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ЭЛІТ НЫ 
РАЎНД ЛІ ГІ 

ЧЭМ ПІ Ё НАЎ...
па мі ні-фут бо ле стар та ваў 

у мін скім па ла цы спор ту 

«Уруч ча». Спа бор ніц твы та ко га 

ўзроў ню бе ла рус кая ста лі ца 

пры мае ўпер шы ню.

У стар та вым мат чы чэм пі ён Бе ла-

русі мін ская «Ста лі ца» пры ма ла ўкра ін-

скі «Хер сон». Сён ня мін ча не згу ля юць 

са «Спар тай», а 23 ліс та па да за вер-

шаць тур нір мат чам з «Бар се ло най».

Скла ды ас тат ніх квар тэ таў эліт на га 

раў нда ква лі фі ка цыі Лі гі чэм пі ё наў вы-

гля да юць на ступ ным чы нам:

А — КПРФ (Маск ва, Ра сія), «До ба-

вец» (Сла ве нія), «Ха ле-Га а ік» (Бель-

гія), «Мос тар» (Бос нія і Гер ца га ві на);

В — «Цю мень» (Ра сія), «Спор тынг» 

(Лі са бон, Пар ту га лія), «Но ва Врі е ме» 

(Ма кар ска, Хар ва тыя), «Аят» (Руд ны, 

Ка зах стан);

С — «Кай рат» (Ал ма ты, Ка зах стан), 

«Бен фі ка» (Лі са бон, Пар ту га лія), «Пе-

за ра» (Іта лія), «Мур сія» (Іс па нія).

У «Фі нал ча ты рох» вый дуць толь кі 

пе ра мож цы квар тэ таў. Ад зна чым, што 

бе ла рус кія клу бы яшчэ ні ра зу не трап-

ля лі ў вы ра шаль ную ста дыю гэ тых спа-

бор ніц тваў. Дзе ю чым пе ра мож цам Лі гі 

чэм пі ё наў па мі ні-фут бо ле з'яў ля ец ца 

пар ту галь скі «Спор тынг».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Не па срэд на ў На цы я-

наль ным аэ ра пор це Мінск 

для афарм лен ня чэ ка на 

вяр тан не гэ тых сум па та кой 

сіс тэ ме мыт ныя ор га ны рэ-

ка мен ду юць за рэ зер ва ваць 

15—20 хві лін. Пры вы ва зе 

та ва раў у ба га жы авія па са-

жы рам да зда чы апошняга 

не аб ход на за пра сіць па тэ-

ле фо не су пра цоў ні каў мыт-

ных ор га наў для пра хо джан-

ня мыт на га кант ро лю ў пер-

шым сек та ры вы ле ту ка ля 

мес ца зда чы не га ба рыт на га 

ба га жу. У тым вы пад ку, ка лі 

та ва ры вы во зяц ца ў руч ной 

па кла жы, пры пра хо джан ні 

мыт на га кант ро лю не аб ход-

на прай сці ў «чыр во ны» ка-

лі дор. Су пра цоў ні кі мыт ных 

ор га наў ідэн ты фі ку юць та-

вар, зве раць яго з прад стаў-

ле ны мі да ку мен та мі і ўня-

суць не аб ход ныя ад зна кі ў 

чэ кі, а так са ма рас кажуць, 

ку ды трэ ба звяр нуц ца для 

вяр тан ня срод каў у рам ках 

сіс тэ мы Tах Frее.

Экс пер ты мыт на га сэр ві-

су тлу ма чаць, што па слу га 

Tах Frее да зва ляе сэ ка но-

міць на па куп ках, зроб ле ных 

у кра мах на шай кра і ны, не-

рэ зі дэн там ЕА ЭС. Зга да ная 

па слу га пра ду гледж вае вяр-

тан не 15 % ад су мы па куп кі 

без ПДВ, акра мя та го, рас-

паў сюдж ва ец ца на ўсе та ва-

ры, якія аб кла да юц ца та кім 

па дат кам па стаў цы 20 %, 

і да ступ ная пры куп лі на су-

му больш за 80 руб лёў на 

пра ця гу ад на го дня ў ад ной 

кра ме — удзель ні ку пра гра-

мы Tах Frее.

