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Пра цяг ні це дум ку: 
«Я пар ку ю ся, як ...»,

або Дзе нель га па кі даць аў та ма біль
У кан цы пра цоў на га дня менш за ўсё хо чац ца ста віць ма шы ну ў 

не каль кіх квар та лах ад свай го до ма, а по тым цяг нуц ца пеш шу 

па ру ліш ніх сот няў мет раў з цяж кі мі па ке та мі з су пер мар ке та. 

А ка лі з ва мі яшчэ дзе ці або па жы лыя сва я кі? Вя до ма, мож на 

су ця шаць ся бе тым, што пра гул кі — гэ та ка рыс на для зда роўя, 

але на ўрад ці гэ та спы ніць раз драж нен не. Па між ім і пар коў кай 

не па пра ві лах да рож на га ру ху знач ная част ка мін чан вы бі рае 

дру гі ва ры янт. Маў ляў, што та му тра ту а ру або га зо ну бу дзе за 

раз... Як вы свет лі ла ся, на ступ ствы мо гуць быць і для га зо на, і для 

вас аса біс та. Ра зам са спе цы я ліс та мі мы ад пра ві лі ся 

на пра вер ку ў адзін са ста ліч ных два роў.

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  

А вам да дуць 
крэ дыт?

Ча му па но вых пра ві лах яго мо гуць і не даць
Ужо прай шоў ме сяц, як на шы бан кі па-но ва му ацэнь ва юць 

пла це жаз доль насць тых, хто хо ча ўзяць крэ дыт. Пра ві лы 

гуль ні ў крэ ды ты змя ніў На цы я наль ны банк кра і ны. І зра біў 

ён гэ та та му, што на шы гра ма дзя не ста лі за над та час та па-

зы чаць на роз ныя па куп кі. Спра ва ў тым, што агуль ная су ма 

доў гу на сель ніц тва бан кам ста ла вель мі хут ка рас ці, прычым 

без пры вяз кі да па ме раў да хо даў гэ та га са ма га на сель ніц тва. 

З'я ві ла ся асця ро га, ці ад да дуць свое ча со ва або ці ад да дуць 

на огул... Мы вы ра шы лі ра за брац ца, што змя ні ла ся ў гэ тай 

сфе ры, і па спра ба ва лі зра зу мець, ці ста ла больш скла да на 

атры маць гро шы ў крэ дыт.

ГЛЯ ДЗЕЦЬ БУ ДУЦЬ НЕ ТОЛЬ КІ НА ЗАР ПЛА ТУ
Пер шае пы тан не ўзні кае пра тое, як ця пер бан кі вы ра ша юць, ці 

змо жа клі ент бес праб лем на пла ціць па крэ ды це? Ужо ме сяц па но вых 
пра ві лах бан кі па він ны раз ліч ваць для бу ду чых крэ ды та атры маль ні каў 
ка э фі цы ент па зы ко вай на груз кі.

Дык вось, на прык лад, пла ця жы па крэ ды тах на спа жы вец кія па трэ-
бы не па він ны пе ра вы шаць 40 % ад ся рэд ня ме сяч на га да хо ду клі ен та. 
Пры гэ тым бан кі мо гуць са ма стой на вы ра шаць, якія кан крэт на да хо ды 
ўліч ваць пры раз гля дзе за яў кі. Гэ та мо гуць быць не толь кі за роб кі, але 
і пра цэн ты па ўкла дах, да хо ды ад зда чы ў арэн ду ква тэ ры, да хо ды ад 
вя дзен ня аса біс тай пад соб най гас па дар кі і ін шыя. Пры чым пры му сіць 
банк уліч ваць ме на ві та спе цы фіч ныя свае да хо ды асоб ны 
ча ла век не мае пра ва.
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Аляк сандр КРУ ЧА НАЎ, 

пер шы на мес нік мі ніст ра 

ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва:

«Ця пер не аб ход на га ва рыць 
аб ства рэн ні жы ло га 
ася род дзя. Гэ та квар тал 
за бу до вы, які ўклю чае 
кам фар та бель нае жыл лё, 
у тым лі ку эка номк ла са, 
і ўсю не аб ход ную 
інф ра струк ту ру: дзі ця чы 
сад, шко лу, ма га зін, мес цы 
для ад па чын ку. Мы змо жам 
на пад ста ве су свет на га 
во пы ту, сва іх на пра цо вак 
і вы ні каў да сле да ван няў 
экс пер таў вы зна чыць, дзе ёсць 
маг чы масць пры ба віць 
у го ра да бу даў ні чай па лі ты цы, 
па ды хо дах да пра ек та ван ня, 
вы дзя лен ня зя мель ных 
участ каў, бу даў ніц тва 
жыл ля».

КОРАТКА

Адной з навінак цяпераш-
няга парада войскаў у гонар 
Дня Незалежнасці ў Мінску 
будзе тое, што па праспек-
це Машэрава ўпершыню 
пройдуць зводныя парад-
ныя разлікі, якія складаюц-
ца з жанчын-вайскоўцаў і 
навучэнцаў спецыялізаваных 
ліцэяў і кадэцкіх класаў.

Музычны фестываль 

«Песня года Беларусі — 

2018» пройдзе на цэн-

тральнай плошчы куль-

турнай сталіцы краіны На-

ваполацка 8 чэрвеня.

Намінацыя па беларускім 
абрадзе «Юраўскі карагод» у 
вёсцы Пагост Жыткавіцкага 
раёна Гомельскай вобласці 
будзе разгледжана ЮНЕСКА 
ў 2019 годзе. Ён прэтэндуе 
на ўнясенне ў Спіс нематэ-
рыяльнай культурнай спад-
чыны чалавецтва, якая па-
трабуе тэрміновай аховы.

У Мёрах уведзена ў 

строй цэнтральная раён-

ная бальніца. У планах на 

бліжэйшую перспектыву — 

будаўніцтва паліклінікі на 

250 наведванняў у дзень.

У цяперашні час ва 
ўрадзе адпрацоўваецца 
механізм змены рознічных 
цэн на аўтамабільнае паліва 
паводле ўзроўню цэнаў на 
нафту, якія склаліся. Ён ста-
не вядомы ў бліжэйшы час.
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Сён ня і заўт ра Грод на зноў пе ра тво рыц ца ў ад ну вя лі кую, вет лі вую і роз на га ло сую пля цоў ку — ме на ві та тут прой дуць за ключ ныя ме ра пры ем ствы 
ХІІ Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю на цы я наль ных куль тур. Тра ды цый нае свя та звы ча яў, на цы я наль ных асаб лі вас цяў і куль тур ных ад мет нас цяў 
на ро даў, што жы вуць у мі ры ды зго дзе ў на шай кра і не, чар го вы раз за пра шае гас цей. Гэ тым ра зам ар га ні за та ры так са ма пад рых та ва лі 
не каль кі ці ка ві нак. На прык лад, упер шы ню фес ты валь пе ра ня сец ца на адзін дзень з Грод на і 3 чэр ве ня «пры зям ліц ца» на Аў гус тоў скім ка на ле. 
Аб усіх на він ках і за хап ляль ных мо ман тах свя та «Звяз да» аба вяз ко ва рас ка жа сва ім чы та чам.

Вас ві тае фес ты валь!Вас ві тае фес ты валь!
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