
РОЗГАЛАС5 лютага 2015 г. 3

Ра ней пры ня тае ра шэн не На-
цы я наль на га бан ка аб рэ ка мен-
да цыі бан кам пры трым лі вац ца 
прын цы пу ну ля вой ад каз нас ці 
тры маль ні ка бан каў скай карт кі 
ця пер трап ляе ў раз рад прак-
тыч на га вы ка нан ня. Гэ ты прын-
цып у кла січ ным ра зу мен ні 
пра ду гледж вае, што ў вы пад ку 
кра дзя жу срод каў з карт кі банк 
па кры вае клі ен ту су му вы кра-
дзе ных срод каў.

Хут ка гэ та ста не ўжо аба вяз кам 
крэ дыт на-фі нан са вых уста ноў. Рэ гу-
ля тар пры няў шэ раг за ха даў, на кі ра-
ва ных на па вы шэн не бяс пе кі без на яў-
ных раз лі каў. Ме на ві та яны пра пі са ны 
ў па ста но ве Нац бан ка, якая ўчо ра 
бы ла апуб лі ка ва на на На цы я наль ным 
пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

Да ку мент, у пры ват нас ці, па ве-
дам ляе, што гэ ты прын цып у поў най 
ме ры пач не пра ца ваць праз паў го да. 
А вось да 5 жніў ня ў бан каў ёсць час 
пад рых та вац ца да но ва ўвя дзен ня. 
Уво гу ле, каб прэ тэн да ваць на кам-
пен са цыю срод каў, па цяр пе лы клі ент 

па ві нен сам па ве да міць у банк аб не-
за кон ных апе ра цы ях па яго ра хун ку і 
на пі саць ад па вед ную за яву. Вы ка наць 
па доб ную апе ра цыю клі ен ту трэ ба на 
пра ця гу ме ся ца пас ля та го, як бу дзе 
за ўва жа на, што нех та ін шы раз ліч ва-
ец ца ва шай кар тай або ад бы ва ец ца 
не санк цы я на ва нае спіс ван не гро шай 
з пер са наль на га ра хун ку.

Толь кі пас ля гэ та га пры не за кон-
ным спі сан ні гро шай з ра хун ку ашу-
кан ца мі банк бу дзе аба вя за ны вяр-
нуць скра дзе ную су му ўла даль ні ку. 
Па ста но вай пра пі са на, што вяр тан не 
срод каў ажыц цяў ля ец ца на пра ця гу 
45 дзён па апе ра цы ях унут ры кра і ны 
і на пра ця гу трох ме ся цаў — пры раз-
лі ках за мя жой. Скра дзе ныя срод кі 
банк мо жа і не кам пен са ваць, але 

толь кі ў двух вы пад ках: ка лі вы свет-
ліц ца, што клі ент да гэ та га аса біс та 
па ру шыў пра ві лы бяс пе кі пры раз лі-
ках карт кай, або ка лі ў бан ка бу дзе 
ін фар ма цыя аб ашу кан скіх дзе ян нях 
са мо га ўла даль ні ка «плас ты ку».

Пры ня тая па ста но ва дае больш 
сва бо ды фі нан са вым уста но вам у 
гэ тай сфе ры. Ця пер, ка лі ў бан ка 
ўзнік нуць па да зрэн ні ў не санк цы-
я на ва ным до сту пе трэ ціх асоб да 
рэ кві зі таў клі ен таў, то карт-ра ху нак 
мо жа быць за бла кі ра ва ны без зго-
ды тры маль ні ка карт кі. Ад нак гэ ты 
пункт да зво ле на ўно сіць у да га вор 
толь кі са зго ды клі ен та.

А вось «не аду ка ва ным» клі ен там 
пла цеж ныя карт кі ця пер уво гу ле не 
да дуць. Бан кі бу дуць аба вя за ны па-
пу ляр на рас тлу ма чыць клі ен там ме-
ры бяс пе кі па без на яў ных раз лі ках і 
ўсіх ка мі сі ях. Пра вес ці пад ра бяз ны 
лік без яны па він ны яшчэ да за клю-
чэн ня да га во ра або вы да чы карт кі.

