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• Па мяць аб спа ле ных у 

га ды вай ны вёс ках Го мель-

скай воб лас ці ўве ка ве чаць 

у ме ма ры я ле ў Оле.

• Мед та ва ры са скон ча-

ным тэр мі нам за хоў ван ня 

па ста ві лі ў адзін з РНПЦ.

• Банк раз віц ця вы дасць 

да Br82,8 млн крэ ды таў на 

бу даў ніц тва і ра монт мяс-

цо вых да рог.

• У Гру зіі па мёр рэ жы-

сёр Ге ор гій Шэн ге лая.

• Усе ві ды плас ты ка ва га 

по су ду ў аб' ек тах гра мад-

ска га хар ча ван ня мо гуць 

за ба ра ніць з 2023 го да.

• Коль касць здзе лак 

куп лі-про да жу ква тэр у 

Мін ску ў сту дзе ні зні зі-

ла ся амаль на тра ці ну.

• Груз чык вы краў на ма-

зыр скім прад пры ем стве 

амаль 2 то ны дыз па лі ва.

КОРАТКА

Юрый МІК СЮК, 

ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га 

ін сты ту та кант ро лю ве даў:

«Пры рас пра цоў цы 
тэс та вых за дан няў 
мы заў сё ды пры цяг ва ем 
вы со ка ква лі фі ка ва ных 
аў та раў — гэ та звы чай на 
на стаў ні кі-прак ты кі. 
За тым тэс та выя за дан ні 
пра хо дзяць шмат 
ста дый унут ра най 
і знеш няй экс пер ты зы. 
У вы ні ку мы га то выя 
прад ста віць ін фар ма цыю, 
у якім пад руч ні ку, 
у якім па ра гра фе, на якой 
ста рон цы раз гле джа на 
тая ці ін шая тэ ма, 
якая да зва ляе ра шыць 
гэ тае за дан не і за рам кі 
якой яно не вы хо дзіць. 
І не вар та спра ба ваць 
ад га даць пра віль ны ад каз. 
Ве ра год насць угад ван ня 
фак тыч на зве дзе на да ну ля. 
Та му за клі каю 
абі ту ры ен таў 
на строй вац ца на 
доб ра сум лен ную пра цу. 
Трэ ба пры хо дзіць 
і па каз ваць свае ве ды. 
І той, хто бу дзе лепш 
пад рых та ва ны,  
і атры мае больш ба лаў».
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КАС ТЫН ГІ 
СКОН ЧА НЫ:
як пра хо дзі лі ад бо ры 

«Міс Бе ла русь — 2020»

На цы я наль ны кон курс пры га жос ці ста віць рэ кор ды. Больш за 

дзве ты ся чы кі ла мет раў пра еха лі ар га ні за та ры, за зір нуў шы 

ў 126 рэ гі ё наў кра і ны ў по шу ку не толь кі са мых пры ваб ных і 

аба яль ных, але і са мых ра зум ных, та ле на ві тых, спар тыў ных, 

са цы яль на ак тыў ных, мэ та на кі ра ва ных — тых, хто на са мрэч 

мо жа з год нас цю пры ме рыць і нес ці ка ро ну но вай «Міс Бе ла-

русь». Да рэ чы, но вай у 12-м се зо не кон кур су бу дзе і са ма ка-

ро на, ды зайн якой не змя няў ся з 2004 го да, — экс пер ты вы бі ра-

юць па між тры ма ва ры ян та мі га лоў най уз на га ро ды 

з бе ла га зо ла та, та па заў і фі я ні таў.
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Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы

Элект рон ныя пла ця жы, 
ба за вы раз лі ко вы ра ху нак 

і ін шае
У на ступ ным го дзе ра бот ні кі прад пры ем стваў 

змо гуць са ма стой на вы бі раць банк 
для зар плат на га аб слу гоў ван ня?

Пе рад тым як з га ла вой аку нуц ца ў тэ му элект рон ных пла ця жоў, 

на чаль нік Га лоў на га ўпраў лен ня пла цеж най сіс тэ мы і ліч ба вых 

тэх на ло гій Нац бан ка Тац ця на РУС КЕ ВІЧ па ве да мі ла аб тым, 

што пра ект за ко на «Аб пла цеж ных сіс тэ мах і пла цеж ных па-

слу гах» пла ну юць раз гле дзець у пер шым чы тан ні на вяс но вай 

се сіі пар ла мен та.

Пе ра ка наць, каб не спаз ніц ца
«Яшчэ 7 лю та га ра бот ні кі Нац бан ка рас ка за лі чле нам Са ве та Рэс-

пуб лі кі і дэ пу та там Па ла ты прад стаў ні коў пра наш за кон. Ця пер да ку-

мент пра хо дзіць апош нія кро кі ў На цы я наль ным цэнт ры за ка на даў ства 

і пра ва вых да сле да ван няў. Прын цы по выя па зі цыі ўзгод не ныя. Мы 

спа дзя ём ся, што ў пер шым чы тан ні за кон вый дзе ў гэ тую се сію», — 

ад зна чы ла Тац ця на Рус ке віч.

Па вод ле яе слоў, ця пер хут кі мі тэм па мі рас пра цоў ва юц ца пад за-

кон ныя ак ты, каб не ад цяг ваць час ус туп лен ня за ко на ў сі лу. «Да та го 

мо ман ту, ка лі ў пар ла мен це цал кам пры муць за кон, пад за кон ныя ак ты 

ўжо бу дуць га то выя і мож на бу дзе ад ра зу ж за пус каць яго ў жыц цё», — 

за ўва жы ла экс перт. Акра мя та го, яна звяр ну ла ўва гу на тое, што з'яў-

лен не за ко на па спры яе па ляп шэн ню і па тан нен ню пра цы элект рон ных 

сэр ві саў, якія ўжо ёсць на рын ку. Так са ма ён да зво ліць з'я віц ца ў 

нас ана ла гам та кіх пля цо вак, як Аlіехрrеss, Bооkіng.соm, 

Ubеr і Yаndех. СТАР. 4

Час лаў і Ва лян ці на ЛЫ БА НО ВІ ЧЫ жы вуць по бач са ста ліч ным 

Ло шыц кім пар кам і кож ны дзень пры хо дзяць сю ды на пра гул кі, 

най час цей — прай сці ся па скан ды наў скай ме то ды цы. 

Зі мою, ка лі снег ля жыць на але ях і ў ста рым са дзе, Час лаў 

Ба ляс ла ва віч і Ва лян ці на Мі хай лаў на — на лыж ні. 

Яму — во сем дзе сят сем, ёй — во сем дзе сят. Роў на шэсць дзя сят 

га доў та му яны, ма ла дыя пра цаў ні кі кам воль на га кам бі на та, 

па зна ё мі лі ся ме на ві та тут у час лыж най пра гул кі. Ста лі 

сяб ра ваць, ства ры лі сям'ю, заў сё ды ўдзель ні ча лі ў мас тац кай 

са ма дзей нас ці прад пры ем ства, вы сту па лі на спар тыў ных 

спа бор ніц твах. А як вый шлі на пен сію, зноў у парк — па зда роўе!

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ПА ХОД ПА ЗДА РОЎЕ


