
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Без ад зыў ныя ўкла ды, на ад ва рот, ча ка юць свай го 

ча су. Вы ўно сі це гро шы на дэ па зіт і за бі ра е це іх толь кі 

пас ля за кан чэн ня та го тэр мі ну, які ўка за ны ў да га-

во ры. Сі ту а цыі бы ва юць роз ныя, і ў форс-ма жор ных 

аб ста ві нах банк мо жа пай сці вам на су страч і да тэр мі-

но ва вяр нуць гро шы, але для гэ та га па трэб ныя важ кія 

пад ста вы. Стаў кі па без ад зыў ных дэ па зі тах заў сё ды 

пры ваб ныя і вы шэй шыя. Да вай це па раў на ем: га да вая 

стаў ка бан ка ад зыў на га ўкла ду на 4 ме ся цы — 6 %, 

без ад зыў на га — ужо 9,2 %. Ад роз нен ні бу дуць заў-

сё ды, не за леж на ад тэр мі ну, на які вы кла дзя це свае 

гро шы ў банк.

Каб пры цяг нуць клі ен таў, бан кі сён ня пра па ну юць 

ня дрэн ныя пра цэн ты на без ад зыў ныя ўкла ды на ват на 

ка рот кія тэр мі ны. Стаў кі па ме рам 9—9,2 % га да вых ця-

пер мож на знай сці на дэ па зі це на тэр мін 35, 65 і 95 дзён. 

Так са ма 9,2 % га да вых мож на атры маць за ўклад на 

тэрмін у тры ці ча ты ры ме ся цы. А вось за дэ па зіт на 

190 дзён бан кі ры да дуць 10,3 % га да вых. Са мая доб рая 

стаў ка, якая роў ная 12,5 % га да вых, пра ду гле джа на за 

без ад зыў ны ўклад на тэр мін 14 ме ся цаў і больш.

СТАЎ КА ФІК СА ВА НАЯ, 
АЛЕ ЁСЦЬ НЮ АН СЫ

Боль шасць дэ па зі таў, асаб лі ва з не вя лі кі мі тэр мі на мі, 

ма юць па ста ян ную пра цэнт ную стаў ку, якая са ма стой на 

бан ка мі мя няц ца ўжо не мо жа. На огул, бан кі ця пер не 

мо гуць па мян шаць стаў кі па дэ па зі тах у ад на ба ко вым 

па рад ку. Гэ та ста ла пра ві лам, якое за фік са ваў рэ гу ля-

тар яшчэ ў ліс та па дзе мі ну ла га го да, але...

З на зва на га пра ві ла ма ец ца вы клю чэн не: да га во-

ры са змен най стаў кай, што за ле жыць ад па каз чы-

ка, змя нен не яко га ад бы ва ец ца не за леж на ад бан ка. 

У пры ват нас ці, та кім па ра мет рам мо жа быць стаў ка 

рэ фі нан са ван ня На цы я наль на га бан ка. Та му не ка то-

рыя бан кі, апіс ва ю чы стаў ку на пра цяг лыя тэр мі ны, 

адзначаюць, што яна роў ная стаў цы рэ фі нан са ван ня 

плюс-мі нус ней кі пра цэнт.

Акра мя та го, бан кі па зба ві лі ся маг чы мас ці за раб ляць 

срод кі яшчэ не каль кі мі спо са ба мі, якія ў На цы я наль-

ным бан ку па лі чы лі не пры маль ны мі. У пры ват нас ці, 

ім за ба ро не на браць гро шы за ін фар ма цыю аб умо-

вах крэ ды та ван ня і раз гляд за явы аб вы да чы крэ ды ту, 

а так са ма за ад крыц цё бан каў ска га ра хун ку і за лі чэн не 

на яго крэ ды ту.

ВА ЛЮ ТА ЗІ МОЙ НЕ КА ЦІ РУ ЕЦ ЦА
Тра ды цый на ўкла ды дзе ляц ца і па ты пе ва лю ты: 

мож на ад крыць руб лё вы або ва лют ны дэ па зіт. На ту-

раль на, стаў кі па пер шым заў сё ды вы шэй шыя. На прык-

лад, мак сі маль ная стаў ка, якую мож на знай сці на ўклад 

у бе ла рус кіх руб лях, — 12,5 % га да вых.

