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На выпускны —
ніякіх міні
і макасінаў

Эх, маладая!.. 
«Круглы стол» 

у «ЧЗ»

ЦЫТАТА ДНЯ

Ва ле рый ВА КУЛЬ ЧЫК, 
стар шы ня КДБ:

«Сён ня свет ушчыль ную 
су тык нуў ся з но вай 
раз на від нас цю гла баль най 
тэ ра рыс тыч най па гро зы — 
кі бер тэ ра рыз мам. 
Вы ка ры стан не ў 
тэ ра рыс тыч ных мэ тах 
ліч ба вых тэх на ло гій ра зам з 
бяз меж ны мі маг чы мас ця мі 
ін тэр нэ ту вы му шае нас 
быць у га тоў нас ці адэ кват на 
рэ ага ваць на гэ тыя вы клі кі. 
Кі бер тэ ра рызм, як ні я кая 
ін шая фор ма тэ ра рыз му, но сіць 
транс гра ніч ны ха рак тар. Той 
ці ін шы важ ны аб' ект мо жа 
быць пад верг ну ты ата цы з 
лю бой кроп кі пла не ты. Гэ та 
іс тот на аб ця жар вае ра бо ту 
па вы яў лен ні і па пя рэ джан ні 
та кіх зла чын стваў і па тра буе 
ад спец служ баў но вых су мес ных 
па ды хо даў да спы нен ня та ко га 
ві ду тэ ра рыс тыч най дзей нас ці».

Студатрады 
пашыраюць 
геаграфію

Ры нак пра цыРы нак пра цы  ��

Мя шаць бе тон — 
не дам ская спра ва

Жан чы нам важ ны абе дзен ны пе ра пы нак, 
а муж чы нам — маг чы масць за раб ляць

Бе ла рус кім муж чы нам пла цяць больш, чым жан чы нам — гэ та факт. 
У ся рэд нім да мы за раб ля юць на 23 пра цэн ты менш. Ка жуць, пры-
чы на ў роз ні цы сфер пра цы: жан чы ны прос та вы бі ра юць пра фе сіі, 
дзе апла та ні жэй шая. Але ча му так ад бы ва ец ца? На якія кры тэ рыі 
звяр та юць ува гу пры по шу ку пра цы муж чы ны і жан чы ны? І ча му 
да мы час цей зга джа юц ца на ніз ка аплат ныя мес цы?

Над баў ка за ка ман дзі роў кі і ад каз насць
Па во дзі ны муж чын і жан чын на рын ку пра цы ад роз ні ва юц ца. Ка лі для 

пер шых пры вы ба ры ва кан сіі важ ны ма тэ ры яль ны бок пы тан ня, то для 
дру гіх — кам форт ныя ўмо вы.

— Для жан чын мае зна чэн не больш сва бод ны пра цоў ны гра фік. Пра цэн-
таў 70 хо чуць ся дзець у офі се і ад да юць пе ра ва гу не раз' яз но му ха рак та ру 
ра бо ты. Прад стаў ні цам пры го жа га по лу важ на так са ма на яў насць абе-
дзен на га пе ра пын ку: каб мож на бы ло па пра дук ты сха дзіць ці вы ра шыць 
ней кія свае праб ле мы, — рас каз вае ды рэк тар кан са лтын га вай кам па ніі 
«Квад рат» Свят ла на КА РАС ЦЯ ЛЁ ВА.

Для муж чын пе ра лі ча ныя мо ман ты не аба вяз ко выя. Яны га то вы раз гля-
даць не нар ма ва ны ра бо чы дзень: там, дзе ёсць маг чы масць за раб ляць 
гро шы не аб ме жа ва на, бе ла ру сы бу дуць шчы ра ваць і па 24 га дзі ны ў су ткі. 
Час та муж чы ны зга джа юц ца на больш ма біль ную пра цу, з пра цяг лы мі ка-
ман дзі роў ка мі, па коль кі менш зай ма юц ца бы та вы мі праб ле ма мі. Боль шасць 
прад стаў ні коў моц на га по лу шу ка юць вы со кія па са ды і га то вы нес ці на са бе 
шмат аба вя за цель стваў, бо ад каз насць заў сё ды аплач ва ец ца да ра жэй. Пры 
по шу ку пра цы муж чы ны, да рэ чы, так са ма вя дуць ся бе больш ак тыў на. Па 
ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны, яны ўлад коў ва юц ца 
на но вае мес ца ў ся рэд нім на дзе вяць дзён хут чэй за жан чын.

Да сле да ван не па бюд жэ це ча су, якое пра во дзіў Бел стат су мес на з ААН, 
па цвяр джае: муж чы ны на да юць пра цы больш ува гі, чым жан чы ны. Не па-
срэд на на ра бо це моц ная па ло ва пра во дзіць на 41 хві лі ну больш. А ў воль ны 
час што дзень ад вод зяць пра цоў ным пы тан ням у ся рэд нім 
12 хві лін, та ды як да мы — толь кі во сем.