Вяр та ец ца па да так на яў-

ны мі гра шы ма толь кі ў бе-

ла рус кіх руб лях. Для гэ та га 

пас ля пра хо джан ня мыт на га 

кант ро лю ў зо не вы ле ту ўсе 

ах вот ныя мо гуць звяр нуц-

ца да спе цы я ліс та «Бел мыт-

сэр ві са» аль бо да ра бот ні ка 

кра мы бяс пош лін на га ганд-

лю «Аэ ра порт Мінск» ТАА 

«Мар кет Лі га» (Dutу Frее). 

Так са ма вяр тан не на яў ны-

мі мож на ажыц ця віць праз 

ад дзя лен ні Бе ла рус бан ка, 

раз ме шча ныя ў пунк тах 

про пус ку на мя жы з Поль-

шчай (Бе рас та ві ца, Бруз-

гі, Каз ло ві чы, Да ма ча ва, 

Пяс чат ка, Вар шаў скі мост), 

Літ вой (Пры вал ка, Бе ня ко-

ні, Ка мен ны Лог, Кат лоў ка), 

Лат ві яй (Гры го раў шчы на, 

Урба ны), Укра і най (Но вая 

Гу та, Но вая Руд ня, Верх ні 

Це ра бя жоў, Мак ра ны).

Каб атры маць пе ра пла-

ча ныя наяўныя, не аб ход на 

бу дзе прад' явіць за поў не-

ны чэк Tах Frее з ка са вым 

чэ кам і мыт най пя чат кай, а 

так са ма паш парт або ін шы 

да ку мент, які яго за мя няе.

Сяр гей КУР КАЧ.

19-га до вая трэ ця курс ні ца Ін сты ту-

та біз не су і ме недж мен ту тэх на ло гій 

БДУ ста віц ца да ўдзе лу ў кон кур се 

вель мі сур' ёз на: «Гэ та не прос та пры-

ехаць, ся бе па ка заць — я ўсве дам ляю, 

што прад стаў ляю кра і ну і маю маг чы-

масць шы рэй рас ка заць пра Бе ла русь 

у све це». Та му рых та вац ца яна па ча-

ла больш чым паў го да та му — рас пы-

та ла па пя рэд нюю ўдзель ні цу Ма рыю 

Ва сі ле віч пра тон ка сці ар га ні за цыі і 

пад вод ныя ка мя ні, якія мо гуць ча каць 

на кон кур се, ак тыў на зай ма ла ся са 

спе цы я ліс та мі На цы я наль най шко лы 

пры га жос ці ха рэа гра фі яй і дэ фі ле, уз-

мац ні ла спар тыў ныя трэ ні роў кі і на ват 

пра бег ла Мін скі паў ма ра фон, пад цяг-

ва ла анг лій скую, рых та ва ла свой даб-

ра чын ны пра ект, пра дум ва ла ма кі яж 

і ўбо ры. Праў да, апош нія два пунк ты 

да вя ло ся пе ра гле дзець: за мест Тай-

лан да, дзе цёп ла і віль гот на, ар га ні за-

та ры пе ра нес лі кон курс у Вя лі ка бры-

та нію, та му ба гаж дзяў чы ны па ця жэў 

прак тыч на ў два ра зы. Уся го ў Лон дан 

Анас та сія па вез ла пяць чамаданаў. 

У іх увайшлі амаль 40 раз на стай ных 

су ке нак, ад паў ся дзён ных да вя чэр ніх, 

10 ды зай нер скіх ка пя лю шы каў і 20 пар 

абут ку, на род ны кас цюм з га лаў ным 

убо рам, су ве ні ры для ар га ні за та раў і 

ўдзель ніц (у тым лі ку зна ка мі ты бе ла-

рус кі зе фір, кас ме ты ка, вы ра бы з іль-

ну), лот для даб ра чын на га аў кцы ё ну, 

бе ла рус кі сцяг і кні га пра сла ву тас ці 

на шай кра і ны і на ват... шаб ля. З ёй 

дзяў чы на вы ка нае та нец для на мі на цыі 

«Міс Та лент». За пэў ні вае, што на огул 

збі ра ец ца ўдзель ні чаць ва ўсіх на мі на-

цы ях і ак тыў нас цях, каб наз ва Бе ла ру сі 

на кон кур се гу ча ла як ма га час цей.

