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З та кi мi сло ва мi Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн-

ка звяр нуў ся да вяс ко вых жы ха роў на шай кра i ны. 

А ска заў ён гэ та ў су бо ту пад час на вед ван ня хра ма 

Iа а на Прад це чы ў аг ра га рад ку Шар шу ны Мiнск ага 

ра ё на. Свя ты ню пе рад вi зi там кi раў нi ка дзяр жа вы 

асвя цiў мiт ра па лiт Мiн скi i За слаў скi Вень я мiн, Па-

тры яр шы Эк зарх Усяе Бе ла ру сi.

«Перш за ўсё да зволь це па вiн ша ваць вас з гэ тым 

свет лым днём, з гэ тым доб рым ча сам — у на шай кра i не 

з'я вi ла ся яшчэ ад но цёп лае, утуль нае мес ца, i я вель мi 

спа дзя ю ся, што мы заў сё ды бу дзем пры хо дзiць сю ды, 

каб па ду маць пра бу ду чы ню, зга даць усё доб рае мi ну лае 

i зра бiць пра вiль ныя вы сно вы на пе рад», — звяр нуў ся ў 

хра ме Аляк сандр Лу ка шэн ка да вер нi каў.

Унi каль ны для на шай кра i ны хра ма вы комп лекс у вi-

зан тый скiм сты лi, якi ўклю чае ў ся бе царк ву, пры чта вы 

дом, дзi ця чую пля цоў ку i мес ца для ад па чын ку вер нi каў, 

па бу да ва ны за два га ды на срод кi вя до ма га ра сiй ска га 

бiз нес ме на Мi ха i ла Гу цэ ры е ва. Прэ зi дэнт вы ка заў яму па-

дзя ку за ўзя тыя аба вя за цель ствы па бу даў нiц тве не толь кi 

гэ та га хра ма ва га комп лек су, але i iн шых са цы яль ных ды 

вы твор чых аб' ек таў па ўсёй кра i не.

За апош нюю чвэрць ста год дзя ў Бе ла ру сi па бу да ва на 

больш за паў та ры ты ся чы куль та вых бу дын каў, i гэ та ра-

бо та пра цяг ва ец ца, ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Аб са лют на ўпэў не ны, што на ша зям ля, дзя ку ю чы вось 

гэ тай па дзвiж нiц кай дзей нас цi, заў сё ды бу дзе зна хо дзiц ца 

пад ахо вай Гос па да, — да даў ён. — У гэ тым кан крэт ным 

мес цы я яшчэ раз упэў нiў ся, якая цу доў ная ў нас зям ля. 

I мы па вiн ны аба вяз ко ва яе за ха ваць».

Ён вы ка заў па жа дан не, каб хра ма вы комп лекс быў 

на поў не ны людзь мi: «Ка лi пра хо дзi це мi ма, прос та за вi-

тай це, па ду май це пра доб рае».

Яшчэ ад но па жа дан не Прэ зi дэн та да ты чы ла ся бе ла-

ру саў, якiя пра цу юць на зям лi: «Вель мi ха чу, каб на ша 

ся ло квiт не ла. Мы ня ма ла зра бi лi, але мы толь кi ў па чат ку 

шля ху. Вы, на пэў на, асаб лi ва апош нiм ча сам ад чу лi, што 

та кое жыць на сва ёй зям лi, што та кое сваё. I па вi нен вам 

ска заць, ка лi б не бы ло вас, жы ха роў вёс кi, нам бы ло б 

яшчэ ця жэй».

«Ме на вi та вы з'яў ля е це ся ас но вай, апо рай ста бiль нас цi 

на шай дзяр жа вы, я вам бяз мер на за гэ та ўдзяч ны, — 

за явiў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ка лi но вае па ка лен не 

вель мi хо ча па спра ба ваць но ва га жыц ця — ня хай. Але мы 

з ва мi па вiн ны пра жыць гэ тае жыц цё ў спа коi i мi ры, асаб-

лi ва ста рыя на шы. Iм ха пi ла, асаб лi ва пас ля вай ны».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, 

а. г. Шар шу ны.

«Вы з'яў ля е це ся 
апо рай ста бiль нас цi 
на шай дзяр жа вы»

Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пра вёў ра бо чую су стрэ чу са 

стар шы нёй Дзяр жаў на га мыт на га 

ка мi тэ та Юры ем СЯНЬ КО.

