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НАДЗЁННАЕ

«Вырасла
новае
пакаленне
кiраўнiкоў, якiя
добра сябе паказалi»
Прапановы па фармiраваннi
новага складу ўрада
абмеркавалi ў Прэзiдэнта
Аб намеры да выбараў сфармiраваць новы Савет
Мiнiстраў кiраўнiк дзяржавы заяўляў яшчэ 25 мая на нарадзе ў Мiнску па актуальных сацыяльна-эканамiчных i
палiтычных пытаннях. Учора беларускi лiдар запрасiў на
нараду з гэтай нагоды спiкераў абедзвюх палат парламента, кiраўнiка сваёй Адмiнiстрацыi i дзяржсакратара
Савета бяспекi.
«Заўсёды напярэдаднi выбараў дзеючы Прэзiдэнт
вызначаў урад загадзя, каб людзi, галасуючы «за» або
«супраць», разумелi, хто будзе займацца вырашэннем
iх надзённых пытанняў, звязаных з iх жыццём, сацыяльна-эканамiчным развiццём нашай дзяржавы», — нагадаў Аляксандр Лукашэнка ў пачатку размовы i дадаў,
што фармiраванне будучага ўрада распачалося яшчэ
паўгода таму.
Тады прыйшлi новыя мiнiстры, а папярэднiя былi заменены або па iх уласным жаданнi ў сувязi з пераводам на
новую работу, або (у рэдкiх выпадках) за незабеспячэнне
адпаведнага ўчастка работы. «Проста з прычыны хваробы, iншых прычын людзi пераходзiлi на менш аб'ёмную
работу. I паўгода мы фармiравалi новы склад урада. Таму
чакаць, што тут рэвалюцыя адбудзецца пры змене ўрада,
не трэба», — падкрэслiў Аляксандр Лукашэнка.
Як адзначыў кiраўнiк дзяржавы, маштабныя змяненнi
ў складзе ўрада непажаданыя яшчэ i з прычыны бягучага моманту — крызiсных з'яў у сусветнай эканомiцы
ва ўмовах пандэмii. «Гэта было б вельмi дрэнна. Таму
што цяпер увесь свет уступiў у паласу небывалага эканамiчнага крызiсу, якi ў любой дзяржаве прывёў бы да
сур'ёзных змяненняў адносiн у грамадстве. Наступствы
гэтага крызiсу будуць вельмi сур'ёзныя. Таму рэзкi злом,
замена ўсiх членаў урада былi б няправiльныя з пункту
гледжання бягучага моманту. Ды i неабходнасцi такой
няма. Вырасла новае пакаленне кiраўнiкоў, якiя сябе добра
паказалi i працавалi нядрэнна ва ўрадзе. Навошта iх мяняць? Яны могуць працаваць», — сказаў Прэзiдэнт.
«Тыя, хто сёння з такiмi аб'ёмамi ў гэты крызiсны
перыяд не можа справiцца, iх, вядома, трэба замянiць
i накiраваць на iншую работу», — дадаў Аляксандр
Лукашэнка.
Прэзiдэнт прывёў яшчэ адзiн доказ, чаму нельга марудзiць далей з абмеркаваннем i далейшым прыняццем
адпаведных рашэнняў. «Я ўжо сказаў: сусветны крызiс
адбiваецца i на Беларусi. Добра, што мы так выкруцiлiся ў гэтай сiтуацыi з пандэмiяй, не спынiлi вытворчасць.
Калi б спынiлiся, мы нiколi не запусцiлi б гэту вытворчасць. Гэта толькi ў казцы магло здарыцца», — заўважыў
беларускi лiдар.
Аляксандр Лукашэнка акцэнтаваў увагу, што ў гэты кры зiс ны пе ры яд нель га стра цiць ды на мi ку,
няхай нават маленькую. «I трэба актыўней працаваць,
асаблiва ў сферы эканомiкi, для таго каб выйсцi з
мiнiмальнымi стратамi з гэтага нечаканага для ўсiх
крызiсу», — сказаў кiраўнiк дзяржавы.
Ён папрасiў удзельнiкаў нарады выказаць свой пункт
гледжання як у цэлым па ўрадзе, так i па канкрэтных
кандыдатурах.
Вечарам стала вядома, што Прэзідэнт падпісаў Указ
аб адстаўцы дзеючага ўрада.
Паводле БелТА.
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Атрымаць
наяўныя
з картак
у крамах
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Выдача наяўных грашовых сродкаў
у арганiзацыях гандлю (сэрвiсу) трымальнiкам картак будзе ажыццяўляцца з выкарыстаннем касавага абсталявання пры наяўнасцi дастатковай
сумы грашовых сродкаў на рахунку,
доступ да якога забяспечваецца карткай, а таксама дастатковай для выдачы
сумы наяўных грашовых сродкаў, якая
можа быць праведзена праз касавае
абсталяванне.
Спецыялiст асобна падкрэслiла, што
выдача наяўных у крамах па картках
будзе правам, а не абавязкам банкаў i
арганiзацый гандлю i сэрвiсу. Паводле
яе слоў, падчас работы над праектам
пастановы высветлiлася, што многiя
банкi былi зацiкаўлены ў прадастаўленнi такога сэрвiсу. Цяпер яны рыхтуюцца
да таго, каб даць такую паслугу сваiм
клiентам, але аб канкрэтнай колькасцi банкаў i арганiзацый казаць пакуль
яшчэ рана.

