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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 10.04.2014 г. 
Долар ЗША    9920,00
Еўра 13680,00
Рас. руб. 277,50
Укр. грыўня 835,02

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

Ана толь КА ЛІ НІН,
на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Цал кам аплач ваць па слу гі 
па га за- і элект ра за бес пя-
чэн ні бе ла ру сы, як пла ну ец-
ца, пач нуць з 2015 го да. Усё 
ас тат няе бу дзе аплач вац ца 
на сель ніц твам ары ен ці ро-
вач на на 60%. Сён ня жыль-
цы па кры ваюць пры клад на 
28% рэ аль на га кош ту ка му-
наль ных па слуг. У Бе ла ру сі 
пры ня ты дак лад ныя кры тэ-
рыі рос ту та ры фаў на ЖКП. 
Па да ру чэн ні Прэ зі дэн та вы-
зна ча на $5 плюс ін дэк са цыя 
ў за леж нас ці ад змя нен ня 
цэн. Ка рэн ных змен, акра мя 
$5, не ад бу дзец ца. На ша за-
да ча — зняць ліш нія вы дат-
кі, якія не па він ны ад но сіц ца 
на са бе кошт па слуг».

Карэспандэнт 
«ЧЗ» папрацавала 

экскурсаводам 
у музеі

Навошта 
праграмісту «Ў»?

«АТРЫМ ЛІ ВАЙ ЦЕ ГРО ШЫ
ЗА ТУ РЫЗМ!»

АБО ЯК ЛІ ТОЎ ЦЫ
ДЛЯ СЯ БЕ БЕ ЛА РУСЬ АД КРЫ ВА ЛІ 

У рам ках пра ек та «Пра соў ван не ту рыз му праз па вы шэн не 
ін фар ма ва нас ці пра гіс то рыю і куль ту ру рэ гі ё наў» 
на Гро дзен шчы не і Мін шчы не па бы ва ла дэ ле га цыя 
з Літ вы — на ву коў цы, ра бот ні кі ту рыс тыч на га біз не су, 
ула даль ні кі аг ра ся дзіб. За «круг лым ста лом» яны 
аб мя ня лі ся з бе ла рус кі мі ка ле га мі дум ка мі на конт 
су пра цоў ніц тва ў ту рыс тыч най га лі не.

Па да рож жы і эка но мі ка 
На жаль, пе ра важ ная част ка на шых су се дзяў-лі тоў цаў ве дае Бе-

ла русь у асноў ным па аў та за пра ва чных стан цы ях, дзе яны за паў ня-
юць ба кі аў та ма бі ляў тан ней шым, чым у іх, па лі вам. Што, зра зу ме ла, 
ад па вя дае аса біс тым ін та рэ сам гэ тых лю дзей, але су пя рэ чыць эка-
на міч ным ін та рэ сам іх дзяр жа вы. Маг чы ма, для па доб най ка тэ го рыі 
«ту рыс таў» (гэ та ты чыц ца і на шых зем ля коў — «чаў на коў») 
ін ша га і не трэ ба.

На свае во чы На свае во чы   ��
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ЗНІЖ КІ ПА СІС ТЭ МЕ 
ІПА ТЭЧ НА ГА 

КРЭ ДЫ ТА ВАН НЯ 
У кра са ві ку адзін з ча ты рох бан каў, якія ця пер вы да юць

крэ ды ты на жыл лё, зні зіў пра цэнт ныя стаў кі 
На гэ ты раз ад зна чыў ся Бел-
газп рам банк, які з пер шых дзён 
ме ся ца зні зіў стаў кі па крэ ды-
тах на не ру хо масць на 4–5 пра-
цэн таў. Ад ра зу ўдак лад ню, што 
ў гэ тай фі нан са вай уста но ве 
рас пра ца ва ны і дзей ні ча юць 
дзве пра гра мы жыл лё ва га крэ-
ды та ван ня: «Но ва бу доў ля» (пад 
бу даў ніц тва ква тэр у шмат ква-
тэр ных да мах) і «На ва сё лы» (на 
на быц цё жыл ля).

Іс тот ныя зніж кі па стаў ках Бел-
газп рам бан ка па чы на юць пра ца ваць 
па сіс тэ ме так зва на га іпа тэч на га 
крэ ды та ван ня. Тут ма юц ца на ўва зе 
ўмо вы, ка лі за бес пя чэн нем па па зы-
цы вы сту пае не па срэд на сам аб' ект 
не ру хо мас ці, які трап ляе пад за лог 
атры ма ных гро шай. Ця пер з мо ман ту 
атры ман ня гро шай і да пра да стаў лен-

ня ў банк да га во ра аб іпа тэ цы клі ен ту 
прый дзец ца пла ціць 42,5% га да вых. 
А вось пас ля рэ гіст ра цыі ўсіх да ку-
мен таў ка ры стан не гра шы ма ста не 
тан ней на два пра цэн ты — 40,5% га-
да вых. У гэ тым вы пад ку банк згод ны 
пра фі нан са ваць да 70% кош ту жыл ля. 
Па доб ныя іпа тэч ныя крэ ды ты банк вы-
дае на 15 га доў. Пла ціць па ра хун ках 
трэ ба што ме сяц роў ны мі до ля мі. Тут 
пра ду гледж ва ец ца маг чы масць пра-
да стаў лен ня ад тэр мі ноў кі па га шэн ня 
асноў на га доў гу па крэ ды це да 12 ме-
ся цаў.

З дру гой па ло вы са ка ві ка ад на-
віў жыл лё вае крэ ды та ван не і БПС-
Ашчад банк. Ця пер тут спе цы я ліс ты 
бан ка пра па ну юць два крэ ды ты на 
куп лю і бу даў ніц тва не ру хо мас ці. Гэ-
та — «Кла січ ны» па стаў цы ад 43,5 да 
45,5% га да вых і «Бу ду ем дом 
ра зам» — ад 43,5% да 44%.

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

11 кра са ві ка 2014 го да ў 10.00 у за ле па ся джэн няў Са ве та Рэс пуб-
лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца чар го вае па ся джэн не 
чац вёр тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь пя та га склі кан ня.
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У Лід скім за мку.

У Лід скім ра ё не з'я віц ца му зей ві кін гаў пад ад кры тым не бам. Му зей 
ства ра юць тры ма ла дыя эн ту зі яс ты на бе ра зе Нё ма на па блі зу 
аг ра га рад ка Бя ро заў ка. Пе ры яд, які ці ка віць ства раль ні каў аб' ек та, — 
ІХ — ХІІ ста год дзі, або так зва ная эпо ха ві кін гаў. На ўчаст ку па блі зу 
ва ды яны ад наў ля юць по быт пля мё наў бал тый ска га эт на су, якія 
пра жы ва лі ў бе ла рус кім Па ня мон ні ў гэ ты час.

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 13° 
Віцебск    + 5° 
Гомель    + 5°  
Гродна    + 8° 
Магілёў    + 5° 
Мінск    + 5° 

Ганна Хітрык: 
кожным словам 

даражу

ВІКІНГІ З ПАНЯМОННЯ


