
Ня гле дзя чы на ста біль насць стаў кі рэ фі-

нан са ван ня, якая з чэр ве ня мі ну ла га го да 

зна хо дзіц ца на ўзроў ні 10 %, у апош нім 

квар та ле 2018 го да па чаў ся рост ста вак 

па крэ ды тах на бу даў ніц тва і куп лю не-

ру хо мас ці. Ча му гэ та ад бы ло ся і як гэ ты 

факт мо жа паў плы ваць на раз віц цё цэ на-

вых тэн дэн цый на рын ку жыл ля?

Шэсць бан каў пад ня лі стаў кі
Па ін фар ма цыі сек та ра іпа тэч на га крэ ды-

та ван ня агенц тва не ру хо мас ці «Твая ста лі ца», 

ся род фі нан са вых ін сты ту таў, якія па вя лі чы-

лі стаў кі па крэ ды тах у кан цы мі ну ла га го да 

былі:

— БПС-Ашчад банк — з 15 % да 16,1 % на 

куп лю і бу даў ніц тва;

— Бел ВЭБ — з 14 % да 15 % на куп лю і бу-

даў ніц тва (а ў гэ тым ме ся цы стаў ка вы рас ла 

яшчэ — да 15,5 %);

— Прі ор банк — з 14 % да 16,1 % (дру гі і на-

ступ ныя га ды) на куп лю і бу даў ніц тва;

— Бе ла рус кі на род ны банк — з 15,5 % да 

15,99 % на куп лю;

— Фран са банк — з 14 % да 15,5 % на куп лю;

— Бел ін вест банк — з 14,95 % да 16,1 % на куп-

лю і бу даў ніц тва, а так са ма ад мя ніў зні жэн не стаў-

кі на 1 % для ка тэ го рыі тых, хто мае па трэ бу.

Ка лі рост ста вак па пра па но вах ад бан каў 

склаў ад 0,49 % да 2,1 %, то на быц цё га то вых 

но ва бу доў ляў у лі зінг па да ра жэ ла на 0,5 — 4 %. 

Так, кам па нія «Рай ффай зен-лі зінг» па вы сі ла 

стаў кі з 15,5 % да 16 % як на га то выя но ва-

бу доў лі, так і на ква тэ ры дру гас на га рын ку, 

а ар га ні за цыя «ААБ-Лі зінг» пад ня ла іх з 13 % 

да 17 % толь кі на га то вае но вае жыл лё.

Але на рос це ста вак усё не скон чы ла ся. Са-

мы буй ны банк кра і ны пры пы ніў вы да чу крэ-

ды таў на куп лю га то вай не ру хо мас ці (за ста лі-

ся толь кі на бу даў ніц тва). Пры гэ тым дэ длайн 

крэ дыт най паў зы Бе ла рус бан ка пер ша па чат-

ко ва быў вы зна ча ны на ка нец мі ну ла га го да, 

але з на ды хо дам но ва га фі нан са ва га пе ры я ду 

ён пра цяг нуў ся ўжо да кан ца сту-

дзеня.
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Ві таль ГРЫ ЦЭ ВІЧ, 
на мес нік ды рэк та ра 
дэ парт амен та 
па ту рыз ме — на чаль нік 
ад дзе ла пла на ван ня 
і ар га ні за цыі ту рысц кай 
дзей нас ці Мі ніс тэр ства 
спор ту і ту рыз му:

«Пра ект аб ноў ле на га за ко на 
аб ту рыз ме пла ну ец ца 
ўнес ці на во сень скую се сію 
пар ла мен та. Гэ та гла баль ны 
да ку мент, які трэ ба 
пад рых та ваць сё ле та. 
Міністэрства с пор ту 
і турызму ўжо пра вяло шэ раг 
аб мер ка ван няў і круг лых 
ста лоў, дзе разглядаліся 
пра па на ва ныя зме ны. 
Ма гу ска заць, што ўзні ка юць 
га ра чыя спрэч кі 
па клю ча вых мо ман тах: 
як раз мер ка ваць аба вяз кі 
і ад каз насць ту ра пе ра та ра 
і ту ра ген та, як па ві нен 
быць аба ро не ны ту рыст 
(на прык лад, стра ха ван не 
аль бо аба вяз ко вая 
«фі нан са вая па душ ка» 
для вы плат). На пэў на, 
вы ра шэн не гэ тых пы тан няў 
і пад рых тоў ка за ко на пра ек та 
не бу дуць та кі мі прос ты мі».
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• ВУП Бе ла ру сі ў 2018 го-

дзе го дзе вы рас на 3 % у па-

раў на нні з 2017 го дам.

