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Прыемная навiна

Беларусбанк знiжае стаўкi
па крэдытах
Лiтаральна днямi найбуйнейшы банк краiны зрабiў
крокi, якiя рэальна дапамагаюць людзям i бiзнесу выжываць у гэты цяжкi
час.

З падтрымкай
шматдзетным сем'ям
Банк, выступаючы праваднiком Дзяржаўнай праграмы
будаўнiцтва жылля для грамадзян, разумеючы яе сацыяльную знач насць, у пер шую
чаргу актыўна падтрымлiвае
шматдзетныя сем'i, аказвае iм
крэдытную падтрымку ў рамках указаў кiраўнiка дзяржавы. Сёлета Прэзiдэнтам перад
удзельнiкамi дзяржпраграмы
будаўнiцтва жылля пастаўлена задача: прыняць усе неабходныя меры па забеспячэннi
шматдзетных сем'яў уласным
жыллём на працягу года з моманту iх пастаноўкi на ўлiк тых,
хто мае патрэбу.
Бе ла рус банк, са свай го
боку, з мэтай выканання даручэння з пачатку гэтага го-

Спажывец

да ўжо накiраваў 375 мiльёнаў рублёў на крэдытаванне ў
рамках Указа № 240 i больш
за 45 мiльёнаў рублёў у адпаведнасцi з Указам № 13.
— Банк, удзельнiчаючы ў
рэалiзацыi дзяржаўнай праграмы, робiць усё магчымае
для таго, каб шматдзетныя
сем'i змаглi скарыс тацца ў
поўнай меры сваiм правам на
ўласнае жыллё, — кажа намеснiк старшынi праўлення
Святлана КАЖЭКIНА. — Калi
дадаткова да дзяржаўнай падтрымкi на набыццё нерухомасцi патрабуюцца ўласныя сродкi,
то банк гатовы выдаць шматдзетнай сям'i крэдыт на куплю
жылля. Акрамя таго, з 7 лiпеня
для шматдзетных сем'яў, якiя
паляпшаюць жыллёвыя ўмовы з дзяржаўнай падтрымкай,
пры неабходнасцi дакрэдытавання на ўмовах, вызначаных
банкам, даходы паручыцеляў
могуць уключацца ў сукупны
даход крэдытаатрымальнiка.
Дадаткова варта нагадаць,
што банк з 1 лiпеня 2020 года

знiзiў працэнтную стаўку па
новазаключаных крэдытных
дагаворах на фiнансаванне
неру хомасцi на ўмовах, вызначаных банкам. Працэнтная
стаўка па такiх крэдытах цяпер
складае 13,51 %.

Дапамога бiзнесу
i не толькi
Як вядома, фiнансавы iнстытут з мэтай падтрымкi бiзнес-iнiцыятыў i занятасцi прадпрымальнiкаў аказвае крэдытную падтрымку сектару малога i сярэдняга бiзнесу (МСБ).
Для гэтага сегмента ў банку
дзейнiчае спецыяльная праграма фiнансавай падтрымкi з самымi нiзкiмi стаўкамi ў
цэлым па банкаўскай сiстэме.
У рамках праграмы падтрымкi
МСБ прафiнансавана больш
за 6500 праектаў.
Падтрымлiваючы прыватны сектар у цяперашняй няпростай сiтуацыi, для суб'ектаў
МСБ банк знiзiў на 2 % стаўку па крэдытным прадукце
«Мiкра-бiзнес абарот». Сёння

стаўка па крэдыце ў беларускiх
рублях на мэты бягучай дзейнасцi (за выключэннем выплаты зарплаты), рэфiнансаванне
запазычанасцi для суб'ектаў
бiзнесу, якiя зарэгiстраваны
альбо ажыццяўляюць дзейнасць у гарадах-спадарожнiках, складае 4,75 % гадавых.
Для ас татнiх прадстаўнiкоў
малога i сярэдняга бiзнесу па
краiне ў рамках прадукту «Мiкра-бiзнес абарот» працэнтная
стаўка — ад 6,75 % гадавых.
Гэтыя ўмовы будуць дзейнiчаць да 15 верасня 2020 года
ўключна.
Не забывае банк аб праблемах сваiх клiентаў, якiя ў
свой час адкрылi крэдытную
лiнiю на нерухомасць у замежнай валюце. У мэтах змяншэння фiнансавай нагрузкi i
падтрымкi грамадзян з першых дзён лiпеня Беларусбанк
знiжае працэнтную стаўку па
раней выдадзеных крэдытах
на фiнансаванне нерухомасцi
ў замежнай валюце да 5 працэнтаў гадавых.
Сяргей КУРКАЧ.