Фі нал «Міс све ту — 2019» ад бу-

дзец ца 14 снеж ня ў вы ста вач ным 

цэнт ры ЕхСеL Lоndоn.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ВА ГА РУЧ НОЙ ПА КЛА ЖЫ 
ПА ВЯ ЛІЧАНА

І ўве дзена брэн да ва ная сіс тэ ма 
та ры фаў на авія бі ле ты

З 18 ліс та па да авія кам па нія «Бел авія» перайшла на 

но вую су час ную струк ту ру та ры фаў, якая да зваляе 

па са жы рам са ма стой на вы бі раць на бор па слуг для 

пе ра лё ту. У рам ках но вай кан цэп цыі пе ра воз чык па-

вя ліч ыў ва гу руч ной па кла жы з 8 да 10 кі ла гра маў, 

па ве дам ляе яго прэс-служ ба.

У но вай сіс тэ ме та ры фаў будуць да ступ ныя без ба гаж-

ныя та ры фы. Коль касць мес цаў і кошт авія бі ле таў у роз ных 

та рыф ных брэн дах вар' і руюц ца ў за леж нас ці ад ёміс тас ці 

па вет ра на га суд на, коль кас ці па са жы раў на рэй се і ін шых 

фак та раў. Роз ні ца па між кош там без ба гаж на га пе ра лё ту і мі-

ні маль ным кош там бі ле та з ба га жом па марш ру це «ту ды-на-

зад» бу дзе скла даць да 65 еў ра ў за леж нас ці ад на прам ку.

Так, на прык лад, мі ні маль ны кошт квіт ка «ту ды-на зад» 

без ба га жу ў Ка лі нінг рад бу дзе па чы нац ца ад 85 еў ра, 

з Мін ска ў Пра гу кошт пе ра воз кі «ту ды-на зад» без ба га жу — 

ад 166 еў ра, з Мін ска ў Кі еў авія бі лет «ту ды-на зад» без ба-

га жу — ад 109 еў ра.

Усе та ры фы авія кам па ніі па дзе ле ныя на пяць груп: «Про-

ма», «Лайт», «Смарт», «Флекс» і «Біз нес».

У та рыф ных брэн дах «Про ма» і «Лайт» пра па ноў ваюц ца 

са мыя да ступ ныя па ца не авія бі ле ты. Абод ва брэн ды да юць 

маг чы масць бяс плат на пе ра вез ці толь кі руч ную па кла жу 

ва гой не больш за 10 кі ла гра маў. Пры не аб ход нас ці куп лі 

да зво лу на пра воз ба га жу кошт пра во зу ад на го ча ма да на 

зні жа ны з 50 да 25 еў ра для на зва ных брэн даў.

У та ры фы гру пы «Смарт» ужо ўклю ча ны бяс плат ны 

пра воз не толь кі ад на го мес ца руч ной па кла жы ва гой да 

10 кі ла гра маў, але і за рэ гіст ра ва на га ба га жу ва гой 

да 23 кі ла гра маў. Та ры фы «Смарт» так са ма пра ду гледж ва-

юць маг чы масць бяс плат на га па пя рэд ня га вы ба ру асоб ных 

ка тэ го рый мес цаў на бор це са ма лё та.

Умо вы та ры фу «Флекс» пра ду гледж ва юць, акра мя бяс-

плат на га пра во зу руч ной па кла жы, бяс плат ны пра воз ад на го 

мес ца ба га жу ва гой да 32 кі ла гра маў. Па слу гі па пя рэд ня га 

вы ба ру мес ца ў са ло не, а так са ма зме ны да ты вы ле ту і вяр-

тан ня бі ле та аказ ва юц ца бяс плат на.

«Біз нес» та рыф уклю чае ў ся бе най боль шую коль касць 

па слуг: бяс плат ны пра воз двух мес цаў руч ной па кла жы ва-

гой не больш за 10 кі ла гра маў кож нае і двух мес цаў за рэ гіст-

ра ва на га ба га жу ва гой да 32 кі ла гра маў кож нае, бяс плат ны 

па пя рэд ні вы бар мес ца на бор це і маг чы масць зме ны і вяр-

тан ня бі ле та да і пас ля вы ле ту . Акра мя та го, авія кам па нія 

пра па нуе па са жы рам, якія ванд ру юць па та ры фе «Біз нес», 

пры яры тэт ную па сад ку, аб слу гоў ван не ў біз нес-за ле і асоб-

ную стой ку рэ гіст ра цыі.

