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— На са мрэч, ка лі мы ўлад-
коў ва лі ся на мыт ню, да вя ло-
ся прай сці сур' ёз ны ад бор, — 
рас па вя дае Сяр гей. — Бы ло 
шмат пры чын, ча му вы бра лі 
нас. Ду маю, дып лом уні вер сі-
тэ та з доб ры мі ба ла мі так са ма 
ады граў сваю ро лю.

Па пер шым ча се бра ты 
пра ца ва лі ў ад ным ад дзе ле. 
Па тра ба ва ла ся спа сціг нуць 
столь кі ін фар ма цыі, што без 
па рад больш да свед ча ных ка-
лег ні як нель га бы ло абы сці-
ся. На Мін скай рэ гі я наль най 
мыт ні так за ве дзе на: у кож на-
га ма ла до га су пра цоў ні ка ёсць 
ку ра тар, які на пра ця гу го да 
да па ма гае яму стаць пра фе-
сі я на лам. Да лей на віч ка ча кае 
спра ва зда ча і эк за мен.

«Як так? Па доб ная знеш-
насць, адзін уні вер сі тэт, дык 
яшчэ і пра ца агуль ная, на якой 
трэ ба ха дзіць у ад ноль ка вай 
фор ме?» — спы та юць не ка-
то рыя. А вось бра ты Алях но ві-
чы ў гэ тых пунк тах бія гра фіі не 
ба чаць ні чо га дзіў на га:

— Мы на ра дзі лі ся ў адзін 
дзень (Аляк сандр — на не-
каль кі хві лін ра ней), рас лі ў 
ад ноль ка вых умо вах, ра зам 
пра хо дзі лі пэў ныя жыц цё выя 
ве хі, та му по гляд на свет у 
нас па доб ны. Ві даць, па гэ тай 
пры чы не мы ча сам ро бім ад-
ноль ка вы вы бар, — га во рыць 
Сяр гей.

Хоць яны з бра там — двай-
ня ты, а не бліз ня ты, ста рон ні 
ча ла век не ад ра зу мо жа ра за-
браць, хто ёсць хто. Блы та лі? 
Вя до ма! «Дэ жа вю» ў лю дзей, 
якія, афор міў шы да ку мен ты ў 
ад на го ін спек та ра, вы пад ко ва 
ба чы лі «яго» ў су сед нім акен-
цы? Ка лі лас ка!

Але, па сло вах хлоп цаў, 
у су мес най пра цы быў не су-
мнен ны плюс: маг чы масць 
адзін ад на му ўвесь час да па-
ма гаць. Па тлу ма чыць неш та, 
па ра іць. Ка лі ад на му з бра тоў 
вы па даў вя лі кі ка ва лак пра-
цы, дру гі мог яго «пад стра ха-
ваць».

— Не ве даю, як у Сяр гея, а 
ў мя не пер шы дзень на мыт ні 
аса цы ю ец ца з ко дэк са мі і нар-
ма тыў ны мі ак та мі. На па чат ку 
іх да вя ло ся пе ра чы таць без-
ліч, але для ня даў ня га сту дэн-
та-юрыс та вя лі кая коль касць 
ін фар ма цыі і па пер — спра ва 
не но вая. За адзін дзень зра-
зу мець, па да ба ец ца пра ца ці 
не, не маг чы ма, та му ні я ка га 
рас ча ра ван ня ці здзіў лен ня 
не бы ло, — ус па мі нае Аляк-
сандр.

Хут ка бра ты зра зу ме лі, 
што, акра мя «па пя ро вых» аба-
вяз каў, на мыт ні трэ ба яшчэ і 
шмат кан так та ваць з людзь мі. 
На жаль, ста сун кі не заўж ды 
толь кі пры ем ныя, і на іх ня во-
пыт на му су пра цоў ні ку да во-
дзіц ца вы дат коў ваць ня ма ла 
эмо цый.

