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КАБ БЫЎ МІР. 
УСЁ АС ТАТ НЯЕ 

ЁСЦЬ
Спра вы па гас па дар цы не пе ра шка джа юць 

да тэр мі но ва му га ла са ван ню
У пер шы дзень да тэр мі но ва га га ла са ван ня па вы ба рах Прэ зі-

дэн та Бе ла ру сі на вы бар чым участ ку № 23, які зна хо дзіц ца ў 

бу дын ку Па ка лю біц ка га до ма куль ту ры, што ў Го мель скім ра ё не, 

свае га ла сы ад да лі 26 вы бар шчы каў.

Уво гу ле на ўчас так для га ла са ван ня ў Па ка лю бі чах мо гуць прый-

сці 2893 ча ла ве кі. Ме на ві та столь кі проз ві шчаў зна чыц ца ў спі сах 

участ ко вай ка мі сіі.

З мо ман ту ад крыц ця вы бар ча га ўчаст ка на дру гі дзень да тэр мі но ва га 
га ла са ван ня ў за лу, дзе ар га ні за ва ны пра цэс вы ба раў, ста біль на за хо-
дзяць вы бар шчы кі. Ста лыя лю дзі — пе ра важ на ў ме ды цын скіх мас ках. 
Не ка то рыя ка рыс та юц ца дэзын фек та ра мі на ўва хо дзе. Да рэ чы, у ка-
бін ках для га ла са ван ня час ад ча су пра во дзіц ца са ні тар ная апра цоў ка 
па верх няў. Чле ны ўчаст ко вай ка мі сіі так са ма ў ме ды цын скіх мас ках.

Ня гле дзя чы на тое, што да во дзіц ца камунікаваць «праз па вяз ку», 
тыя, хто пра га ла са ваў і вы ка наў гра мад скі аба вя зак, па кі да юць учас-
так у доб рым на строі.

— Га ла са ваць ха джу заў сё ды. Гэ та наш аба вя зак, я так лі чу, — тлу-
ма чыць улас ную ма ты ва цыю жы хар ка аг ра га рад ка Па ка лю бі чы Лю боў 
Ска ма ро ха ва.

Жан чы на ад зна чае, што яе за да валь ня юць ар га ні за цыя і ўмо вы, 
якія ство ра ны для вы бар шчы каў на ўчаст ках для га ла-
са ван ня.
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• Рэс пуб лі кан скі пед-

са вет прой дзе ў жніў ні ў 

Пін ску.

• «Бе ла русь ка лій» у лі-
пе ні аб на віў рэ кор ды па 
зда бы чы ру ды і вы пус ку 
ўгна ен няў.

• Аб ноў ле ны па мят ны 

знак ах вя рам Ха ла кос ту 

ад кры ты ў Дуб роў не.

• У ра ё не пя та га фор-
та пад Брэс там вы яві-
лі бо епры па сы, якія 
праляжалі ў зямлі некалькі 
дзесяцігоддзяў .

• Бе ла русь у жніў ні за-

ку піць 1,21 міль ё на тон 

ра сій скай наф ты.

• Бе ла рус кіх ап тэ ка-
раў па ча лі стра ха ваць ад 
COVІD-19.

• Спарт смен кі «Мінска» 

ста лі ўла даль ні ца мі Куб-

ка Бе ла ру сі па ха кеі на 

тра ве.

КОРАТКА

Са Зва ро ту чле наў 

Рэс пуб лі кан ска га 

Са ве та ве тэ ра наў 

да гра ма дзян Бе ла ру сі:

«Мы за клі ка ем звяр нуць 
ува гу ма ла до га 
па ка лен ня бе ла ру саў 
на не аб ход насць ца ніць 
тое, што яны ма юць, 
не пад да вац ца на за клі кі 
да раз бу рэн ня та го, 
што ство ра на вя лі кай 
пра цай ста рэй ша га 
па ка лен ня, пра цяг нуць 
раз віц цё на шай кра і ны 
дзе ля свет лай бу ду чы ні. 
Ня хай наш жыц цё вы шлях, 
до свед і муд расць ста нуць 
для на шых на шчад каў 
ары ен ці рам, на го дай 
спы ніц ца і за ду мац ца 
пра са праўд ныя 
каш тоў нас ці — 
маг чы масць пры маць 
ра шэн не аб улас ным 
лё се без уплы ву звон ку, 
мір на жыць, пра ца ваць, 
раз ві вац ца, га да ваць 
но вае па ка лен не ў сва ёй 
не за леж най, мір най 
кра і не».

ЦЫТАТА ДНЯ
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Па па лі чкахПа па лі чках

Дзе сяць пы тан няў 
пра крэ ды ты,

або Што трэ ба ве даць аб крэ ды це, 
каб ён стаў срод кам рэа лі за цыі мэт, 

а не ця жа рам на пля чах
Пра што аба вяз ко ва трэ ба па ду маць пе рад тым, як браць на 

ся бе фі нан са выя аба вя за цель ствы пе рад бан кам? Як аца ніць 

свае маг чы мас ці? І ў якім вы пад ку ў крэ ды це вам ад мо вяць? 

Па ад ка зы на гэ тыя і ін шыя пы тан ні мы звяр ну лі ся да на чаль-

ніка ад дзе ла фі нан са вай аду ка ва нас ці ўпраў лен ня ін фар ма цыі 

і гра мад скіх су вя зяў На цы я наль на га бан ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Юліі СА КО ВІЧ.

— Як ча ла ве ку аца ніць, ці ра зум на для яго ў тых ці ін шых аб-

ста ві нах браць крэ дыт?

— У якім вы пад ку вы б ні вы ра шы лі ска рыс тац ца крэ ды там, трэ ба 
доб ра ўсве дам ляць: яго не аб ход на вяр таць стро га ў ад па вед нас ці з 

умо ва мі крэ дыт на га да га во ра, а так-
са ма вы пла ціць бан ку пра цэн ты за 
ка ры стан не крэ дыт ны мі гра шы ма. 
Та му вель мі важ на рэ аль на аца ніць, 
на коль кі ста біль ныя ва шы да хо ды і ці 
змо жа це вы свое ча со ва і ў поў най ме-
ры ажыц цяў ляць пла ця жы па крэ дыт-
ным да га во ры. Па ду май це і кры тыч-
на аца ні це не аб ход насць зва ро ту па 
крэ дыт. Па жа да на, каб ён браў ся на 
са праў ды не ад клад ныя 
і аб грун та ва ныя мэ ты. СТАР. 4СТАР. 4
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Пра ме ла выя кар' е ры ў Ваў ка выс кім ра ё не Гро дзен шчы ны, 
якія на зы ва юць няй на чай як бе ла рус кія Маль ды вы, ве да юць мно гія 
жы ха ры на шай кра і ны. Але, аказ ва ец ца, па доб ная эк зо ты ка ёсць у нас 
і на ўскрай ку Па лес ся, у Лю бан скім ра ё не. У лет нія дні мно гія не толь кі 
мяс цо выя жы ха ры, але і пры ез джыя са Ста ра да рож ска га, Слуц ка га, 
Баб руй ска га ра ё наў і на ват з Мін ска спя ша юц ца ад па чыць на бе ра гах 
кар' е раў, ко лер ва ды ў якіх бі ру зо вы, бы на тых да лё кіх цёп лых аст ра вах.

Па да рож жа на «Маль ды вы»Па да рож жа на «Маль ды вы»


