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• На мі наль ная на лі-

ча ная ся рэд няя за ра-

бот ная пла та ра бот ні каў 

Бе ла ру сі ў лі пе ні скла ла 

Br1128,5.

• Ту рыс ты з 59 кра ін на-

ве да лі Брэст дзя ку ю чы бяз-

ві за ва му рэ жы му з па чат ку 

гэтага го да.

• Фрун зен скі ра ён Мін-

ска ў І паў год дзі 2019 го да 

стаў лі да рам па коль кас-

ці пра ве дзе ных здзе лак 

куп лі-про да жу ква тэр — 

5 849 (21 % ад усіх учы-

не ных).

• Бан кі ста лі вы яў ляць 

больш пад роб ле ных еў ра і 

бе ла рус кіх руб лёў.

КОРАТКА

Ула дзі мір КА РА НІК,

мі ністр ахо вы зда роўя:

«Прэ зі дэнт па ста віў 
за да чу да 2025 го да 
пад во іць зар пла ты для 
ме ды цын скіх ра бот ні каў. 
Ця пер мя ня юц ца 
ме ха ніз мы апла ты 
пра цы. Мы мя ня ем 
ін стру мен ты. Аклад 
па вы ша ец ца іс тот на, 
але сты му лю ю чых і 
кам пен са валь ных над ба вак 
ро біц ца ўся го толь кі 13. 
Гэ та той ін стру мент, 
які да зво ліць у да лей шым 
да стат ко ва хут ка і ўсім 
па вы шаць за ра бот ную 
пла ту. На 2020 год 
пла ну ец ца па вы шэн не ў 
20 %. На сён няш ні дзень 
быў ма лень кі аклад і 44 
над баў кі сты му лю ю ча га, 
кам пен са валь на га 
ха рак та ру, якія 
ўста наў лі ва лі ся аль бо 
га лоў ны мі ўра ча мі, аль бо 
прад стаў ні ка мі на мес цах. 
Заў сё ды тут быў ней кі 
эле мент суб' ек ты віз му».
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Не ру хо масцьНе ру хо масць

КВА ТА РАН ТЫ 
ВУ ЧЫЦ ЦА 
ПРЫ ЕХА ЛІ...
Пад час сту дэнц ка га ажы я та жу 

здым нае жыл лё да ра жэе не толь кі ў ста лі цы, 
але і ў аб лас ных цэнт рах

Для ін ша га род ніх сту дэн таў пер шая цяж касць 

пры па ступ лен ні ў ін сты тут зу сім не се сія, а по-

шук ква тэ ры. Гэ та ка лі не да лі ін тэр нат, а та кое 

зда ра ец ца ня рэд ка.

На вас пе ча ныя сту дэн ты ста ліч ных ВНУ па чы на-

юць уплы ваць на ры нак арэн ды жыл ля. Ся рэд ні 

ўзро вень цэн у лі пе ні і жніў ні ўжо ад рэ ага ваў на 

се зон ны ажы я таж. Тра ды цый ны рост по пы ту на 

арэн ду ква тэр у Мін ску на пя рэ дад ні но ва га на-

ву чаль на га го да на зі ра ец ца трэ ці ме сяц за пар. 

У па раў на нні з пер шым ме ся цам ле та коль касць 

за пы таў па по шу ку здым на га жыл ля па вя лі чы ла-

ся амаль на трэць, і гэ тая тэн дэн цыя 

мае ўсе шан цы на пра цяг.

Коль касць сель ска га на сель ніц тва 

ў Бе ла ру сі ня спын на змян ша ец ца. 

Та кое зву жэн не ко ла па тэн цый ных 

клі ен таў пры во дзіць да та го, што 

ад па вед на ска ра ча ец ца коль касць 

бан каў скіх ад дзя лен няў. Ка неш не, 

апла та пры да па мо зе ма біль на га 

і ін тэр нэт-бан кін гу год ад го ду на-

бі рае аба ро ты, але на коль кі лёг-

ка лю дзям у па важ ным уз рос це 

асво іць но выя тэх на ло гіі? І яны, 

вя до ма ж, ідуць пла ціць на пош ту. 