Спар тыў ны рыш ту нак пе ра во зіц ца без да дат ко вай апла-

ты згод на з дзей ны мі пра ві ла мі авія кам па ніі па та ры фах груп 

«Смарт», «Флекс» і «Біз нес».

Но выя пра ві лы та ры фаў рас паў сюдж ва юц ца на авія бі ле ты, 

на бы тыя з 18 ліс та па да ў рам ках но вай та рыф най кан цэп-

цыі. Да квіт коў, аформ ле ных ра ней, пры мя ня юц ца пра ві лы, 

якія дзей ні ча лі на мо мант па куп кі авія бі ле та. У той жа час 

но выя пра ві лы па па ме рах кож на га мес ца руч ной па кла жы 

з 18 ліс та па да пры мя няюц ца да ўсіх авія бі ле таў.

На пра ця гу не доў га ча со ва га пе ры я ду тэс ці ра ван ня авія-

кам па нія бу дзе ўваж лі ва са чыць за апе ра тыў най лік ві да цы яй 

маг чы мых па мы лак, з улі кам атры ма на га во пы ту ўно сіць 

да паў нен ні і змя нен ні ў ра бо ту но вай кан цэп цыі.

У прэс-служ бе авія пе ра воз чы ка так са ма звяр ну лі ўва гу, 

што па без ба гаж ных та ры фах руч ную па кла жу нель га бу-

дзе зда ваць у ба гаж. У су вя зі з гэ тым не аб ход на за гадзя 

азна ё міц ца з пра ві ла мі пра во зу руч ной па кла жы, якія за хоў-

ва юц ца, як і ра ней: за ба ро не ны пра воз усіх вост рых, рэ жу-

чых і ко лю чых прад ме таў, вы бу хо вых рэ чы ваў, сціс ну тых і 

звад ка ва ных га заў. У руч ной па кла жы да зва ля ец ца пра во-

зіць вад ка сці агуль ным аб' ёмам адзін літр ва ўпа коў ках не 

больш за 100 мі лі літ раў. Больш пад ра бяз ную ін фар ма цыю 

аб пра ві лах пра во зу ба га жу мож на знай сці ў раз дзе ле «Ваш 

ба гаж» на сай це belavіa.by.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ін фар ма цыя пра ай чын ны 

каньяк «пай шла ў на род» пад час 

пра вя дзен ня дру го га Між на род-

на га дэ гус та цый на га кон кур су 

«За ла ты ке ліх». Анан са ва ны 

на ме ра пры ем стве ле тась на-

пой двух га до вай вы трым кі ўжо 

прай шоў экс перт ную дэ гус та-

цыю і до сыць хут ка па сту піць у 

роз ніч ны про даж.

На кон кур се амаль ва ўсіх на мі на-

цы ях бы ла прад стаў ле на іна ва цый-

ная бе ла рус кая пра дук цыя. Ся род яе 

ўзо раў — ай чын ны гайст і фрук то вая 

га рэл ка. «Пра ры вам мож на на зваць 

вы твор часць ай чын на га кань я ку. 

Пад крэс лю, што гэ ты на пой у пра мым 

сэн се бе ла рус кі — сы ра ві на і тэх на-

ло гіі мяс цо выя. Цыкл вы твор час ці 

ад куль ты ва цыі ві на град най ла зы да 

раз лі ву пра хо дзіць у на шай кра і не. 

Якасць бе ла рус кіх лі кё ра-га рэ лач ных 

вы ра баў вы со ка аца ні ла экс перт нае 

жу ры. У асно ве гэ та га ў тым лі ку цес-

нае ўза е ма дзе ян не бе ла рус кай на-

ву кі і вы твор цаў. На ле та раз ліч ва ем 

здзі віць пра фе сій ных дэ гус та та раў 

яшчэ ад ной на він кай — віс кі прэ-

міум-кла са», — ад зна чыў на чаль нік 

ад дзе ла тэх на ло гій ал ка голь най 

і без ал ка голь най пра дук цыі НПЦ 

па хар ча ван ні НАН Бе ла ру сі Аляк-

сандр ПУШ КАР.