Рэбрэндынг у «райпо»

Да канца года Белкаапсаюз плануе
ад крыць iнтэр нэт-кра мы ва ўсiх
раёнах краiны. Пра гэта расказала
начальнiк упраўлення гандлю арганiзацыi Вольга КУНЦОВА.
— Першая крама падобнага фармату з'явiлася ў лютым у Верхнядзвiнску.
На сённяшні дзень iх працуе ўжо 17 у розных рэгiёнах краiны, дзе прадстаўлены
ўвесь асартымент. Усяго ў сiстэме Белкаапсаюза каля 6,6 тысячы гандлёвых
аб'ектаў, у тым лiку прыблiзна 600 перасоўных аўтамакрам. Яны абслугоўваюць
не толькi буйныя райцэнтры, але i самыя
маленькiя населеныя пункты на некалькi
жыхароў. На ўсiх аб'ектах працуе каля
40 тысяч прадаўцоў.
Старшыня праўлення Белкаапсаюза
Валерый IВАНОЎ адзначыў, што арганiзацыя спажывецкага гандлю прысутнiчае
ва ўсiх буйных населеных пунктах, даючы магчымасць працаўладкавання мясцоваму насельнiцтву, а таксама даючы
магчымасць рэалiзоўваць прадукцыю з
асабiстых падсобных гаспадарак.
— Мы маем каля 130 пунктаў прыдарожнага сэрвiсу на ўсiх найбуйнейшых
магiстралях краiны. Акрамя таго, працуюць 12 заводаў па вытворчасцi мiнеральнай i негазiраванай пiтной вады, салодкiх
i iншых напояў. Вядзецца работа па аў-

таматызацыi бiзнес-працэсаў у сiстэме.
У 600 крамах усё аўтаматызавана, але
летась мы пачалi аб'ядноўваць iх у адзiную сетку, ствараць адзiны гандлёвы
прадукт. Зрабiлi рэбрэндынг гандлёвых
пунктаў, памянялi iх фармат. За мiнулы
год адкрылася 155 новых крам. Дарэчы,
цэны ў нас не вышэйшыя, чым у любым
гандлёвым цэнтры, часам нават i нiжэйшыя. З прычыны папулярнасцi экалагiчна чыстай прадукцыi даём магчымасць
набываць такiя тавары з адносна нiзкага
цэнавага сегмента, прыцягваючы большую колькасць пакупнiкоў.
Разам з тым рэнтабельнасць сiстэмы
спажывецкай кааперацыi па вынiках года
склала 0,1 працэнта. Аднак Белкаапсаюз
не плануе зачыняць магазiны ў невялiкiх
населеных пунктах. «Зрабiць гэта — значыць паставiць маленькi крыжык на населеным пункце, бо для насельнiцтва такiя
паслугi вельмi важныя. Таму ўтрымлiваем
гэтыя крамы, даплачваючы прадаўцам за
кошт iншых вiдаў дзейнасцi сiстэмы спажывецкай кааперацыi», — дадаў спiкер.
Актуальным пытаннем на сёння з'яўляецца i эфектыўная работа з сезоннымi
прадуктамi. Сёлета Белкаапсаюз экспартаваў у Расiю каля 90 тон клубнiц — высакаякасных ягад, закупленых як у жыхароў
Лунiнецкага раёна, так i ў фермерскiх гас-