Ка лі гро шы вы збі ра е це на пра ця гу го да для мэ-

та вай па куп кі ў ай чын най ва лю це, то лепш ад да ваць 

пе ра ва гу руб лям. Ча му? Наш ру бель тан нее ў ад но-

сі нах да до ла ра ў ся рэд нім на 5—6 % у год. Па куль 

гэ та бы ло так, ва ўся кім вы пад ку, у апош нія два га ды 

дак лад на. Возь мем па мак сі му ме 6 % і ады мем ад на-

шых 12,5 %. Атрым лі ва ем рэ аль ных 6,5 % з пе ра во дам 

у ва лю ту. Узяць боль шы пра цэнт ад укла ду ў ва лю це 

мож на толь кі, ка лі вы ма е це сме ласць «гу ляць» у кар-

па ра тыў ныя ва лют ныя аб лі га цыі. Да рэ чы, з са ка ві ка 

і іх ужо не бу дзе.

Зу сім ін шы ва ры янт атрым лі ва ец ца, ка лі вы пла ну е-

це па ехаць ле там за мя жу ці ўжо доў гі час збі ра е це гро-

шы на не ру хо масць. У гэ тым вы пад ку вам лепш, відаць, 

вы браць ва лют ны ўклад, тут ваш вы бар за ле жыць ад 

ак ту аль най на сён ня до ла ра вай ін фля цыі. Пра цэн ты па 

ва лют ным укла дзе не вя лі кія — мак сі мум 2 % га да вых. 

Ся рэд няя стаў ка па доў га тэр мі но вых укла дах скла дае 

ад 1 % да 1,5 %.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Па вы шэн ня ўзроў ню бес-

пра цоўя ў ве дам стве так са-

ма не праг на зу юць. Як і іс-

тот на га па ве лі чэн ня за роб-

каў. Ка лі ары ен та вац ца на 

пра гноз ныя па каз чы кі, то 

рэ аль ная за ра бот ная пла та 

ў бя гу чым го дзе ў па раў-

на нні з 2018-м вы рас це на 

4 % у бюд жэт най сфе ры і на 

3,8 % у рэ аль ным сек та ры 

эка но мі кі.

Спіс за па тра ба ва ных пра-

фе сій зболь ша га не змя ня-

ец ца. У вер се рэй тын га ра-

бот ні каў, якіх най час цей шу-

ка юць най маль ні кі, — ура чы, 

мед сёст ры, кі роў цы аў то, ку-

ха ры і пра даў цы. У ста лі цы ў 

по пы це за ста нуц ца так са ма 

пры бі раль шчы кі, а ў рэ гі ё-

нах — ве тэ ры нар ныя ўра чы, 

апе ра та ры ма шын на га да-

ен ня, трак та рыс ты-ма шы-

ніс ты, элект ра ман цё ры па 

ра мон це і аб слу гоў ван ні 

элект ра аб ста ля ван ня.

Час 
пра фе сі я на лаў

Ды рэк тар кад ра ва га 

агенц тва «Ка лек цыя ад-

крыц цяў» Іры на ШАТ КОЎ-

СКАЯ ад зна чае, што ле тась 

на зі раў ся рост ва кан сій у 

сфе ры ІТ, про да жаў, ін тэр-

нэт-мар ке тын гу. За па тра-

ба ва ны бы лі бух гал та ры — 

але ме на ві та га лоў ныя, а не 

пяр віч на га звя на, бо ра бо та 

апош ніх у боль шас ці ар га-

ні за цый ужо аў та ма ты за ва-

на. Скла да нас ці з ра бо чы мі 

мес ца мі бы лі ў бу даў ніц тве 

і бан каў скай га лі не. Хут чэй 

за ўсё та кія тэн дэн цыі за ха-

ва юц ца і ў 2019-м.

Змя ні лі ся па тра ба ван ні 

да кі раў ні коў. Умен ня ар-

га ні за ваць пра цэс ужо не-

да стат ко ва — не аб ход ны 

да дат ко выя на вы кі і во пыт 

ме на ві та ў той дзей нас ці, 

якой зай ма ец ца кам па нія.

— Ве даю, што на ра бо-

чых спе цы я ліс таў вы со ка га 

ўзроў ню — сле са раў, ман-

таж ні каў — вя лі кі по пыт, і ў 

іх да стат ко ва вы со кія за роб-

кі, — да дае Іры на Шат коў-

ская. — Ця пер на стае час 

пра фе сі я на лаў з вя лі кай лі-

та ры. Ка лі вы май стар у сва-

ёй спра ве, не важ на ў якой 

га лі не вы пра цу е це, — вы 

дак лад на зной дзе це ра бо ту. 