«Пе рад усiм я ха цеў бы па чуць аб 

вы нi ках ра бо ты ва ша га ве дам ства 

ў раз рэ зе праз мыт ныя служ бы, каб 

аца нiць сi ту а цыю ў на шай эка но мi цы. 

Вы ра зу ме е це, што мыт ня ў боль шай 

сту пе нi, чым iн шыя ве дам ствы, — люс-

тэр ка на шай эка но мi кi», — за ўва жыў 

бе ла рус кi лi дар.

Ён па пра сiў Юрыя Сянь ко ў дак ла дзе 

звяр нуць ува гу на «вуз кiя» мес цы — як 

раз вi ва ем ся ва ўмо вах су свет на га кры-
зi су, вы клi ка на га пан дэ мi яй, i што не аб-
ход на з пунк ту гле джан ня мыт ных служ-
баў зра бiць для ўтры ман ня эка но мi кi ў 
гэ тым го дзе на ле таш нiм уз роў нi.

«Дру гая тэ ма, пра якую вы мне па-
вiн ны да ла жыць, — сi ту а цыя на бе ла-

рус ка-лi тоў скай i бе ла рус ка-лат вiй скай 

гра нi цы, а так са ма на гра нi цы з Поль-

шчай. А ка лi ёсць больш аб агуль не ная 

iн фар ма цыя, то i з Укра i най. Асаб лi ва, 

што да ты чыц ца дзвюх бал тый скiх дзяр-

жаў — Лiт вы i Лат вii, — ска заў Прэ зi дэнт. 

— Амаль 40 пра цэн таў гру за вi коў 

у гэ тым го дзе, якiя вя зуць гру зы ў 

Бе ла русь, iдуць з Лiт вы i Лат вii. Я 

не бя ру звы чай ных гра ма дзян, якiя 

пе ра мя шча юц ца, i гэ так да лей. Гэ та 

ве лi зар ны аб' ём».

Па сло вах Прэ зi дэн та, «ка лi мы возь-

мем ся за гэ ты па ток, то ла гiс тыч ныя 

пунк ты Лiт вы не да атры ма юць дзесь цi 

чвэрць». За раз з Ра сi яй вя дуц ца раз-

лi кi па пе ра ары ен та цыi гру заў з бал-

тый скiх дзяр жаў на порт ва Усць-Лу зе 

Ле нiн град скай воб лас цi. Най перш гэ та 

наф та пра дук ты, ка лiй ныя ўгна ен нi.

Так са ма кi раў нiк дзяр жа вы ад зна-

чыў, што шмат лi кiя па слу гi i для на шых 

суб' ек таў гас па да ран ня, i для прад пры-

маль нi каў ЕА ЭС аказ ва юц ца ў Лiт ве. 

«Але на коль кi я iн фар ма ва ны, у тым лi-

ку i ва мi, мы гэ тыя па слу гi мо жам ака-

заць пе ра воз чы кам у Бе ла ру сi. Як вы 

ба чы це ра шэн не гэ тай праб ле мы?» — 

звяр нуў ся Прэ зi дэнт да стар шы нi Дзяр-

жаў на га мыт на га ка мi тэ та.

Юрый Сянь ко па чаў дак лад са ста-

тыс ты кi знеш ня га ганд лю, што скла-

ла за во сем ме ся цаў бя гу ча га го да. 

«Мыт ную гра нi цу Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

з кра i на мi Бал тыi, Поль шчы i Укра i ны 

за во сем ме ся цаў пе ра сёк 71 мiль-

ён тон та ва раў, што на 15 пра цэн таў 

менш, чым у мi ну лым го дзе. На гэ ту 

ста тыс ты ку паў плы ва ла Ра сiй ская Фе-

дэ ра цыя, якая на 30 пра цэн таў знi зi ла 

аб' ём наф та пра дук таў, якiя рэа лi зоў-

ва лi ся для кра iн За ход няй Еў ро пы. 

На ша ж па мян шэн не экс пар ту i iм пар ту 

ад бы ло ся толь кi на дзе сяць пра цэн-

таў», — ска заў Юрый Сянь ко.

Знi жэн не аб' ёмаў ад бi ла ся ў асноў-

ным на чы гу нач ным транс пар це, ня-

знач на — на аў та ма бiль ных пунк тах 

про пус ку. Гэ та ад бы ло ся з-за па мян-

шэн ня па куп нiц кiх маг чы мас цяў у Еў-

ро пе i кра i нах ЕА ЭС. Але з чэр ве ня 

па то кi гру заў па вя лiч ва юц ца.