Па ста но ва Нац бан ка па ве дам ляе 
аб тым, што «бан кі аба вя за ны пра па-
на ваць клі ен ту ў якас ці спо са бу атры-
ман ня ін фар ма цыі аб ру ху гра шо вых 

срод каў па ра хун ку клі ен та на кі ра ван-
не SMS-па ве дам лен няў на па ка за ны 
клі ен там ну мар тэ ле фо на апе ра та ра 
ма біль най су вя зі кра і ны». Ад мо ва ад 
SMS-па ве дам лен няў па він на па цвяр-
джац ца да ку мен таль на. Гэ тая нор ма 
ўсту пае ў сі лу праз тры ме ся цы.

Іс нуе ў да ку мен це і пры ем ная на-
ві на для ганд лё вых аб' ек таў. Ужо 

з 5 лю та га вы да ча карт-чэ каў пры 
раз лі ках карт ка мі ста не не аба вяз ко-
вай. Ця пер кві тан цыі аб пра вя дзен ні 
апе ра цый бу дуць вы да вац ца ар га ні-
за цы я мі ганд лю і сэр ві су толь кі па 
па тра ба ван ні клі ен та.

Сяр гей КУР КАЧ

�

У Паў ноч ным паў шар'і рас це ак-
тыў насць ві ру саў гры пу, най перш 
A(H3N2). Ак тыў насць гры пу ў ЗША 
да сяг ну ла пі ку. У за ход няй Азіі 
(Бах рэйн, Іран) тэс ці ру ец ца га лоў-
ным чы нам А(H1N1). У паў ноч най і 
за ход няй Аф ры цы грып звя за ны з 
ві ру сам ты пу В, а ў Егіп це рэ гіст ру-
ец ца пе ра важ на A(H3N2). У Еў ро пе 
ак тыў насць гры пу яшчэ не на рас-
тае, а да мі нуе там A(H3N2).

У нас, як па ве дам ля юць у Мі ніс тэр стве 
ахо вы зда роўя, па куль за хоў ва ец ца ся-
рэд ні ўзро вень ак тыў нас ці вост рых рэ спі-
ра тор ных ін фек цый з ня знач ным рос там 

гры пу А і В, што ха рак тэр на для гэ та га 
пе ры я ду эпі дэ міч на га се зо на. Га лоў ны мі 
нег ры поз ны мі ві рус ны мі аген та мі з'яў ля-
юц ца адэ на ві ру сы, ры на ві ру сы, рэ спі ра-
тор на-сін ты цы яль ныя ві ру сы, па раг рып, 
ме та пнеў ма ві ру сы.

Вак цы на цыю су праць гры пу атры ма лі 
42 пра цэн ты бе ла рус ка га на сель ніц тва. 
Тым не менш у гэ ты час кож ны па ві нен 
па спры яць зні жэн ню за ра жэн ня.

Агуль ныя пра ві лы па во дзі наў:

�пра вет ры вай це рэ гу ляр на ква тэ ру і 
пра цоў нае па мяш кан не;

�гу ляй це на све жым па вет ры (ха да 
ўзмац няе лё гач ную вен ты ля цыю, па ляп-
шае кро ва зва рот, за гар тоў вае ар га нізм);

�ужы вай це ежу з ві та мі на мі А, В
1
, 

С, мік ра эле мен та мі, рыб ныя і ма лоч ныя 
стра вы;

�па збя гай це кан так таў з ты мі, у ка го 
ёсць ка шаль і тэм пе ра ту ра;

�ка рыс тай це ся мас кай пры кан так це 
з бліз кі мі хво ры мі;

�менш да кра най це ся да тва ру ця гам 
дня;

�час цей мый це ру кі з мы лам.
Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Гэ та пер шая рэ гі я наль ная апе ра цыя та ко га ўзроў ню. 
Га лоў ны ўрач Брэсц кай аб лас ной баль ні цы док тар 
ме ды цын скіх на вук Аляк сандр КАР ПІЦ КІ па ве да міў, 
што яна зроб ле на з удзе лам бры га ды спе цы я ліс таў 
РНПЦ «Кар дыя ло гія» на ча ле з ака дэ мі кам Юры ем 
АСТ РОЎ СКІМ. Апе ра цыя іш ла пяць га дзін. За раз 
па цы ент ад чу вае ся бе зда валь ня ю ча.

