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• Ме ма ры яль ная дош-

ка Ва сi лю Бы ка ву ад кры-

та ва ўкра iн скiм ся ле Вя-

лi кая Се вя рын ка.

• Ма гут насць уста но вак 

ад наў ляль ных кры нiц энер-

гii ў Бе ла ру сi да 2025 го да 

па вя лi чыц ца ў 1,5 ра за.

• Ка ля 200 за явак па сту-

пi ла на кi тай ска-бе ла рус кi 

ма ла дзёж ны кон курс iна-

ва цый ных пра ек таў.

• Iм план тант для пра-

ду хi лен ня пе ра ло му шый кi 

сцяг на рас пра цоў ва юць ву-

чо ныя БДУ.

• У Бе ла веж скай пу-

шчы знай шлi рэд кi грыб. 

Гэ та за не се ны ў Чыр во-

ную кнi гу Бе ла ру сi грыб-

па ра со нiк дзя во чы. Да 

ця пе раш ня га ча су ў кра i-

не бы ло вя до ма тры мес-

цы яго рос ту.

КОРАТКА

У бу ду чым бе ла ру сы мо гуць 

раз лiч ваць на атры ман не ўсiх 

дзяр жаў ных па слуг i да ве дак 

праз iн тэр нэт. А ўжо з но ва га 

го да ў кож на га з'я вiц ца ўлас-

ны элект рон ны лiч ба вы под-

пiс i ан лайн-ка бi нет, не за леж-

на ад жа дан ня ка рыс таль нi ка. 

Апош нi па пя ро вы бе ла рус кi 

паш парт вы да дуць 31 снеж-

ня 2020-га. Як кра i на пе ра хо-

дзiць на элект рон ныя ад но сi-

ны i дзярж па слу гi, рас ка за лi 

спе цы я лiс ты.

ЛIЧ БА ВЫ ЧА ЛА ВЕК
Цал кам змя нiць сi ту а цыю ў 

га лi не элект рон ных па слуг, мяр-

ку юць спе цы я лiс ты, да па мо жа 

ўка ра нен не Бе ла рус кай iн тэ гра-

ва най сэр вiс на-раз лi ко вай сiс тэ-

мы (БIСРС) — комп лек су iн фар-

ма цый ных сiс тэм i рэ сур саў для 

iдэн ты фi ка цыi спа жыў цоў (фi зiч-

ных i юры дыч ных асоб) з пры мя-

нен нем iдэн ты фi ка цый ных кар так 

(ID-кар так) з мэ тай ака зан ня iм 

элект рон ных па слуг, у тым лi ку 

ад мi нiст ра цый ных пра цэ дур.

З 1 сту дзе ня 2021 го да нi во дзiн 

бе ла рус не змо жа атры маць ста-

ры ўзор паш пар та. Ка лi да ку мент 

трэ ба бу дзе змя нiць цi атры маць 

но вы, ча ла ве ку да дуць ужо два 

дакументы: для ад но сiн унут ры Бе-

ла ру сi — ID-карт ку, а для выезду 

і ка ры стан ня па-за ме жа мi нашай 

краіны — біяметрычны пашпарт.

— Бе ла русь пры ня ла ў гэ-

тым кi рун ку сур' ёз нае ра шэн не. 

Кож ны, хто атрым лi вае ID-карт ку, 

аў та ма тыч на на бы вае элект рон-

ны лiч ба вы подп iс з 10-га до вым 

тэр мi нам пры дат нас цi. Гэ та да-

зво лiць нам атры маць «лiч ба ва га 

ча ла ве ка», — упэў не ны Сяр гей 

РУД НЕЎ, пер шы на мес нiк ды-

рэк та ра На цы я наль на га цэнт ра 

элект рон ных па слуг. — Сён ня 

над гэ тым пра ек там пра цуе больш 

за 50 дзярж ор га наў і арганізацый. 

У кра i не ня ма нi вод най сфе ры 

дзей нас цi, дзе б нi па тра ба ва ла ся 

асо ба гра ма дзя нi на. Усе пра цэ сы 

па чы на юц ца з ID-ну ма ра.

