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Прэ зi дэнц кiя вы ба ры ў Поль шчы 
прой дуць 28 чэр ве ня

Аб гэ тым па ве да мi ла спi кер нiж няй па ла ты пар ла мен-

та кра i ны (сей ма) Эль жбе та Вi тэк, праінфарміравала 

РIА «На вi ны». Дзяр жаў ная вы бар чая ка мi сiя Поль шчы 

пад тры ма ла гэ ты план 

пра вя дзен ня вы ба раў. 

Згод на з кан сты ту цы яй 

кра i ны, ме на вi та спi кер 

сей ма пры зна чае да ту 

пра вя дзен ня вы ба раў 

прэ зi дэн та. Пас ля за-

явы Эль жбе ты Вi тэк i 

аб вя шчэн ня да ты вы ба раў у Поль шчы па ча ла ся вы бар-

чая кам па нiя. Прэ зi дэнт Поль шчы Ан джэй Ду да 2 чэр ве-

ня пад пi саў но вы за кон аб вы ба рах кi раў нi ка дзяр жа вы, 

якi дае маг чы масць пра вес цi га ла са ван не па змя ша ным 

прын цы пе — з ар га нi за цы яй вы бар чых участ каў i па по-

шце. Ра ней вы ба ры бы лi пры зна ча ны на 10 мая, але з-за 

пан дэ мii i па лi тыч ных су пя рэч нас цяў га ла са ван не вы ра-

шы лi пе ра нес цi. Па куль на па са ду прэ зi дэн та прэ тэн ду-

юць 10 ча ла век, у тым лi ку дзе ю чы кi раў нiк дзяр жа вы 

Ан джэй Ду да.

Iта лiя ад кры вае ме жы
У Iта лii ад кры ва юць ме жы для ту рыс таў з еў ра пей скiх 

кра iн i ад наў ля юць рух па мiж рэ гi ё на мi. Аб гэ тым па ве-

да мi ла iталь ян ская рэ дак цыя The Local. Па да дзе ных 

вы дан ня, ула ды кра i ны ад мя нi лi пра вi ла на за ха ван не 

двух тыд нё ва га ка ран цi ну па пры ез дзе ў Iта лiю для кра iн 

Еў ра са ю за, ча ты рох кра iн Шэн ген скай зо ны — Iс лан-

дыi, Нар ве гii, Лiх тэнш тэй на i Швей ца рыi, а так са ма для 

Вя лi ка бры та нii, Ан до ры, Ма на ка, Сан-Ма ры на i Ва ты-

ка на. Ад зна ча ец ца, што ту рыс ты з гэ тых кра iн не су-

тык нуц ца з якi мi-не будзь аб ме жа ван ня мi пры ўез дзе ў 

Iта лiю, ад нак яны мо гуць быць зме шча ны на ка ран цiн 

пры вяр тан нi да до му, ка лi гэ та пра ду гледж ва юць пра-

вi лы той цi iн шай дзяр жа вы. Прэм' ер-мi нiстр Iта лii Джу-

зэ пэ Кон тэ ра ней за явiў, што, уз наў ля ю чы мiж на род ны 

ту рызм, кра i на ўсве дам ляе ры зы ку ўсплёс ку вы пад каў 

за ра жэн ня COVID-19.

Ад бы ва ец ца гла баль нае вы мi ра нне жы вёл
Гэ та шос тае ў гiс то рыi пла не ты ма са вае вы мi ра нне 

бiя ла гiч ных вi даў, маш та бы яко га мож на па раў наць толь кi 

з гi бел лю ды на заў раў, ад зна ча ец ца ў да сле да ван нi мек-

сi кан скiх i аме ры кан скiх на ву коў цаў. Экс пер ты пра ана лi-

за ва лi iн фар ма цыю аб знi ка ю чых жы вё лах i вы зна чы лi, 

што лёс 515 вi даў мле ка кор мя чых, пту шак, рэп ты лiй i 

зем на вод ных вi сiць на ва лас ку. Гэ та азна чае, што ў дзi кай 

пры ро дзе за ха ва ла ся менш за ты ся чу асо бiн кож на га з iх. 

