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Ула дзі мір ВА ШЧАН КА, 

мі ністр па над звы чай ных 

сі ту а цы ях:

«Пры ма ю чы гра ма дзян, 
заў сё ды трэ ба імк нуц ца 
ўні каць у іх тур бо ты. Гэ тая 
ра бо та па тра буе асаб лі вай 
ува гі. На пры ём пры хо дзяць 
з роз ны мі пы тан ня мі, 
у боль шас ці вы пад каў 
рас каз ва юць пра на ба ле лае. 
Вы слу хоў ва ем, імк нём ся 
ра за брац ца ў праб ле ме, 
на ват ка лі пы тан не не 
па на шай кам пе тэн цыі. 
Усе зва ро ты фік су юц ца і 
пе ра да юц ца для рэ ага ван ня 
ў тую струк ту ру, якая 
не па срэд на зай ма ец ца 
гэ тай тэ май. Ней кіх 
важ ных ня вы ра ша ных 
пы тан няў па про фі лі 
МНС ня ма. Вы яз джа ю чы 
ў ра ё ны, я ба чу, што на 
мес цах вя дзец ца вя лі кая 
ра бо та. Час та гра ма дзя не 
пры хо дзяць на пры ём, каб 
прос та вы ка заць па дзя ку».
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ЗА ПА ВЕ ТЫ СЕ ЛЯ НІ НА ЗА ПА ВЕ ТЫ СЕ ЛЯ НІ НА 
МА ЛЯН КО ВАМА ЛЯН КО ВА

Як бы лы біз нес мен з'е хаў на вёс ку 
і вя дзе на ту раль ную гас па дар ку

У вёс цы Стрэль чы кі, што ў Гро дзен скім ра ё не, Аляк сандр 

МА ЛЯН КОЎ па ся ліў ся не каль кі га доў та му. Пры чым «асеў», што на зы-
ва ец ца, ка пі таль на. Ма ла та го, што па ста віў зруб і за вёў гас па дар ку —
ка го гэ тым здзі віш? — Ма лян коў па глы біў ся ў ся лян скі по быт больш 
ра ды каль на. У яго сям'і спа жы ва юць толь кі на ту раль ныя пра дук ты, 
а сам гас па дар на ват на ву чыў ся пя чы хлеб і вы раб-
ляць сы чуж ны сыр. СТАР. 5

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  

БЯ РЭШ ЧУ ЖЫЯ, 
А АД ДА ВАЦЬ 

ДА ВО ДЗІЦ ЦА СВАЕ...
Праў да, ра зу ме ем мы гэ та звы чай на ўжо пас ля та го, як трап ля ем 
у не вель мі ад на знач нае ста но ві шча. І за ўва жу, што тра піць на та кі 
кру чок «ама та раў бяс плат ных па да рун каў» мо жа лю бы ча ла век, 
не за леж на ад уз рос ту, по лу, аду ка цыі і са цы яль на га ста ту су. Пас ля 
раз мо вы з бан каў скім ра бот ні кам клі ент упэў не ны: так па шан ца ва-
ла вы ключ на яму. Та му і трэ ба ка рыс тац ца мо ман там, на ват ня гле-
дзя чы на ней кія там дро бя зі... Але ў фі нан сах дро бя зяў ня ма.

Усё куп лю за раз
Зра зу ме ла, што са мыя па пу ляр ныя сён ня спа жы вец кія крэ ды ты — на 

тэр мін да го да. Гэ та так зва ныя ка рот кія крэ ды ты на не вель мі да ра гія 
па куп кі. Многія ка мер цый ныя бан кі па чалі вы да ваць та кія крэ ды ты на 
тэр мін ад 7 да 12 ме ся цаў па стаў цы ад 9 % да 16 % пры вы ка нан ні спе цы-
яль ных па тра ба ван няў да за яў ні ка. Тэр мін ка ры стан ня мо жа быць і боль-
шы. Але ў гэ тым вы пад ку стаў ка па крэ ды це па вя ліч ва ец ца. Так, пра цэн-
ты на крэ дыт да двух га доў роў ныя стаў цы рэ фі нан са ван ня плюс 2 %, 
да трох га доў — стаў цы рэ фі нан са ван ня плюс 3 %, да чатырох га доў — 
стаў цы рэ фі нан са ван ня плюс 4 %. І гэ та мі ні маль ныя стаў кі.

Але раз гле дзім крэ ды ты на год і да ве да ем ся, што атры маць іх мож на 
пры пэў ных умо вах. У пер шую чар гу трэ ба мець да вед ку аб да хо дах, 
што свед чыць пра што ме сяч ны «чыс ты» пры бы так клі ен та, які скла-
дае не менш за 300—400 руб лёў. Праў да, ка лі за яў нік або па ру чы цель 
з'яў ля юц ца клі ен та мі бан ка і атрым лі ва юць за ра бот ную пла ту на яго ж 
пла цеж ную карт ку, да вед кі аб да хо дах не па тра бу ец ца.