На ID-карт цы бу дуць са бра ныя 

да ныя, якiя прак тыч на нi ко лi не мя-

ня юц ца: да та на ра джэн ня, iмя, iмя 

па баць ку, проз вi шча, пол. Ас тат-

нiя звест кi пра ча ла ве ка до сыць 

змен лi выя. Сён ня ты за му жам, 

заўт ра — не, сён ня ў ад ным мес цы 

пра цу еш, заўт ра ў iн шым, сён ня 

ў ця бе ад но дзi ця, заўт ра — два. 

I гэ тую ды на мiч ную iн фар ма цыю 

пра пiс ваць на ID-карт-

ках не бу дуць. СТАР.4СТАР.4

Са мая свя тая Са мая свя тая 
мi сiя на Зям лiмi сiя на Зям лi

Лiч ба вi за цыяЛiч ба вi за цыя

Эпо ха па пя ро вых паш пар тоў 
за кан чва ец ца 

З 1 сту дзе ня за мест iх бу дуць вы да вац ца ID-карт кi

Да ра гiя су ай чын нi цы!
Ад усёй ду шы вiн шую вас з Днём ма цi.
Са мая свя тая мi сiя на Зям лi — ма ця рын ства. Гэ та 

вя лi кае шчас це — да рыць жыц цё i ба чыць сваё пра-
даў жэн не ў на ступ ных па ка лен нях. Гэ та са праўд ны 
подз вiг, якi жан чы на здзяйс няе з ве лi зар най лю боўю, 
цярп лi вас цю i пя шчо тай, пры свя ча ю чы ўсё сваё жыц-
цё дзе цям.

Вы со кая i ад каз ная ро ля ма цi ў за ха ван нi спрад-
веч ных тра ды цый. З сем' яў, у якiх баць кi ву чаць 
сва iм пры кла дам ша на ваць ста рэй шыя па ка лен-
нi, га на рыц ца гiс то ры яй i да сяг нен ня мi кра i ны, па-
ва жаць на цы я наль ную куль ту ру i лю бiць род ную 
зям лю, фар мi ру ец ца ду хоў на моц ны не за леж ны 
на род.

Асаб лi выя сло вы ўдзяч нас цi ў гэ ты дзень — шмат-
дзет ным ма цi. Дзя ку ю чы вам пра даў жа ец ца на ша 
гiс то рыя, i мы з упэў не нас цю гля дзiм у бу ду чы ню Бе-
ла ру сi. Дзяр жа ва заў сё ды бу дзе аказ ваць пад трым-
ку ва шым сем' ям, ства раць найлеп шыя ўмо вы для 
жан чын, якiя га ду юць дзя цей i ак тыў на рэа лi зу юць 
ся бе ў са цы яль най i пра фе сiй най сфе рах.

На шы да ра гiя ма мы! Пры мi це нiз кi па клон за ва шы 
пра цу, кло пат i бяс кон цую ма ця рын скую лю боў.

Жа даю вам i ва шым блiз кiм зда роўя, шчас ця i 
даб ра бы ту.

Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Жы хар ка па сёл ка 
Мi ха на вi чы Мiнск ага ра ё на 
На тал ля ЛЯЎ КОЎ СКАЯ — 
ма ту ля дзвюх цу доў ных 
дзяў чы нак — Зла ты i 
Ва сi лi ны. Гэ ты зды мак быў 
зроб ле ны ў Мi ха на вiц кiм 
До ме фальк ло ру, на 
ба зе яко га iс нуе ўзор ны 
фальк лор ны ан самбль 
«Ка лы хан ка». 
У свой час На тал ля, ка лi 
бы ла дзяў чын кай, пры бя га ла 
сю ды, ву чы ла тра ды цый ныя 
пес нi i гуль нi, спя ва ла 
i вы сту па ла на кан цэр тах 
i ў сяб роў скiм ко ле. Лю боў 
да на род най куль ту ры 
за ста ла ся ў ёй на дзей ным 
ду хоў ным пад мур кам, 
i не здар ма сва iх да чок 
На тал ля Вiк та раў на так са ма 
пры во дзiць у «Ка лы хан ку», 
да лу чае iх да спрад веч ных 
кры нiц.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 
фо та аў та ра.
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