Пер шае ма са вае вы мi ра нне вi даў ад бы ло ся ка ля 540 мiль-

ё наў га доў та му, апош няе, пя тае, — 66 мiль ё наў га доў 

та му, ка лi, згод на з са май 

аў та ры тэт най тэ о ры яй, па-

дзен не астэ ро i да пры вя ло 

да гi бе лi ды на заў раў. Але 

ка лi да гiс та рыч ныя кры зi-

сы бiя сфе ры бы лi вы клi-

ка ныя пры род ны мi ка та-

стро фа мi, то ця пе раш нi 

ў асноў ным аб умоў ле ны 

дзей нас цю ча ла ве ка, 

перш за ўсё вы сеч кай ля-

соў i бра кань ер ствам.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Вы да ча на яў ных гра шо вых срод каў 

у ар га нi за цы ях ганд лю (сэр вi су) тры-

маль нi кам кар так бу дзе ажыц цяў ляц-

ца з вы ка ры стан нем ка са ва га аб ста-

ля ван ня пры на яў нас цi да стат ко вай 

су мы гра шо вых срод каў на ра хун ку, 

до ступ да яко га за бяс печ ва ец ца карт-

кай, а так са ма да стат ко вай для вы да чы 

су мы на яў ных гра шо вых срод каў, якая 

мо жа быць пра ве дзе на праз ка са вае 

аб ста ля ван не.

Спе цы я лiст асоб на пад крэс лi ла, што 

вы да ча на яў ных у кра мах па карт ках 

бу дзе пра вам, а не аба вяз кам бан каў i 

ар га нi за цый ганд лю i сэр вi су. Па вод ле 

яе слоў, пад час ра бо ты над пра ек там 

па ста но вы вы свет лi ла ся, што мно гiя 

бан кi бы лi за цi каў ле ны ў пра да стаў лен-

нi та ко га сэр вi су. Ця пер яны рых ту юц ца 

да та го, каб даць та кую па слу гу сва iм 

клi ен там, але аб кан крэт най коль кас-

цi бан каў i ар га нi за цый ка заць па куль 

яшчэ ра на.

Без улi ку 
кур са вых роз нiц

Акра мя та го, урэ гу ля ва на пы тан не 

ад люст ра ван ня па ра хун ку апе ра цыi, 

здзейс не най у бе ла рус кiх руб лях пры 

вы ка ры стан нi карт кi, раз лiк па якой 

ажыц цяў ля ец ца пры ўдзе ле за меж на-

га бан ка. На прык лад, без на яў ны пла-

цеж за па слу гу аў та ма бiль най пе ра воз-

кi з да па мо гай вы ка ры стан ня сэр вi су 

Ян дэкс.Так сi, Ubеr або пла цеж за та-

вар, ра бо ту, па слу гу, якiя рэа лi зу юц ца 

ў ар га нi за цыi ганд лю (сэр вi су), што зна-

хо дзiц ца за ме жа мi на шай кра i ны, ца на 

на якiя па ка за на ў бе ла рус кiх руб лях.

Усе апе ра цыi, якiя здзяйс ня юц ца 

ў бе ла рус кiх руб лях, бу дуць ад люст-

роў вац ца па ра хун ку, до ступ да яко га 

за бяс печ ва ец ца карт кай, у бе ла рус кiх 

руб лях у су ме, роў най ца не та ва ру, пра-

цы, па слу гi, без улi ку кур са вых роз нiц, 

якiя ўзнi ка юць пры раз лi ках па та кiх 

апе ра цы ях за кошт удзе лу ў лан цуж ку 

раз лi ку за меж на га бан ка.

Iм гнен нае 
iн фар ма ван не

Увод зяц ца да дат ко выя па тра ба ван-

нi да бан ка-эмi тэн та, на кi ра ва ныя на 

за бес пя чэн не паў на ты i свое ча со вас-

цi да вя дзен ня iн фар ма цыi, звя за най з 

ака зан нем бан каў скiх па слуг.

