

ке тах стан цый Мінск ага 

мет ро мож на апла ціць 

пра езд яшчэ і бес кан так-

та вы мі бан каў скі мі карт-

ка мі Бел карт-Maestro, 

па ве да мі лі ў прэс-служ-

бе мет ра па лі тэ на.

Мін скі мет ра па лі тэн су-

мес на з ААТ «БПС-Ашчад-

банк», аплат най сіс тэ май 

Бел Карт і кам па ні яй ІBA 

Group па шы рыў маг чы мас ці 

апла ты пра ез ду бес кан так та-

вы мі бан каў скі мі карт ка мі на 

тур ні ке тах ста ліч на га мет ро. 

З 11 сту дзе ня тры маль ні кам 

бан каў скіх кар так аплат най 

сіс тэ мы Бел Карт (бан каў-

скія карт кі Бел Карт-Maestro 

з бес кан так та вым ін тэр фей-

сам) так са ма да дзе на маг чы-

масць ска рыс тац ца сэр ві сам 

бес кан так та вых раз лі каў за 

па езд кі ў мет ро. Кошт пра ез-

ду ана ла гіч ны ца не жэ то на.

Для апла ты пра ез ду да-

стат ко ва пад нес ці бан каў-

скую карт ку да ва лі да та ра. 

Акра мя бан каў скай карт кі, 

раз ліч вац ца за пра езд мож-

на смарт фо нам ці ін шым га-

джэ там (бі руль ка мі, га дзін-

ні ка мі і ін шы мі пры ла да мі) 

з пад трым кай тэх на ло гіі 

NFC.

У прэс-служ бе звяр ну лі 

ўва гу па са жы раў на тое, што 

ў 2018 го дзе парт нё ра мі мет-

ра па лі тэ на рэа лі за ва ны ме-

ха нізм аб' яд нан ня не каль кіх 

па спя хо вых аплат пра ез ду,

здзейс не ных на пра ця гу 

48 га дзін, у ад ну тран зак цыю з 

ад на ча со вым спі сан нем з ра-

хун ку тры маль ні ка карт кі. На 

ця пе раш нім эта пе мак сі маль-

ную коль касць апе ра цый, якія 

мо гуць агрэ га вац ца ў ад ну 

тран зак цыю, — не больш за 

тры па спя хо выя апла ты пра-

ез ду. Зы хо дзя чы з дзе ю ча га 

та ры фу за пра езд у мет ро 

65 ка пе ек, су ма ад ной тран-

зак цыі не пе ра вы шае 1 ру-

бель 95 ка пе ек.

Так са ма на га да лі па са-

жы рам, што, каб па збег нуць 

не па жа да на га спі сан ня гра-

шо вых срод каў, не аб ход на 

пры клад ваць да ва лі да та ра 

толь кі тую карт ку, з да па-

мо гай якой па са жыр жа дае 

апла ціць пра езд.

Пры не аб ход нас ці атры-

ман ня да дат ко вай ін фар ма-

цыі і элект рон ных карт-чэ каў 

па здзейс не ных пла ця жах 

бан каў скай бес кан так та вай 

карт кай на тур ні ке тах мет ра-

па лі тэ на, мож на звяр тац ца 

на пар тал paybaycard.by або 

ў Цэнтр пад трым кі клі ен таў 

кам па ніі ІBA Group па тэ ле-

фо не: +375 17 217-39-50.

Ка рыс таль ні кі сэр ві су мо-

гуць ад соч ваць здзейс не ныя 

па езд кі, а так са ма су мы апла-

ты па іх у аса біс тым ка бі не це 

на сай це paybycard.by.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

МАГ ЧЫ МАС ЦІ БЕС КАН ТАК ТА ВА ГА 
ПРА ЕЗ ДУ Ў МЕТ РО ПА ШЫ РА НЫ

ДЫК ШТО ЗДА РЫ ЛА СЯ Ў 
ЛЕ СЕ?

На ві на пра тое, што ў Та ла чын скім 

ра ё не знай шлі це ла па ра не на га — 

маг чы ма, жы вё ла мі — муж чы ны 

ста ла тэ май для аб мер ка ван ня ў 

ін тэр нэ це.

Вяс коў ца ва ўзрос це за пяць дзя сят 

га доў, жы ха ра на се ле на га пунк та Са-

ка лян ка, з ця лес ны мі па шко джан ня мі 

знай шлі ту тэй шыя жы ха ры. Ін цы дэнт 

ад быў ся яшчэ ў па чат ку снеж ня.

— Упраў лен нем Дзяр жаў на га ка мі тэ-

та су до вых экс пер тыз Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь па Ві цеб скай воб лас ці пры зна ча ны 

комп лекс су до ва-ме ды цын скіх экс перт-

ных да сле да ван няў, па вы ні ках якіх бу дзе 

ўста ноў ле на дак лад ная пры чы на смер ці 

муж чы ны, — па ве да мі лі ў ве дам стве.

Ад на знач на кан ста та ваць пры чы ну 

смер ці, тым больш сцвяр джаць, што ча ла-

ве ка па ку са лі зве ры, па куль што ра на.