падарак Брэсцкай вобласцi. Сярод iх —
Драгiчынскi, Баранавiцкi, Iванаўскi раёны.
Пра гэта расказала начальнiк упраўлення нарыхтовак Белкаапсаюза Аксана
СКIНДАР:
— Сёлета з-за эпiдэмii паўсталi некаторыя цяжкасцi з экспартам клубнiц, у тым
лiку праз абмежаваннi, якiя ўвёў расiйскi
бок. Да таго ж надвор'е пагоршыла ўмовы для нарыхтоўкi гэтай ягады. Тым не
менш разлiчваем захаваць аб'ёмы мiнулага года. Частка ягады цяпер перапрацоўваецца для вiнзаводаў, на сокi, для
кансервавых прадпрыемстваў. Таксама
ўжо праведзена дагаворная работа з рознымi перапрацоўчымi прадпрыемствамi
дзiкарослай прадукцыi, вызначаны аб'ёмы пастаўкi, часткова абумоўленыя цэны i гэтак далей. Сёлета чакаецца добры
ўраджай чарнiц, — умовы надвор'я спрыяюць вядзенню iх нарыхтовак. Уся работа
па арганiзацыi такой дзейнасцi для сезону масавай закупкi сельскагаспадарчай i дзiкарослай прадукцыi традыцыйна
праводзiлася загадзя, з зiмы. На сёння
цяжка сказаць, якая складзецца экспартная цана, але па закупачнай на тэрыторыi
краiны мы ўжо вызначаемся — пакуль
яна будзе не нiжэйшая за 2-3 рублi за
кiлаграм свежых ягад.
Дар'я ШЛАПАКОВА.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Iран скарацiў здабычу нафты да мiнiмуму
за апошнiя 40 гадоў

У Японii праз паводку загiнулi
i прапалi без вестак дзясяткi чалавек

Знiжэнне адбылося, таму што рэзервуары для захоўвання сыравiны, а таксама судны-сховiшчы амаль
цалкам запоўненыя пасля
рэзкага падзення экспарту
i знiжэння аб'ёмаў перапрацоўкi «чорнага золата», што
было выклiкана пандэмiяй каранавiруса COVID-19, перадае
Reuters. Па звестках iнфармагенцтва, якое спасылаецца на
свае крынiцы, у чэрвенi здабыча сыравiны ў Iране склала
ўсяго 1,9 мiльёна барэляў, што з'яўляецца паловай ад узроўню здабычы ў краiне за той жа перыяд 2018 года. Разам са
здабычай iстотна скарацiлася i перапрацоўка нафты. У прыватнасцi, у маі нафтаперапрацоўка знiзiлася да 1,4 мiльёна
барэляў у дзень з 1,5 мiльёна ў красавiку. Пры гэтым у пачатку
года яна складала амаль 2 мiльёны барэляў.

У вынiку залеў, якiя выклiкалi паводкi i апоўзнi на
паўднёвым захадзе Японii,
загiнула каля 60 чалавек.
Па звестках мясцовых СМI,
яшчэ 17 лiчацца знiклымi
без вестак. Моцны дождж
абрынуўся на востраў Кюсю
на паўднёвым захадзе Японii. У прэфектуры Оiта выйшлi з
берагоў дзве ракi. Уладам яшчэ трэба будзе ацанiць шкоду ў
некаторых раёнах. Ратавальнiкi працягваюць пошукi знiклых.
Мiж тым метэаролагi папярэджваюць пра паводкi i апоўзнi ў
цэнтральнай i заходняй частках Японii. Японскае метэаралагiчнае агенцтва выпусцiла экстраннае папярэджанне аб моцным дажджы ў некаторых раёнах прэфектур Гiфу i Нагана.
Адзначаецца, што тут зафiксаваныя ападкi, якiх не было ўжо
некалькi дзесяцiгоддзяў.