Наш мяс цо вы кань як мае тэр мін вы-

трым кі да трох га доў, але за хоў ва юць 

яго не ў боч ках. Ён на стой ва ец ца на 

ду бо вай дран цы. Тут ёсць свая ра цыя: 

апошняя хут чэй ад дае кань я ку свой 

не паў тор ны вы тан ча ны смак. А бо чак 

мы не ро бім, та му да вя ло ся б куп ляць 

іх за мя жой, і на пой быў бы знач на да-

ра жэй шы. Па лес кія вы твор цы ма юць 

70 гек та раў ві на град ні каў і ўлас ны яб-

лы не вы сад. Да рэ чы, ме на ві та з яб лы-

каў тут ро бяць фрук то вую га рэл ку з 

фран цуз скай наз вай каль ва дос.

Між на род ны дэ гус та цый ны кон-

курс «За ла ты ке ліх» пра хо дзіць у 

Мін ску дру гі раз. У лі ку ўдзель ні-

каў — Бе ла русь, Іта лія, Кі тай, Гру зія 

і Мал до ва. Ся род пра фе сій ных дэ-

гус та та раў быў на ват па сол Із ра і ля, 

яко га пры ем на здзі ві ла якасць на шай 

пра дук цыі.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ра зум ныя гро шы

На шым гас цям па куп кі абы дуц ца на 15—20 % тан ней

20 ліс та па да ў Лон да не стар та ваў 69-ы між на род ны кон курс 

пры га жос ці «Міс све ту — 2019». Сё ле та гэ ты най ста рэй шы і са мы 

прэ стыж ны з іс ну ю чых у све це фо рум збя рэ ўдзель ніц са 120 кра ін і 

тэ ры то рый — пры нам сі, столь кі за явак атры ма лі ар га ні за та ры. Сва іх 

дзяў чат дэ ле га ва лі ў тым лі ку Ал жыр, які не ўдзель ні чаў у кон кур се 

больш як пят нац цаць га доў, Вір гін скія і Кай ма на вы аст ра вы, 

Ман го лія, Паў ноч ная Ір лан дыя, Чад і ін шыя дзяр жа вы. Бе ла русь 

прад стаў ляе мін чан ка Анас та сія ЛАЎ РЫН ЧУК — «Дру гая ві цэ-міс 

Бе ла ру сі — 2018».

З 12 ліс та па да гэ та га го да для зруч нас ці за меж ных 

гра ма дзян уні тар нае прад пры ем ства «Бел мыт сэр-

віс» ар га ні за ва ла вы пла ту па сіс тэ ме TАХ FRЕЕ на яў-

ны мі гра шо вы мі срод ка мі праз кра му бяс пош лін на га 

ганд лю MаrkеtLіgа Dutу Frее. Ма га зін раз ме шча ны ў 

На цы я наль ным аэ ра пор це ста лі цы і пра цуе круг ла-

су тач на сем дзён на ты дзень.

Наш фар мат

Ту ман ны Аль бі ён пры мае пры га жуньТу ман ны Аль бі ён пры мае пры га жунь

Бе ла рус ка за га дзі ну 
да вы ле ту ў Лон дан.
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Іна ва цыя

У ЛЮ ТЫМ НА СТУП НА ГА ГО ДА 
Ў ГАН ДАЛЬ ПА СТУ ПІЦЬ 

ПЕР ШЫ БЕ ЛА РУС КІ КАНЬ ЯК
А там, гля дзіш, і да мяс цо ва га віс кі па ру кро каў

Будзь у курсе!

На ві ны Мі нюс та ў Telegram
Са мая важ ная і ка рыс ная 

ін фар ма цыя пра ра бо ту су-

до вых вы ка наў цаў, за гсаў, 

та ва рыст ваў ад ва ка таў, на-

та ры у саў і ме ды я та раў, не-

ка мер цый ных ар га ні за цый 

і ін шых скла даль ні каў сіс-

тэ мы ор га наў юс ты цыі Бе-

ла ру сі з 20 ліс та па да ста ла 

да ступ най у ме сен джа ры Telegram: https://t.me/mіnjust_by.

У ве дам стве рас ка за лі, што тут бу дуць змя шчаць фо та- 

і ві дэа хро ні кі, ак ту аль ны пра ва вы кан тэнт, апе ра тыў ную 

і дак лад ную ін фар ма цыю пра ме ра пры ем ствы, якія Мі-

нюст ар га ні зуе на рэс пуб лі кан скім і між на род ным уз роў нях. 

У руб ры цы «Пы тан не/Ад каз» мож на бу дзе атры маць экс-

перт ныя ка мен та рыі.

Іры на СІ ДА РОК.


