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Лепельская званарка
Жыхарка Лепеля, стараста праваслаўнага прыхода храма Праабражэння Гасподняга Лідзія Сінякова, ужо пяць гадоў выконвае абавязкі
царкоўнага званара. У кожнае набажэнства — і ў святы, і ў будні,
жанчына спяшаецца ў храм, каб абудзіць наваколле. Яе званіца
ва ўсіх навідавоку — над каванай брамай на ўездзе ў царкоўны
двор. Лідзія Васілеўна бярэ ў рукі тонкія вяровачкі і з зямлі
прыводзіць у рух языкі-малаточкі, ад якіх і пачынае спяваць
ансамбль з пяці званоў.
— На званара я нідзе не вучылася. Настаяцель храма
паказаў некалькі прыёмаў звону, даў пачытаць літаратуру, а ўсё астатняе — справа тэхнікі і натхненне душы, — кажа лепельская званарка.
Калі Лідзія Васілеўна пачынае званіць, вернікі
становяцца пад арку брамы, каб адчуць непаўторныя малінавыя гукі, асабліва ў святочныя
калядныя дні.
Анатоль КЛЯШЧУК, фота аўтара.

Вольга ПРУДНІКАВА,
намеснік міністра
энергетыкі:

«Калі гаварыць пра пастаўкі
«зялёнай» электраэнергіі
на экспарт у сённяшніх
умовах, то не ўсё будуецца
толькі на нашым жаданні.
Думаю, што магчымасць
паставак такой
электраэнергіі на экспарт —
не міф, у перспектыве
гэта рэальна. Але павінен
быць інстытут зялёных
сертыфікатаў з выдачай
сертыфіката еўрапейскага
ўзору. Мы да гэтага пытання
падступаліся некалькі гадоў,
таму і працягнем такую
работу. Электраэнергія
ад установак аднаўляльных
крыніц энергіі дакладна
фіксуецца прыборным улікам,
і пры наяўнасці гэтага
інстытута сертыфікатаў
ёю можна гандляваць.
Але не будзем забываць
пра эканоміку паставак, сёння
на еўрапейскім аптовым
рынку цэны даволі нізкія».
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XXVІ Мінская міжнародная кніжная выстаўкакірмаш пройдзе 6—10 лютага ў комплексе па праспекце Пераможцаў, 14.

• У Беларусі плануецца забараніць блізкім
сваякам працаваць разам
у арганізацыях са статутным фондам дзяржаўнай
уласнасці 50 % і больш.
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Разумныя грошы

У выйгрышы
інтэрнэт-маркетолагі
і электраманцёры

ЗБЕРАЖЭННЯМІ
ТРЭБА КІРАВАЦЬ
Інакш
страціце выгаду
Як толькі ў нас з'яўляюцца лішнія грошы, то адразу ўзнікае
пытанне, куды іх укласці, каб яны прынеслі нейкі дадатковы
прыбытак. У фінансістаў наконт гэтага прапаноў хапае. Аналітыкі ўпэўненыя, што грошы павінны працаваць нават тады, калі
поспехі ў эканоміцы не такія відавочныя... Зберажэннямі трэба
проста правільна кіраваць. Як гэта рабіць — тут кожны выбірае
свой алгарытм.

Што
будзе
з рынкам
працы
ў 2019-м

ЛЕПШ УСЁ-ТАКІ БЕЗАДЗЫЎНЫ...

Ці чакаць росту заробкаў сёлета? У якіх сферах вакансій
будзе хапаць, а дзе з пошукам рабочага месца давядзецца
паваждацца? І наогул, ці спрыяльны цяпер час мяняць работу? «Звязда» папрасіла экспертаў падзяліцца прагнозамі на
бягучы год.

Пункт раўнавагі
Па афіцыйнай статыстыцы, за мінулы год павялічылася колькасць
вакансій: у снежні 2018-га наймальнікамі было заяўлена на 41 працэнт свабодных рабочых месцаў больш, чым год таму. Цяпер у агульнарэспубліканскай базе налічваецца 78 тысяч прапаноў.
— Думаю, такі попыт на рабочую сілу захаваецца і сёлета, —
дзеліцца начальнік упраўлення палітыкі занятасці Міністэрства
працы і сацыяльнай абароны Алег ТОКУН. — Колькасць вакансій значна расці не будзе. Сітуацыя дасягнула пункта
раўнавагі.
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Варыянтаў мноства, але яны залежаць ад сумы вашых накапленняў.
Самы першы, які прыходзіць у галаву большасці і даступны ўсім, — адкрыць дэпазіт. Але не ўсё так проста, бо тэндэнцыі змяняюцца. Давайце
разбярэмся, якія бываюць банкаўскія ўклады і колькі можна на гэтым
зарабіць.
Уклады дзеляцца на дзве асноўныя катэгорыі — адзыўныя і безадзыўныя. Адзыўны дэпазіт афармляецца на пэўны тэрмін, але пры
жаданні вы можаце ў любы момант забраць свае грошы — цалкам або
часткова. Ужо за саму магчымасць у любы час пакарыстацца сваімі
грашыма кліент банка расплачваецца паніжанымі працэнтамі. Самы выгадны адзыўны дэпазіт на пяць месяцаў прадугледжвае 7—8 % гадавых.
Гэта дзесьці на 2—2,5 % менш, чым па стаўцы безадзыўнага ўкладу.
Калі вы здымаеце грошы датэрмінова, то працэнты налічваюцца і выплачваюцца за фактычны час захоўвання сродкаў па стаўцы, ніжэйшай
за асноўную. Зараз умовы датэрміновага скасавання вельмі жорсткія.
Дапусцім, ваш дэпазіт на пяць месяцаў, а грошы вы забралі ўжо праз
месяц. У гэтым выпадку вам налічаць ўсяго адзін працэнт даходу. Калі
зберажэнні праляжаць два месяцы — атрымаеце 3 %, тры
месяцы — 5 %, чатыры месяцы — 6 %.
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