— Кан флік ты ўзні ка юць 
ча сам з-за та го, што ін спек-
тар па аб' ек тыў ных пры чы нах 
ка рэк туе кошт та ва ру, а гэ та 
зна чыць, што ча ла ве ку да вя-
дзец ца ўно сіць боль шы мыт ны 
пла цеж, — тлу ма чыць Аляк-
сандр. — Зра зу ме ла, мно гія з 
гэ тым не згод ныя. Яшчэ ад но 
на ра кан не — быц цам бы ма-
руд нае афарм лен не.

Леп шае вый сце тут — ста-
віць уяў ны бар' ер су праць не-
га ты ву. І га лоў нае — свое-
ча со ва «пры браць» свае 
эмо цыі, каб не ад каз ваць 
раз драж нё нас цю на раз-
драж нё насць.

У Сяр гея з «кан флікт ны мі» 
асо ба мі сі ту а цыя па доб ная. 
Спрэч кі і скар гі ўсё па той жа 
пры чы не — на лі ча ныя пош лі-
ны. На шчас це, на конт паш-
то ва га ад праў лен ня аса біс та 
ін спек та ра ні хто не па пра кне: 
па сыл кі атрым лі ва юць у паш-
то вых ад дзя лен нях па мес цы 
жы хар ства, ку ды яны пры хо-
дзяць пас ля мыт на га кант ро-
лю. Мож на толь кі на кі ра ваць 
на мыт ню пісь мо вы зва рот з 
прось бай пе ра гле дзець су му 
пош лі ны.

— Вось, на прык лад, возь-
мем гэ ты па ку нак. Яго ад ра-
сат над звы чай час та ро біць 

за ка зы за мя жой, та му мой 
аба вя зак — кант ра ля ваць та-
кія ад праў лен ні, — рас па вя дае 
ін спек тар.

На гэ ты раз пош лі ну на ліч-
ваць не да вя ло ся: уся рэ дзі не 
ака за лі ся звы чай ныя кас ме-

тыч ныя сур вэт кі, кошт якіх 
не пе ра вы шаў той, што быў 
па зна ча ны ў да ку мен тах на 
ад праў лен не. Але, па сло вах 
Сяр гея, лі та раль на за не каль кі 
га дзін да на шай раз мо вы ён 
вы явіў амаль трыц цаць ма-
біль ных тэ ле фо наў, кошт якіх 
ад праў шчык з Кі тая знач на 
за ні зіў. У та кіх сі ту а цы ях бе-
ла рус ка му атры маль ні ку, вя-
до ма, да во дзіц ца да плач ваць 
тое, што на ле жыць.

Да рэ чы, ця пер знач на ад-
роз ні ва юц ца не толь кі аба вяз-
кі, але і пра фе сій ныя рыт мы 
бра тоў. Так, на ця пе раш нім 
мес цы пра цы ў Аляк санд ра — 

тры зме ны. Су пра цоў ні кі іх не 
вы бі ра юць, усё па гра фі ку. 
Сяр гей на Мін скай по шце за-
раз пра цуе па на ступ най схе-
ме: два дні праз два з 9 ра ні-
цы да 8 ве ча ра. Без умоў на, 
цяж ка ва та, але за тое ёсць 

не каль кі вы хад ных, каб ад на-
віць сі лы.

Ся род плю соў, якія дае 
пра ца на мыт ні, — тут мож на 
да стат ко ва хут ка атры маць 
пра фе сій нае зван не, ёсць 
маг чы масць пра су нуц ца па 
кар' ер най лес ві цы.

А вось бяс спрэч ны мі нус, 
асаб лі ва для Аляк санд ра, які не 
так даў но ажа ніў ся, — гэ та час-
тая не аб ход насць ах вя ра ваць 
ча сам, які мог бы пры свя ціць 
бліз кім. Дзя жур ствы ж зда ра-
юц ца і ў су бо ту-ня дзе лю.

Яшчэ ад но пы тан не, якое 
хва люе мно гіх — жыл лё.

— Сён ня бу ду юц ца тыя, хто 
стаў на чар гу не дзе ў 2004 го-
дзе, та му мож на пад лі чыць, 
праз коль кі ча су та кая маг чы-
масць вы пад зе і мне,— ка жа 
Аляк сандр.

