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• Дзярж атам наг ляд 

рых туе ра шэн не аб за-

во зе ядзер на га па лі ва на 

Бе лА ЭС.

• Мі сія СА АЗ зро біць па-

пя рэд няе за клю чэн не пра 

сі ту а цыю з ка ра на ві ру сам у 

Бе ла ру сі 11 кра са ві ка.

• Экс парт пра дук цыі 

МТЗ у кра і ны Аф ры кі вы-

рас на 70 %.

• Ран нія яра выя па се я лі 

ў Бе ла ру сі амаль на 70 % 

пло шчаў.

• За ба ро на на на вед-

ван не ля соў дзей ні чае ў 

38 ра ё нах Бе ла ру сі.

• ЕС мае на мер вы дзе-

ліць Бе ла ру сі 60 млн еў ра 

на мэ ты ахо вы зда роўя і 

эка но мі кі.

• У Ві цеб скай воб лас ці 

больш за 3,8 тыс. ча ла век 

атры ма ла ма тэ ры яль ную 

да па мо гу да 75-год дзя 

Пе ра мо гі.

КОРАТКА

Вік тар КА РАН КЕ ВІЧ, 

мі ністр энер ге ты кі:

«У ця пе раш ні час 
пра соч ва ец ца яр ка 
вы яў ле ная ды на мі ка 
зні жэн ня су свет ных цэн на 
энер га рэ сур сы, у тым лі ку 
на пры род ны газ. У та кіх 
аб ста ві нах бе ла рус кі 
бок іні цы я ваў пе рад 
«Газп ро мам» пы тан не аб 
пе ра гля дзе ў бок зні жэн ня 
кош ту пры род на га га зу, які 
па стаў ля ец ца ў 2020 го дзе 
ў Бе ла русь. У якас ці ад на го 
з ме ха ніз маў пе ра гля ду 
пра па на ва на маг чы масць 
па куп кі пэў ных аб' ёмаў 
га зу на бір жа вых 
пля цоў ках па кан ку рэнт ных 
цэ нах. Умо вы рэа лі за цыі 
гэ та га ме ха ніз ма бу дуць 
прад ме там ма ю чых 
ад быц ца пе ра гавораў 
з ра сій скім бо кам».

ЦЫТАТА ДНЯ

ДЫСТАНЦЫЙНАЕ 
НАВУЧАННЕ:
НОВЫЯ 
РАСПРАЦОЎКІ

ПАЖЫЛЫМ 
ЛЮДЗЯМ – 
ВАЛАНЦЁРСКАЯ 
ЎВАГА
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Тэн дэн цыіТэн дэн цыі

МЕТ РЫ 
ЎЖО ПА ТАН НЕ ЛІ?

Ры нак не ру хо мас ці 
ўвай шоў у стан доў га ча со вай спяч кі

Змя нен не кур са бе ла рус ка га руб ля і сі ту а цыя з ка ра на ві ру сам 

ад бі лі ся на мно гіх сфе рах на ша га жыц ця. Па цяр пеў і ры нак жыл-

ля. Прак тыч на ўсе ўдзель ні кі рын ку ця пер у ста не ня вы зна ча-

нас ці. Ра зам з на шы мі экс пер та мі мы па спра бу ем прад ба чыць, 

ча го ча каць у гэ тым сег мен це ў су вя зі з но вы мі вы клі ка мі і ка лі 

сі ту а цыя мо жа ста бі лі за вац ца.

Здзел кі прос та «за віс лі»
Пры бліз на з 20-х чыс лаў са ка ві ка ад бы ла ся дэ валь ва цыя бе ла рус ка-

га руб ля. Больш за тое, Нац банк да зво ліў бан кам па вы шаць пра цэнт ныя 

стаў кі па крэ ды тах фі зіч ным асо бам. У вы ні ку вы рас лі так са ма крэ ды ты 

на не ру хо масць, якія боль шасць бан каў у лю тым пра па ноў ва ла пад 12 % 

з не чым га да вых: ця пер сіс тэм ныя бан кі пра па ну юць афор міць крэ дыт 

на фі нан са ван не не ру хо мас ці пад 14,19 %, а не ка то рыя бан кі па вы сі лі 

пра цэнт ную стаў ку на жыл лё да 20 %.

