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СТАР. 12

Разьбяная 
ліштва – сусвет 
на тваім акне

СТАР. 13

«Еўрабачанне – 
2017»: здзівіць 
і «адарвацца»

Ідзе падпіска на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2017 года!

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Анд рэй КА БЯ КОЎ, 
прэм' ер-мі ністр

«Кі раў ніц тва кам па ній звяр тае 
ўва гу ўра да на ад но іс тот нае 
пы тан не — маг чы масць 
пры цяг нен ня крэ дыт ных 
срод каў па як ма га больш ніз кіх 
крэ дыт ных стаў ках. Гэ та 
агуль на эка на міч ная праб ле ма, 
якая па тра буе вы ра шэн ня. 
Урад пас ля доў на вы ра шае 
гэ тую за да чу. Па но вых 
крэ ды тах, якія вы да юц ца ў 
бе ла рус кіх руб лях, на па ча так 
го да пра цэнт ная стаў ка 
бы ла ка ля 33%, ця пер гэ та 
21—22%. Ёсць цэ лы шэ раг 
прад пры ем стваў, у якіх стаў ка 
знач на мен шая — 17—18%. 
За да ча за клю ча ец ца ў тым, 
каб да кан ца на ступ на га го да 
гэ тыя 17—18% га да вых бы лі 
для ўсіх тых, ка го мож на 
крэ ды та ваць».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 9

Мінск 
не згубіць свой 

«Вянок»
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СНЕЖАНЬСКІ «ЎРАДЖАЙ»СНЕЖАНЬСКІ «ЎРАДЖАЙ»

БАНК ПРА ВА
НЦПІ за бяс печ вае ста біль нае раз віц цё 

дзяр жаў най сіс тэ мы пра ва вой ін фар ма цыі
Пер шая ня дзе ля снеж ня — тра ды цый на свя точ ная для ўсіх пра-
фе сій ных юрыс таў. На пя рэ дад ні гэ тай да ты «Звяз да» па га ва ры ла 
з ды рэк та рам На цы я наль на га цэнт ра пра ва вой ін фар ма цыі, кан-
ды да там юры дыч ных на вук, да цэн там Яў ге нам КА ВА ЛЕН КАМ 
пра пра ва вую ін фар ма ты за цыю ў кра і не і ро лю, якую ады гры вае 
ў Бе ла ру сі пад на ча ле ная яму ар га ні за цыя.

— Яў ген Іо сі фа віч, най перш рас ка жы це, якія функ цыі ўскла дзе ны 
на На цы я наль ны цэнтр пра ва вой ін фар ма цыі?

— На цы я наль ны цэнтр пра ва вой ін фар ма цыі — гэ та цэнт раль ная на ву ко-
ва-прак тыч ная ар га ні за цыя, якая ажыц цяў ляе збор, улік, апра цоў ку, за ха ван-
не, сіс тэ ма ты за цыю і ак ту а лі за цыю эта лон най пра ва вой ін фар ма цыі, яе рас-
паў сюдж ван не. Ін шы мі сло ва мі, за бяс печ вае функ цы я на ван не 
і раз віц цё дзяр жаў най сіс тэ мы пра ва вой ін фар ма цыі. СТАР.  4
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Са цы яль ныя пра ек тыСа цы яль ныя пра ек ты  ��

За ПРА ГРА МА ваць 
на жыц цё

Для ін ва лі даў ство раць ІТ-кур сы 
і да па мо гуць знай сці прэ стыж ную ра бо ту

На ста ліч ным кір ма шы ва кан сій, што пра хо дзіў у ліс та па дзе, у 
сек цыі «За ня тасць без ме жаў» пра па ноў ва лі ра бо ту ін ва лі дам. Іх 
га то вы бы лі ўлад ка ваць дыс пет ча ра мі, сан тэх ні ка мі, ад мі ніст ра та-
ра мі вэб-сер ве ра. Ге роі гэ та га ма тэ ры я лу ўпэў не ны: спіс пра фе сій, 
дзе мо жа ся бе пра явіць ча ла век з асаб лі вас ця мі ў раз віц ці, ку ды 
боль шы. І га то вы да па маг чы ін-
шым знай сці ра бо ту. На сё лет нім 
кон кур се са цы яль ных пра ек таў 
Socіal Weekend прэ зен ту юць ад-
ра зу два аду ка цый ныя кур сы для 
лю дзей з ін ва лід нас цю.

«НАС АРЫ ЕН ТУ ЮЦЬ 
НА ЗА ВОД»

Ня даў на Мак сім МОЛ НАР атры маў 

прэ стыж ную пра фе сію — 3D-ды зай нер. 

Ця пер хло пец спра буе ўлад ка вац ца на 

ра бо ту: ад на аме ры кан ская фір ма вы-

сла ла яму тэс та вае за дан не. Пры зна-

ец ца, што ў ідэа ле ха цеў бы пра ца ваць 

у гуль ня вой сфе ры, у кам па ніі, дзе ў ка-

лек ты ве ёсць лю дзі, якія 
чу юць і якія не. СТАР. 7

У Ма зыр скім до след ным ляс га се ва ўсю рых ту юц-У Ма зыр скім до след ным ляс га се ва ўсю рых ту юц-
ца да на ва год ніх свят. У спе цы я лі за ва ным га да валь-ца да на ва год ніх свят. У спе цы я лі за ва ным га да валь-
ні ку Сла бад ско га до след на-вы твор ча га ляс ніц тва, ні ку Сла бад ско га до след на-вы твор ча га ляс ніц тва, 
дзе вы рошч ва ец ца больш за тры ты ся чы са джан цаў, дзе вы рошч ва ец ца больш за тры ты ся чы са джан цаў, 
па ча лі ад бор і сар та ван не дрэў цаў, каб на пя рэ дад ні па ча лі ад бор і сар та ван не дрэў цаў, каб на пя рэ дад ні 
Но ва га го да мож на бы ло апе ра тыў на вы сек чы і пра-Но ва га го да мож на бы ло апе ра тыў на вы сек чы і пра-
па на ваць ел кі ў про даж. Зя лё ныя пры га жу ні па едуць па на ваць ел кі ў про даж. Зя лё ныя пры га жу ні па едуць 
ад сюль у Ма зыр, Го мель, Ка лін ка ві чы. У май стра ад сюль у Ма зыр, Го мель, Ка лін ка ві чы. У май стра 
ле су Ма рыі ле су Ма рыі КА ЧЭ НІКА ЧЭ НІ, якая пра цуе на ад бо ры, доб ры , якая пра цуе на ад бо ры, доб ры 
на строй: яна ве дае, што яе га да ван цы пры ня суць на строй: яна ве дае, што яе га да ван цы пры ня суць 
лю дзям ра дасць.лю дзям ра дасць.