У пры ват нас цi, у вы пад ку зме ны 

«ад чу валь ных» умоў да га во ра аб вы-

ка ры стан нi карт кi (крэ дыт на га да га-

во ра), та кiх як пе ра лiк i па ме ры ўзна-

га ро джан няў, якiя бя руц ца з клi ен та, i 

на яў нас цi аба вяз каў уво дзiц ца да дат-

ко вае па тра ба ван не да бан ка-эмi тэн та 

апа вя шчаць клi ен та аб та кiх зме нах з 

вы ка ры стан нем толь кi элект рон ных ка-

на лаў iн фар ма ван ня.

Бан кi па вiн ны па ве дам ляць клi ен-

там аб та кiх зме нах з вы ка ры стан нем 

iн ды вi ду аль на га элект рон на га ка на-

ла iн фар ма ван ня: гэта могуць быць 

SMS-па ве дам лен не, рush-апа вя шчэн-

не, iн фар ма цыя, на кi ра ва ная з да па-

мо гай вы ка ры стан ня ме сен джа раў, 

элект рон най пош ты, iн тэр нэт-бан кiн гу, 

ма бiль на га бан кiн гу.

Акра мя та го, за раз у фi зiч най асо бы 

з'яў ля ец ца рэ аль нае пра ва атры маць 

свае гро шы на зад аб са лют на без праб-

лем, ка лi з карт кi без яго ве да ма зня-

лi гро шы. Уво дзiц ца па тра ба ван не аб 

бяс плат най па да чы i раз гля дзе за явы 

тры маль нi ка карт кi бан кам-эмi тэн там у 

вы пад ку па крыц ця клi ен ту — фi зiч най 

асо бе — спi са ных гра шо вых срод каў 

па апе ра цы ях, не санк цы я на ва ных тры-

маль нi кам карт кi.

Бан ка ма таў 
менш не ста но вiц ца

Цi ка ва, а хто пер шы пач не да ваць га-

тоў ку ў кра мах? На чаль нiк упраў лен ня 

элект рон ных пла цеж ных iн стру мен-

таў Га лоў на га ўпраў лен ня пла цеж най 

сiс тэ мы i лiч ба вых тэх на ло гiй Нац-

бан ка Воль га АН ТА НО ВIЧ рас тлу ма-

чы ла, што для рэа лi за цыi гэ та га сэр вi су 

бан кам трэ ба ў пер шую чар гу спа чат ку 

рас пра ца ваць пра ек ты да дат ко ва га па-

гад нен ня да да га во раў эк вай рын гу з ар-

га нi за цы я мi ганд лю i сэр вi су, а так са ма 

да пра ца ваць пра грам нае за бес пя чэн не 

пла цеж ных тэр мi на лаў.

Ад каз ва ю чы на пы тан не аб тым, як 

пры няц це па ста но вы № 155 ада б'ец ца 

на коль кас цi бан ка ма таў i iн фа кi ёс каў, 

Воль га Ан та но вiч рас тлу ма чы ла, што 

бан кi раз мя шча юць iнф ра струк ту ру, 

зы хо дзя чы з праг на зу е май коль кас цi 

апе ра цый i пла на ва ных вы дат каў на 

аб слу гоў ван не пры лад. «Бан кi раз-

лiч ва юць маг чы мы эка на мiч ны эфект 

i з улi кам яго пры ма юць ра шэн не аб 

мэ та згод нас цi ўста ноў кi аль бо дэ ман-

та жу пры лад са ма аб слу гоў ван ня. Мы 

лi чым, што пры ўка ра нен нi сэр вi су 

вы да чы на яў ных гра шо вых срод каў з 

вы ка ры стан нем кар так у ар га нi за цы ях 

ганд лю i сэр вi су бан кi змо гуць больш 

ра цы я наль на вы ка рыс тоў ваць iс ну ю-

чую пра грам на-тэх нiч ную iнф ра струк-

ту ру», — ска за ла Воль га Ан та но вiч.

Па вод ле iн фар ма цыi Нац бан ка, 

у I квар та ле коль касць бан ка ма таў у 

Бе ла ру сi вы рас ла на 42 адзiн кi — да 

4 336, iн фа кi ёс каў ста ла больш на 32, 

iх ця пер 3112. Пла цеж ных тэр мi на лаў 

у кра i не 173 549 (пры рост больш чым 

на 300 адзi нак). «Та кiм чы нам, мы ба-

чым, што iнф ра струк ту ра бан каў не 

ска ра ча ец ца, а на ад ва рот, коль касць 

аб ста ля ван ня па вя лiч ва ец ца», — за-

явi ла спе цы я лiст.