А на не каль кі дзён ра ней хі рур гі аб лас ной баль ні цы 
пра вя лі вы со ка тэх на ла гіч ную апе ра цыю па аў та транс-
план та цыі лёг ка га. Яна за клю ча ла ся ў тым, што з це ла 
хво ра га (56-га до ва га жы ха ра Коб рын ска га ра ё на) вы ня лі 
лёг кае з пух лі най і хво ры мі ткан ка мі. Па та ла гіч ны ачаг 
вы да лі лі на хі рур гіч ным ста ле. А по тым ніж нюю зда ро вую 
до лю па спя хо ва пры шы лі на мес ца. Тым са мым уда ло ся 
па вы сіць якасць жыц ця хво ра га.

Яна СВЕ ТА ВА

�

Пер шая апе ра цыя 
па пе ра са дцы сэр ца

пра ве дзе на ў Брэс це 35-га до ва му па цы ен ту

НАС АТА КУ ЮЦЬ 
ВІ РУС НЫЯ АГЕН ТЫ

Беражыце сябе!Беражыце сябе!  ��

Без на яў ны раз лікБез на яў ны раз лік  ��

КАМ ПЕН СА ЦЫЯ ПА ЗА КО НЕ
Скра дзе ныя з карт кі клі ен таў гро шы па ві нен вяр таць банк. Скра дзе ныя з карт кі клі ен таў гро шы па ві нен вяр таць банк. 
А вы да ча карт-чэ каў пры раз лі ках «плас ты кам» ста не не аба вяз ко вай ужо сён няА вы да ча карт-чэ каў пры раз лі ках «плас ты кам» ста не не аба вяз ко вай ужо сён ня

Бан кі бу дуць аба вя за ны 
па пу ляр на рас тлу ма чыць 
клі ен там ме ры бяс пе кі па 
без на яў ных раз лі ках і ўсіх 
ка мі сі ях. 

Га на ро вы госць на XXІІ 
Мін скай між на род най кніж най 
вы стаў цы-кір ма шы — Кі тай ская 
На род ная Рэс пуб лі ка. 
На пя рэ дад ні ад крыц ця кніж на га 
фо ру му ў Вы да вец кі дом 
«Звяз да» за ві та лі кі раў ні кі 
Кі тай скай на цы я наль най 
кар па ра цыі па экс пар це 
і ім пар це кніг — на мес нік 
ды рэк та ра спа дар Фан Сюч жу, 
на чаль ні кі ад дзе лаў Ван Ю Янь, 
Юань Дза Янь.

Ад бы ла ся кан струк тыў-
ная, за ці каў ле ная раз мо ва 
аб пра гра ме вы стаў кі, аб 
тым, якія ме ра пры ем ствы 
пад рых та ваў кі тай скі бок у 
ме жах яе ра бо ты. У Мінск 
дня мі пры едуць вя до мыя 
кі тай скія пісь мен ні кі А Лай, 
Лао Ма, Сі Чу ань, Сюй Цзэ-
чэнь. Яны пры муць удзел у 
роз ных ме ра пры ем ствах, 
су стрэ чах з чы та ча мі, «круг-
лых ста лах», на ве да юць Са-
юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі.

— Мы за пра ша ем вас 
да ўдзе лу ў Кі тай ска-
бе ла рус кім вы да вец кім 
фо ру ме, — звяр ну ла ся 
да кі раў ніц тва Вы да вец-
ка га до ма «Звяз да» спа-
да ры ня Ван Ю Янь, — які 
прой дзе 11 лю та га. Мы 
спа дзя ём ся, што ў час 
яго ра бо ты атры ма ец-
ца па зна ё міц ца і склас ці 
свае пла ны на бу ду чае 
су пра цоў ніц тва бе ла рус-
кім і кі тай скім вы даў цам. 
У Кі таі ве да юць Вы да-