Ця пер ён атрым лі вае дру-
гую вы шэй шую аду ка цыю па 
спе цы яль нас ці біз нес-ад мі-
ніст ра ван не. Сён ня бра ты, на 
жаль, ба чац ца рэд ка, ве ча рам 
пас ля пра цы едуць кож ны на 
сваю здым ную ква тэ ру. На пы-
тан не аб тым, што па трэб на 
для пос пе ху ў кар' е ры, адзін 
за дум ва ец ца, а дру гі ўпэў не на 
сцвяр джае, што, каб да сяг нуць 
ча гось ці, най перш трэ ба мець 
доб рую пра ца здоль насць, і 
толь кі пас ля — атры маць ад 
лё су тро хі шан ца ван ня. Бо 
ўда ча па він на аба вяз ко ва 
ўсміх нуц ца та му, хто га то вы 
шмат пра ца ваць.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.
Фо та Над зеі БУ ЖАН.

11 анг ла моў ных за дач, 5 га дзін 
на іх ра шэн не, 48 ка ман даў-прэ-
тэн дэн так на пе ра мо гу... Фі нал 
ад кры та га чэм пі я на ту БДУ ІР 
пра хо дзіў па пра ві лах чэм пі-
я на ту све ту па пра гра ма ван ні 
ся род сту дэн таў ACM ІCPC і 
стаў са мым буй ным пра ек там 
па спар тыў ным пра гра ма ван ні 
ў Бе ла ру сі.

— Мяр кую, што асаб лі васць на-
ша га пра ек та — у яго ат мас фе ры і 
дэ ма кра тыч нас ці. У нас ня ма аб ме-
жа ван няў ні па ўзрос це, ні па коль-
кас ці за рэ гіст ра ва ных ка ман даў, — 
па дзя ліў ся сва і мі дум ка мі на мес нік 
дэ ка на фа куль тэ та кам п'ю тар ных 
сіс тэм і се так БДУ ІР Аляк сей ЛЯ-
ШЧОЎ. — Са мым ма лод шым удзель-
ні кам — 15—16 га доў, і, што са мае 
га лоў нае, ма ла дыя пра гра міс ты пры-
яз джа юць ра шаць за да чы, якія ма-
юць прак тыч ную на кі ра ва насць і раз-
ві ва юць пра фе сій ныя на вы кі ў та кіх 
сфе рах, як, ска жам, аэ ра кас міч ная 
ін дуст рыя, аст ра фі зі ка, ме ды цы на, 
бія ін фар ма ты ка, ме ды цы на, ро ба-
та бу даў ніц тва, по шу ка выя сіс тэ мы 
ў ін тэр нэ це.

...Ча ты ры га дзі ны ка ман ды маг лі 
на зі раць за пос пе ха мі са пер ні каў у 
агуль най таб лі цы вы ні каў. А ў апош-
нюю яна бы ла «за ма ро жа на» і інт-
ры га за хоў ва ла ся аж да цы ры мо ніі 
ўзна га ро джан ня. Ар га ні за та ры чэм-
пі я на ту за пэў ні ва юць, што гэ та быў 
пры го жы фі нал: кож ную прад стаў ле-
ную на спа бор ніц твах за да чу ра шы-
ла ха ця б ад на з ка ман даў-удзель ніц, 
пры гэ тым не знай шло ся ні вод най 
ка ман ды, якая спра ві ла ся б з усі мі 
за да ча мі.

Да рэ чы, ся род аў та раў за дач, 
пра па на ва ных удзель ні кам чэм пі я-
на ту, быў і брон за вы пры зёр чэм-
пі я на ту све ту па пра гра ма ван ні ся-
род сту дэн таў ACM ІCPC 2012 го да 
Аляк сей Ро пан (ця пер ма гіст рант 
фа куль тэ та кам п'ю тар ных сіс тэм і 
се так БДУ ІР).