Мi нi мум аса бiс тай 
пры сут нас цi ў бан ках

Прад стаў нi кi фi нан са ва га рэ гу ля-

та ра так са ма рас па вя лi, як бан кi пра-

цу юць у ця пе раш няй эпi дэ мi я ла гiч най 

сi ту а цыi i як змя нi ла ся коль касць без-

на яў ных апе ра цый.

У пер шым квар та ле гэ та га го да до-

ля без на яў ных пла ця жоў вы рас ла на 

4,4 пра цэнт на га пунк та — да 49,3 %. 

Па вы нi ках сту дзе ня—са ка вi ка мi ну ла-

га го да гэ ты па каз чык скла даў 44,4 %. 

Нац банк мяр куе, што до ля без на яў ных 

раз лi каў бу дзе i ў да лей шым па вя лiч-

вац ца.

Тац ця на Рус ке вiч да да ла, што На-

цы я наль ным бан кам пры ня ты мак сi-

маль на маг чы мыя ме ры для та го, каб 

вы зва лiць на сель нiц тва ад аса бiс тай 

пры сут нас цi ў бан ках, каб клi ен ты 

маг лi дыс тан цый на за бяс печ ваць усе 

пла цеж ныя па тра ба ван нi. «Усе па слу гi 

мож на атрым лi ваць ад бан каў у тым 

зруч ным фар ма це, якi да зва ляе за-

ста вац ца до ма. Мы спа дзя ём ся, што 

до ля без на яў ных раз лi каў бу дзе па вя-

лiч вац ца».

Ра ней Нац банк з-за пан дэ мii рэ ка-

мен да ваў бан кам аў та ма тыч на пад аў-

жаць тэр мi ны дзе ян ня кар так. Рэ гу ля-

тар так са ма па пра сiў бан кi вы ра шыць 

пы тан не з уста ноў кай больш су час ных 

пла цеж ных тэр мi на лаў, якiя зна хо дзяц-

ца ў iх на эк вай рын га вым аб слу гоў-

ван нi ў ар га нi за цы ях ганд лю i сэр вi су. 

Рэ гу ля тар тлу ма чыў, што ва ўмо вах 

на пру жа най эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi 

ста лi па сту паць зва ро ты па куп нi коў, 

якiя скар дзi лi ся на тое, што iм да во дзiц-

ца пе ра да ваць карт кi ў ру кi ка сi ру, каб 

зра бiць апла ту. Пы тан не вы ра шы ла ся 

на ка рысць спа жыў цоў.

Сяр гей КУР КАЧ.

«Вы рас ла 
но вае 

па ка лен не 
кi раў нi коў, якiя 

доб ра ся бе па ка за лi»
Пра па но вы па фар мi ра ван нi 

но ва га скла ду ўра да 
аб мер ка ва лi ў Прэ зi дэн та

Аб на ме ры да вы ба раў сфар мi ра ваць но вы Са вет 

Мi нiст раў кi раў нiк дзяр жа вы за яў ляў яшчэ 25 мая на на-

ра дзе ў Мiн ску па ак ту аль ных са цы яль на-эка на мiч ных i 

па лi тыч ных пы тан нях. Учо ра бе ла рус кi лi дар за пра сiў на 

на ра ду з гэ тай на го ды спi ке раў абедз вюх па лат пар ла-

мен та, кi раў нi ка сва ёй Ад мi нiст ра цыi i дзярж сак ра та ра 

Са ве та бяс пе кi.

«Заў сё ды на пя рэ дад нi вы ба раў дзе ю чы Прэ зi дэнт 

вы зна чаў урад за га дзя, каб лю дзi, га ла су ю чы «за» або 

«су праць», ра зу ме лi, хто бу дзе зай мац ца вы ра шэн нем 

iх на дзён ных пы тан няў, звя за ных з iх жыц цём, са цы яль-

на-эка на мiч ным раз вiц цём на шай дзяр жа вы», — на га-

даў Аляк сандр Лу ка шэн ка ў па чат ку раз мо вы i да даў, 

што фар мi ра ван не бу ду ча га ўра да рас па ча ло ся яшчэ 

паў го да та му.

