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• Ся род шмат дзет ных 

ар дэ на нос ных ма ці Мін-

ска з кож ным го дам усё 

больш жан чын, якія пра-

цу юць.

• Кам па нія Sіngapore 

Aіrlіnes ад наў ляе са мы 

пра цяг лы ў све це авія-

рэйс. Пра цяг ласць па лё ту 

Сін га пур — Нью-Ёрк на 

ад лег ласць звыш 15 тысяч 

кіламетраў скла дзе 18 га-

дзін 45 хві лін.

• Кар па ра тыў ны фільм 

«Гон ка кан ты нен таў» кі-

на пра ек та «Бе лАЗ 70» за-

ва я ваў дзве ўзна га ро ды 

між на род на га фес ты ва-

лю The Cannes Corporate 

Medіa & TV Awards.

• Бе ла рус кі дзю да іст Ар-

цём Ко ла саў стаў двой чы 

чэм пі ё нам юнац кіх Алім пій-

скіх гуль няў у Бу э нас-Ай рэ-

се, а бе ла рус ка Анас та сія 

Шкур дай там жа за ва я ва-

ла «се раб ро» ў пла ван ні на 

50 мет раў ба тэрф ля ем.

КОРАТКА

СТАР. 2

СТАР. 4

Апош нім ча сам уз рас ла коль касць ДТЗ на да ро гах кра і ны. 

Уз ні ка юць пы тан ні на конт та го, з чым гэ та звя за на і якія пры-

маць ме ры для ска ра чэн ня коль кас ці ава рый ных сі ту а цый.

Як рас ка за ла стар шы ін спек тар па асаб лі вых да ру чэн нях УДАІ 

МУС Ган на БА НА ДЫК, за ве ра сень ад зна ча на 308 да рож ных зда-

рэн няў. У іх за гі ну лі 52 ча ла ве кі, 347 атры ма лі траў мы. З удзе лам 

пе ша хо даў за той жа пе ры яд бы ло за фік са ва на 70 ава рый, пры чым 

37 ава рый ад бы лі ся па ві не са міх пе ша хо даў. У гэ тых ДТЗ за гі ну лі сем 

ча ла век і атры ма лі ра нен не 32. Вы пад каў на ез ду на ве ла сі пе дыс таў 

ад зна ча на 38, адзін — на кон ны транс парт.

На да ро зеНа да ро зе ДЗЕНЬ 
КА РА ЦЕЙ ШЫ — 
АВА РЫЙ БОЛЬШ

Амаль 
9,6 ты ся чы

крэ дыт ных да га во раў за-
клю ча на з па чат ку го да па 
Ука зе № 240 аб ад рас ным 
суб сі да ван ні бу даў ніц-
тва жыл ля. Па ста не на 
4 каст рыч ні ка, бан кі за клю-
чы лі 9 574 крэ дыт ныя да-
га во ры на су му Br493,2 млн. 
Пры бу даў ніц тве ўжо 
асвое на ка ля Br380 млн, 
уся го ж сё ле та пла ну ец ца 
асво іць Br592 млн. Крэ дыт-
ныя рэ сур сы вы да юць ад ра-
зу шэсць бе ла рус кіх бан каў. 
Ця пер з пры цяг нен нем ад-
рас ных суб сі дый вя дзец ца 
бу даў ніц тва 114 да моў. 
Больш за ўсё іх у Ма гі лёў-
скай воб лас ці (29). Уся го 
ж на гэ ты год за пла на ва-
на ўвес ці 209 та кіх да моў. 
Боль шая част ка ква тэр вы-
дзя ля ец ца шмат дзет ным 
сем' ям.

ЛІЧ БА ДНЯ ГРЫБНЫ ПАРОМГРЫБНЫ ПАРОМ

Па да ных Ганд лё ва га рэ ест ра Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на-

га рэ гу ля ван ня і ганд лю, у на шай кра і не 18 056 ін тэр нэт-крам. 

У гэ тым го дзе МАРГ увёў спро шча ную сіс тэ му па дат ка аб кла-

дан ня для ін тэр нэт-ганд ля роў. Што яшчэ на рын ку элект рон най 

ка мер цыі ад бы ло ся сё ле та, мы за пы та лі ся ў экс пер та рын ку — 

ды рэк та ра пра вай да ра элект рон ных пла ця жоў Аssіst Bеlаrus 

Вя ча сла ва СЕ НІ НА.

— У ін тэр нэт-ганд лі пе ра ва жа юць без на яў ныя пла ця жы або вя лі-

кая до ля ўсё ж та кі за «кэ шам»?

— Ка лі ў звы чай ных кра мах за апош ні час уда ло ся да маг чы ся доб рых 

вы ні каў па пе ра хо дзе на без на яў ную апла ту, то па ра дак саль на, але факт: 

у элект рон най ка мер цыі ка ля 56 % па куп ні коў усё яшчэ аплач ва юць за ка-

зы на яў ны мі пры да стаў цы. Праў да, гэ та на 8 % менш, чым го дам ра ней, 

але ўсё ж... Сён ня бан каў скай карт кай пры апла це ка рыс та юц ца 12 % 

па куп ні коў і гэ та на 36 % больш, чым у мі ну лым го дзе. І пра віль на ро бяць: 

без на яў ны від апла ты на дзей ней аба ра няе пра вы спа жыў ца, та му што 

вы раз на пра соч ва ец ца шлях гро шай ад спа жыў ца да суб' ек та.

Як па каз вае ця пе раш ні во пыт, да лё ка не ўвесь ган даль ба чыць пра-

соў ван не біз не су ў ін тэр нэт-ка мер цыю. Гэ тым у асноў ным зай ма юц ца 

буй ныя сет кі. Між тым за меж ны во пыт свед чыць пра тое, што гэ та вы гад-

ная і перс пек тыў ная ні ша для пра даў цоў. Па да ных Ганд лё ва га рэ ест ра, 

на 1 лі пе ня гэ та га го да коль касць ін тэр нэт-крам пе ра вы сі ла 

17 ты сяч, іх пры рост з па чат ку го да склаў 10 %.

Фі нан са вы вы дат нікФі нан са вы вы дат нік

У ГЭ ТАЙ «ПА ВУ ЦІ НЕ» 
КА МЕР ЦЫЯ НЕ ЗА ГІ НЕ
Экс пер ты ўпэў не ны, што ў сег мен це элект рон най 
ка мер цыі ў нас яшчэ ня ма ўстой лі вых брэн даў, 
хоць сі ту а цыя і па ча ла мя няц ца ў леп шы бок
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