вец кі дом «Звяз да», пра яго пі са лі ў 
агуль нана цы я наль ным дру ку. І ця пер 
нам пры ем на ба чыць, што вы до сыць 
не абы яка ва па ды шлі да пад рых тоў кі 
вы стаў кі. Прэ зен та цыя тых кніг, якія 
прад стаў ля юць кі тай скую лі та ра ту ру на 
бе ла рус кай мо ве, як раз і свед чыць аб 
гэ тым. Важ на пра доў жыць рас па ча тую 
ра бо ту. Мы на стэн дзе КНР вы стаў ля ем 
не каль кі дзя сят каў кніг кі тай скіх аў та-
раў на бе ла рус кай мо ве. Па да браць іх 
нам да па маг лі ў На цы я наль най біб лі я-
тэ цы Бе ла ру сі. А кі тай скія кніж ні кі са-
бра лі вы дан ні бе ла рус ка га пры го жа га 
пісь мен ства, ажыц цёў ле ныя ў Пад ня-
бес най. І так са ма та кіх кніг на збі ра ла ся 
не каль кі дзя сят каў. Ве да ем, што сён ня 
ў Бе ла ру сі шмат хто ву чыць кі тай скую 
мо ву. Маг чы ма, з іх шэ ра гаў вы лу чац ца 
пе ра клад чы кі на шых паэ таў і пра за ікаў 
з мо вы ары гі на ла.

Мак сім ЛА ДЫ МЕ РАЎ.

КІ ТАЙ — ДА НАС У ГОС ЦІ!..
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Аў то рак — са мы не бяс печ ны дзень 
для ўдзель ні каў да рож на га ру ху ў Мін ску

Пра гэ та ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА па ве да мі ла стар шы ін-
спек тар па агі та цыі і пра па ган дзе АДАІ Фрун зен ска га 
РУ УС Але на ВОЛ ЧАК.

Па вод ле ста тыс ты кі, у сту дзе ні 2015 го да най боль шая коль-
касць ДТЗ (8 з 32) за рэ гіст ра ва на ў аў то рак. У іх 7 ча ла век бы лі 
па ра не ны і адзін за гі нуў. Най мен шая коль касць да рож на-транс-
парт ных зда рэн няў ад бы ла ся ў пят ні цу (2) і ў ня дзе лю (2). Ле тась 
сі ту а цыя бы ла ад ва рот най: больш за ўсё ава рый у сту дзе ні 2014 
го да зда ры ла ся ў пят ні цу (15 з 73), менш за ўсё — у аў то рак 
(7)», — рас ка за ла Але на Вол чак.

Най больш ава рый ным лі чыц ца час з 18.00 да 21.00. Сё ле та 
ўве ча ры зда ры ла ся 10 ДТЗ. Год та му больш за ўсё да рож на-
транс парт ных зда рэн няў ад бы ло ся з 15.00 да 18.00 (16).

У ДАІ ад зна чы лі, што ка ля 20% ДТЗ у Мін ску зда ра юц ца па ві не 
пе ша хо даў. За сту дзень 2015 го да ў го ра дзе па ві не пе ша хо даў 
зда ры ла ся 8 ДТЗ, у якіх за гі ну лі 3 ча ла ве кі, 7 атры ма лі ра нен ні. 
Пры чым 7 ава рый ад бы ло ся па ві не не цвя ро зых пе ша хо даў. 

Государственное предприятие 

«УКС Центрального района г. Минска»

ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
от 04.02.2015 по объекту:

 «Два многоэтажных жилых дома в квартале улиц 
Карастояновой – Каховской – Азизова – Орловской 

в г. Минске» 1-й этап – жилой дом № 4 
по генплану (ул. Каховская, д. 37А)

Общеe количество квартир в доме – 68, реализуется 1 (одна) 
трехкомнатная квартира, расположенная на 19 этаже, взамен 
выбывшего участника долевого строительства, для граждан, не 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Общая площадь 
квартиры 114,5 м2. УНП 190508566

Квитанцию о приеме наличных денежных средств (страховых взносов) 
формы 1СУ серии КС № 3590669 страховой компании ЗАСО «Пром-
трансинвест» считать недействительной в связи с утерей.

ПадрабязнасціПадрабязнасці  ��


