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Ула дзі мір ДА МА НЕЎ СКІ, 

стар шы ня Ма гі лёў ска га 

абл вы кан ка ма:

«За не пра цяг лы пе ры яд 
ста наў лен ня дзяр жа вы 
на ша кра і на пры зна на як 
паў на праў ны прад стаў нік 
су свет най су поль нас ці. Мы 
сён ня га во рым на са мым 
вы со кім уз роў ні аб сва іх 
по гля дах на су свет ную 
эка но мі ку і па лі ты ку, 
па зі цы я ну ем кра і ну на 
між на род най арэ не як 
мі ра лю бі вую дзяр жа ву, якая 
хо ча вы бу доў ваць ад но сі ны з 
усі мі на раў на праў ных умо вах 
і не на шко ду са бе. Ка лі на ша 
мо ладзь, на прык лад алім пій цы, 
да каз вае, што мы са праў ды 
шмат мо жам, што ў сва ім 
раз віц ці мо жам кан ку ры ра ваць 
з буй ны мі дзяр жа ва мі, гэ та 
вы клі кае па ва гу і па вы шае 
аў та ры тэт кра і ны. Су час ная 
мо ладзь здоль ная мя няць 
жыц цё кра і ны да леп ша га 
і ўно сіць знач ны ўклад у яе 
раз віц цё».
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СТАР. 5

Суседзі 
ў вялікім 
горадзе…

СТАР. 4

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    - 2° 
Віцебск    - 5°
Гомель    - 3°  
Гродна     -2° 
Магілёў    - 6° 
Мінск    - 4° 

Ці можа 
пракарміць 

любімая справа?

Як абараніць 
пенсіянераў 
ад махляроў?

Ідзе падпіска на «Звязду» на II квартал 2018 года!
ПАДПІШЫСЯ І ВЫЙГРАЙ КАРЫСНЫЯ ПРЫЗЫ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  

А КРЭ ДЫТ 
МО ГУЦЬ 
І НЕ ДАЦЬ

Пра асаб лі вас ці крэ ды та ван ня пен сі я не раў 
і ўла даль ні каў аса біс тых 
пад соб ных гас па да рак

Дзесь ці ме сяц та му адзін мой зна ё мы вы ра шыў ку піць 

са бе ня тан ную ма шы ну. Звяр нуў ся ў банк па гро шы. 

А яму там ад мо ві лі, та му што да хо ды ў яго ёсць, але яны 

не па цвер джа ны да ку мен таль на. У ін шым бе ла рус кім 

бан ку крэ дыт усё ж та кі да лі, праў да, за па тра ба ва лі ба-

га та га па ру чы це ля...

Па ка мен та рый сі ту а цыі мы звяр ну лі ся ў Аса цы я цыю 

бе ла рус кіх бан каў. Ад іх мы атры ма лі пад ра бяз ны ад каз 

на гэ тае пы тан не і не толь кі.

Да хо ду на па пе ры ня ма — і гро шай ня ма
Аказ ва ец ца, згод на з за ка на даў ствам на шы мі бан ка мі рас-

пра ца ва ны і за цвер джа ны ла каль ныя нар ма тыў ныя пра ва выя 
ак ты, у якіх пра ду гледж ва юц ца аба вяз ко выя ўмо вы і па ра дак 
вы дзя лен ня гра шо вых срод каў і іх вяр тан ня. Там жа пра пі са ны
пра цэ ду ра пры няц ця ра шэн ня аб вы дзя лен ні гра шо вых срод каў, 
па ра дак вы зна чэн ня пра ва здоль нас ці і ацэн кі крэ ды та здоль нас-
ці па тэн цый на га крэ ды та атры маль ні ка, а так са ма пе ра лік прад-
стаў ля е мых ім да ку мен таў для атры ман ня крэ ды ту 
да за клю чэн ня крэ дыт на га да га во ра.

Праб ле ма і ра шэн неПраб ле ма і ра шэн не  

Зуб ры сы хо дзяць, 
трэ ба іх вяр нуць

Як пра ект «Вет ландс» пла нуе за хоў ваць рэд кія ві ды жы вёл, 
і на вош та нам па трэб ны га ланд скія тар па ны

На лі боц кая пу шча — пер шае ў Бе ла ру сі мес ца, дзе ў свой час бы ла 

ство ра на па пу ля цыя зуб роў, якія жы вуць на во лі (да гэ туль рэд кіх 

жы вёл тры ма лі ў валь е рах). І ка лі 20 га доў та му яна бес пе ра пын на 

рас ла, то сён ня па каз чы кі на ра джаль нас ці зні зі лі ся да ну ля. Акра мя 

та го, жы вё лы па ча лі па кі даць ляс ны ма сіў і вы хо дзіць «у лю дзі». 

Пры чын та кіх змен не каль кі, але асноў ныя — не да хоп ежы 
і за рас тан не тэ ры то рый, на якіх зуб ры па свяц ца, упэў не ны 
спе цы я ліс ты. СТАР. 4

ВЯС НЕ — ДА РО ГУ! ВЯС НЕ — ДА РО ГУ! 
АД РА МАН ТА ВА НУЮАД РА МАН ТА ВА НУЮ
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Ра бот ні кі да рож на-экс плу а та цый на га ка му наль на га 

ўні тар на га прад пры ем ства «Ра маў та дар» Каст рыч ніц ка га ра ё на Мін ска 

пра цу юць над ямач ным ра мон там ву лі цы Ма гі лёў скай. 

Да пер шага мая бя гу ча га го да да рож ні кам па стаў ле на за да ча 

пры вес ці да ро гі і ву лі цы ра ё на ў на леж ны стан.
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