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• У Бе ла ру сі ў лет ніх ла-

ге рах пра цы і ад па чын ку 

дзе ці змаг лі за ра біць па 

Br100—300.

• У Асі по ві чах і Брас-

ла ве аб ста ля ва лі но выя 

фут боль ныя па лі са штуч-

ным па крыц цём.

• У Верх ня дзвін ску 

38-га до вы муж чы на вы краў 

у зна ё май пярсцёнак і збег. 

Дзяў чы на звяр ну ла ся ў мі-

лі цыю, муж чы ну за тры ма-

лі ў По лац ку, з да па мо гай 

флю а раг ра фіі пярсцёнак 

знай шлі ў яго страў ні ку.
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Мі ка лай СНАП КОЎ,
на мес нік кі раў ні ка 
Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та:

«За тры ня поў ныя 
дзе ся ці год дзі на ша 
кра і на прай шла са праў ды 
ўні каль ны шлях эка на міч най 
транс фар ма цыі. На пра ця гу 
гэ та га ча су ву чо ныя 
не за леж най Бе ла ру сі 
заў сё ды аказ ва лі ма гут ную і 
свое ча со вую пад трым ку. Пры 
гэ тым га ды дыс ба лан саў 
на столь кі тры ва ла за се лі 
ў свя до мас ці бе ла ру саў, 
што пе ра тва ры лі ся ў 
фо бію, а пад тры ман не 
зба лан са ва нас ці з'яў ля ец ца 
сі ні цай у ру ках і, па сут нас ці, 
га лоў най мэ тай апош ніх 
ча ты рох га доў. На маё 
глы бо кае пе ра ка нан не, 
гэ тая фі ла со фія ні як не 
ад па вя дае ні ча кан ням 
гра мад ства, ні за да чам, якія 
ста віць кі раў нік дзяр жа вы. 
Та му сён ня, на пя рэ дад ні 
ра бо ты над пра гно зам 
на на ступ ную пя ці год ку і 
ра бо ты над На цы я наль най 
стра тэ гі яй устой лі ва га 
раз віц ця да 2035 го да, ста яць 
но выя мэ ты. Ад на ву коў цаў 
ча ка юц ца рэ аль ныя 
рэ цэп ты пе ра ўтва рэн няў, 
якія бы лі б гар ма ніч на 
ўпле це ны ў мен та лі тэт 
гра мад ства, яго га тоў насць 
да іх і якія ад па вя да лі 
б на цы я наль ным 
пры яры тэ там і прын цы пам».
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Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы

«Узяць крэ дыт 
і па кра са вац ца 
ку ды важ ней, 

чым тра ціць з толкам»
АЛЕ МЫ Ж НЕ ТА КІЯ?

Даў гі бе ла ру саў па крэ ды тах пе ра сяг ну лі чар го вую 

псі ха ла гіч ную ад зна ку. На пер шае ве рас ня на сель ніц тва 

за ві на ва ці ла ся бан кам 13 міль яр даў 72 міль ё ны руб лёў. 

Пра гэ та свед чыць ста тыс ты ка Нац бан ка на гэ тую да ту. 

У ана лі ты ку ўклю ча юць у тым лі ку спа жы вец кія крэ ды ты, 

па зы кі на куп лю жыл ля і аў та ма шы ны, а так са ма кар ты 

рас тэр мі ноў кі.

За па зы ча насць на сель ніц тва па спа жы вец кіх крэ ды тах на па ча так 

во се ні скла ла 5 міль яр даў 123,4 міль ё на руб лёў. Гэ та на 125,1 міль ё на 

руб лёў больш, чым ме ся цам ра ней. Фі нан са выя ін сты ту ты кра і ны мо-

гуць зра біць больш жорст кі мі пра ві лы вы да чы спа жы вец кіх крэ ды таў. 

Та кую маг чы масць да пус кае Нац банк. Гэ та мо жа ад быц ца ў вы пад ку 

па ска рэн ня тэм паў крэ ды та ван ня. Пры гэ тым на бя гу чы мо мант змя-

нен не ін стру мен таў па зы ко вай на груз кі не пла ну ец ца.