Трэ ба заў сё ды ана лі за ваць 

свой уз ро вень аду ка цыі і 

ўвесь час яго па вы шаць. 

Тым больш ця пер ёсць шмат 

маг чы мас цяў, кур саў — 

у тым лі ку бяс плат ных. Не 

ча кай це, што вам нех та да-

па мо жа, штось ці зме ніц ца. 

Трэ ба за ся бе зма гац ца і 

кан ку ры ра ваць за доб рыя 

мес цы на ра бо це.

З ці ка вых тэн дэн цый мі-

ну ла га го да — час та са іс-

каль ні кам быў важ ны не за-

ро бак, а імідж кам па ніі. Не-

ка то рым прад пры ем ствам 

вель мі скла да на знай сці 

су пра цоў ні каў з-за дрэн най 

рэ пу та цыі на рын ку. «Мы 

чу лі, тут вя лі кая ця куч ка, 

за трым лі ва юць за роб кі», — 

ад маў ля юц ца ад та кіх пра-

па ноў кан ды да ты. На ват 

ка лі ім тлу ма чаць, што сі ту-

а цыя ў кам па ніі змя ні ла ся, у 

іх за ста юц ца су мнен ні. Та му 

за да ча для прад пры ем стваў 

на бя гу чы год — па ды маць 

свой імідж. Інакш цэн ных 

спе цы я ліс таў пры цяг нуць 

не ўдас ца.

Ка тэ го рыя, у якой бу дуць 

скла да нас ці з пра ца ўлад ка-

ван нем, — лю дзі за 50.

— Мно гія з іх — з ве лі-

зар ным во пы там, у доб рай 

фі зіч най фор ме, га то вы раз-

ві вац ца. І гэ та та кая не спра-

вяд лі васць з бо ку най маль-

ні каў ад маў ляць ім толь кі з 

пры чы ны ўзрос ту, — ка жа 

Іры на Шат коў ская. — Мы са 

свай го бо ку пра цу ем з кам-

па ні я мі, каб ад су нуць гэ ту 

ўзрос та вую план ку. Важ на 

мя няць свя до масць ра бо та-

даў цаў, каб яны да ва лі маг-

чы масць пра фе сі я на лам 

у сва ёй га лі не пра цяг ваць 

пра ца ваць.

Тым, хто зна хо дзіц ца на 

стар це кар' е ры ці вы ра шыў 

па мя няць пра фе сію, экс перт 

ра іць пры вы ба ры сфе ры 

дзей нас ці ад штур хоў вац ца 

ад двух кры тэ ры яў — сва іх 

пе ра ваг і тэн дэн цый на рын-

ку пра цы. Важ на адэ кват на 

ацэнь ваць ся бе: абя цаць 

спе цы я ліс ту-па чат коў цу за-

воб лач ны за ро бак ні хто не 

бу дзе — на ват у та кой вы со-

ка аплат най сфе ры, як ІТ.

Ін шая па ра да — па ста-

рац ца ма не ты за ваць сваё 

хо бі. Маг чы ма, з ва ша га 

за хап лен ня мо ва мі ці ру ка-

дзел лем рэ аль на зра біць 

кры ні цу да дат ко ва га або 

асноў на га за роб ку.

Пры ця галь нае 
за меж жа

Не ўсе экс пер ты гля дзяць 

на 2019-ы з ап ты міз мам. Сё-

ле та са іс каль ні каў ча ка юць 

не вель мі ра дас ныя перс-

пек ты вы, лі чыць кі раў нік 

агенц тва па пра ца ўлад ка-

ван ні «Пер шае ра шэн не» 

Іне са ЦІШ КЕ ВІЧ.

— Яшчэ Мінск больш-

менш тры ма ец ца, ра бо чыя 

мес цы ёсць, і за роб кі ад нос-

на ня дрэн ныя. Але ў цэ лым 

па кра і не ся рэд ні за ро бак 

па ва кан сі ях — 500 руб-

лёў. І лю дзі па га джа юц ца 

на та кую ра бо ту. На жаль, 

шмат пра па ноў з за роб ка-

мі і па 300, і па 400 руб лёў, 

лю дзей афарм ля юць на па-

ло ву стаў кі.

