
ISSN 1990 - 763X

• Прэ зi дэнт Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пры няў з дак-

ла дам стар шы ню Дзярж-

кам ва енп ра ма Ра ма на 

Га лоў чан ку. Кi раў нiк дзяр-

жа вы быў пра iн фар ма ва ны 

аб ста не спраў на пад ве-

дамас ных прад пры ем ствах 

i ар га нi за цы ях Дзярж кам-

ва енп ра ма, перс пек тыў ных 

кi рун ках раз вiц ця.

• Пры быц цё па сла 

ЗША ў Бе ла русь ча ка ец-

ца ле там гэ та га го да.

• Бе ла рус кiя дэ пу та ты 

сёння раз гле дзяць у пер-

шым чы тан нi за ко на пра ект 

аб пра вах iн ва лi даў.

• Су мес най цы ры мо-

нii ад крыц ця Алiм пi я ды i 

Па раа лiм пi я ды ў То кiа не 

бу дзе.

• На та ры у сы Бе ла ру сi 

ў чэр ве нi пра цяг нуць кан-

суль та ваць бяс плат на.

• На цы я наль ны фес-

ты валь бе ла рус кай пес нi 

i паэ зii ў Ма ла дзеч не пе-

ра не се ны.

КОРАТКА

У ДАРОСЛАЕ 
ЖЫЦЦЁ – 
ЯК У АДКРЫТЫ 
КОСМАС

ЁСЦЬ ТАКАЯ 
ПРАФЕСІЯ – 
З МОЛАДДЗЮ 
ПРАЦАВАЦЬ

Вiк тар ЧАЙ ЧЫЦ, член 

Са ве та Рэс пуб лi кi 

На цы я наль на га схо ду, 

стар шы ня Бе ла рус кай 

рэс пуб лi кан скай 

ка ле гii ад ва ка таў:

«Гра ма дзя не ў лю бой 
сi ту а цыi аба вя за ны 
вы кон ваць за ка на даў ства. 
Па ру шаць яго, гань бiць 
го нар i год насць 
дзяр жа вы ў цэ лым 
i асоб ных служ бо вых 
асоб, апраўд ва ю чы 
ся бе пра ва ка цы яй, 
аль бо не да зво ле ны мi 
ме та да мi, па мен шай 
ме ры, не ра зум на. Лю быя 
кан флiк ты вар та 
вы ра шаць у пра ва вым 
по лi. За ка на даў ства 
Бе ла ру сi ва ло дае 
да стат ко ва шы ро кiм 
iн стру мен та ры ем для 
аба ро ны пра воў фi зiч ных 
i юры дыч ных асоб».
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай

Вiк тар ГОР БАЧ (на фо та спра ва) збi рае ма ла ко ад жыхароў 

аг ра га рад ка Люб ча На ва груд ска га ра ё на. За ра нi цу, якая для яго 

па чы на ец ца а чац вёр тай, ён на вед вае двац цаць адзiн пад во рак, 

вя зе на пры ём ны пункт амаль 400 лiт раў сы ра дою. А так са ма за бi рае 

ма ла ко ад збор шчы ка з су сед няй вёс кi Сла ба да Ва сi ля БУТ КЕ ВI ЧА. 

На здым ку ёсць яшчэ адзiн удзель нiк кам па нii па на рых тоў цы 

ма ла ка — мес цiч Ге надзь СА ЗОН КА, якi ўжо со рак тры га ды тры мае 

на сва iм пад вор ку ка роў i ўвесь час здае на рых тоў шчы кам лiш кi 

ма ла ка.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

МА ЛОЧ НАЯ РА НI ЦАМА ЛОЧ НАЯ РА НI ЦА

Атры маць на яў ныя 
з кар так у кра мах
З заўт раш ня га дня гэ ту апе ра цыю 

мож на ажыц ця вiць у вёс ках, 
а з пер шых дзён 2022 го да — па ўсёй кра i не
Па шы ра юц ца маг чы мас цi вы ка ры стан ня бан каў скiх пла цеж ных 

кар так i ўзмац ня ец ца аба ро на iн та рэ саў iх тры маль нi каў. Гэ та 

пра ду гле джа на ад па вед най па ста но вай праў лен ня Нац бан ка. 

Пра асноў ныя мо ман ты, пра пi са ныя ў да ку мен це, спе цы я лiс ты 

Нац бан ка рас ка за лi на вi дэа бры фiн гу. У на шай кра i не за пер шы 

квар тал бягучага го да вы рас ла коль касць бан ка ма таў, iн фа-

кi ёс каў i пла цеж ных тэр мi на лаў, а бан кi ў пан дэ мiю iмк нуц ца 

ска ра цiць аса бiс тую пры сут насць клi ен таў у ад дзя лен нях.

Аб на яў лi ваць — пра ва, 
а не аба вя зак бан каў

З 5 чэр ве ня 2020 го да вы да ча на яў ных гра шо вых срод каў тры маль-

нi кам кар так мо жа ажыц цяў ляц ца ў ар га нi за цы ях ганд лю i сэр вi су, 

раз ме шча ных у сель скай мяс цо вас цi, ма лых га рад скiх па се лi шчах, а 

так са ма па-за на се ле ны мi пунк та мi, удак лад нi ла на чаль нiк Га лоў на га 

ўпраў лен ня пла цеж най сiс тэ мы i лiч ба вых тэх на ло гiй На цы я наль-

на га бан ка Тац ця на РУС КЕ ВIЧ. З 1 сту дзе ня 2022 го да 

гэ та па слу га мо жа аказ вац ца на ўсёй тэ ры то рыi кра i ны.

Гро шыГро шы

Сён ня амаль увесь 10-ты сяч ны го рад пе ра тва рыў ся ў вя лi кую 

бу доў лю. Ра бо ты па пад рых тоў цы да XXVII Дня бе ла рус ка га 

пiсь мен ства тут па ча лi ся яшчэ ў ве рас нi мi ну ла га го да, ка лi 

стар шы ня мяс цо ва га рай вы кан ка ма Ва сiль За ха ран ка атры маў 

вы мпел аб пе ра да чы пра ва на пра вя дзен не свя та ад кi раў нi-

ка вы ка наў чай ула ды Сло нi ма Ге на дзя Хо мi ча. Бя лы нi чы ста лi 

чац вёр тым го ра дам у Ма гi лёў скай воб лас цi, ку ды за вi тае зга да-

нае куль тур на-асвет нiц кае свя та, пас ля Мсцi сла ва, 

Шкло ва i Бы ха ва.

Як Бя лы нi чы рых ту юц ца 
да Дня бе ла рус ка га 

пiсь мен ства?

Куль ту раКуль ту ра

МУ ЗЕЙ, МУ ЗЕЙ, 
КАП ЛI ЦА, КАП ЛI ЦА, 
ФА СА ДЫ...ФА СА ДЫ...
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