
ISSN 1990 - 763X

8 ЖНІЎНЯ 2019 г. ЧАЦВЕР № 148 (29015)

• Аг ра рыі на ма ла ці лі 

больш за 5 міль ё наў тон 

збож жа.

• 59 жан чын-ме ха ні за-

та раў пра цу юць сё ле та ў 

скла дзе экі па жаў кам бай-

не раў, ле тась іх бы ло 47.

• Між на род ны пча ляр-

скі кан грэс прой дзе ў Бе-

ла ру сі ў 2020 го дзе.

• Бе ла русь пад пі са ла 

Сін га пур скую кан вен цыю 

аб ме ды я цыі.

• У Ка зах ста не стар-

та ва лі Вай ско выя між на-

род ныя гуль ні — 2019.

• Па кет з па тро на мі і за-

па ла мі ад гра нат вы ла ві лі 

ў Мін ску з Цнян ска га ва да-

схо ві шча.

• Мі нін фарм за бла ка-

ваў 57 сай таў за ган даль 

нар ко ты ка мі.
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КРЭ ДЫ ТЫ 
ПА ТАН НЕ ЮЦЬ?

З 14 жніў ня Нац банк зні жае стаў ку рэ фі нан са ван ня — 

з 10 % да 9,5 % га да вых, стаў ка па крэ ды це овер найт 

змен шыц ца з 11,5 % да 10,75 % га да вых, стаў ка па дэ па зі-

це овер найт — з 8,5 % да 8,25 % га да вых.

Ад па вед ныя ра шэн ні пры ня тыя праў лен нем На цы я наль на га 

бан ка па вы ні ках уча раш ня га па ся джэн ня па гра шо ва-крэ дыт най 

па лі ты цы, па ве да міў на бры фін гу стар шы ня праў лен ня На цы я-

наль на га бан ка Па вел КА ЛА УР.

Зні жэн не стаў кі рэ фі нан са ван ня ста ла маг чы мае дзя ку ю чы 

за па во лен ню ін фля цый ных пра цэ саў у ІІ квар та ле гэ та га го да. 

Пла ну ец ца, што да кан ца го да ін фля цыя ста бі лі зу ец ца ў рамках 

мэ та ва га ары ен ці ра ў 5 %. Сы хо дзяць, па сло вах Паў ла Ка ла у ра, 

пра ін фля цый ныя фак та ры пер ша га паў год дзя — кан' юнк тур ны 

шок на рын ку хар ча ван ня, рост за роб каў, рост цэн на па лі ва.

У цэ лым, як за явіў стар шы ня праў лен ня Нац бан ка, ін фля цый-

ныя ча кан ні зні жа юц ца, хоць яны за ста юц ца вы шэй шыя за фак-

тыч ную ін фля цыю, што, у сваю чар гу, за трым лі вае яе зні жэн не.

Рэ гу ля тар ад зна чае, што «пры ня тыя ра шэн ні ў га лі не пра цэнт-

най па лі ты кі за бяс пе чаць за ха ван не яе нейт раль на га ха рак та ру 

ва ўмо вах праг на за ва на га за па воль ван ня ін фля цый ных пра цэ саў 

і да сяг нен не па стаў ле най мэ ты па ін фля цыі на 2019 год».

Да лей шыя ра шэн ні ў га лі не клю ча вых пра цэнт ных ста вак На-

цы я наль на га бан ка бу дуць за ле жаць ад су ад но сін па між ін фля-

цый ны мі і дэ фля цый ны мі фак та ра мі.

На га да ем, боль шасць бан каў скіх крэ ды таў у на шай кра і не 

пры вя за ная аль бо да стаў кі рэ фі нан са ван ня, аль бо да стаў кі па 

крэ ды це овер найт. Іх зні жэн не азна чае, што крэ ды ты па тан не юць, 

бо па мен шац ца пра цэнт ныя вы пла ты па даў гах.

