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ЦЫТАТА ДНЯ

Юрый СЯНЬКО,
старшыня Дзяржаўнага
мытнага камітэта:

«Беларусь як транзітная
дзяржава з адной з самых
рэнтабельных і зручных
у Еўропе лагістыкай лепш
за ўсё відаць менавіта праз
прызму мытных органаў.
Таму няўхільны і штогадовы
рост паказчыкаў
транзіту — самая
лепшая ацэнка работы
мытнага ведамства. Увоз
транзітных тавараў
за 8 месяцаў 2019 года
ў параўнанні з аналагічным
перыядам 2018-га вырас
на 7,9 % і склаў 11,4 мільёна
тон. За студзень—жнівень
2019 года назіраецца
чарговы рост грузавых
транспартных сродкаў,
якія прайшлі праз мытную
граніцу. Колькасць тавараў,
аформленых нашымі
мытнікамі, таксама з году
ў год павялічваецца —
за 8 месяцаў гэтага года
праз граніцу перамешчана
на 733 тысячы тон тавараў
больш, чым за аналагічны
перыяд летась».

КОРАТКА
• Прэзідэнт Беларусі
Аляксандр Лукашэнка ўхваліў праекты пагадненняў па
візах і рэадмісіі з ЕС.
• Папуляцыя высакароднага аленя ў Беларусі
за 12 гадоў вырасла больш
чым у два разы.
• Пяць кампаній з Азіі
і Еўропы падалі заяўкі
на конкурс па будаўніцтву азотнага комплексу
ў Гродне.
• Беларускае таварыства паляўнічых і рыбаловаў
плануе зарабіць сёлета на
замежным турызме каля
1 мільёна еўра.
• ДАІ Мінска запусціла
праграму «Мабільны інспек тар». Яна дазваляе
кантраляваць паводзіны
на дарозе кіроўцаў — нерэзідэнтаў Беларусі, адсочваючы іх парушэнні ў
рэжыме рэальнага часу.
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Чаму лён —
культура
палітычнай
значнасці

Пра тое, што Прэзідэнт збіраецца наведаць Карэлічы,
стала вядома яшчэ ў канцы жніўня. Загадзя была анансавана і тэма візіту — наведванне льнозавода, размова пра першасную перапрацоўку гэтай культуры,
ураджайнасць якой у рэгіёне вышэйшая за леташнюю
амаль у два разы. Па словах кіраўніка краіны, лён для
беларусаў — культура палітычнай значнасці. Яго сінія
кветкі намаляваны на гербе нашай дзяржавы. Страта
традыцый льнаводства была б для беларусаў недапушчальнай памылкай.
Дарэчы, рабочая паездка, якую Прэзідэнт даручыў запланаваць праз тыдзень пасля візіту ў Іўе, што адбыўся
21 жніўня, затрымалася. А магчыма, камандзіроўка ў
Гродзенскую вобласць спецыяльна была прызначана
на 20 верасня, калі адзначаецца 75-годдзе рэгіёна.

Тактыка і тэхналогія
На ўгоддзях камунальнага ўнітарнага сельскагаспадарчага прадпрыемства «Чарняхоўскі-Агра» Аляксандру Лукашэнку далажылі пра ход уборачнай кампаніі ў краіне, Гродзенскай вобласці і Карэліцкім раёне.
Міністр сельскай гаспадаркі Анатоль Хацько расказаў,
як ідзе сяўба азімых культур і ўборка. Завяршыць
сяўбу трэба да пачатку кастрычніка.
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Фота БелТА.

МАСТАЦТВА
ПРАФЕСІЙНАГА
ВІЗАЖУ

Жыллё маё

КОД ПАДБЯРЫ НА РАЗ-ДВА-ТРЫ
Чаму дамафонныя сістэмы не ўтрымліваюць дзверы зачыненымі
Прынесці ў дом рэкламныя буклеты, зрабіць
сюрпрыз, нечакана прыйшоўшы да сябра не
ў пад'езд, а проста да кватэры, зайсці крыху
пагрэцца зімою ці схавацца за дзвярыма ад
незнаёмца, які ідзе за вамі следам... Зрабіць
усё гэта можна, калі ведаеш коды ад розных
дамафонных сістэм на дзвярах дамоў, нават
не маючы ключа. З гэтай нагоды ў сеціве
існуюць цэлыя форумы і шпаргалкі, як не

проста ўвайсці без ключа ў пад'езд, мінуючы
замкі, але і нават змяніць код або зрабіць так,
нібыта дамафон працуе, а на справе — пацягнеш мацней, дзверы і адчыняцца. Такі лікбез прыводзіць да абмеркаванняў, як трапіць
дахаты, калі ўчора быў адзін код, а сёння
іншы, — відавочна, нехта ўжо на практыцы
апрабаваў парады. У выніку дзверы знадворку ў пад'езд часта стаяць адчыненыя ці са

зламаным замком, а коды цяпер стараюцца
не паведамляць без асаблівай патрэбы нават
жыхарам. Аб тым, што рабіць, каб запорна-перагаворныя прылады (ЗПП) выконвалі
першапачатковую функцыю: ахоўвалі бяспеку і чысціню, як выкарыстоўваць коды да
дамафонаў, і з кім заключаць дагавор на
абслугоўванне, «Звязда» паразважала разам са спецыялістамі.
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Спецыяльны рэпартаж

КЛОПАТ МОЦНЫХ РУК
Як сапраўдныя мужыкі засвойваюць «жаночую» справу
У апошнія гады тэма раўнапраўя паміж мужчынамі і жанчынамі перажывае новую хвалю росквіту. Аднак яна мае быццам аднабаковую накіраванасць: на першы погляд здаецца, што прасачыцца на «чужую» тэрыторыю
імкнуцца толькі дзяўчаты. Яны ўпарта даказваюць, што могуць кіраваць
фурамі, ісці ў палітыку і ратаваць людзей на пажарах. Пры гэтым не забываюць расказаць грамадскасці пра свае дасягненні. У СМІ гісторыі
жанчын, якія дабіліся поспеху ў мужчынскіх прафесіях, з'яўляюцца з
зайздроснай рэгулярнасцю. У той час як аб прадстаўніках моцнага полу,
што працуюць у традыцыйна жаночых сферах, амаль не чуваць. Але такія ёсць, і іх нямала. «Звязда» пазнаёмілася з мужчынамі, чые працоўныя
абавязкі — гэта догляд за хворымі і інвалідамі.

«Пра такое не мараць у дзяцінстве»
Калі б вы сустрэлі барысаўчаніна Аляксандра Саковіча на вуліцы ў звычайны будны дзень, то ні за што б не здагадаліся, дзе ён працуе. Малады мужчына ўражвае
ўменнем трымацца на публіцы і навыкамі камунікацыі. Такія ў наш час займаюць
пасады менеджараў ці кіруюць крэатыўнымі групамі ў стартапах. Ніяк не
чакаеш пачуць ад іх: «Я санітар у псіханеўралагічным інтэрнаце».
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Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Ідзе падпіска на ІV квартал 2019 года
ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