Прад стаў ні кі ІТ-кам па ній упэў-
не ны, што спа бор ніц твы па спар-
тыў ным пра гра ма ван ні раз ві ва юць 
у ма ла дых лю дзей крэ а тыў насць, 
умен не пра ца ваць у ка ман дзе і да ся-
гаць вы ні ку на ват ва ўмо вах жорст-
кай кан ку рэн цыі. Яны не ўтой ва юць, 
што кон курс да зва ляе ім за ўва жыць 
са мых та ле на ві тых, мэ та на кі ра ва-
ных, пра ца лю бі вых і ад каз ных сту-
дэн таў.

— Мы тра ды цый на пад трым лі ва-
ем Ад кры ты чэм пі я нат БДУ ІР па пра-
гра ма ван ні, — ка жа на мес нік ды-
рэк та ра ад дзя лен ня eBusіness ІBA 
MіnskІBA Group Іван ПЕ ЛЕЦ КІ.

— Удзель ні кі чэм пі я на ту — фак-
тыч на на шы бу ду чыя су пра цоў ні кі, 
та му для нас важ на за ўва жыць і пад-
тры маць іх яшчэ на эта пе ву чо бы.

Пра рэк тар па ву чэб най ра бо-
це і ін фар ма ты за цыі БДУ ІР Ба рыс 
НІ КУЛЬ ШЫН з го на рам за зна чае, 
што геа гра фія ўдзель ні каў чэм пі я-
на ту з кож ным го дам па шы ра ец ца. 
Ле тась у ім удзель ні ча лі 150 
ка ман даў, а сё ле та ў ад бо рач-
ных па ядын ках су стрэ лі ся 229 
ка ман даў з 94 на ву чаль ных 
уста ноў. У ад бо рач ных эта пах, 
акра мя бе ла ру саў, удзель ні-
ча лі ка ман ды з Ра сіі, Лат віі, 
Літ вы і Укра і ны.

Па сло вах Ба ры са Ні куль-
шы на, тра ды цый на ў фі нал 
вы хо дзяць моц ныя ка ман ды з 
роз ных рэ гі ё наў Бе ла ру сі. Гэ-
та свед чыць, што і там у нас 
вель мі моц ная мо ладзь, якая 
ў пра гра місц кім ру ху ні ў чым 
не са сту пае на ву чэн цам ста-
ліч ных ВНУ.

Вы ні кі ад кры та га чэм пі-
я на ту БДУ ІР пад ве дзе ныя. 
Пер шае і дру гое мес цы за-
ва я ва лі ка ман ды сту дэн таў з 
Мас коў ска га фі зі ка-тэх ніч на-
га ін сты ту та, якія ра шы лі 10 і 
9 за дач ад па вед на. Ка ман да 
БДУ Abaсaba за ва я ва ла дып-

лом дру гой сту пе ні і трэ цяе мес ца. 
Хлоп цы знай шлі ра шэн не да 8 з 11 
пра па на ва ных за дач. Так са ма дып-
лом дру гой сту пе ні за ва я ва ла яшчэ 
ад на ка ман да сту дэн таў БДУ — Aіr 
Penguіns: яе ўдзель ні кі раз мяс ці лі-
ся на чац вёр тай па зі цыі, ра шыў шы 
7 за дач.

За шэсць рэ ша ных за дач дып ло-
мы трэ цяй сту пе ні бы лі ўру ча ны ка-
ман дам БДУ ІР Cіtrus і Bsuіr_power, 
ка ман дзе Лат вій ска га ўні вер сі тэ та 
Unusual і ка ман дзе з Санкт-Пе цяр-
бург ска га на цы я наль на га да след-
ча га ўні вер сі тэ та ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій ме ха ні кі і оп ты кі.

Акра мя стан дарт ных на мі на цый, 
жу ры чэм пі я на ту сё ле та за сна ва ла 
яшчэ тры спе цы яль ныя. У на мі на цыі 
«Аб са лют нае пер шае мес ца» прыз 
атры ма ла ка ман да Yandex.Belarus 
Team, якая ра шы ла най боль шую 
коль касць за дач (10) з мі ні маль ным 
штра фам, але ка ман да ўдзель ні ча-
ла ў спа бор ніц твах па-за кон кур сам. 
Яе прад стаў ля лі бе ла ру сы Аляк сей 
Толс ці каў, Ра ман Уда ві чэн ка і Юрый 
Пі сар чык: усе хлоп цы — доб ра вя-
до мыя ў спар тыў ным пра гра ма ван ні 
«бай цы».