І тут ад быў ся ка лапс не па ра зу мен ня — па куп ні коў і пра даў цоў. Ён 

вы клі каў ма са выя ад мо вы ад здзе лак. Дык у чым спра ва?

Звы чай на пе рад здзел кай куп лі-про да жу жыл ля па між ба ка мі пад піс ва ец-

 ца па пя рэд ні да га вор — умоў ная га ран тыя та го, што ква тэ ра ні ку ды не 

сы дзе, па куль па куп нік, на прык лад, бу дзе афарм ляць крэ дыт, а пра да вец 

да ча ка ец ца і не бу дзе шу каць но ва га клі ен та. Ця пер на фо не ўз рос ла га 

кур са до ла ра і агуль най ня вы зна ча нас ці гэ тыя да га во ры ста лі ска соў вац ца. 

На дум ку на ша га экс пер та, га на ро ва га стар шы ні Бе ла рус кай аса цы я цыі 

«Не ру хо масць», ды рэк та ра агенц тва не ру хо мас ці «БЕЛЦТН» Мі ка-

лая ПРА СТА ЛУ ПА ВА, у сі ту а цыі, ка лі апла та за та вар вя ла ся 

ў руб лях, паў ста ла су тык нен не сфер ін та рэ саў.

На слы хуНа слы ху

ТОЛЬ КІ Ў КРА МУ 
ЦІ АП ТЭ КУ

Урад уста на віў па тра ба ван ні пры са ма іза ля цыі 
і вы зна чыў, ка му яна па трэб на

Згод на з па ста но вай Са ве та Мі ніст раў, якая афі цый на апуб лі-

ка ва на на На цы я наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле, у са ма-

іза ля цыі му сяць зна хо дзіц ца гра ма дзя не Бе ла ру сі і за меж ныя 

гра ма дзя не, у якіх ды яг нас та ва ны COVІD-19, а так са ма кан-

так ты пер ша га і дру го га ўзроў ня. Кан так ты пер ша га ўзроў ню 

па він ны зна хо дзіц ца ў са ма іза ля цыі 14 дзён з да ты апош ня га 

кан так ту з хво рым, дру го га ўзроў ню (ка лі ёсць ка шаль, боль 

у гор ле, за дыш ка, па вы шэн не тэм пе ра ту ры) — на час на яў-

нас ці сімп то маў. Тэр мі ны са ма іза ля цыі мо гуць быць 

пра доў жа ны па ра шэн ні ўра чоў.
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Ла гой скі Дом ра мёст ваў, які ство ра ны для 

ад ра джэн ня і за ха ван ня мяс цо вых промыслаў, 

дэ ка ра тыў на-пры клад но га мас тац тва — ган чар-

ства, са ло ма пля цен ня, леп кі з глі ны і ткац тва 

па ясоў, гэ ты мі дня мі «пе ра ква лі фі ка ваў ся» на 

вы раб за сце ра галь ных ма сак для ўста ноў куль-

ту ры го ра да.

— І наш Дом ра мёст ваў, і ін шыя ўста но вы 

куль ту ры пра цяг ва юць пра ца ваць, пры ма юць і 

да рос лых на вед валь ні каў, і дзя цей — чы та чоў, 

гле да чоў, удзель ні каў май стар-кла саў. Каб за-

сце раг чы ся ад не па жа да на га ві ру са, мы пра па-

ноў ва ем жы ха рам вы ка рыс тоў ваць мас кі, — тлу-

ма чыць ды рэк тар уста но вы Ка ця ры на МА РОЗ 

(на фо та зле ва). — Гэ та наш сціплы, але важ ны 

ўнё сак у агуль ную спра ву ў ня прос ты час.

Ме та дыст-май стар па руч ной народнай вы-

шыў цы На тал ля МАР ЦІН КЕ ВІЧ з за да валь нен нем 

пе ра клю чы ла ся на элект рыч ную швей ную ма-

шын ку, каб пры няць удзел у ка рыс най спра ве.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Па шы та ў До ме ра мёст ваўПа шы та ў До ме ра мёст ваў


