
Пра тое, што Прэ зі дэнт збі ра ец ца на ве даць Ка рэ лі чы, 
ста ла вя до ма яшчэ ў кан цы жніў ня. За га дзя бы ла анан-
са ва на і тэ ма ві зі ту — на вед ван не льно за во да, раз-
мо ва пра пер ша сную пе ра пра цоў ку гэ тай куль ту ры, 
ура джай насць якой у рэ гі ё не вы шэй шая за ле таш нюю 
амаль у два ра зы. Па сло вах кі раў ні ка кра і ны, лён для 
бе ла ру саў — куль ту ра па лі тыч най знач нас ці. Яго сі нія 
квет кі на ма ля ва ны на гер бе на шай дзяр жа вы. Стра та 
тра ды цый льна вод ства бы ла б для бе ла ру саў не да пу-
шчаль най па мыл кай.

Да рэ чы, ра бо чая па езд ка, якую Прэ зі дэнт да ру чыў за-
пла на ваць праз ты дзень пас ля ві зі ту ў Іўе, што ад быў ся 
21 жніў ня, за тры ма ла ся. А маг чы ма, ка ман дзі роў ка ў 
Гро дзен скую воб ласць спе цы яль на бы ла пры зна ча на 
на 20 ве рас ня, ка лі ад зна ча ец ца 75-год дзе рэ гі ё на.

Так ты ка і тэх на ло гія
На ўгод дзях ка му наль на га ўні тар на га сель ска гас па дар ча-

га прад пры ем ства «Чар ня хоў скі-Аг ра» Аляк санд ру Лукашэн-

ку да ла жы лі пра ход убо рач най кам па ніі ў краіне, Гро дзен-

скай воб лас ці і Ка рэ ліц кім ра ё не.

Мі ністр сель скай гас па дар кі Ана толь Хаць ко рас ка заў, 

як ідзе сяў ба азі мых куль тур і ўбор ка. За вяр шыць 

сяў бу трэ ба да па чат ку каст рыч ні ка.

У апош нія га ды тэ ма раў на праўя па між муж чы на мі і жан чы на мі пе ра жы-

вае но вую хва лю роск ві ту. Ад нак яна мае быц цам ад на ба ко вую на кі ра ва-

насць: на пер шы по гляд зда ец ца, што пра са чыц ца на «чу жую» тэ ры то рыю 

імк нуц ца толь кі дзяў ча ты. Яны ўпар та да каз ва юць, што мо гуць кі ра ваць 

фу ра мі, іс ці ў па лі ты ку і ра та ваць лю дзей на па жа рах. Пры гэ тым не за-

бы ва юць рас ка заць гра мад скас ці пра свае да сяг нен ні. У СМІ гіс то рыі 

жан чын, якія да бі лі ся пос пе ху ў муж чын скіх пра фе сі ях, з'яў ля юц ца з 

зайз дрос най рэ гу ляр нас цю. У той час як аб прад стаў ні ках моц на га по лу, 

што пра цу юць у тра ды цый на жа но чых сфе рах, амаль не чу ваць. Але та-

кія ёсць, і іх ня ма ла. «Звяз да» па зна ё мі ла ся з муж чы на мі, чые пра цоў ныя 

аба вяз кі — гэ та до гляд за хво ры мі і ін ва лі да мі.

«Пра та кое не ма раць у дзя цін стве»
Ка лі б вы су стрэ лі ба ры саў ча ні на Аляк санд ра Са ко ві ча на ву лі цы ў звы чай ны буд-

ны дзень, то ні за што б не зда га да лі ся, дзе ён пра цуе. Ма ла ды муж чы на ўраж вае 

ўмен нем тры мац ца на пуб лі цы і на вы ка мі ка му ні ка цыі. Та кія ў наш час зай ма юць 

па са ды ме не джа раў ці кі ру юць крэ а тыў ны мі гру па мі ў стар та пах. Ні як не 

ча ка еш па чуць ад іх: «Я са ні тар у псі ха не ўра ла гіч ным ін тэр на це».