Ра зам з тым прад стаў ні кі Нац бан ка праг на зу юць за па во лен-

не тэм паў рос ту спа жы вец ка га крэ ды та ван ня. У пры ват нас ці, як 

за явіў Па вел Ка ла ур, бур нае раз віц цё кар так-рас тэр мі но вак, на 

яго дум ку, ужо ся бе вы чар па ла.

Свят ла на БУСЬ КО.

Наш кашалёкНаш кашалёк

$8 млрд 
627,9 млн

(у эк ві ва лен це)
скла лі, па па пя рэд ніх 
звест ках, між на род ныя 
рэ зер во выя ак ты вы 
Бе ла ру сі на 1 жніў ня, 
па ве дам ляе ўпраў лен не 
ін фар ма цыі і 
гра мад скіх су вя зяў 
На цы я наль на га бан ка. 
За лі пень 2019 го да 
зо ла та ва лют ныя 
рэ зер вы вы рас лі на 
$337,1 млн (4,1 %) 
пас ля рос ту ў чэр ве ні 
на $200,8 млн (2,5 %). 
У лі пе ні ўра дам 
і На цы я наль ным 
бан кам вы ка на на 
знеш ніх і ўнут ра ных 
аба вя за цель стваў 
у за меж най ва лю це 
на су му ка ля $500 млн.

ЛІЧ БА ДНЯ

У ка лек цыі май стра па вы ра бе глі ня ных дзі ця чых свіс ту лек 

Іры ны ВА РО НЫ са бра ла ся вя лі кая, мож на ска заць, уні каль ная 

«пту шы ная ча ра да»: пеў ні, са ро кі, зя зю лі, лас таў кі, ве раб'і, са лаў 'і, 

жа ва ран кі, кні га ўкі, пе ра пёл кі, дзят лы, бус лы, ле бе дзі, гу сі, кач кі, 

со вы і глуш цы і, ка неш не, ва ро ны... Іры на пра цуе ў Лёз нен скім ра-

ён ным До ме ра мёст ваў ме та дыс там. Яна за хоў вае мяс цо выя ке-

ра міч ныя тра ды цыі вёс кі Ба бі на ві чы, у якой жы ве, у прыватнасці 

ад ра джае цац кі-свіс туль кі. Ма ра Іры ны Ва ро ны — пе ра даць сваё 

май стэр ства ба бі на віц кім хлоп чы кам і дзяў чын кам.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ГАС ПА ДЫ НЯ ГАС ПА ДЫ НЯ 
ПТУ ШЫ НАЙ ПТУ ШЫ НАЙ 
ЧА РА ДЫЧА РА ДЫ

Кам пе тэнт наКам пе тэнт на

Я КІ МІ БУ ДУЦЬ АД КА ЗЫ 
НА ЖЫЛ ЛЁ ВЫЯ ПЫ ТАН НІ

У бу ду чым го дзе для шмат дзет ных сем' яў 
пла ну юць па бу да ваць амаль 14 ты сяч ква тэр

Да кан ца 2019-га для та кіх сем' яў уз вя дуць 12 ты сяч ква тэр. Сён ня 

на чар зе на па ляп шэн не жыл лё вых умоў ста яць 37 ты сяч шмат-

дзет ных. Гэ тыя ліч бы на зваў учора Дзміт рый МІ КУ ЛЁ НАК, мі ністр 

ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва Бе ла ру сі.

«Ця пер фар мі ру ец ца гэ та пра гра ма з улі кам по шу ку фі нан са вых срод-

каў, у тым лі ку на бу даў ніц тва. Аб' ек ты гэ тыя вы зна ча ны. У да лей шым 

у 2021 го дзе пла ну ец ца вый сці на вы ка нан не да ру чэн ня Прэ зі дэн та па 

за бес пя чэн ні на пра ця гу ад на го го да шмат дзет ным маг чы мас ці бу даў-

ніцт ва ў жы лых да мах. І да гэ тай мэ ты мы імк нём ся», — ска заў 

Дзміт рый Мі ку лё нак.
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