Ка лі ка заць пра ра бо чы 

клас, то па тра бу юц ца ўпа-

коў шчы кі, кам плек тоў шчы кі. 

Не аб ход ны ад мі ніст ра та ры, 

але па апла це та кія ва кан сіі 

ня вы гад ныя — най маль ні-

кі спа сы ла юц ца на да ра гую 

арэн ду і вы со кія ка му наль ныя 

пла ця жы, якія не да зваляюць 

больш пла ціць пер са на лу.

На дум ку Іне сы Ціш ке віч, 

бе ла ру сы час цей бу дуць шу-

каць ва кан сіі за мя жой.

— Ка лі ра ней ці ка ві лі ся 

ра бо тай вах та вым ме та дам 

па Бе ла ру сі, то ця пер са іс-

каль ні кі скі ра ва ны на За-

хад — раз гля да юць Поль-

шчу, Літ ву. Едуць не толь кі 

бу даў ні кі, але і фа соў шчы кі, 

кам плек тоў шчы кі. Гэ та мо-

гуць быць на ват гра ма дзя-

не з не каль кі мі вы шэй шы мі 

аду ка цы я мі, якія не здольны 

ся бе пры мя ніць і ідуць на 

прос тыя ра бо ты.

Ся род спе цы я ліс таў, заў-

ва жае экс перт, як пра ві ла, 

на ад но доб рае мес ца вя лі-

кі кон курс. Так, на ва кан сію 

на чаль ні ка гас па дар ча га 

ўпраў лен ня мо жа прэ тэн да-

ваць шэсць-во сем ча ла век.

— Ця пер не спры яль ны 

час, каб мя няць ра бо чае 

мес ца, — мяр куе Іне са Ціш-

ке віч. — Ка лі ў вас скон чыў-

ся кант ракт і вам пра па на ва лі 

яго пра цяг нуць — пра цяг вай-

це. Раю спа чат ку знай сці ра-

бо ту, а по тым зваль няц ца.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
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У тэ му

Па ва лют ных аб лі га цы ях — аж да поў на га 
вы ка нан ня аба вя за цель стваў эмі тэн там

У мэ тах дэ да ла ры за цыі эка но мі кі на шай кра і ны бы ла рас-

пра ца ва на па ста но ва Нац бан ка № 612, якая ад мя няе шэ раг 

да зво ле ных вы пад каў вы ка ры стан ня за меж най ва лю ты ў раз-

лі ках па між рэ зі дэн та мі:

— па апе ра цы ях з аб лі га цы я мі, на мі на ва ны мі ў за меж най 

ва лю це, юры дыч ных асоб — рэ зі дэн таў і бан каў;

— пры ажыц цяў лен ні ва лют ных апе ра цый па між бан ка мі, за 

вы клю чэн нем бан каў скіх апе ра цый;

— пры спаг нан ні бан ка мі ўзна га ро джан ня (пла ты) пры ажыц-

цяў лен ні бан каў скіх апе ра цый, за вы клю чэн нем пра цэн таў за 

ка ры стан не крэ ды там у за меж най ва лю це, пра цэн таў па ўкла дах 

(дэ па зі тах) у за меж най ва лю це;

— па асоб ных ві дах да га во раў стра ха ван ня і су стра ха ван ня.

Па ста но ва № 612 ус ту пае ў сі лу з 1 са ка ві ка гэ та га го да. Для 

вы ка нан ня аба вя за цель стваў па ра ней за клю ча ных да га во рах 

гэ тай па ста но вай пра ду гледж ва юц ца пе ра ход ныя па ла жэн ні.

«У пры ват нас ці, уста ноў ле на, што па да га во рах з вы зна ча ным 

тэр мі нам дзе ян ня, за клю ча ных да да ты афі цый на га апуб лі ка ван-

ня па ста но вы № 612, раз лі кі ў за меж най ва лю це пра вод зяц ца на 

ўмо вах, уста ноў ле ных у гэ тых да га во рах. Ра зам з тым пры зме не 

іс тот ных умоў гэ тых да га во раў пас ля да ты афі цый на га апуб лі ка-

ван ня па ста но вы № 612, у тым лі ку ў част цы пад аў жэн ня тэр мі-

наў іх дзе ян ня, умо вы гэ тых да га во раў па він ны пра ду гледж ваць, 

што з 1 са ка ві ка 2019 го да раз лі кі па іх (у вы пад ку іх пра вя дзен ня) 

па він ны ажыц цяў ляц ца ў ад па вед нас ці з па тра ба ван ня мі гэ тай 

па ста но вы», — га во рыц ца ў ін струк цыі Нац бан ка.

