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ЗБЕ РА ЖЭН НЯ МІ 
ТРЭ БА КІ РА ВАЦЬ

Інакш 
стра ці це вы га ду

Як толь кі ў нас з'яў ля юц ца ліш нія гро шы, то ад ра зу ўзні кае 

пы тан не, ку ды іх уклас ці, каб яны пры нес лі ней кі да дат ко вы 

пры бы так. У фі нан сіс таў на конт гэ та га пра па ноў ха пае. Ана лі-

ты кі ўпэў не ныя, што гро шы па він ны пра ца ваць на ват та ды, ка лі 

пос пе хі ў эка но мі цы не та кія ві да воч ныя... Збе ра жэн ня мі трэ ба 

прос та пра віль на кі ра ваць. Як гэ та ра біць — тут кож ны вы бі рае 

свой ал га рытм.

ЛЕПШ УСЁ-ТА КІ БЕЗ АД ЗЫЎ НЫ...
Ва ры ян таў мност ва, але яны за ле жаць ад су мы ва шых на кап лен няў. 

Са мы пер шы, які пры хо дзіць у га ла ву боль шас ці і да ступ ны ўсім, — ад-
крыць дэ па зіт. Але не ўсё так прос та, бо тэн дэн цыі змя ня юц ца. Да вай це 
раз бя рэм ся, якія бы ва юць бан каў скія ўкла ды і коль кі мож на на гэ тым 
за ра біць.

Укла ды дзе ляц ца на дзве асноў ныя ка тэ го рыі — ад зыў ныя і без-
ад зыў ныя. Ад зыў ны дэ па зіт афарм ля ец ца на пэў ны тэр мін, але пры 
жа дан ні вы мо жа це ў лю бы мо мант за браць свае гро шы — цал кам або 
част ко ва. Ужо за са му маг чы масць у лю бы час па ка рыс тац ца сва і мі 
гра шы ма клі ент бан ка рас плач ва ец ца па ні жа ны мі пра цэн та мі. Са мы вы-
гад ны ад зыў ны дэ па зіт на пяць ме ся цаў пра ду гледж вае 7—8 % га да вых. 
Гэ та дзесь ці на 2—2,5 % менш, чым па стаў цы без ад зыў на га ўкла ду.

Ка лі вы зды ма е це гро шы да тэр мі но ва, то пра цэн ты на ліч ва юц ца і вы-
плач ва юц ца за фак тыч ны час за хоў ван ня срод каў па стаў цы, ні жэй шай 
за асноў ную. За раз умо вы да тэр мі но ва га ска са ван ня вель мі жорст кія. 
Да пус цім, ваш дэ па зіт на пяць ме ся цаў, а гро шы вы за бра лі ўжо праз 
ме сяц. У гэ тым вы пад ку вам на лі чаць ўся го адзін пра цэнт да хо ду. Ка лі 
збе ра жэн ні пра ля жаць два ме ся цы — атры ма е це 3 %, тры 
ме ся цы — 5 %, ча ты ры ме ся цы — 6 %.
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Воль га ПРУД НІ КА ВА, 

на мес нік мі ніст ра 

энер ге ты кі:

«Ка лі га ва рыць пра па стаў кі 
«зя лё най» элект ра энер гіі 
на экс парт у сён няш ніх 
умо вах, то не ўсё бу ду ец ца 
толь кі на на шым жа дан ні. 
Ду маю, што маг чы масць 
па ста вак та кой 
элект ра энер гіі на экс парт — 
не міф, у перс пек ты ве 
гэ та рэ аль на. Але па ві нен 
быць ін сты тут зя лё ных 
сер ты фі ка таў з вы да чай 
сер ты фі ка та еў ра пей ска га 
ўзо ру. Мы да гэ та га пы тан ня 
пад сту па лі ся не каль кі га доў, 
та му і пра цяг нем та кую 
ра бо ту. Элект ра энер гія 
ад уста но вак ад наў ляль ных 
кры ніц энер гіі дак лад на 
фік су ец ца пры бор ным улі кам, 
і пры на яў нас ці гэ та га 
ін сты ту та сер ты фі ка таў 
ёю мож на ганд ля ваць. 
Але не бу дзем за бы ваць 
пра эка но мі ку па ста вак, сён ня 
на еў ра пей скім ап то вым 
рын ку цэ ны да во лі ніз кія».
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• XXVІ Мін ская між на-
род ная кніж ная вы стаў ка-
кір маш прой дзе 6—10 лю-
та га ў комп лек се па пра-
спек це Пе ра мож цаў, 14.