Пры нес ці ў дом рэ клам ныя бук ле ты, зра біць 

сюр прыз, не ча ка на прый шоў шы да сяб ра не 

ў пад' езд, а прос та да ква тэ ры, зай сці кры ху 

па грэц ца зі мою ці сха вац ца за дзвя ры ма ад 

не зна ём ца, які ідзе за ва мі сле дам... Зра біць 

усё гэ та мож на, ка лі ве да еш ко ды ад роз ных 

да ма фон ных сіс тэм на дзвя рах да моў, на ват 

не ма ю чы клю ча. З гэ тай на го ды ў се ці ве 

іс ну юць цэ лыя фо ру мы і шпар гал кі, як не 

прос та ўвай сці без клю ча ў пад' езд, мі ну ю чы 

за мкі, але і на ват змя ніць код або зра біць так, 

ні бы та да ма фон пра цуе, а на спра ве — па цяг-

неш мац ней, дзве ры і ад чы няц ца. Та кі лік-

без пры во дзіць да аб мер ка ван няў, як тра піць 

да ха ты, ка лі ўчо ра быў адзін код, а сён ня 

ін шы, — ві да воч на, нех та ўжо на прак ты цы 

апра ба ваў па ра ды. У вы ні ку дзве ры знад вор-

ку ў пад' езд час та ста яць ад чы не ныя ці са 

зла ма ным зам ком, а ко ды ця пер ста ра юц ца 

не па ве дам ляць без асаб лі вай па трэ бы на ват 

жы ха рам. Аб тым, што ра біць, каб за пор-

на-пе ра га вор ныя пры ла ды (ЗПП) вы кон ва лі 

пер ша па чат ко вую функ цыю: ахоў ва лі бяс-

пе ку і чыс ці ню, як вы ка рыс тоў ваць ко ды да 

да ма фо наў, і з кім за клю чаць да га вор на 

аб слу гоў ван не, «Звяз да» па раз ва-

жа ла ра зам са спе цы я ліс та мі.
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• Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўхва-

ліў пра ек ты па гад нен няў па 

ві зах і рэ ад мі сіі з ЕС.

• Па пу ля цыя вы са ка-

род на га але ня ў Бе ла ру сі 

за 12 га доў вы рас ла больш 

чым у два ра зы.

• Пяць кам па ній з Азіі 

і Еў ро пы па да лі за яў кі 

на кон курс па бу даў ніц-

тву азот на га комп лек су 

ў Грод не.

• Бе ла рус кае та ва рыст-

ва па ляў ні чых і ры ба ло ваў 

пла нуе за ра біць сё ле та на 

за меж ным ту рыз ме ка ля 

1 міль ё на еў ра.

• ДАІ Мін ска за пус ці ла 

пра гра му «Ма біль ны ін-

спек тар». Яна да зва ляе 

кант ра ля ваць па во дзі ны 

на да ро зе кі роў цаў — не-

рэ зі дэн таў Бе ла ру сі, ад-

соч ва ю чы іх па ру шэн ні ў 

рэ жы ме рэ аль на га ча су.

КОРАТКА

Юрый СЯНЬ КО,

стар шы ня Дзяр жаў на га 

мыт на га ка мі тэ та:

«Бе ла русь як тран зіт ная 
дзяр жа ва з ад ной з са мых 
рэн та бель ных і зруч ных 
у Еў ро пе ла гіс ты кай лепш 
за ўсё ві даць ме на ві та праз 
прыз му мыт ных ор га наў. 
Та му ня ўхіль ны і што га до вы 
рост па каз чы каў 
тран зі ту — са мая 
леп шая ацэн ка ра бо ты 
мыт на га ве дам ства. Увоз 
тран зіт ных та ва раў 
за 8 ме ся цаў 2019 го да 
ў па раў на нні з ана ла гіч ным 
пе ры я дам 2018-га вы рас 
на 7,9 % і склаў 11,4 міль ё на 
тон. За сту дзень—жні вень 
2019 го да на зі ра ец ца 
чар го вы рост гру за вых 
транс парт ных срод каў, 
якія прай шлі праз мыт ную 
гра ні цу. Коль касць та ва раў, 
аформ ле ных на шы мі 
мыт ні ка мі, так са ма з го ду 
ў год па вя ліч ва ец ца — 
за 8 ме ся цаў гэ та га го да 
праз гра ні цу пе ра ме шча на 
на 733 ты ся чы тон та ва раў 
больш, чым за ана ла гіч ны 
пе ры яд ле тась».
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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Ідзе падпіска на ІV квартал 2019 года

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

КЛО ПАТ МОЦ НЫХ РУК
Як са праўд ныя му жы кі за свой ва юць «жа но чую» спра ву
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НО ВАЕ ЖЫЦ ЦЁ 
«БЕ ЛА РУС КА ГА ЗО ЛА ТА»
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Ча му лён — 
куль ту ра 

па лі тыч най 
знач нас ці