Па аб лі га цы ях рэ зі дэн таў, на мі на ва ных у за меж най ва лю це, 

вы пуск якіх за рэ гіст ра ва ны ў на шай кра і не да да ты афі цый на-

га апуб лі ка ван ня па ста но вы № 612, вы ка ры стан не за меж най 

ва лю ты да пус ка ец ца да поў на га вы ка нан ня аба вя за цель стваў 

эмі тэн там.

ЗБЕ РА ЖЭН НЯ МІ 
ТРЭ БА КІ РА ВАЦЬ

У вый гры шы інтэрнэт-мар ке то ла гі...
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г. Минск, ул. Уманская, 54, 4 этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; 
(8029) 690 54 09, WWW.BELTORGI.BY.

Продавец: Индивидуальный предприниматель Машканов Павел Ва-
лерьевич (УНП 190160440) в лице антикризисного управляющего Зюзь-
кевич О.В. Публичные торги в электронной форме в процедуре экономи-
ческой несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: 
11 февраля 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке 
WWW.BELTORGI.BY. Срок приема заявок и задатков для участия в торгах – 
по 08.02.2019 г. 17.00. 

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Автомобиль Chevrolet Cavalier, 2001 г. в. 2 800,00

Местонахождение – г. Минск, ул. Бресткая, 77а , 
тел. для ознакомления и осмотра +375 29 6320410

Продавец: ООО «Молодечно-Асстрой-Сервис» (УНП 691289711) в лице 
антикризисного управляющего ИП Лужинского А. И. Повторные торги будут 
проведены: 28 января 2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой 
площадке WWW.BELTORGI.BY. Срок приема заявок и задатков для участия 
в торгах – по 25.01.2019 г. 17.00. Извещение о ранее проведенных торгах 
опубликовано в «Сельской газете» 19.11.2018 г.

Предмет торгов
Начальная цена, 

бел. руб. без НДС

Полуприцеп бортовой тентовый KOEGEL SNC 024, 
2012 г. в., цвет серый

11 520,00

Местонахождение – Минская, обл., Узденский р-н, аг. Слобода, 
тел. для ознакомления и осмотра +375 29 698 53 04

Для участия в торгах необходимо: 1) перечислить задаток по выбран-
ному лоту на р/с BY06SOMA30120013860101000933 в ЗАО «Идея Банк», 
код SOMABY22, УНП 191113330, получатель – ЗАО «Белреализация», 
2) подать заявку по выбранному лоту на участие в торгах на сайте  
WWW.BELTORGI.BY, 3) направить в отсканированном виде все прила-
гаемые к заявке документы по адресу: marketing@zalog.by (подробнее –
в информации лота на сайте  WWW.BELTORGI.BY). 

Шаг торгов – 5 %, задаток – 10 % от начальной цены предмета торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от их проведения не позднее 
чем за день до наступления даты проведения торгов. Торги проводятся 
при наличии не менее двух допущенных к участию в них участников. По-
бедителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 
5 рабочих дней со дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 
возвращается и учитывается при окончательных расчетах по приобретению 
предмета торгов. 

Если заявка на участие в торгах подана только одним участником, торги 
признаются несостоявшимися. Предмет торгов продается претенденту на 
покупку при его согласии по начальной цене, увеличенной на пять процен-
тов. Оформление результатов торгов в день их проведения.

Победитель торгов (претендент на покупку) обязан возместить сумму 
фактических затрат, связанных с организацией и проведением торгов, в 
течение 5 рабочих дней со дня их проведения, а так же аукционный сбор. 
После этого между продавцом и победителем торгов в течение пяти дней 
со дня проведения торгов заключается договор купли-продажи

Толь кі ліч бы
Згод на з Агуль на рэс пуб лі кан скім бан кам ва кан сій, 

за роб кі да 400 руб лёў пра па ну юць у 30,5 % вы пад каў, ад 

400 да 600 — у 36,5 %, ад 600 да 800 — у 20,7 %. Пла ціць 

ад 800 да 1000 руб лёў га то вы толь кі на 7,3 % ва кан сій, 

а больш за ты ся чу — 5 %.


