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ЦЫТАТА ДНЯ

Ана толь СІ ВАК, 
мі ністр транс пар ту 
і ка му ні ка цый:

«Больш за 470 пля цо вак бу дзе 
пра па на ва на пад бу даў ніц тва 
аб' ек таў пры да рож на га 
сэр ві су ў кра і не да 2020 го да. 
Мы пры ня лі «Ге не раль ную 
схе му раз віц ця пры да рож на га 
сэр ві су на рэс пуб лі кан скіх 
аў та ма біль ных да ро гах 
у Бе ла ру сі на 2015–2020 
га ды». Там па зна ча ны 
мес цы, дзе мо гуць быць 
па бу да ва ны тыя ці ін шыя 
аб' ек ты. Пра па ну ец ца 
па бу да ваць 475 но вых 
аб' ек таў пры да рож на га 
сэр ві су. Мы не аб мя жоў ва ем 
бу даў ніц тва, але трэ ба 
ўліч ваць па трэ бы рын ку. Ка лі 
мы бу дзем імк нуц ца да вя лі кай 
коль кас ці дроб ных пунк таў, 
то, маг чы ма, стра цім якасць. 
Мы гэ та га не хо чам».

Як разгледзець 
у будучым мужы 

агрэсара?

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  ��

СМАЧ НАЯ 
ІН ФАР МА ЦЫЯ

Ле а нід ДУ НЕЦ, урач уста но вы 
ахо вы зда роўя «Ві цеб ская аб лас ная 
ста ма та ла гіч ная па лі клі ні ка»:

— З га зе ты я да вед ва ю ся аб па дзе ях у кра і не ў 
цэ лым. Шы ро ка асвят ля юц ца ў ёй пы тан ні гра мад-
ска-па лі тыч на га і куль тур на га жыц ця на ша га гра-
мад ства. Ма тэ ры я лы, якія пуб лі ку юц ца ў «Звяз дзе», 
па-доб ра му чап ля юць сва ёй эма цы я наль нас цю.

На мой по гляд, «Звяз да» ро біц ца ўсё ці ка вей шай. 
Але я вы ка жу сваё мер ка ван не на конт та го, як мож на 
зра біць га зе ту яшчэ больш пры ваб най. Бы ло б вы дат-
на, каб яшчэ час цей дру ка ва лі ся ар ты ку лы па гіс то-
рыі, пра на цы я наль ную кух ню, тэ ат раль ная афі ша...

У на ро дзе ка жуць: «Ня ма смач ней шай ва дзі цы, як 
з род най кры ні цы». «Звяз да» — ма гут ная кры ні ца све-
жай і ка рыс най ін фар ма цыі. Дзя куй за тое, што «Звяз-
да» за ста ец ца бе ла рус кай га зе тай з вя лі кай лі та ры!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. 
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

Мыт ныя спра выМыт ныя спра вы  ��

ПА СЫЛ КІ 
СХУД НЕ ЮЦЬ

У Бе ла ру сі 14 кра са ві ка зме ніц ца па ра дак 
пе ра мя шчэн ня та ва раў праз мя жу для аса біс та га 
ка ры стан ня гра ма дзян, згод на з Ука зам №40, 
пры ня тым Прэ зі дэн там кра і ны 11 лю та га сё ле та. 
Да ку мент вы зна чае па ра дак уво зу та ва раў у 
між на род ных паш то вых ад праў лен нях і так 
зва ных «экс прэс-гру зах», а так са ма та ва раў, 
што пе ра мя шча юц ца на зем ным транс пар там. 
Асноў ная за да ча ўка за — ства рыць бар' ер для ўво зу 
ка мер цый ных пар тый та ва раў пад вы гля дам та ва раў 
для ін ды ві ду аль ных па трэб.

