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Аляк сандр КА НЮК, 
ге не раль ны пра ку рор:

«Мы кан ста ту ем зні жэн не 
зла чын нас ці. Важ на, 
што зні зі ла ся перш за ўсё 
коль касць цяж кіх і асаб лі ва 
цяж кіх зла чын стваў, 
за бой стваў, за ма хаў на 
за бой ства. Ад зна ча ец ца 
зні жэн не рэ цы дыў най, 
гру па вой зла чын нас ці, 
а так са ма зла чын стваў, 
здзейс не ных у ста не 
ал ка голь на га ап'я нен ня 
і ў гра мад скіх мес цах. 
Зні зі ла ся коль касць 
кра дзя жоў, ра ба ван няў, 
раз бо яў, уго наў 
і вы ма галь ніц тваў. 
Пад крэс лю, што 
па ве лі чэн не коль кас ці 
вы яў ле ных ка руп цый ных 
пра ва па ру шэн няў і 
зла чын стваў звя за на перш 
за ўсё з больш ак тыў ны мі 
дзе ян ня мі па іх вы яў лен ні 
пра ва ахоў нымі ор га намі: 
пра ку ра ту рай, КДБ, МУС, 
Дэ парт амен там фі нан са вых 
рас сле да ван няў».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 18.01.2018 г.
Долар ЗША    1,9963
Еўра 2,4410
Рас. руб. 0,0352
Укр. грыўня 0,0695
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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ПЕР ШАЯ ЛАС ТАЎ КА ЗІ МЫ

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  

«ПЛАС ТЫК» З БО НУ СА МІ
Па зы ка з да стаў кай на дом і ад дзя лен ні 

са ма аб слу гоў ван ня, крэ ды ты «Іпа тэ ка з на мі» 
і роз ныя каб рэн дын га выя карт кі...

Мно гія бан кі па ча лі 2018 год з вы со ка тэх на ла гіч ных на він, за да-
ючы тым са мым трэнд на бу ду чы ню. Прад стаў ля ем вам агляд 
са мых ці ка вых з іх.

Банк без ка сі раў
Па зы чыць гро шы ця пер мож на праз ін тэр нэт — гэ та ўжо рэ аль насць. 

Та кую маг чы масць рэа лі за ваў адзін ай чын ны банк. Усе дзе ян ні зво дзяц-
ца да не каль кіх кро каў у ін тэр нэт-бан кін гу. Пас ля та го як за яў ка бу дзе 
адоб ра на, гро шы мож на атры маць на свой ра ху нак або за мо віць з да-
стаў кай на дом. Га лоў нае, каб вы бы лі вя до мы бан ку і ме лі ста ноў чую 
крэ дыт ную гіс то рыю.

Ад ра зу не каль кі вы со ка тэх на ла гіч ных на ві нак прэ зен та ваў дру гі пры-
ват ны банк. Не ка то рыя яго ад дзя лен ні аб за вя лі ся пунк та мі са ма аб слу-
гоў ван ня. Там мож на са мо му пад клю чыць ін тэр нэт-бан кінг і ўжо по тым 
ска рыс тац ца ней кі мі па слу га мі (па даць за яў ку на крэ дыт, ад крыць уклад 
і гэ так да лей). Мож на лі чыць, чар го вы крок да бан ка без ка сі раў. Акра мя 
та го, банк па чаў кан суль та ваць клі ен таў у WhаtsАрр, Vіbеr і Skуре.

Ка рыс на для ва ша га ка шаль ка
На шы бан кі ўжо доб ра на ву чы лі ся вы ка рыс тоў ваць лю боў да лёг кіх 

гро шай. На звы чай ныя пра дук ты «на важ ва юць» бо ну сы і тым са мым 
пры цяг ва юць клі ен таў. Нам та кая бо нус ная «пры на да» больш вя до мая, 
як каб рэн дын га выя плас ты ка выя карт кі. Гэ та вы пуск су мес ных плас ты-
ка вых кар так па між бан ка мі і які мі-не будзь ар га ні за цы я мі.

Пра па но вы ад бан каў па каб рэн дын га вым плас ты ку раз на стай ныя: 
ад ужо вель мі рас кру ча най «Моц най карт кі» і да пра ек та з вя до май за-
пра ва чнай сет кай. Звер нем ува гу, што гэ тыя карт кі з'яў ля юц ца не прос та 
бо нус ны мі, а паў на вар тас ны мі дэ бе то вы мі кар та мі. Вы мо жа це зды маць 
гра шо выя срод кі, рас плач вац ца за звы чай ныя па куп кі і ад на ча со ва атрым-
лі ваць за гэ та зніж кі (бо ну сы) ад бан ка або ар га ні за цыі-парт-
нё ра. А ча сам каб рэн ды мо гуць быць і крэ дыт ны мі. СТАР. 4

На зі раль ны са вет у Баб руй ску вы ра шаў да лей шы лёс 
ства рэн ня му зея Але ся Ада мо ві ча ў па сёл ку Глу ша

Вось ужо трэ ці год «Звяз да» звяр та ец ца да тэ мы ства рэн ня му-

зея Але ся Ада мо ві ча ў па сёл ку Глу ша Баб руй ска га ра ё на (пер-

шы ар ты кул, пры све ча ны гэ тай тэ ме, вый шаў у каст рыч ні ку 

2015 го да). За гэ ты час быў ад кры ты раз лі ко вы ра ху нак пры ад-

дзе ле ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Баб-

руй ска га рай вы кан ка ма (пуб лі ка цыя ад 4.03.2016 го да), а не каль кі 
ме ся цаў та му па ча ла пра ца ваць на зі раль ная ра да (ар ты кул ад
2.09.2017 года). Дня мі ад бы ло ся дру гое па ся джэн не гэ тай ра ды, 
дзе аб мяр коў ва лі ся пы тан ні рэа лі за цыі пра ек та. Сі-
ту а цыя, мяк ка ка жу чы, скла да ная.

Якое яно, 
пакаленне 
візуалаў?

Злавіць 
хвалю

Праз фокусы 
дакрануцца 
да цуду

Му зей мо жа па чац ца з вір ту аль най ста рон кі.

Ву ча ні цы ся рэд няй шко лы № 55 Ле нін ска га ра ё на 
ста лі цы Аль ві на ДА МА РАТ (на пер шым пла не),

Маг да лі на ГА ЛАЎ КО і На дзея АНД РЫ Я НА ВА 
ра ду юц ца са праўд на му сне гу

 і вы пра боў ва юць гор ку на школь ным ста ды ё не.
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