
ISSN 1990 - 763X

10 КАСТРЫЧНІКА 2019 г. ЧАЦВЕР № 193 (29060)

ФІНАЛІСТЫ 
КОНКУРСУ 
«СЯМ’Я 
2019 ГОДА»

МЫ 
З МАМАЙ — 
БАЛЕРЫНЫ

• Фі зіч ны пуск пер ша га 

энер га бло ка Бе ла рус кай 

АЭС пла ну ец ца ў сту дзе ні 

2020 го да.

• У пе ра пі се на сель ніц-

тва, па звест ках на 9 каст-

рыч ні ка, пры ня ло ўдзел 

звыш 1 500 000 гра ма дзян 

Бе ла ру сі.

• Коль касць ула даль-

ні каў дзвюх і больш ква-

тэр вы рас ла ў Ві цеб скай 

воб лас ці амаль на 13 % у 

па раў на нні з 2018 го дам.

• На цы я наль ная ака дэ мія 

на вук Бе ла ру сі сфар мі ра ва-

ла па да ру чэн ні ўра да пе ра-

лік «пра ек таў бу ду чы ні».

• Жы хар По лац ка скок-

нуў з мос та ў За ход нюю 

Дзві ну. Муж чы на зна хо-

дзіц ца ў шпі та лі, спро бы 

су іцы ду ён ра біў і ра ней.

КОРАТКА

Ігар БРЫ ЛА,

на мес нік мі ніст ра 

сель скай гас па дар кі 

і хар ча ван ня:

«Вы твор часць 
ма ла ка — ад на з 
са мых эфек тыў ных 
га лін жы вё ла га доў лі. 
Рэн та бель насць яго 
про да жу ле тась — 
18,7 %, за пер шае 
паў год дзе сё ле та — 
19,3 %. Рас туць і аб' ёмы: 
за во сем ме ся цаў гэ та 
100,1 % да мі ну ла га го да 
пры на доі ад ка ро вы 
3403 кі ла гра мы. З плю сам 
пра ца ва лі гас па дар кі і 
ў ве рас ні. Да сяг ну ты 
ўзро вень вы твор час ці 
да зва ляе за бяс пе чыць 
вы ка нан не па стаў ле най 
на гэ ты год за да чы — 
атры маць больш за 
7270 ты сяч тон 
ма ла ка, або 103,3 % да 
па пя рэд ня га го да пры 
на доі ад ка ро вы не менш 
за 5180 кі ла гра маў».

ЦЫТАТА ДНЯ

Ак ту аль наАк ту аль на

ЧАС АБА РА НЯЦ ЦА 
АД ГРЫ ПУ

Як пра хо дзіць вак цы на цыя ў ста ліч ных па лі клі ні ках, 
дзе за ты дзень пры шча пі ла ся больш за 95 ты сяч мін чан

«Чар га ў пра цэ дур ны ка бі нет па пры шчэп ку ад гры пу па куль 

не вя лі кая — не каль кі ча ла век. Звы чай на яна па вя ліч ва ец ца, ка лі 

пе ры яд вак цы на цыі за кан чва ец ца: усе, хто ад клад ваў, рап там 

вы ра ша юць пры шча піц ца», — ка мен туе Воль га ЕС МАН ЧЫК, га-

лоў ны ўрач 39-й ста ліч най па лі клі ні кі. Пе рад ка бі не там і са праў ды 

лю дзей ня шмат, ся род іх — і ўра чы гэ тай жа па лі клі ні кі. Мед ра-

бот ні кі ўва хо дзяць у гру пу ры зы кі і пры шчап ля юц ца ў аба вяз ко-

вым па рад ку. З па чат ку каст рыч ні ка ў кра і не па ча ла ся се зон ная 

вак цы на цыя 

ад гры пу, яна 

пра цяг нец ца 

да 1 снеж ня. 

За гэ ты час 

п л а  н у  е ц  ц а 

пры шча піць 

40 % на сель-

ніц тва, што 

да зво ліць не 

да пус ціць эпі-

дэ міі гэ тай ін-

фек цыі.

СТАР. 13

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы

ЯК ВЫ ПЛА ЦІЦЬ 
«НЯ ПРА ВІЛЬ НЫ» 

КРЭ ДЫТ?

Вя до ма, са з'яў лен нем на на шым рын ку крэ ды та ван ня жыц цё 

ста ла знач на пра сцей. Мож на не ча каць зар пла ты, каб ку піць 

жа да ную рэч, і не ад кла даць га да мі на ад па чы нак. Але час ця ком 

з-за ня пра віль ных раз лі каў крэ дыт ста но віц ца цяж кай но шай, 

па зба віц ца ад якой ня прос та.

Чым па гра жае ня вы пла та доў гу?
У вы пад ку пра тэр мі но вак пла ця жоў клі ен ту мо жа быць на лі ча на 

ня ўстой ка, пе ня, вы стаў ле на па тра ба ван не вяр нуць усю су му доў гу 

ад на ра зо ва. Дру гое — на ды хо дзіць ма ё мас ная ад каз насць. Яна вы-

яў ля ец ца ў кан фіс ка цыі за клад ной ма ё мас ці па вод ле да га во ра (та кой, 

як аў та ма біль, бан каў скія ра хун кі і ін шая ма ё масць). На рэш це, у за-

леж нас ці ад су мы доў гу па зы чаль ні ку мо гуць па гра жаць па збаў лен не 

во лі або пры му со выя ра бо ты па ра шэн ні су да. Але, як пра ві ла, бан кі 

вы ка рыс тоў ва юць для вяр тан ня доў гу ме на ві та фі нан са выя ры ча гі. 

Ад ным з та кіх ін стру мен таў з'яў ля ец ца рэ струк ту ры за цыя крэ ды ту. 

А па куль вось не каль кі па рад, як бяз боль на і хут ка па зба-

віц ца ад на да куч лі вых за па зы ча нас цяў.

Што ра біць, каб па зы ча ная «дро бязь» 
не па вя лі чы ла ся ў ра зы

СТАР. 4

Адзі ная ў Бе ла ру сі якар ная алея зна хо-

дзіц ца ў ра ён ным цэнт ры Бе шан ко ві чы. 

Алея скла дзе на з экс па на таў ка лек цыі

Анд рэя ТРУ БЕЦ КА ГА (на фо та) — мяс цо ва-

га май стра на ўсе ру кі, края знаў ца, аква лан-

гіс та, які за ня ўся по шу ка мі рач ных яка раў 

на дне За ход няй Дзві ны по бач з род ным 

го ра дам. У ка лек цыі Анд рэя бы ло двац цаць 

шэсць вя лі кіх і ма лых яка раў, во сем з якіх 

ён ах вя ра ваў на па мят ную алею.

— Ме ма ры яль ная якар ная алея — па-

мяць пра за сна валь ні каў на ша га го ра да, 

муж ных зем ля коў-рач ні коў, — ка жа Анд-

рэй Вік та ра віч. — Бе шан ко ві чы заў сё ды 

бы лі пар то вым і ганд лё вым цэнт рам на 

За ход няй Дзві не.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

БЫЎ ТА КІ ПОРТ — БЕ ШАН КО ВІ ЧЫ...