Меркаванне

Мы бяром усё
новыя вышынi
Член Пастаяннай камiсii Палаты прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Беларусi сёмага склiкання па мiжна род ных спра вах
Сяр гей СЫ РА НКОЎ
упэўнены: каб захаваць i пры множыць
спадчыну, абавязковая кансалiдацыя грамадства.
— Па мерках гiсторыi 25 гадоў, чвэрць стагоддзя — гэта iмгненне. Але нягледзячы на гэта,
наш народ, якi стагоддзямi iмкнуўся да стварэння
ўласнай дзяржавы, упэўнена прадэманстраваў
усяму свету, што дзякуючы мiрнай стваральнай
працы i ў такi кароткi перыяд часу можна стварыць сучасную краiну, якая дынамiчна развiваецца, — астравок мiру, стабiльнасцi i бяспекi.
Атрымаўшы ў спадчыну крохкiя асколкi вялiкай
дзяржавы, мы здолелi захаваць i мадэрнiзаваць
нашу прамысловасць, дыверсiфiкаваць эканомiку, стварыць баяздольную армiю, перамагчы
арганiзаваную злачыннасць. А iмкнучыся да павышэння якасцi жыцця людзей — значна палепшыць сацыяльную iнфраструктуру, стаць адным
з лiдараў у IТ-сферы i, самае галоўнае, выхаваць
новае пакаленне беларусаў, якiя шчыра любяць
сваю айчыну.
Мы бяром усё новыя вышынi, гiстарычныя рубяжы i ўпэўнена глядзiм у будучыню. I сёння як
нiколi важна кансалiдаваць грамадства, каб захаваць i прымножыць дасягнутае.
Запiсала Варвара МАРОЗАВА.

Магчымасцi
для дзяцей
з глыбiнкi
На тал ля КА ЛI НОЎСКАЯ,
дырэктар
Брэсцкага абласнога
лiцэя iмя П. М. Машэрава:
— Штодня праглядваючы самыя розную
iнфармацыю ў сецiве,
я заўсёды маю на ўвазе, якi ўплыў усё гэта
можа мець на свядомасць маiх вучняў ды iх равеснiкаў. Згадзiцеся, вельмi дрэнна выхоўваць моладзь на негатыве. А мы з вамi павiнны навучыць
нашых дзяцей дабрынi, уменню праяўляць павагу
i спагаду, навучыць iх думаць i разважаць, бо без
гэтага не бывае паўнацэннай асобы i свядомага
грамадзянiна. А iнтэрнэт, на жаль, апошнiм часам ледзь не разрывае ад фэйкаў, чарноцця i
адкрытай злосцi.
Дык вось, i апанентаў, i прыхiльнiкаў я заклiкаю разам успомнiць, колькi станоўчых перамен
адбылося ў краiне за апошнiя гады i дзесяцiгоддзi, як вырасла яна ў сваiм сацыяльна-эканамiчным развiццi. А колькi магчымасцяў адкрывае
дзяржава для моладзi, можна праiлюстраваць на
прыкладзе нашага лiцэя. Абласны лiцэй — гэта
магчымасць для адораных дзяцей з Брэстчыны,
хлопчыкаў i дзяўчынак нават з самых аддаленых
вёсак атрымаць якасную адукацыю.
У нашым лiцэi навучаецца 75 працэнтаў дзяцей з населеных пунктаў вобласцi. Для iх пры
навучальнай установе ёсць камфортны iнтэрнат,
за кошт бюджэту яны забяспечаны 4-разовым
харчаваннем. Штогод мы рамантуем памяшканнi
iнтэрната i вучэбнага корпуса, купляем абсталяванне i мэблю зноў жа за бюджэтныя грошы. Некаторыя бацькi — так было на Днi адкрытых дзвярэй, — калi дазнавалiся пра ўмовы пражывання
i навучання, называлi гэтую з'яву «камунiзмам»
i выказвалi жаданне аддаць дзяцей на навучанне.
Мы рады таленавiтым, матываваным на вучобу
школьнiкам. Па вынiках уступных iспытаў у лiцэй
паступаюць найлепшыя, i мы ганарымся сваiмi выпускнiкамi. Ад 95 да 100 працэнтаў нашых
дзяцей становяцца студэнтамi ВНУ, абсалютная
большасць з iх паступае на бюджэтную форму
навучання.
Як вядома, iнвестыцыi ў адукацыю моладзi —
гэта i ёсць клопат пра будучыню. А магчымасцi
для дзяцей з глыбiнкi грунтоўна падрыхтавацца i стаць студэнтамi нават самых прэстыжных
навучальных устаноў красамоўна сведчаць аб
прыярытэтах дзяржавы.