Ка лі пас ля су до ва-ме ды цын скай экс-

пер ты зы бу дуць зроб ле ны вы ва ды, ві-

цеб скае ўпраў лен не дасць кан крэт ны 

ад каз аб пры чы нах смер ці.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ГО РА-РЭ КЕ ЦІ РЫ
Двое мін чан спра ба ва лі вы біць гро-

шы з даў жні ка, а ў вы ні ку «за ра бі-

лі» кры мі наль ную спра ву.

Як па ве да мі лі ў След чым ка мі тэ це, 

30-га до вы муж чы на і яго 26-га до вая сяб-

роў ка па прось бе свай го зна ё ма га вы-

ра шы лі да па маг чы яму вяр нуць доўг. 

Яны су стрэ лі ся з даў жні ком ка ля ад на го 

са ста ліч ных су пер мар ке таў. Але да мо-

віц ца «па-доб ра му» не ўда ло ся. Не пры-

ду маў шы ні чо га леп ша га, ма ла дая па ра 

ада бра ла ў даў жні ка ма біль ны тэ ле фон і 

за піх ну ла бе да ка ў аў та ма біль, па гра жа-

ю чы фі зіч най рас пра вай. Пры ехаў шы да 

га ра жа, які на ле жаў дзяў чы не, аб ві на ва ча-

ныя па спра ба ва лі за цяг нуць па цяр пе ла га ў 

пад вал. Але ў іх ні чо га не вый шла, па коль кі 

даў жнік ака заў ак тыў нае су пра ціў лен не.

Та ды яны па тэ ле фа на ва лі ма ці па-

цяр пе ла га і за па тра ба ва лі ад даць ім аў-

та ма біль кош там больш за сем ты сяч 

руб лёў, вы каз ва ю чы пры гэ тым па гро зы 

пры мя нен ня гвал ту да яе сы на. Ад нак, 

не да біў шы ся свай го, яны па кі ну лі муж-

чы ну ка ля га ра жа і з'е ха лі.

Дзе ян ні вы кра даль ні каў ква лі фі ка-

ва ны па вод ле ч. 1 арт. 183 (не за кон нае 

па збаў лен не во лі), ч. 2 арт. 206 (ра ба ван-

не), ч 2. арт. 208 (вы ма галь ніц тва) Кры-

мі наль на га ко дэк са Бе ла ру сі. Муж чы на 

за клю ча ны пад вар ту, а дзяў чы на зна хо-

дзіц ца пад пад піс кай аб ня вы ез дзе.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

ПАЙ ШЛА Ў БА ЛО ТЫ І ЗНІК ЛА
У цэнтр апе ра тыў на га кі ра ван ня 

ра та валь ні кам Коб рын ска га ра ён-

на га ад дзе ла МНС ад дзя жур на га 

РА УС па сту пі ла па ве дам лен не пра 

не аб ход насць ака зан ня да па мо гі ў 

по шу ку знік ла га ча ла ве ка ў ра ё не 

вёс кі Ба ло ты.

Са слоў сва я коў жан чы ны, 83-га до-

вая пен сі я нер ка, жы хар ка вёс кі Маг да-

лін сыш ла ў вёс ку Ба ло ты на па ха ван не 

сва я ка і пра па ла. Су вя зі з ёй не бы ло.

У по шу ках за блу ка лай жан чы ны ўдзель-

ні ча лі су пра цоў ні кі МНС, РА УС, ва лан цё-

ры. Праз некалькі гадзін у ляс ным ма сі ве, 

за 7 кі ла мет раў на поў дзень ад вёс кі Ба-

ло ты, жан чы на бы ла зной дзе на ра та валь-

ні ка мі. Ба бу лю агле дзе ла бры га да хут кай 

ме ды цын скай да па мо гі, ад шпі та лі за цыі 

яна ад мо ві ла ся, па ве да мі лі ў МНС.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Крымінал, здарэнніКрымінал, здарэнні

Фі нан сыФі нан сы

ІН ФЛЯ ЦЫЯ Ў 2018-М — 5,6 %
Ін дэкс спа жы вец кіх цэн на та ва ры і па слу гі ў снеж-

ні мі ну ла га го да ў па раў на нні з ліс та па дам склаў 

уся го 100,8 %, а са снеж нем 2017 го да — 105,6 %, 

па ве дам ляе На цы я наль ны ста тыс тыч ны ка мі тэт.

Спе цы я ліс ты Бел ста та ўдак лад ня юць, што ба за-

вы ін дэкс спа жы вец кіх цэн, які вы клю чае змя нен не 

цэн на асоб ныя та ва ры і па слу гі, пад лег лыя ўплы ву 

фак та раў ад мі ніст ра цый на га і се зон на га ха рак та ру, у 

снеж ні мі ну ла га го да ў па раў на нні з ліс та па дам склаў 

100,3 %, са снеж нем 2017-га — 104,8 %.