Прэ зi дэнт за даў пы тан не, цi не на зi-

ра ец ца спа ду з-за но вай хва лi ка ра на-

 вi ру са. Юрый Сянь ко ад ка заў, што 

па куль ад зна ча ец ца рост коль кас цi 

транс парт ных срод каў, якiя пе ра ся ка-

юць гра нi цу, але ў асноў ным пе ра во-

зяць та ва ры не вя лi ка га кош ту.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

«Мыт ня ў боль шай сту пе нi, 
чым iн шыя ве дам ствы, — 
люс тэр ка на шай эка но мi кi»
Бе ла русь бу дзе iмк нуц ца 

са ма стой на аказ ваць ла гiс тыч ныя па слу гi сва iм пе ра воз чы кам

За сна валь нiк ле ген дар на га брэн да Kenzo па мёр ад ка ра на вi ру са
Аб гэ тым па ве да мi ла «Бi-бi-сi» са спа сыл кай на 

фран цуз скiя СМI. Кен зо Та ка ду быў 81 год, ён па мёр 

у аме ры кан скiм шпi та лi ў Па ры жы. Фран цыя за раз 

пе ра жы вае дру гую хва лю ка ра на вi ру са. На пя рэ дад нi 

гэ тая кра i на за ня ла трэ цяе мес ца ў све це па коль-

кас цi но вых вы пад каў COVID-19 за су ткi. Вя до мы 

сва i мi яр кi мi гра фiч ны мi i квет ка вы мi прын та мi, Кен-

зо Та ка да быў пер шым япон скiм ды зай не рам, якi 

атры маў пры знан не фран цуз скiх мод ных кры ты каў. 

Ён на ра дзiў ся ка ля Оса кi, пе ра ехаў у Фран цыю ў 

1960-х i зра бiў там усю кар' е ру. У 1970-х за сна ваў су свет на вя до мы брэнд Kenzo. 

У 1993 го дзе Та ка да пра даў свой брэнд адзен ня кан гла ме ра ту LVMH, а яшчэ праз 

шэсць га доў пай шоў на пен сiю. За сна валь нiк Kenzo быў ка ва ле рам фран цуз ска га 

ор дэ на мас тац тваў i лi та ра ту ры. Як ад зна чыў прад стаў нiк Та ка ды, япон скi май стар 

ства рыў амаль восем ты сяч ды зайн-кан цэп цый i нi ко лi не пе ра ста ваў апя ваць мо ду 

i мас тац тва жыць. Бы вай це, ма эст ра...

У Шве цыi стар та ваў Но бе леў скi ты дзень
Па чаў ся Но бе леў скi ты дзень, пад час яко га вы зна чац-

ца лаў рэ а ты гэ тай прэ стыж най прэ мii за 2020 год. Учо ра 

бы лi аб ве шча ны лаў рэ а ты па ме ды цы не i фi зi я ло гii. 

Уз на га ро ды ўда сто i лi ся бры тан скiя на ву коў цы Майкл 

Хо у тан, Хар вi Аль тэр i Чарльз Райс. Прэ мiю пры су дзi лi 

за да сле да ван нi вi ру са ге па ты ту С. Но бе леў скi ка мi тэт 

у Стак голь ме сён ня аб вес цiць лаў рэ а таў па фi зi цы, 

у се ра ду — па хi мii, у чац вер — па лi та ра ту ры. Лаў рэ ат прэ мii за са дзей нi чан не ўста ля-
ван ню мi ру, якая лi чыц ца ад ной з са мых прэ стыж ных уз на га род у све це, па тра ды цыi 
бу дзе аб ве шча ны ў Ос ла. Цы ры мо нiя пры зна ча ная на пят нi цу. Па вод ле звес так Но бе-
леў ска га ка мi тэ та, на прэ мiю мi ру сё ле та прэ тэн ду юць 318 кан ды да таў, 211 з iх — гэ та 
фi зiч ныя асо бы, 107 — ар га нi за цыi. На рэш це, 12 каст рыч нi ка ў ста лi цы Шве цыi вы зна-
чыц ца лаў рэ ат Но бе леў скай прэ мii ў сфе ры эка но мi кi. Згод на з пра вi ла мi, спiс па тэн цый-
ных кан ды да таў тры ма ец ца ў сак рэ це. Но бе леў ская прэ мiя 2020 го да пра ду гледж вае 
ўзна га ро ду ў 10 мiль ё наў швед скiх крон (ка ля 1,1 мiль ё на до ла раў).