А што ра біць у вы пад ку, ка лі пош-

та не мо жа вы ка наць пэў ную апе-

ра цыю — на прык лад, па поў ніць 

уклад або вы даць крэ дыт?

Та му ААТ «АСБ Бе ла рус банк» ра зам з 

РУП «Бел пош та» за пус ці лі су мес ны пра-

ект па прад стаў лен ні бан каў скіх па слуг 

сель ска му на сель ніц тву.

— Ён рэа лі зоў ваў ся па этап на ва ўсіх 

аб лас цях, — ка жа на мес нік стар шы ні 

праў лен ня ААТ «АСБ Бе ла рус банк» 

Свят ла на КА ЖЭ КІ НА. — Мы пра ана-

лі за ва лі бан каў скія па слу гі, якія бы лі 

за па тра ба ва ны на сель ніц твам. Гэ та ад-

крыц цё ўкла даў і апе ра цыі па іх, аб слу-

гоў ван не бя гу чых ра хун каў, па паў нен не 

і зняц це на яў ных з кар тач ных ра хун каў, 

афарм лен не кар так і па ке та да ку мен таў 

на атры ман не крэ ды ту. У на шым пра ек-

це за дзей ні ча на 997 ад дзя лен няў паш-

то вай су вя зі па ўсёй кра і не. На прык лад, 

за во сем ме ся цаў ра бо ты ад кры та ка-

ля 900 уклад ных ра хун каў на су му ка ля 

3 міль ё наў 500 ты сяч руб лёў. Пры бліз на 

паў та ра міль ё на клі ен таў ска рыс та ла-

ся маг чы мас цю па паў нен ня ра хун каў, 

афарм лен ня кар так і зняц ця з іх гро шай, 

а так са ма пра гля ду ба лан су. Ад мая бы ло 

па да дзе на пяць за явак на крэ ды ты. Ад на 

з іх адоб ра на, ча ты ры яшчэ зна хо дзяц-

ца ў ста не раз гля ду. Рэа лі за цыя гэ та га 

пра ек та па шы рае геа гра фію пры сут нас ці 

і маг чы мас ці бан каў скай сфе ры па прад-

стаў лен ні па слуг. Мы зы хо дзім з та го, што 

ўсе на шы жы ха ры па він ны мець маг чы-

масць ска рыс тац ца ты мі па слу га мі, якія 

дае наш банк.

Іс нуе пры каз ка, што ча сам но вае — 

гэ та доб ра за бы тае ста рое. Так ад бы-

ло ся і гэ тым ра зам. Праў да, 

част ко ва.
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Блі жэй да лю дзейБлі жэй да лю дзей

Ні ша не за ста нец ца пус той
«Бел пош та» і «Бе ла рус банк» за пус ці лі су мес ны 

пра ект для жы ха роў сель скай мяс цо вас ці
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КА ВУН — ЯГА ДА БЕ ЛА РУС КАЯ

На ват у тых, хто ў гэ тым су мня ваў ся, ка лі па шчас ці ла 

тра піць у мі ну лую су бо ту ў Ло еў, усе су мнен ні, на пэў на, 

раз ве я лі ся. У го ра дзе пра хо дзіў «Дзень Ка ву на і яго 

сяб роў» — свя та, якое абя цае стаць тра ды цы яй на поўд ні 

Бе ла ру сі. Бо ка ву ны і ды ні ўжо на дзей на пра пі са лі ся там, 

як і ві на град, — усю гэ тую «эк зо ты ку», са бра ную ў мяс цо вых 

са дах і ага ро дах, з апе ты там дэ гус та ва лі гос ці ка ву но ва га 

фес ты ва лю.

Удзель нік
 ка ву но ва га фес ты ва лю 
Ар цём ША МЕ ЛА.