• Бе ла русь увай шла 

ў топ-20 кра ін з са мы мі 

пры го жы мі жан чы на мі.

• Ты дзень бе ла рус кай 

кух ні прой дзе ў Мін ску з 

25 лю та га да 3 са ка ві ка.

• Аб ноў ле ныя пра гра-

мы гу ма ні тар ных прад-

ме таў у ВНУ Бе ла ру сі 

ўвя дуць у 2019/2020 на-

ву чаль ным го дзе.

• Тур цыя, Егі пет, Украі-

на, Ра сія за ста ва лі ся са-

мы мі па пу ляр ны мі кра і на-

мі ў бе ла рус кіх ту рыс таў у 

2018 го дзе.
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КОЛЬКІ 
«ЭКА» 
Ў АГРАТУРЫЗМЕ

ЯК ТРЭНІРУЮЦЦА 
САПЁРЫ 4

Жыл лё маёЖыл лё маё

КУ ПІЦЬ НЕ РУ ХО МАСЦЬ У КРЭ ДЫТ БУ ДЗЕ СКЛА ДА НЕЙ
Ча му крэ ды ты на бу даў ніц тва ста лі менш да ступ ныя?

Пас ля ўра чыс тай цы ры мо ніі ў Па ла цы Не-

за леж нас ці ад бы лі ся пе рагаворы кі раў ні коў 

дзяр жаў у вуз кім скла дзе, а не каль кі паз-

ней — у шы ро кім.

У по шу ку стра тэ гіч ных парт нё раў
На су стрэ чы ў вуз кім скла дзе кі раў нік на шай 

дзяр жа вы па ві таў ка ле гу і чле наў зім баб вій скай дэ-

ле га цыі на бе ла рус кай зям лі і на га даў, што не каль кі 

га доў та му су стра каў ся з прэ зі дэн там Зім баб вэ, ка лі 

той зай маў па са ду пер ша га ві цэ-прэ зі дэн та. Бе ла-

рус кі лі дар па він ша ваў яго з пе ра мо гай на вы ба рах 

і па жа даў вы ка наць тыя абя цан ні, якія бы лі да дзе ны 

ў пра цэ се пе рад вы бар най кам па ніі на ро ду.

«Вы вы дат на ра зу ме е це, што мы не гі ганц кая 

кра і на і, вя до ма ж, су пра цоў ні чаць з усі мі кра і на мі 

Аф ры кі на глы бо кай асно ве не мо жам. Та му мы 

спра бу ем знай сці тых, з кім маг лі б вы бу да ваць 

стра тэ гіч нае парт нёр ства», — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. Па вод ле яго слоў, Бе ла русь вель мі 

эфек тыў на су пра цоў ні чае з кра і на мі паў ноч най Аф-

ры кі — перш за ўсё з Егіп там, Ал жы рам, а ў цэнт-

раль най Аф ры цы на ша кра і на з даў ніх 

ча соў пра цуе з Су да нам.

ПО ЗІРК НА ПОЎ ДЗЕНЬ АФ РЫ КІ
Учо ра Аляк сандр Лу ка шэн ка су стрэў ся з Прэ зі дэн там Зім баб вэ Эмер са нам Дам бу дза Мнан гаг вам
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Ін жы нер-эко лаг 
Рэс пуб лі кан ска га 
ланд шафт на га 
за каз ні ка 
«На лі боц кі» 
Ла ры са КУ ЛАК 
ро біць агляд 
драў ля ных 
скульп тур жы вёл 
на эка ла гіч най 
сця жы не, 
якая пра хо дзіць 
уз доўж ра кі Іс лач.

У зуб ры ным У зуб ры ным 
кут кукут ку Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.


