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З НЕЗНАЁМЫМІ ПА ТЭЛЕФОНЕ
ЛЕПШ АДКРЫТА НЕ ГАВАРЫЦЬ...
...тым больш на банкаўскую тэму

Упраўленне абароны інфармацыі Нацыянальнага банка інфармуе аб
тым, што ў нашай краіне
зафіксаваныя выпадкі
тэ ле фон на га мах лярства — вішынгу.
Сутнасць вішынгу ў тым,
што зламыснікі, выкарыстоўваючы тэлефонную сувязь і іграючы пэўную ролю (су пра цоў ні ка бан ка,
пакупніка або іншых), пад
роз ны мі пад ста ва мі выманьваюць у трымальніка
пла цёж най карт кі кан фідэн цый ную ін фар ма цыю
або про сяць што-не будзь

зрабіць са сваім рахункам.
Вынік заўсёды адзін і той
жа — грошы з карткі знікаюць.
Устаноўлена, што ашуканцы тэлефануюць кліентам беларускіх банкаў і, называючыся супрацоўнікамі
банкаў (у тым ліку Нацыянальнага банка), пад рознымі нагодамі просяць даць
пашпартныя даныя, а таксама рэквізіты банкаўскіх плацежных картак і коды, якія
паступаюць на тэлефонны
нумар кліента банка.
У большасці выпадкаў
нумары тэлефонаў махля-

роў могуць быць схаваныя
альбо належаць аператарам
сувязі іншых дзяржаў. Аднак
у асобных выпадках больш
хітрыя злодзеі выкарыстоўваюць спецыяльныя тэхналогіі, і тады нумары тэлефонаў, з якіх ажыццяўляюцца
званкі, вызначаюцца як афіцыйныя нумары, названыя
на сайце банка.
Супрацоўнікі Нацбанка
звяртаюць увагу: работнік
банка пры тэлефанаванні
кліенту загадзя павінен ведаць усе неабходныя яму
даныя. Таму паведамляць
камусьці рэквізіты банкаўскай плацежнай карткі, паролі і коды доступу, паш-

партныя даныя ні ў якім разе
нельга.
У Нацбанку рэкамендуюць у выпадку паступлення
падобных званкоў адразу ж
звярнуцца ў кантакт-цэнтр
банка, які эмітаваў картку, расказаць аб сітуацыі і
далей прытрымлівацца рэкамендацый супрацоўніка
банка.
Калі зламысніку ўсё ж
удалося атрымаць рэквізіты
карткі або быў устаноўлены
факт крадзяжу грашовых
сродкаў, варта неадкладна
заблакаваць картку і звярнуцца з заявай у праваахоўныя органы.
Сяргей КУРКАЧ.

БЕЗ ТЭРМІНУ ДАЎНАСЦІ
У Гродзенскай вобласці не спыняюцца пошукі Максіма Мархалюка
У поле зроку міліцыі трапляюць
новыя асобы, якія ў той час знаходзіліся ў раёне знікнення непаўналетняга хлопчыка. Нагадаем,
што 10-гадовы жыхар вёскі Новы
Двор Свіслацкага раёна Максім
Мархалюк знік у Белавежскай пушчы 16 верасня 2017 года. З тае
пары мінула паўтара года.
Па факце знікнення хлопчыка была
распачата крымінальная справа. Пошукамі Максіма займаліся праваахоўныя органы, ратавальнікі, валанцёры,
члены пошукавых атрадаў і ўсе неабыякавыя да яго лёсу людзі.
Зараз гэта тэма не такая «гарачая»
ў СМІ, бо прайшло нямала часу, але
гродзенская міліцыя не спыняе пошукі.
Як вядома, гэты выпадак знаходзіц-