Без улiку
курсавых рознiц
Акрамя таго, урэгулявана пытанне
адлюстравання па рахунку аперацыi,
здзейсненай у беларускiх рублях пры
выкарыстаннi карткi, разлiк па якой
ажыццяўляецца пры ўдзеле замежнага банка. Напрыклад, безнаяўны плацеж за паслугу аўтамабiльнай перавозкi з дапамогай выкарыстання сэрвiсу
Яндэкс.Таксi, Ubеr або плацеж за тавар, работу, паслугу, якiя рэалiзуюцца
ў арганiзацыi гандлю (сэрвiсу), што знаходзiцца за межамi нашай краiны, цана
на якiя паказана ў беларускiх рублях.
Усе аперацыi, якiя здзяйсняюцца
ў беларускiх рублях, будуць адлюстроўвацца па рахунку, доступ да якога
забяспечваецца карткай, у беларускiх
рублях у суме, роўнай цане тавару, працы, паслугi, без улiку курсавых рознiц,
якiя ўзнiкаюць пры разлiках па такiх
аперацыях за кошт удзелу ў ланцужку
разлiку замежнага банка.

Iмгненнае
iнфармаванне
Уводзяцца дадатковыя патрабаваннi да банка-эмiтэнта, накiраваныя на
забеспячэнне паўнаты i своечасовасцi давядзення iнфармацыi, звязанай з
аказаннем банкаўскiх паслуг.
У прыватнасцi, у выпадку змены
«адчувальных» умоў дагавора аб вы-
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карыстаннi карткi (крэдытнага дагавора), такiх як пералiк i памеры ўзнагароджанняў, якiя бяруцца з клiента, i
наяўнасцi абавязкаў уводзiцца дадатковае патрабаванне да банка-эмiтэнта
апавяшчаць клiента аб такiх зменах з
выкарыстаннем толькi электронных каналаў iнфармавання.
Банкi павiнны паведамляць клiентам аб такiх зменах з выкарыстаннем
iндывiдуальнага электроннага канала iнфармавання: гэта могуць быць
SMS-паведамленне, рush-апавяшчэнне, iнфармацыя, накiраваная з дапамогай выкарыстання месенджараў,
электроннай пошты, iнтэрнэт-банкiнгу,
мабiльнага банкiнгу.
Акрамя таго, зараз у фiзiчнай асобы
з'яўляецца рэальнае права атрымаць
свае грошы назад абсалютна без праблем, калi з карткi без яго ведама знялi грошы. Уводзiцца патрабаванне аб
бясплатнай падачы i разглядзе заявы
трымальнiка карткi банкам-эмiтэнтам у
выпадку пакрыцця клiенту — фiзiчнай
асобе — спiсаных грашовых сродкаў
па аперацыях, не санкцыянаваных трымальнiкам карткi.