Экс пер ты так са ма ад зна чы лі, што за ўвесь мі ну лы 

год хар чо выя та ва ры па да ра жэ лі на 5,7 %, а цэ ны на не-

хар чо выя та ва ры вы рас лі на 3,8 %. Ін дэкс спа жы вец кіх 

цэн на па слу гі ў снеж ні склаў 101,2 % да ліс та па да 

2018 го да і 108,1 % да снеж ня 2017-га. Мэ та вы па ра метр 

па ін фля цыі на мі ну лы год — не больш за 6 %

Сяр гей КУР КАЧ.

Учо ра ў ста ліч най кні гар ні «Друж ба» 

ва ўні сон гу ча лі бе ла рус кая і кі тай-

ская мо вы — вы да вец тва «Мас тац-

кая лі та ра ту ра» прэ зен та ва ла свае 

кніж ныя пра ек ты, пры све ча ныя 

між на род на му куль тур на му су пра-

цоў ніц тву, на ад мыс ло вай ім прэ зе 

«Бе ла русь і Кі тай: мас ты друж бы».

Ды рэк тар вы да вец тва Алесь БА ДАК 

на га даў пра най больш важ ныя і знач ныя 

пра ек ты ў гэ тым кі рун ку — вы дан не се-

рыі кніг «Да сле да ван не кі тай скай цы ві-

лі за цыі», якое вы хо дзіць у свет пры пад-

трым цы Рэс пуб лі кан скай Кан фе дэ ра цыі 

прад пры маль ніц тва ў Кі таі, а так са ма 

се рыі «Клю ча выя кан цэп ты кі тай скай 

дум кі і куль ту ры», што рэа лі зу ец ца дзя-

ку ю чы су пра цоў ніц тву бе ла рус ка га бо ку 

з Пе кін скім вы да вец твам па вы кла дан ні 

і да сле да ван ні за меж ных моў.

«Та кія кні гі, якія па пу ля ры зу юць у 

да ступ най фор ме на ву ко выя ве ды пра 

ін шыя кра і ны, да юць бе ла ру сам, пе-

рад усім мо ла дзі, маг чы масць уба чыць 

свет з роз ных ба коў, спа сціг нуць ін шыя 

куль тур ныя ко ды, па спра ба ваць зра зу-

мець су свет і фі ла со фію ўсход няй цы ві-

 лі за цыі, — пад крэс лі ла рэ дак тар се рыі 

«Клю ча выя кан цэп ты кі тай скай дум кі 

і куль ту ры» Па лі на ГРЫН ЧАН КА. — 

А гэ ты су свет са праў ды вель мі ад роз ны 

ад на ша га — ча сам на ват з да па мо гай 

во пыт ных, пра фе сій ных пе ра клад чы каў 

нам з цяж кас цю ўда ва ла ся знай сці ў бе-

ла рус кай мо ве ад па вед ні кі тым рэ чам і 

па няц цям, якія для кі тай цаў цал кам зра-

зу ме лыя і на ту раль ныя».

У се рыі «Да сле да ван ні кі тай скай 

цы ві лі за цыі» вый шлі ўжо кні гі, пры све-

ча ныя кі тай скай му зы цы і ка лі гра фіі, 

рых ту юц ца на ступ ныя вы дан ні, пры све-

ча ныя мі фа ло гіі і лі та ра ту ры. І ўжо тут, 

ад зна ча юць да след чы кі, па між на шы мі 

та кі мі роз ны мі куль ту ра мі на зі ра ец ца 

пэў нае па да бен ства: у пры ват нас ці, бе-

раж лі вае стаў лен не да тра ды цый і са-

ма быт най гіс то рыі.

Так са ма сё ле та пра цяг нец ца вы-

дан не маш таб най між на род най се рыі 

«Свет лыя зна кі: паэ ты Кі тая», якую Вы-

да вец кі дом «Звяз да» рас па чаў яшчэ ў 

2014 го дзе і ў якой бе ла рус кія паэ ты і 

пе ра клад чы кі ад кры ва юць для шы ро-

ка га ко ла чы та чоў вя лі кіх кі тай скіх паэ-

таў — кла сі каў і су час ні каў. «Ка неш не, 

вель мі цяж ка знай сці пунк ты су да кра-

нан ня, ад ноль ка ва зра зу ме лыя для кі-

тай скіх і бе ла рус кіх чы та чоў, — за зна чае 

ды рэк тар між на род на га ра дыё «Бе-

ла русь», па эт і пе ра клад чык На вум 

ГАЛЬ ПЯ РО ВІЧ, — ма быць, най леп шым 

чы нам да ся га юць адэ кват на га пе ра кла-

ду не лінг віс ты і да след чы кі мо вы, а са мі 

паэ ты, якія пе ра да юць не столь кі сло вы, 

коль кі воб ра зы і эмо цыі». А тое, што 

яны мо гуць быць зра зу ме лы мі на ват без 

пе ра кла ду, пра дэ ман стра ва лі вуч ні ста-

ліч най гім на зіі № 23, якія па ра лель на з 

рус кай, бе ла рус кай і анг лій скай вы ву ча-

юць як дру гую за меж ную кі тай скую — 

хлоп цы пра чы та лі не каль кі вер шаў на 

мо ве ары гі на лу.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Су гуч чаСу гуч ча

Спаз на ю чы куль тур ныя ко ды