ца на кантролі кіраўніка дзяржавы.
Аб ходзе работ гродзенцы пастаянна інфармуюць. Восенню прачэсвалі
мясцовасць з выкарыстаннем тэхнічных сродкаў, якія могуць дапамагчы
знайсці цела ці нейкія часцінкі адзення.
Было абследавана 170 кварталаў ляснога масіву, у тым ліку з паветра. Але
пакуль безвынікова.
Разам з тым у поле зроку міліцыі
трапляюць усё новыя асобы, якія былі паблізу месца здарэння. Выяўлена
3816 чалавек. Устаноўлена больш
за 11 тысяч уладальнікаў паляўнічых
стрэльбаў, апытана больш за сто чалавек, якія маглі знаходзіцца ў тым раёне. З такой жа мэтай праверана больш
за 2400 транспартных сродкаў.
У міліцыі найбольш імавернай лічаць вер сію ня шчас на га вы пад ку.

Да такой думкі тут схіляюцца з-за асаблівасцяў гэтага раёна — гушчары, балоты... Хлопчык мог заблудзіць. Але
спыняць пошукі ў рэгіёне не збіраюцца.
Яны працягнуцца да тае пары, пакуль
не будзе поўнай яснасці ў гэтай справе, паведамілі ў абласным упраўленні
ўнутраных спраў.
Дарэчы, Максім — адзіны непаўналетні ў вобласці, якога да гэтага
часу не атрымалася знайсці. Апошні
выпадак датычыўся двух падлеткаў з
Гродна, якія зніклі ў сярэдзіне студзеня. Іх знайшлі ў добрым стане праз
пяць дзён, аднаго — у Магілёве, другога — у Маскве. А ўсяго ў спісе тых, каго
шукае УУС, знаходзіцца амаль 250 чалавек. Некаторыя яшчэ з 80-х гадоў
мінулага стагоддзя.
Маргарыта УШКЕВІЧ.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Ахвярамі тэракту ў Іране сталі
больш за 40 чалавек
Тэ ра рыс т-смя рот нік
накіраваў аўтамабіль, начы не ны ўзрыў чат кай, у
аў тобус, які ру хаўся па
маршруце Хаш—Захедан.
«Колькасць ахвяр дасягнула 41, у тым ліку членаў
КВІР (Корпусу вартавых
ісламскай рэвалюцыі. —
Рэд.) і грамадзянскіх асоб», — паведаміла іранскае інфармацыйнае агенцтва Fаrs. Адказнасць за тэракт узяла на сябе тэрарыстычная групоўка «Джэйш аль-Адль»
(«Армія справядлівасці»), у яе ўваходзяць ісламісты, якія
вызнаюць іслам суніцкага кірунку. Гэтая групоўка была
створана ў 2012 годзе былымі ўдзельнікамі экстрэмісцкай арганізацыі «Джундала» («Рух народнага супраціву»)
пасля таго, як у 2010-м урадавыя сілы Ірана захапілі і
пакаралі смерцю лідара «Джундалы» Абдолмалека Рыгі. Групоўка «Джэйш аль-Адль» ужо трэці раз з пачатку
2019 года ажыццяўляе напады на ваеннаслужачых і прадстаўнікоў сіл правапарадку ў Сістане і Белуджыстане.

Дутэртэ прапанаваў перайменаваць Філіпіны
Прэ зі дэнт Фі лі пін
Рад ры га Ду тэр тэ дапусціў перайменаванне краіны ў «Рэспубліку
Махарліка», піша газета Mаnіlа Bullеtіn. Ён
раскрытыкаваў уплыў
Іспаніі на філіпінскую
культуру і нагадаў ідэю экс-прэзідэнта Фердынанда Маркаса адмовіцца ад «іспанскай» назвы дзяржавы. «Назву нашай краіны прыдумаў Магелан, падарожжа якога
аплаціў іспанскі кароль Філіп. Калі-небудзь мы гэта зменім», — заявіў Ду тэртэ. Кіраўнік дзяржавы падтрымаў
прапанову Маркаса, адзначыўшы, што «махарліка» —
слова малайскага паходжання, якое адлюстроўвае па-