Та ды прый шлi но выя мi нiст ры, а па пя рэд нiя бы лi за ме-

не ны або па iх улас ным жа дан нi ў су вя зi з пе ра во дам на 

но вую ра бо ту, або (у рэд кiх вы пад ках) за не за бес пя чэн не 

ад па вед на га ўчаст ка ра бо ты. «Прос та з пры чы ны хва ро-

бы, iн шых пры чын лю дзi пе ра хо дзi лi на менш аб' ём ную 

ра бо ту. I паў го да мы фар мi ра ва лi но вы склад ура да. Та му 

ча каць, што тут рэ ва лю цыя ад бу дзец ца пры зме не ўра да, 

не трэ ба», — пад крэс лiў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Як ад зна чыў кi раў нiк дзяр жа вы, маш таб ныя змя нен нi 

ў скла дзе ўра да не па жа да ныя яшчэ i з пры чы ны бя гу-

ча га мо ман ту — кры зiс ных з'яў у су свет най эка но мi цы 

ва ўмо вах пан дэ мii. «Гэ та бы ло б вель мi дрэн на. Та му 

што ця пер увесь свет ус ту пiў у па ла су не бы ва ла га эка-

на мiч на га кры зi су, якi ў лю бой дзяр жа ве пры вёў бы да 

сур' ёз ных змя нен няў ад но сiн у гра мад стве. На ступ ствы 

гэ та га кры зi су бу дуць вель мi сур' ёз ныя. Та му рэз кi злом, 

за ме на ўсiх чле наў ура да бы лi б ня пра вiль ныя з пунк ту 

гле джан ня бя гу ча га мо ман ту. Ды i не аб ход нас цi та кой 

ня ма. Вы рас ла но вае па ка лен не кi раў нi коў, якiя ся бе доб ра 

па ка за лi i пра ца ва лi ня дрэн на ва ўра дзе. На вош та iх мя-

няць? Яны мо гуць пра ца ваць», — ска заў Прэ зi дэнт.

«Тыя, хто сён ня з та кi мi аб' ёма мi ў гэ ты кры зiс ны 

пе ры яд не мо жа спра вiц ца, iх, вя до ма, трэ ба за мя нiць 

i на кi ра ваць на iн шую ра бо ту», — да даў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Прэ зi дэнт пры вёў яшчэ адзiн до каз, ча му нель га ма-

ру дзiць да лей з аб мер ка ван нем i да лей шым пры няц цем 

ад па вед ных ра шэн няў. «Я ўжо ска заў: су свет ны кры зiс 

ад бi ва ец ца i на Бе ла ру сi. Доб ра, што мы так вы кру цi лi-

ся ў гэ тай сi ту а цыi з пан дэ мi яй, не спы нi лi вы твор часць. 

Ка лi б спы нi лi ся, мы нi ко лi не за пус цi лi б гэ ту вы твор-

часць. Гэ та толь кi ў каз цы маг ло зда рыц ца», — за ўва жыў 

бе ла рус кi лi дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ак цэн та ваў ува гу, што ў гэ-

ты кры зiс ны пе ры яд нель га стра цiць ды на мi ку, 

ня хай на ват ма лень кую. «I трэ ба ак тыў ней пра ца ваць, 

асаб лi ва ў сфе ры эка но мi кi, для та го каб вый сцi з 

мi нi маль ны мi стра та мi з гэ та га не ча ка на га для ўсiх 

кры зi су», — ска заў кi раў нiк дзяр жа вы.

Ён па пра сiў удзель нi каў на ра ды вы ка заць свой пункт 

гле джан ня як у цэ лым па ўра дзе, так i па кан крэт ных 

кан ды да ту рах.

Вечарам стала вядома, што Прэзідэнт падпісаў Указ 

аб адстаўцы дзеючага ўрада.

Па вод ле Бел ТА.

Атры маць 
на яў ныя 
з кар так 
у кра мах
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