Ра зум ныя гро шыРа зум ныя гро шы  ��

НА АД ЛЕГ ЛАС ЦІ 
ВЫ ЦЯГ НУ ТАЙ РУ КІ

Спе цы я ліс ты ра яць на ват у бан ках і кра мах 
трымаць сваю карт ку ў по лі зро ку

У пер шых ма тэ ры я-
лах руб ры кі мы па зна-
ё мі лі чы та чоў з плас-
ты ка вы мі карт ка мі, а 
так са ма з бан ка ма та-
мі і ін шы мі пры ла да мі 
са ма аб слу гоў ван ня. 
Сён ня мы па га во рым 
аб бес праб лем ным 
атры ман ні гра шо вых 
срод каў у ад дзя лен-
ні бан ка, а так са ма аб 
вы ка ры стан ні «плас-
ты ку» ў ар га ні за цы ях 
ганд лю. У гэ тым нам 
да па ма гае па кро ка вы 

да па мож нік, які быў рас пра ца ва ны На цы я наль ным бан кам кра і ны.

І ў «акенцы» не ўсе анё лы
Узяў наш ча ла век карт ку і на кі ра ваў ся ў сваё бан каў скае ад дзя лен не, 

каб атры маць на яў ныя гро шы ці апла ціць неш та. Так зда ры ла ся, што ў гэ-
тай фі нан са вай уста но ве бан ка ма ты і ін фа кі ёс кі не пра цу юць або ме на ві та 
ва шу апе ра цыю праз пры ла ду са ма аб слу гоў ван ня пра вес ці не маг чы ма. Тут 
трэ ба звяр тац ца да спе цы я ліс та. Ад дае наш клі ент сваю карт ку ў акен ца 
і ад ра зу су па кой ва ец ца, бо лі чыць што тут яму ба яц ца ня ма ча го. І гэ та 
са праў ды так, ка лі на вед валь нік бан ка бу дзе заў сё ды пры трым лі вац ца 
рэ ка мен да цый экс пер таў Нац бан ка.

Пер шае, на што трэ ба звяр нуць ува гу, — усе дзе ян ні ра бот ні ка фі нан-
са вай уста но вы ме на ві та з ва шай карт кай па він ны ад бы вац ца на ва шых 
ва чах. Нель га да зва ляць су пра цоў ні ку бан ка вы хо дзіць ра-
зам з карт кай у ін шае па мяш кан не.СТАР. 4 СТАР. 3СТАР. 3
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ВоВольл  га РАБ ЦЭЦЭЦ В ВІЧІЧ, , жы хар ка а
вёвёвёс скікікі РР Разазаз д дд дзязязя лл ллаа а авівівівічч ччыы ы ы
ГаГан нцацааа вв в ввіціціціцііц кк к ка аагагаг  рра ё ёёна, , пепепепепепе р р р ррррра а аа аанянянял лла а
сасаак кк рэрэрэээрэтттт т ттттыыыыыыыы ы ыыыы вывывывывывывыы п печеч к кі і хлхлее е бабабабабабабааб
і і іііі і іі піпіпппппі р рр рррррра а а ааагогогооггггг ў ўў ў ўўўўў адад с сваваааааё ёёёё ёёёёёё ё ёёёёййй йййййййй й й й маа ту ууууу уууліллл  ———
лелелелееелеллееееееп пп шашашашашашшшшшшш ййй йй йй й й йй гагагггг с с пап  ддддыыыыыы ыыыыыыыыыыынннніінііінін  ў ў ў г ггггггэээ э э эээ ээтаттататаааай йй й
папапапаппапааапапаапапаппп  л л лллл л лесесесеесес ккк ккккккайайайайайайайайайайайайаайай в в ёсёсёё  цццы.ы.ы.ыыы.ыыыы.ы.ыыы  А ААА А А А АААААА АА ААААААААА яя яяяяяяяяшчшчшчшчшччччччшччччшчшчшчшччшччччччшчэ ээээээ э эээ эээээ эээээээ эээээээээээээээ эээ яеяеяеяеяеяеяеееяеяеяеяееяеяя  
мамамамамаа т тттттттттту у ууууляляляяяляляля ССССС С С СС СССССС Софофофофоф'я'я'я'яя ММ М М ММММММММММММММ М МММіі іііііі іі іікакакакакакааакакаккакааакака л л л ллллл л л л лаа а ааа а ааа еўеўеўеўеўеўўўеўеўеўеўеўўўеўееўеў н ннн нннннннннннннннааа а аааааааааааааааа
стстстстстстствававававаавааррррр р рыыы ыыыыыыылалалаалалала зззз зз знананананананакккк кк ка а ааміміімімім  т тты ыыы ы ы
фафааальльльльк к к к лолололооор рр рррр рррнананананааааааа---
этэтэт н на а аагргргрг а а фіфіфіфффіііф ч чч чччныныныннныннн  г гг гурурурурт тт т «З«З«З«За а аа вівівіцц ц ццццццааа»аааа». 
АдАд я яе,е, а акркркркрррра а а амямямямммммямм  а а аад дд д мемемемет тт тныныныныхххх
рэрэр  ц цэпэп т таўаў ппа а ааа аллелел с с какааай ййй кукукукух ххнінні, ,
ВоВоВоВольльльь г г га а пепе р ра а аааа а няня л ла а 
і і і і нананана р р рродододод ннн на-а-а-быбыыыбыыы т тта а а авывывывыя я я пепепепес с с снінініні   
і і і і абабабаб р р р ра а а а дыдыдыды....