няцце «спакой і мір». Пазней прэс-сакратар кіраўніка
дзяржавы Сальвадор Панэла назваў словы Ду тэртэ
«пацвярджэннем нацыянальнай ідэнтычнасці». Панэла
адзначыў, што, згодна з канстытуцыяй Філіпін, рашэнне
аб змене назвы краіны можа быць прынята парламентам. У кангрэсе Філіпін думкі пра ідэю перайменавання
краіны разышліся. «Гэта проста ідэя. Магчыма занадта
шмат ускладненняў», — сказаў журналістам кіраўнік сената Вісэнтэ Сота. У той жа час сенатар Панфіла Лаксон
адзначыў, што схільны пагадзіцца з Ду тэртэ, паколькі
назва «Філіпіны» заўсёды будзе нагадваць аб іспанскім
каралі Філіпе ІІ і трохсотгадовым перыядзе каланіяльнага іспанскага ўладарання.

У расійскім Прымор'і
нашэсце амурскіх тыграў
Прыморскі край перажывае нашэсце амурскіх
тыг раў — за не се ных у
Чырвоную кнігу драпежных жывёл, якія жывуць
пераважна ў перадгор'ях
Сіхатэ-Аліня і ў лясных масівах па берагах рэк Амур і
Усуры. У лютым жывёлы масава выходзяць да населеных
пунктаў, што ім звычайна не ўласціва, і нападаюць на
свойскую жывёлу. Таксама ахвярамі тыграў становяцца
сабакі. Звычайна візіты драпежнікаў да людзей абумоўлены збядненнем кармавой базы ў звыклым арэале пражывання і неабходнасцю шукаць новыя крыніцы харчу.
Цяперашняя зіма выдалася ў многіх раёнах Прымор'я
незвычайна маласнежнай. На поўдні рэгіёна снежнае
покрыва так да гэтага часу і не было сфармаванае. Не
выключана, выхад тыграў да цывілізацыі справакаваны
менавіта прыродным фактарам — збіліся звыклыя жыццёвыя рытмы. У некаторых населеных пунктах актыўнасць драпежнікаў ужо практычна справакавала рэжым
надзвычайнага становішча. Мясцовыя ўлады заклікаюць
жыхароў захоўваць асцярожнасць і адмаўляцца ад прагулак у цёмны час сутак. З-за раптоўнай пагрозы закрываюцца дзіцячыя секцыі.

УЛАДА НА СУВЯЗІ
Традыцыйныя прамыя тэлефонныя лініі адбудуцца заўтра, 16 лютага, у аблвыканкамах і Мінгарвыканкаме. На пытанні жыхароў рэгіёнаў і
сталіцы з 9 да 12 гадзін адкажуць:
 старшыня БРЭСЦКАГА абласнога Савета дэпутатаў Юрый Іосіфавіч НАРКЕВІЧ. Тэл. 8 016 221 31 21;
 намеснік старшыні ВІЦЕБСКАГА аблвыканкама
Барыс Сяргеевіч ЯФРЭМАЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;
 намеснік старшыні ГОМЕЛЬСКАГА аблвыканкама Уладзімір Уладзіміравіч ГАРБАЧОЎ. Тэл. 8 023
233 12 37;
 першы намеснік старшыні ГРОДЗЕНСКАГА аблвыканкама Іван Алёйзавіч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;
 кіраўнік спраў МАГІЛЁЎСКАГА аблвыканкама
Рыгор Аляксандравіч ВАРОНІН. Тэл. 8 022 250 18 69;
 старшыня МІНСКАГА абласнога Савета дэпутатаў
Наталля Віктараўна ЯКУБІЦКАЯ Тэл. 8 017 500 41 60;
 старшыня МІНСКАГА гарвыканкама Анатоль
Аляксандравіч СІВАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