Бан кі атры ма лі рэ ка мен да цыі па ме то ды цы раз лі ку ся рэд ня ме сяч на га 

пла ця жу па аверд рафт ных крэ ды тах, у тым лі ку па кар тах рас тэр мі ноў кі, 

а так са ма крэ дыт ных лі ні ях. Акра мя та го, пры ацэн цы крэ ды та здоль нас ці 

фі зіч ных асоб і раз лі ку па каз чы ка па зы ко вай на груз кі бан кам рэ ка мен-

ду ец ца вы ка рыс тоў ваць звест кі аб за па зы ча нас ці па ка му наль ных пла-

ця жах і ін шых па слу гах, якія змя шча юц ца ў АРІП, а так са ма 

аб рас тэр мі ноў ках у прад пры ем ствах ганд лю і сэр ві су.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

ТЭМ ПЕ РА ТУ РА ТЭМ ПЕ РА ТУ РА 
БА ТА РЭІ — 38 °СБА ТА РЭІ — 38 °С
У ква тэ рах рэ жым пра паль ван ня, 
а не ад клю ча нае ацяп лен не

На па чат ку сё лет ня га асен не-зі мо ва га се зо на, ка лі рап там па-

ча лі ся на ват не ча ка ныя ў гэ тую па ру за ма раз кі, 

а не толь кі ха ла ды, ва ду ў ба та рэі ацяп лен ня пус ці лі з тэм пе-

ра ту рай ка ля 55 °С. У жыл лі па цяп ле ла, а не ўза ба ве рап тоў на 

на ста ла ба бі на ле та, і ў ква тэ рах ста ла го ра ча. Пас ля амаль 

тыд ня пе ра грэ ву, ка лі ў кож най трэ цяй ква тэ ры бы ло ледзь ве 

не 30, ба та рэі ў па мяш кан нях на рэш це пе ра ста лі «жа рыць» — 

ва да ў іх ця пер 38 °С. Хоць на воб ма цак зда ец ца, што яны зу сім 

ха лод ныя, гэ та не так — пры ла ды пе рай шлі ў рэ жым пра паль-

ван ня. Ці лёг ка бы ло гэ та зра біць, і ад ка го гэ та за ле жыць?

АЎ ТА МА ТЫ КА ЦІ ЧА ЛА ВЕК?
Ад каз вае за на ладж ван не тэм пе ра тур на га кам фор ту ў жыл лі 

сіс тэ ма аў та ма тыч на га рэ гу ля ван ня (САР). Яна скла да ец ца з пра-

грам на га за бес пя чэн ня, спе цы яль на га бло ка кі ра ван ня і кла па на, 

які і рэ гу люе па да чу цеп ла нось бі та ў ацяп ляль ныя пры бо ры ква тэр. 

Аў та ма ты ка вы зна чае гра дус га ра чай ва ды ў за леж нас ці ад тэм пе ра-

ту ры на ву лі цы. Ра ні цай яна па він на пад да ваць жа ру, а днём пры пы-

няць на грэў. Гэ та ў ідэа ле. На спра ве ж аў та ма ты ка за ста ец ца ўся го 

толь кі аб ста ля ван нем, і час та на ладж ваць яе ра бо ту пры хо дзіц ца ўсё 

роў на ча ла ве ку. А вось спе цы я ліс таў, што ма юць пра ва на ра бо ту з 

та кой сіс тэ май, ня шмат. Ад сюль і пе ра паль ван ні, і доў гае 

ча кан не па ра тун ку ад спё кі.
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Скульп ту ры трох вя сё лых сло ні каў, якія сім ва лі зу юць моц ную 

сям'ю — баць коў і іх няе дзі ця ня, ста яць на тэ ры то рыі дзі ця ча га 

са дка-яс ляў № 1 «Со ней ка» ў го ра дзе Сян но. Вы ха ван цы сад ка 

з ах во тай гу ля юць з ву шас ты мі на сель ні ка мі два ра. На ша му фо-

та ка рэс пан дэн ту Ана то лю КЛЕ ШЧУ КУ яны па зі ра ва лі, з усіх ба-

коў аб сту піў шы «та ту-сла на».
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