Банкаматаў
менш не становiцца
Цiкава, а хто першы пачне даваць гатоўку ў крамах? Начальнiк упраўлення
электронных плацежных iнструментаў Галоўнага ўпраўлення плацежнай
сiстэмы i лiчбавых тэхналогiй Нацбанка Вольга АНТАНОВIЧ растлумачыла, што для рэалiзацыi гэтага сэрвiсу
банкам трэба ў першую чаргу спачатку
распрацаваць праекты дадатковага пагаднення да дагавораў эквайрынгу з арганiзацыямi гандлю i сэрвiсу, а таксама
дапрацаваць праграмнае забеспячэнне
плацежных тэрмiналаў.
Адказваючы на пытанне аб тым, як
прыняцце пастановы № 155 адаб'ецца
на колькасцi банкаматаў i iнфакiёскаў,
Вольга Антановiч растлумачыла, што
банкi размяшчаюць iнфраструк туру,
зыходзячы з прагназуемай колькасцi
аперацый i планаваных выдаткаў на
абслугоўванне прылад. «Банкi разлiчваюць магчымы эканамiчны эфект
i з улiкам яго прымаюць рашэнне аб
мэтазгоднасцi ўстаноўкi альбо дэмантажу прылад самаабслугоўвання. Мы
лiчым, што пры ўкараненнi сэрвiсу
выдачы наяўных грашовых сродкаў з
выкарыстаннем картак у арганiзацыях
гандлю i сэрвiсу банкi змогуць больш

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Прэзiдэнцкiя выбары ў Польшчы
пройдуць 28 чэрвеня

шылi перанесцi. Пакуль на пасаду прэзiдэнта прэтэндуюць 10 чалавек, у тым лiку дзеючы кiраўнiк дзяржавы
Анджэй Дуда.

Аб гэтым паведамiла спiкер нiжняй палаты парламента краiны (сейма) Эльжбета Вiтэк, праінфарміравала
РIА «Навiны». Дзяржаўная выбарчая камiсiя Польшчы
падтрымала гэты план
правядзення выбараў.
Згодна з канстытуцыяй
краiны, менавiта спiкер
сейма прызначае дату
правядзення выбараў
прэзiдэнта. Пасля заявы Эльжбеты Вiтэк i
абвяшчэння даты выбараў у Польшчы пачалася выбарчая кампанiя. Прэзiдэнт Польшчы Анджэй Дуда 2 чэрвеня падпiсаў новы закон аб выбарах кiраўнiка дзяржавы,
якi дае магчымасць правесцi галасаванне па змяшаным
прынцыпе — з арганiзацыяй выбарчых участкаў i па пошце. Раней выбары былi прызначаны на 10 мая, але з-за
пандэмii i палiтычных супярэчнасцяў галасаванне выра-

Iталiя адкрывае межы
У Iталii адкрываюць межы для турыстаў з еўрапейскiх
краiн i аднаўляюць рух памiж рэгiёнамi. Аб гэтым паведамiла iтальянская рэдакцыя The Local. Па дадзеных
выдання, улады краiны адмянiлi правiла на захаванне
двухтыднёвага каранцiну па прыездзе ў Iталiю для краiн
Еўрасаюза, чатырох краiн Шэнгенскай зоны — Iсландыi, Нарвегii, Лiхтэнштэйна i Швейцарыi, а таксама для
Вялiкабрытанii, Андоры, Манака, Сан-Марына i Ватыкана. Адзначаецца, што турысты з гэтых краiн не сутыкнуцца з якiмi-небудзь абмежаваннямi пры ўездзе ў
Iталiю, аднак яны могуць быць змешчаны на каранцiн
пры вяртаннi дадому, калi гэта прадугледжваюць правiлы той цi iншай дзяржавы. Прэм'ер-мiнiстр Iталii Джузэпэ Контэ раней заявiў, што, узнаўляючы мiжнародны
турызм, краiна ўсведамляе рызыку ўсплёску выпадкаў
заражэння COVID-19.