Надвор'е

Як ў пачатку красавіка
Тэмпературны фон у першай палове лютага
аказаўся на 4—6 градусаў вышэйшым
за кліматычную норму
У выхадныя дні надвор'е ў краіне будзе вызначаць
перыферыя антыцыклону з цэнтрам над Балканскім
паўвостравам. Таму ў нас чакаецца паступленне не
па сезоне цёплых паветраных мас, паведамілі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
Сёння ўдзень у вобласці павышанага атмасфернага
ціску істотных ападкаў не чакаецца. Толькі пад уплывам
франтальнага раздзела ў асобных раёнах пройдуць невялікія ападкі, у асноўным дождж. У асобных раёнах магчымы слабы галалёд, на дарогах месцамі галалёдзіца.
Тэмпература паветра ад нуля да плюс 6 градусаў.
У суботу і нядзелю паўднёвыя вятры працягнуць пераносіць у нашу краіну цёплае паветра. Тэмпература
паветра ўначы складзе ад мінус 3 да плюс 3 градусаў,
удзень — 1—8 цяпла. Па паўднёвым захадзе краіны дасягне плюс 9—10 градусаў. Такі тэмпературны фон больш
чым на месяц апярэджвае кліматычную норму і адпавядае
апошнім датам сакавіка — пачатку красавіка. Істотных
ападкаў не прагназуецца. У начныя і ранішнія гадзіны
месцамі чакаюцца туманы. Асобныя ўчасткі дарог застануцца слізкія.
У пачатку наступнага тыдня надвор'е будзе вызначаць
у асноўным вобласць павышанага атмасфернага ціску,
а ўначы пры праясненнях будзе падмарожваць. У панядзелак будзе без істотных ападкаў. На асобных участках
дарог чакаецца галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы
складзе ад мінус 1 да мінус 7 градусаў, удзень — ад мінус
3 градусаў да 3 цяпла. Па паўднёвым захадзе краіны будзе
цяплей, там уначы чакаецца ад нуля да плюс 3 градусаў,
а ўдзень — 4—7 цяпла.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў,
у аўторак будзе без істотных ападкаў. На асобных участках дарог чакаецца галалёдзіца. Тэмпература паветра
ўначы складзе 1—7 марозу, пры праясненнях па ўсходзе
краіны панізіцца да мінус 11 градусаў. Удзень будзе ад
нуля да плюс 7 градусаў.
Сяргей КУРКАЧ.

Трайное забойства
жывёлы
За апошні час зарэгістравана некалькі выпадкаў,
калі браканьеры адной пятлёй ці адным стрэлам
фактычна забівалі трох жывёл адразу.
Факт незаконнай здабычы дзічыны з выкарыстаннем
петляў на тэрыторыі Лепельскага раёна выяўлены паблізу
населенага пункта Фатынь. У браканьерскай пастцы былі
знойдзены парэшткі казулі з двума эмбрыёнамі. Па факце
незаконнага палявання і нанясення шкоды навакольнаму
асяроддзю ў памеры 600 базавых велічынь праводзіцца
праверка.
Некалькімі днямі раней работнікі ўпраўлення аператыўнага рэагавання Дзяржаўнай інспекцыі сумесна з супрацоўнікамі Дзяржаўнага пагранічнага камітэта затрымалі
трох жыхароў Браслаўскага раёна, якія займаліся незаконнай здабычай ласёў у паляўнічых угоддзях Нацыянальнага парка «Браслаўскія азёры». Затрыманне адбывалася
паблізу вёскі Савічы ў той момант, калі браканьеры ўжо
здабылі і разабралі самку лася, як высветлілася пазней, з
двума эмбрыёнамі. Такім чынам, адным стрэлам браканьеры фактычна забілі адразу трох ласёў. Па гэтым факце
заведзена крымінальная справа.
Падчас вобыску ў домаўладаннях браканьераў і падазраваных саўдзельнікаў канфіскавана чатыры адзінкі
незарэгістраванай паляўнічай зброі, у тым ліку два карабіны, 126 патронаў, 80 кілаграмаў мяса дзічыны, а таксама
рыбалоўныя сеткі.
Сяргей РАСОЛЬКА.