Нор ма бяс пош лін на га ўво зу та ва раў у між на род ных паш то вых 
ад праў лен нях (МПА) і экс прэс-гру зах зні жа на з 200 еў ра і 31 кг 
да 22 еў ра і 10 кг. Па сло вах на мес ні ка стар шы ні Дзяр жаў на га 
мыт на га ка мі тэ та Ула дзі мі ра АР ЛОЎ СКА ГА, гэ та бы ло не аб ход на 
з прычыны па ве лі чэн ня аб' ёмаў уво зу та ва раў у ка мер-
цый ных маш та бах без вы пла ты мыт ных пла ця жоў.

Учо ра ў рэ дак цыі га зе ты 
«Звяз да» ад бы ла ся 
«пра мая лі нія» са стар шы нёй 
Дзяр жаў на га ка мі тэ та 
па ма ё мас ці Бе ла ру сі 
Анд рэ ем ГА Е ВЫМ.

Кі раў нік ка мі тэ та за га дзі ну па спеў 
ад ка заць на шым чы та чам амаль на 
15 пы тан няў. Га лоў ным чы нам лю-
дзей на гэ ты раз больш ці ка ві лі ню-
ан сы зя мель на га за ка на даў ства, бу-
ду чыя зме ны пас ля за кан чэн ня тэр мі-
наў пры ва ты за цыі жыл лё ва га фон ду 

і ін шыя жыц цё выя пы тан ні, звя за ныя 
з не ру хо май ма ё мас цю.

Асоб на Анд рэй Га еў спы ніў ся на тэ-
ме ства рэн ня ў элект рон ным ва ры ян-
це ін фар ма цый най ба зы па ха рак та-
рыс ты ках не ру хо май ма ё мас ці на шай 
кра і ны. Ён ад зна чыў, што ме на ві та 
сё ле та ў кра са ві ку ад бы ло ся кан чат-
ко вае ўка ра нен не су час на га пра грам-
на га за бес пя чэн ня, якое да зва ляе па 
но вай элект рон най тэх на ло гіі ўпіс ваць 
ін фар ма цыю аб ха рак та рыс ты ках аб'-
ек таў ад ра зу ў адзі ную ін-
фар ма цый ную ба зу.

Пра мая лі ніяПра мая лі нія  ��

ЗЯ МЕЛЬ НЫ 
ПА ДА ТАК 

І ПА ДА ТАК 
НА НЕ РУ ХО МАСЦЬ 

АБ' ЯД НА ЮЦЬ 
У АДЗІ НЫ ЗБОР? СТАР. 2

СТАР. 3

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Фота БЕЛТА.

Так лю бяць паў та раць 
ста рыя лю дзі. І ўспа мі на юць, 
як у ча сы сва ёй ма ла до сці, ка лі 
па чы наў ся «га ра чы» се зон, 
жонкі што дня на сі лі по лу дзень 
сва ім му жам-кар мі це лям, якія 
шчы ра ва лі на кал гас ным по лі. 
Сён ня та кой не аб ход нас ці 
ня ма. Смач ныя абе ды сва ім 
ра бот ні кам га ту юць у ста ло вых 
гас па да рак і раз во зяць 
па па лях на ад мыс ло вых 
ма шы нах. На гэ ты раз 
у аб' ек тыў фо та ка рэс пан дэн та 
пад час абе дзен на га пе ра пын ку 
тра пі лі ме ха ні за та ры 
ААТ «Ру да ко ва» Ві цеб ска га 
ра ё на Аляк сандр ЦІ ТОЎ 
і Вік тар АМО СЕН КА. У гэ тай 
гас па дар цы ўжо па ча лі се яць 
ран нія збож жа выя куль ту ры. 
Сё ле та па трэб на па се яць 
2,5 ты ся чы гек та раў.

ЯК ПАД СІЛ КУ ЕШ СЯ, ЯК ПАД СІЛ КУ ЕШ СЯ, 
ТАК І ПА ПРА ЦУ ЕШТАК І ПА ПРА ЦУ ЕШ


