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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Юрый СЯНЬ КО, 
стар шы ня 
Дзяр жаў на га мыт на га 
ка мі тэ та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь:

«Мыт ныя ор га ны на шай 
кра і ны пер шы мі ў рам ках 
Еў ра зій ска га эка на міч на га 
са ю за рэа лі зу юць 
пі лот ныя пра ек ты 
па аў та ма тыч ным 
вы пус ку экс пар ту, ім пар ту 
і тран зі ту. Ука ра нен не 
на зва ных пра ек таў да зва ляе 
знач на ска ра ціць ча са выя 
і фі нан са выя за тра ты 
суб' ек таў гас па да ран ня. 
Так, па вы ні ках 2016 го да 
70% пар тый та ва раў 
у пра цэ ду ры мыт на га 
тран зі ту аформ ле на 
бе ла рус кі мі мыт ні ка мі 
на пра ця гу не больш як 
10 хві лін».
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КУ РЫ ПРЫ НЕС ЛІ 
Ў ВІР КАЎ ШЧАС ЦЕ

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» на ве да ла ў год Пеў ня 
са мае сім ва ліч нае для гэ тай птуш кі свя та

Аб рад «Ку ры» — 
свое асаб лі вая ві зі тоў ка 
вёс кі Вір каў Клі чаў ска га 
ра ё на. У яго свае тра ды цыі. 
Ні я кіх коз і мядз ве дзяў, 
вы ключ на на шчад кі та го 
са ма га пеў ня, пад зна кам 
яко га, згод на з кі тай скім 
ка лен да ром, нам жыць 
цэ лы год. Та му і ўдзель ні кі 
аб ра ду — дзят ва ад 6 да 14 
га доў. Вя сё лай пту шы най 
ся мей кай лё та юць яны 
па два рах, спя ва юць 
він ша валь ныя пес ні. Так 
тут ка ля да ва лі спа кон ве ку, 
а 4 га ды та му аб рад быў 
пры зна ны не ма тэ ры яль най 
гіс то ры ка-куль тур най 
каш тоў нас цю Бе ла ру сі. 
На пя рэ дад ні кож на га 
Ста ро га Но ва га го да 
ма лень кая вёс ка Вір каў 
зноў жы ве ў прад чу ван ні 
цу да. Жы ха ры пя куць 
блі ны і рых ту юць роз ныя 
пры сма кі. Трэ ба ж не 
па крыў дзіць 
ку ра нят. СТАР. 13Ку ра ня ты — ча ка ныя гос ці ў лю бым до ме.

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  ��

УЛАС НЫ «ПЛАС ТЫК» 
З ХІТ РЫ КА МІ

З да па мо гай лі мі таў на пла цеж най карт цы яе ўла даль ні кі 
мо гуць мак сі маль на га ран та ваць бяс пе ку сва іх гро шай
Экс пер ты бан каў скай сфе ры ад зна ча юць, што ме на ві та 
лі мі ты з'яў ля юц ца ад ным з най больш эфек тыў ных 
ін стру мен таў ба раць бы з карт ка вым мах ляр ствам. 
Сён ня мы су мес на са спе цы я ліс та мі пла цеж най сіс тэ мы 
БЕЛ КАРТ па спра бу ем па пу ляр на рас ка заць 
усё пра сут насць да дзе най па слу гі, ка рысць, 
якую пры но сіць пра віль нае кі ра ван не лі мі та мі, 
і пра роз ныя ню ан сы, улас ці выя гэ та му ін стру мен ту.

Лі мі ты бы ва юць роз ныя
Па няц це «лі міт» па хо дзіць ад ла цін ска га сло ва «lіmеs» і азна чае 

«лі мі та вая нор ма, аб ме жа ван не, мя жа, ру беж, да зво ле ная коль касць 
ча го-не будзь». У да чы нен ні да бан каў скіх пла цеж ных кар так лі міт 
уяў ляе са бой тое ці ін шае аб ме жа ван не па апе ра цы ях.

Лі мі ты мо гуць ра біц ца па коль кас ці і аб' ёме апе ра цый, а так-
са ма па іх ты пе — на прык лад, мож на да зва ляць па карт цы дзве 
апе ра цыі на ты дзень па зняц ці на яў ных банк нот агуль най су май 
да 100 руб лёў і 20 (30 ці 40) без на яў ных апе ра цый су май да ты ся-
чы. Та кія лі мі ты бу дуць ак ту аль ны мі для ак тыў ных ка рыс таль ні каў 
су час ным ка шаль ком.

Мож на вы зна чаць лі мі ты па апе ра цы ях за мя жой або ў сет цы ін тэр-
нэт, а мож на і зу сім за ба ра ніць та кія транс ак цыі — з да па мо гай усё 
тых жа аб ме жа ван няў. У не ка то рых бан ках ёсць маг чы масць ра біць 
лі мі ты не толь кі па між на род ных апе ра цы ях у цэ лым, але і ў рам ках 
асоб ных кра ін. На прык лад, ка лі вы збі ра е це ся на ве даць Поль шчу, 
мож на ад крыць маг чы масць пра вя дзен ня апе ра цый на тэ ры то рыі толь-
кі гэ тай кра і ны. А зна чыць, ні ў Ру мы ніі, ні ў Тай лан дзе, ні ў Ве не су э ле 
ні хто не змо жа зняць гро шы з ва шай карт кі ў вы пад ку, 
ка лі ін фар ма цыя па ёй бы ла скра дзе на зла мыс ні ка мі.
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