Клі ент бан ка па ві нен мець рэ гіст ра цыю на тэ ры то рыі кра і ны, уз рост 
ад 18 га доў і стаж на ця пе раш нім мес цы ра бо ты ад трох ме ся цаў. За ўва-
жу, што мак сі маль ную су му крэ ды ту вам да дуць толь кі ў тым вы пад ку, 
ка лі іс нуе больш сур' ёз ны да ход, а стаж скла дае не менш за год ці на ват 
два. Акра мя та го, бан кі па ча лі ця пер па тра ба ваць ад клі ен таў да ку мент 
во ін ска га ўлі ку (для муж чын, якія не да сяг ну лі ўзрос ту 27 га доў). Ад нак, 
ма быць, са мы га лоў ны мі нус тан ных крэ ды таў на спа жы вец кія па трэ бы 
ад не вя лі кіх пры ват ных бан каў — тое, што стаў ка па та кіх 
па зы ках мо жа змя няц ца. СТАР. 4

ДЭ КРЭТ № 1: 
АБ СА ДЗЕЙ НІ ЧАН НІ 

ЗА НЯ ТАС ЦІ 
НА СЕЛЬ НІЦ ТВА

Учо ра Прэ зі дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад пі саў Дэ крэт 

№ 1, якім пра ду гле джа ны 

ме ры па са дзей ні чан ні за-

ня тас ці на сель ніц тва, па ве-

дам ляе прэс-служ ба кі раў-

ні ка дзяр жа вы. Да ку мент 

на кі ра ва ны ў пер шую чар гу 

на ак ты ві за цыю ра бо ты ор-

га наў ула ды па мак сі маль-

ным са дзей ні чан ні гра ма-

дзя нам у пра ца ўлад ка ван ні, 

сты му ля ван ні пра цоў най 

за ня тас ці і са ма за ня тас ці 

на сель ніц тва.

З гэ ты мі мэ та мі дэ крэ там на 
ўрад ускла да юц ца за да чы па 
вы зна чэн ні пра гноз ных па каз-
чы каў у га лі не са дзей ні чан ня за-
ня тас ці на сель ніц тва і пе ра лі ку 
тэ ры то рый з на пру жа най сі ту а-
цы яй на рын ку пра цы, па ажыц-
цяў лен ні ма ні то рын гу, ацэн кі 
якас ці і да ступ нас ці па слуг у 
га лі не са дзей ні чан ня за ня тас ці 
на сель ніц тва.

У сваю чар гу мяс цо выя ор га-
ны ўла ды бу дуць за бяс печ ваць 
ін ды ві ду аль ную ра бо ту з гра ма-
дзя на мі на мес цах пры пра вя-
дзен ні ра бо ты па іх пра ца ўлад-
ка ван ні і рэ са цы я лі за цыі асоб,
якія вя дуць аса цы яль ны лад 
жыц ця. Акра мя та го, аб лас ныя 
і Мін скі га рад скі Са ве ты дэ пу та-
таў змо гуць да дат ко ва на кі роў-
ваць срод кі мяс цо вых бюд жэ таў 
на рэа лі за цыю ме ра пры ем стваў 
у га лі не са дзей ні чан ня за ня тас-
ці на сель ніц тва на тэ ры то ры ях з 
на пру жа най сі ту а цы-
яй на рын ку пра цы. СТАР. 2

У го ра дзе Бе ра зі но пя ты год у зі мо вы час 

за лі ва ец ца ха кей ная ка роб ка, каб ама та ры па-

ка тац ца на кань ках маг лі ад па чыць, па трэ ні ра-

вац ца, ава ло даць тэх ні кай фі гур на га ка тан ня. 

А ах вот ных па бе гаць на кань ках у го ра дзе над 

Бя рэ зі най ня ма ла. Ля до вай пля цоў кай апя ку-

ец ца га рад скі фіз куль тур на-азда раў лен чы 

цэнтр «Ла зур ны», і кож ную ра ні цу на пля цоў цы 

ро бяць но вую за ліў ку, каб ка ток вы гля даў роў-

ным і глад кім. За ліў кай ва ды зай ма юц ца лю дзі, 

якія ў свой воль ны час не су праць да па ма гаць 

цэнт ру, і адзін з іх — кі роў ца-даль на бой шчык 

Сяр гей ПА ЛАЗ КОЎ (на фо та), ён жа — ама тар 

ха кей най ка ман ды го ра да.

— Кан струк цыю за лі вач на га агрэ га та мы 

пад гля дзе лі ў Мар' і най Гор цы ў та кім жа цэнт-

ры. За гэ ты час на ша тэх ні ка ні ко лі не пад во-

дзі ла. Дзве га дзі ны — і ка ток га то вы! — ка жа 

Сяр гей.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

Глад ка, хоць бо кам ка ці сяГлад ка, хоць бо кам ка ці ся