• У Бе ла ру сі пла ну-

ец ца за ба ра ніць бліз кім 

сва я кам пра ца ваць ра зам 

у ар га ні за цы ях са ста тут-

ным фон дам дзяр жаў най 

улас нас ці 50 % і больш.

• У Ра сіі мо гуць за ба ра-
ніць школь ні кам пры но сіць 
ежу з до му.

• 29-га до вы жы хар 

Ор шы прай граў у ка зі но 

па зы ча ныя ў зна ё мых 

54 ты ся чы до ла раў.

КОРАТКА
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ДАПАМАГАЕМ 
РАЗАМ

ЯК З’ЕХАЦЬ 
З ГОРКІ? 
ЗДАРОВЫМ І… 
ЖЫВЫМ

За ня тасцьЗа ня тасць

У вый гры шы 
інтэрнэт-мар ке то ла гі 
і элект ра ман цё ры

Ці ча каць рос ту за роб каў сё ле та? У якіх сфе рах ва кан сій 

бу дзе ха паць, а дзе з по шу кам ра бо ча га мес ца да вя дзец ца 

па важ дац ца? І на огул, ці спры яль ны ця пер час мя няць ра бо-

ту? «Звяз да» па пра сі ла экс пер таў па дзя ліц ца пра гно за мі на 

бя гу чы год.

Пункт раў на ва гі
Па афі цый най ста тыс ты цы, за мі ну лы год па вя лі чы ла ся коль касць 

ва кан сій: у снеж ні 2018-га най маль ні ка мі бы ло за яў ле на на 41 пра-
цэнт сва бод ных ра бо чых мес цаў больш, чым год та му. Ця пер у агуль-
на рэс пуб лі кан скай ба зе на ліч ва ец ца 78 ты сяч пра па ноў.

— Ду маю, та кі по пыт на  ра бо чую сі лу за ха ва ец ца і сё ле та, — 
дзе ліц ца на чаль нік упраў лен ня па лі ты кі за ня тас ці Мі ніс тэр ства 

пра цы і са цы яль най аба ро ны Алег ТО КУН. — Коль касць ва кан-
сій знач на рас ці не бу дзе. Сі ту а цыя да сяг ну ла пунк та 
раў на ва гі. СТАР. 4

Што Што 
бу дзе бу дзе 
з рын кам з рын кам 
пра цы пра цы 
ў 2019-мў 2019-м
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Ле пель ская зва нар ка
Жы хар ка Ле пе ля, ста рас та пра ва слаў на га пры хо да хра ма Пра аб ра-

жэн ня Гас под ня га Лі дзія Сі ня ко ва, ужо пяць га доў вы кон вае аба вяз кі 
цар коў на га зва на ра. У кож нае на ба жэн ства — і ў свя ты, і ў буд ні, 

жан чы на спя ша ец ца ў храм, каб абу дзіць на ва кол ле. Яе зва ні ца 
ва ўсіх на ві да во ку — над ка ва най бра май на ўез дзе ў цар коў ны 

двор. Лі дзія Ва сі леў на бя рэ ў ру кі тон кія вя ро вач кі і з зям лі 
пры во дзіць у рух язы кі-ма ла точ кі, ад якіх і па чы нае спя ваць 

ан самбль з пя ці зва ноў.
— На зва на ра я ні дзе не ву чы ла ся. На ста я цель хра ма 

па ка заў не каль кі пры ёмаў зво ну, даў па чы таць лі та ра-
ту ру, а ўсё ас тат няе — спра ва тэх ні кі і на тхнен не ду-

шы, — ка жа ле пель ская зва нар ка.
Ка лі Лі дзія Ва сі леў на па чы нае зва ніць, вер ні кі 

ста но вяц ца пад ар ку бра мы, каб ад чуць не паў-
тор ныя ма лі на выя гу кі, асаб лі ва ў свя точ ныя 

ка ляд ныя дні.
Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.