рацыянальна выкарыстоўваць iснуючую праграмна-тэхнiчную iнфраструктуру», — сказала Вольга Антановiч.
Па вод ле iн фар ма цыi Нац бан ка,
у I квартале колькасць банкаматаў у
Беларусi вырасла на 42 адзiнкi — да
4 336, iнфакiёскаў стала больш на 32,
iх цяпер 3112. Плацежных тэрмiналаў
у краiне 173 549 (прырост больш чым
на 300 адзiнак). «Такiм чынам, мы бачым, што iнфраструк тура банкаў не
скарачаецца, а наадварот, колькасць
абсталявання павялiчваецца», — заявiла спецыялiст.

Мiнiмум асабiстай
прысутнасцi ў банках
Прадстаўнiкi фiнансавага рэгулятара таксама распавялi, як банкi працуюць у цяперашняй эпiдэмiялагiчнай
сiтуацыi i як змянiлася колькасць безнаяўных аперацый.
У першым квартале гэтага года доля безнаяўных плацяжоў вырасла на
4,4 працэнтнага пункта — да 49,3 %.
Па вынiках студзеня—сакавiка мiнулага года гэты паказчык складаў 44,4 %.
Нацбанк мяркуе, што доля безнаяўных
разлiкаў будзе i ў далейшым павялiчвацца.
Таццяна Рускевiч дадала, што Нацыянальным банкам прыняты максiмальна магчымыя меры для таго, каб
вызвалiць насельнiцтва ад асабiстай
прысутнасцi ў банках, каб клiенты
маглi дыстанцыйна забяспечваць усе
плацежныя патрабаваннi. «Усе паслугi
можна атрымлiваць ад банкаў у тым
зручным фармаце, якi дазваляе заставацца дома. Мы спадзяёмся, што
доля безнаяўных разлiкаў будзе павялiчвацца».
Раней Нацбанк з-за пандэмii рэкамендаваў банкам аўтаматычна падаўжаць тэрмiны дзеяння картак. Рэгулятар таксама папрасiў банкi вырашыць
пытанне з устаноўкай больш сучасных
плацежных тэрмiналаў, якiя знаходзяцца ў iх на эквайрынгавым абслугоўваннi ў арганiзацыях гандлю i сэрвiсу.
Рэгулятар тлумачыў, што ва ўмовах
напружанай эпiдэмiялагiчнай сiтуацыi
сталi паступаць звароты пакупнiкоў,
якiя скардзiлiся на тое, што iм даводзiцца перадаваць карткi ў рукi касiру, каб
зрабiць аплату. Пытанне вырашылася
на карысць спажыўцоў.
Сяргей КУРКАЧ.

Адбываецца глабальнае вымiранне жывёл
Гэта шостае ў гiсторыi планеты масавае вымiранне
бiялагiчных вiдаў, маштабы якога можна параўнаць толькi
з гiбеллю дыназаўраў, адзначаецца ў даследаваннi мексiканскiх i амерыканскiх навукоўцаў. Эксперты прааналiзавалi iнфармацыю аб знiкаючых жывёлах i вызначылi,
што лёс 515 вiдаў млекакормячых, птушак, рэптылiй i
земнаводных вiсiць на валаску. Гэта азначае, што ў дзiкай
прыродзе захавалася менш за тысячу асобiн кожнага з iх.
Першае масавае вымiранне вiдаў адбылося каля 540 мiльёнаў гадоў таму, апошняе, пятае, — 66 мiльёнаў гадоў
таму, калi, згодна з самай
аўтарытэтнай тэорыяй, падзенне астэроiда прывяло
да гiбелi дыназаўраў. Але
калi дагiстарычныя крызiсы бiясферы былi выклiканыя прыроднымi катастрофамi, то цяперашнi
ў асноўным абумоўлены
дзей нас цю ча ла ве ка,
перш за ўсё высечкай лясоў i браканьерствам.

