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• Эс та фе та «По лы мя 

све ту» да ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў прой дзе па зна-

ка вых мяс ці нах Бе ла ру сі.

• Пом нік на род на му паэту 

БССР Ні лу Гі ле ві чу ад кры лі 

ня даў на на яго ма гі ле на 

Каль ва рый скіх мо гіл ках.

• Бе ла русь і Ка зах стан 

ма юць на мер ра зам вы-

пус каць бес пі лот ні кі.

• Бе ла рус кія стуж кі, 

якія ста лі пры зё ра мі і дып-

ла ман та мі на цы я наль на га 

кон кур су XХV Мінск ага між-

на род на га кі на фес ты ва лю 

«Ліс та пад», з 27 да 29 ліс-

та па да па ка жуць у эфі ры 

тэ ле ка на ла «Бе ла русь 3» 

у спе цы яль ных вы пус ках 

пра гра мы «Час кі но».

КОРАТКА

ШАХМАТНАЯ 
БЕЛАРУСЬ: 
ХОД КАНЁМ

ПЕРШЫ 
ПАРТЫЗАНСКІ 
ГЕРОЙ

Ула дзі мір 

КУ ХА РАЎ, на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра:

«У пры яры тэ це ў нас 
сён ня — ру хац ца па 
зні жэн ні ста вак для та го, 
каб агуль ныя крэ ды ты 
ста лі да ступ ны мі, каб 
ча ла век, не за леж на ад 
та го, у якой сту пе ні 
па трэб нас ці ён зна хо дзіц ца, 
меў маг чы масць браць 
да ступ ныя крэ ды ты. 
А мы, як бу даў ні кі, па він ны 
ў сваю чар гу даць яму 
да ступ нае і тан нае жыл лё. 
Та ды гэ тае пы тан не бу дзе 
вы ра шац ца эва лю цый ным 
шля хам. На ле та трэ ба 
па вя лі чыць коль касць 
ква тэр для шмат дзет ных. 
У 2018-м для іх бу дзе 
па бу да ва на 7,5 ты ся чы 
ква тэр, на на ступ ны год 
ста вім за да чу па бу да ваць 
больш за 10 ты сяч. 
Акра мя та го, бу дзем 
мак сі маль на пра па ноў ваць 
шмат дзет ным бу даў ніц тва 
ін ды ві ду аль на га жыл ля. 
Гэ та вы ра шае вель мі шмат 
пы тан няў».

ЦЫТАТА ДНЯ

Заставайцеся 
з намі — 

будзе 
цікава!

СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!СЯБРОЎ У НОВЫМ ГОДЗЕ НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал і І паўгоддзе 2019 года.
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Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы

На пі са на му 
ве рыць
Ін фар ма цыя аб пра дук це 
не па він на ўво дзіць у зман

Бан кі ця пер не змо гуць па вя ліч ваць пра цэн ты па крэ ды тах у 

ад на ба ко вым па рад ку, а так са ма на вяз ваць клі ен ту да дат ко вую 

па слу гу, не даў шы пра ва вы ба ру. Гэ та пра ду гле джа на зме на мі 

ў Бан каў скім ко дэк се, якія ўжо ўсту пі лі ў сі лу.

Фі нан са вым струк ту рам так са ма за ба ра ня ец ца ў ад на ба ко вым 

па рад ку па мян шаць стаў ку па ўкла дзе. Вы клю чэн не — вы па дак, ка лі 

да га во рам уста ноў ле на пе ра мен ная пра цэнт ная стаў ка, вы зна ча ная 

праз па каз чык, зме на яко га ад бы ва ец ца не за леж на ад ра шэн ня бан ка 

(на прык лад, ка лі стаў ка па крэ ды це або ўкла дзе пры вя за ная да стаў кі 

рэ фі нан са ван ня На цы я наль на га бан ка).

Крэ ды ты па да ра жэ лі, а дэ па зі ты зні зі лі ся. Па куль
Што гэ та дае клі ен ту на прак ты цы? Па-пер шае, упэў не насць у заўт-

раш нім дні. У пер шай дэ ка дзе ліс та па да боль шасць бан каў кра і ны 

пры пы ні ла пры ём за явак па да га во рах, дзе крэ ды ты пер ша па чат ко ва 

пра па ноў ва лі ся пад мен шы пра цэнт, які без бач най на тое пры чы ны па-

вя ліч ваў ся бан кам са ма стой на. На прык лад, ця пер не ўдас ца за клю чыць 

крэ дыт ны да га вор на куп лю не ру хо масці на 15 га доў з пер ша па чат ко вай 

стаў кай 13 пра цэн таў га да вых, якая по тым вы рас тае да 15 пра цэн таў. 

Ця пер умо вы бу дуць дак лад на пра пі са ныя, а пра цэн ты за-

фік са ва ныя або пры вя за ныя да стаў кі рэ фі нан са ван ня. СТАР. 4

На слы хуНа слы ху

«ЗА ПА ЛІ ЛІ» 
НА ЎСЕ СТО!

Кон курс, які дру гі раз прай шоў у на шай кра і не, 
на зы ва юць ад ным з най леп шых за ўвесь час

СТАР. 3
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Шас ці га до вая жы хар ка па сёл ка Ка ло дзі шчы Мінск ага ра ё на 
Вар ва ра АН ТОН ЧЫК зво ніць у звон-пом нік, які ўста ноў ле ны 
на Бры лёў скім по лі (пад вёс кай Бры лі Ба ры саў ска га ра ё на). 
На ім у ліс та па дзе 1812 го да пад час пе ра пра вы це раз ра ку 

Бя рэ зі ну за гі ну ла шмат лю дзей — і во і наў, і гра ма дзян ска га 
на сель ніц тва, як з бо ку фран цуз скай, так і з бо ку рус кай ар мій. 
Да цяг нуц ца да зво на маленькай Вар ва ры да па ма гае яе зям-
ляк Сяр гей СУШ КЕ ВІЧ.

Звон па мя ціЗвон па мя ці

25 ліс та па да міль ё ны гле да чоў у роз ных кра і нах све ту са чы лі на 

тэ ле эк ра нах і ў ан лайн-транс ля цыі ў Сеціве за фі на лам між на род-

на га дзі ця ча га кон кур су «Еў ра ба чан не-2018», які пра хо дзіў у Мін-

ску. Дзе ю чая сіс тэ ма га ла са ван ня, пры якой склад ва юц ца ацэн кі 

на цы я наль ных жу ры і ба лы ад гле да чоў, да зво лі ла 

тры маць інт ры гу да апош ніх ім гнен няў шоу. 