За апош нюю па спя хо вую спро бу 
здаць рэ ша ную за да чу бы ла ад зна-
ча на ка ман да Bratіshkі: спро ба бы ла 
зроб ле на за 7 хві лін 10 се кун даў да 
за вяр шэн ня спа бор ніц тваў — хлоп-
цы зма га лі ся да апош ня га...

А ў на мі на цыі «Леп шая ка ман да 
школь ні каў» пе ра мо га да ста ла ся на-
ву чэн цам Лі цэя БДУ. Ва дзім За ха-
ран ка, Сяр гей Аме ля нюк і Дзміт рый 
Ка ла бук змаг лі са пер ні чаць амаль 
на роў ні са сту дэн та мі і пра віль на ра-

шы лі 5 за дач, за ня ўшы ў звод най 
таб лі цы вы ні каў 10 мес ца — са мае 
вы со кае ся род школь ных ка ман-
даў.

А ўжо ў чэр ве ні мы ўсе бу дзем 
«хва рэць» за ка ман ду сту дэн таў 
фа куль тэ та пры клад ной ма тэ ма ты-
кі і ін фар ма ты кі БДУ, якая адзі ная 
з Бе ла ру сі здо ле ла пра біц ца з паў-

фі на ла ў фі нал чэм пі я на ту све ту 
па пра гра ма ван ні ся род сту дэн таў 
ACM ІCPC. Удзель ні ка мі гэ та га 
па ядын ку ста нуць 120 леп шых ка-
ман даў са 100 кра ін све ту, у тым 
лі ку сту дэн ты Санкт-Пе цяр бург-
ска га на цы я наль на га да след ча га 
ўні вер сі тэ та ін фар ма цый ных тэх-
на ло гій, ме ха ні кі і оп ты кі, якія ўжо 
не ад ной чы пе ра ма га лі ў фі на ле, 
а так са ма сту дэн ты Мас коў ска га 
дзяр жаў на га і Санкт-Пе цяр бург-
ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ таў. 
Санкт-Пе цяр бург не афі цый на 
лі чыц ца су свет най ста лі цай пра-
гра ма ван ня. Та кім чы нам, ба раць-
ба ў фі на ле для пра гра міс таў з 
Бел дзярж уні вер сі тэ та лёг кай не 
бу дзе. За го нар бе ла рус кай пра-
гра місц кай шко лы бу дуць зма-
гац ца трэ ця курс нік Аляк сандр 
Не кра шэ віч і сту дэн ты чац вёр та га 
кур са Яў ген Грыц ке віч і Аляк сей 
Ко ле саў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

МЫТ НЫЯ ПЛА ЦЯ ЖЫ — 
ПАД «ДВАЙ НЫМ» КАНТ РО ЛЕМ

З «ба зай» у га ла веЗ «ба зай» у га ла ве

ГЭ ТА БЫЎ ПРЫ ГО ЖЫ ФІ НАЛ
«Спар тыў ны» ін тэ лект, па мно жа ны на крэ а тыў насць, ро біць цу ды

Прад стаў ні кі ІТ-кам па ній 
упэў не ны, што спа бор ніц твы 
па спар тыў ным 
пра гра ма ван ні раз ві ва юць 
у ма ла дых лю дзей 
крэ а тыў насць, умен не 
пра ца ваць у ка ман дзе 
і да ся гаць вы ні ку на ват 
ва ўмо вах жорст кай 
кан ку рэн цыі.

«Удзель ні кі чэм пі я на ту — 
фак тыч на на шы бу ду чыя 
су пра цоў ні кі, та му для 
нас важ на за ўва жыць і 
пад тры маць іх яшчэ на эта пе 
ву чо бы».

Аляк сандр Алях но віч пра во дзіць мыт ны дагляд лод кі.

У аба вяз кі Сяр гея Алях но ві ча ўва хо дзіць кант-
роль між на род ных паш то вых ад праў лен няў.


