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УСМЕШКУ 
ТАКСАМА МОЖНА 
ЭКСПАРТАВАЦЬ

ГІСТОРЫЯ: «ЗВЯЗДА» — 
ПРА УЗ’ЯДНАННЕ 
БЕЛАРУСІ 15

• Бе ла русь не да атры-

ма ла Br520 млн мыт ных 

пош лін з-за пад атко ва га 

ма неў ру Ра сіі.

• У цэнт ры По лац ка аў-

та ма бі ліс ты вы бу да ва лі 

герб го ра да з ма шын.

• Рас пра цоў ка но вых 

генп ла наў га ра доў — спа-

да рож ні каў Мін ска пач-

нец ца ў ІV квар та ле 2019 

го да.

• Спа жы ван не азо на-

раз бу раль ных рэ чы ваў 

у Бе ла ру сі за 30 га доў 

ска ра ці ла ся пры клад на 

ў 100 ра зоў.

КОРАТКА

Іры на КАС ЦЕ ВІЧ, 

мі ністр пра цы 

і са цы яль най аба ро ны:

«Элект рон ны ўлік 
пра цоў най дзей нас ці 
доб ры тым, што ў ім 
са праў ды за хоў ва ец ца 
ўся пра цоў ная дзей насць 
ча ла ве ка. Па пя ро вую 
пра цоў ную кніж ку мож на 
стра ціць, у вы пад ку ж 
з элект рон ны мі, як ка жуць, 
чар ні лы не вы га ра юць. 
Дру гі мо мант, чым доб ры 
пе ра ход на элект рон ныя 
пра цоў ныя кніж кі, — мы 
за сце ра жом ча ла ве ка 
ад ня доб ра сум лен на га 
най маль ні ка, ка лі 
ўба чым, што пры 
фар мі ра ван ні пен сій ных 
пра воў не мо жам знай сці 
да ку мен ты па пра цоў най 
дзей нас ці ча ла ве ка. 
Для най маль ні ка гэ та 
так са ма важ ны ста ноў чы 
мо мант, та му што 
спра шча ец ца вя дзен не 
да ку мен та а ба ро ту, гэ та 
ўсё стан дар ты за ва на і 
больш дыс цып лі на ва на 
і аку рат на з бо ку 
вя дзен ня спра ва вод ства 
па пра цоў най дзей нас ці 
ча ла ве ка».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

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

Іна ва цыі ў спор цеІна ва цыі ў спор це

Чэм пі ё нам 
трэ ба 

на ра дзіц ца?
Як бе ла рус кія ву чо ныя ства ра юць 
умо вы для бліс ку чых пе ра мог

Спар тыў ныя да сяг нен ні ча ла ве ка пры бліз на на 

75 % за ле жаць ад яго ге не ты кі. Пер шы «спар тыў-

ны ген», які ад каз вае за то нус са су даў і раз віц-

цё ўсёй сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы, ад крыў 

яшчэ ў 1997 го дзе бры та нец Х'ю Мант го ме ры. 

Ён кі руе тым, як на ша сэр ца рэ агуе на фі зіч ную 

на груз ку. З тых ча соў на ву коў цы вы яві лі дзя сят-

кі роз ных спар тыў ных ге наў, і сён ня да сяг нен ні 

ге не ты каў вель мі за па тра ба ва ныя ў спор це.

Да рэ чы, не вы клю ча на, што мно гія па тэн цый ныя 

алім пій скія чэм пі ё ны сён ня пра цу юць бух гал та-

ра мі або ін жы не ра мі і на ват не па да зра юць аб 

сва іх вы дат ных спар тыў ных здоль нас цях. Прос-

та ў свой час ім ні хто пра іх уні каль-

насць не рас ка заў. СТАР. 4

Не па мы лім ся, ка лі ска жам, што гэ та быў са мы на сы ча ны па коль кас ці ім прэ заў 

уік-энд за апош ні час: ад ра зу два буй ныя аб лас ныя цэнт ры і ста лі ца за пра ша лі 

на свае свя точ ныя ме ра пры ем ствы. У Мін ску гу лі ўсе мік ра ра ё ны, зда ец ца, не 

бы ло ні вод най пля цоў кі, дзе б не раз гар ну ла ся ней кая дзея: і «Дзень тан кіс та» 

свят ка ва лі, і па ву лі цах (у тым лі ку на аб ца сах) бе га лі, і мо та се зон за кры ва лі... 

У Го ме лі ар га ні за ва лі свя та смач най і зда ро вай ежы — пер шы «Мяс мал фэст» 

у гэ тым рэ гі ё не, у Грод не зра бі лі ак цэнт на му зыч ную раз на стай насць. Ка ра-

цей, ад пра па ноў у афі шы во чы раз бя га лі ся... Зра зу ме ла, што апы нуц ца ад-

на ча со ва ў трох мес цах не маг чы ма фі зіч на, але чы та чы «Звяз ды» атры ма юць 

маг чы масць да ве дац ца, як прай шлі свя точ ныя ме ра пры ем ствы,

з рэ парт ажаў на шых ка рэс пан дэн таў.

Свя та ў ха туСвя та ў ха ту

ГУЧ НА! ЯР КА! СМАЧ НА!
Так, ка лі ко рат ка, мож на рас ка заць, як ад свят ка ва лі 
Дні сва іх га ра доў у вы хад ныя Мінск, Го мель і Грод на

СТАР. 3
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Зна ём це ся — сям'я МАС ЛОЎ СКІХ з Вер хнядз він ска га ра ё на. Як пе ра мож цы ра ён на га эта пу кон кур су 
«Ула дар ся ла», яны пры ма лі ўдзел у аб лас ным спа бор ніц тве, якое дня мі пра хо дзі ла ў аг ра га рад ку 
Фа ры на ва пад По лац кам.

СЯ МЕЙ НЫ ПАРТ РЭТ НА ФО НЕ ВО СЕ НІ