Марс па ды дзе да Зям лi на най блi жэй шую ад лег ласць
Па вод ле раз лi каў на ву коў цаў, 6 каст рыч нi ка ад-

лег ласць па мiж пла не та мi ска ро цiц ца да 62,1 млн км. 
Пас ля яны пач нуць ад да ля цца ад на ад ад ной, i зблi-
жэн не не паў то рыц ца ў на ступ ныя 15 га доў, па ве да мiў 
на ву ко вы пар тал ScienceAlert. Чыр во ная пла не та бу-
дзе бач ная на ват ня ўзбро е ным во кам, яна апы нец ца 
ў воб лас цi нач но га не ба з вель мi не вя лi кай коль кас-
цю зо рак, што зруч на для на зi ран няў. Ар бi ты Мар са i 
Зям лi элiп тыч ныя, та му пла не ты пе ры я дыч на то зблi жа юц ца, то ад да ля юц ца. Ка лi яны 
зна хо дзяц ца на про цi лег лых ба ках ад Сон ца, ад лег ласць па мiж iмi мо жа пе ра вы сiць 
400 мiль ё наў кi ла мет раў. Рэ корд нае зблi жэн не ад бы ло ся ў 2003 го дзе, ка лi Зям лю i Марс 
па дзя ля лi ўся го 55,7 млн км. Па сло вах аст ра но маў, у апош нiя га ды Зям ля па ча ла ўсё да-

лей ад хi ляц ца ад свай го «су се да». Гэ ты пра цэс бу дзе доў жыц ца да 2029 го да. За тым пла-

не ты зноў пач нуць ру хац ца на су страч, i ў 2035-м па ды дуць ад на да ад ной на 56,9 млн км. 

Час зблi жэн ня пла нет тра ды цый на вы ка рыс тоў ва ец ца для за пус ку кас мiч ных мi сiй на 

Марс. Так, сё ле та па спя хо ва стар та ва лi ад ра зу тры апа ра ты. На ступ ная пар тыя зон даў 

ад пра вiц ца ў 2022-м, але iм да вя дзец ца пе ра адо лець да дат ко выя 20 млн км, па коль кi 

Зям ля бу дзе зна хо дзiц ца на ад лег лас цi 81,5 млн км ад Чыр во най пла не ты.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

КА МЕН ТА РЫЙ У ТЭ МУ
Больш пад ра бяз на пра дзей насць 

мыт най служ бы жур на лiс там Юрый 

Сянь ко рас ка заў пас ля раз мо вы з 

кi раў нi ком кра i ны.

Па яго сло вах, вя лi кая ўва га на да-

дзе на пе ра мя шчэн ню та ва раў ме ды-

цын ска га пры зна чэн ня. Iх праз на шу 

кра i ну пе ра ве зе на ка ля мiль ё на тон. 

У асноў ным гэ та та ва ры для ба раць бы 

з ка ра на вi ру сам для Бе ла ру сi i парт-

нё раў па ЕА ЭС. Та кiя гру зы афарм-

ля лi ся без чар гi.

«Так са ма га вор ка iш ла пра тое, 

што сён ня Рэс пуб лi ка Бе ла русь га то ва 

мно гiя ра бо ты i функ цыi вы кон ваць на 

тэ ры то рыi сва ёй кра i ны. Та кiя ра бо ты 

i па слу гi — так тра ды цый на скла ла-

ся — аказ ва лi ся для на ша га бiз не су 

за мя жой, у той жа Лiт ве, Поль шчы. 

Сён ня ў на шай кра i не па бу да ва ны 

транс парт на-ла гiс тыч ныя цэнт ры, якiя 

мо гуць аказ ваць раз на стай ныя па слу-

гi, звя за ныя з за ха ван нем та ва раў, 

драб нен нем, мар кi роў кай, сар цi роў-

кай», — ска заў стар шы ня Дзяр жаў-

на га мыт на га ка мi тэ та.

Ня гле дзя чы на змян шэн не коль-

кас цi гра ма дзян на мя жы, кант ра бан-

дыс ты не спяць. Як па ве да мiў Юрый 

Сянь ко, паў та ра тыд ня та му вы явi лi 

ўвоз з Лiт вы ў Ра сiю праз Бе ла русь 

3200 гра маў ка ка i ну.

Ён пры вёў лiч бы па па паў нен нi каз-

ны пла ця жа мi ад Дзяр жаў на га мыт на-

га ка мi тэ та: на сён ня ў бюд жэт пе ра лi-

ча на 6,1 мiль яр да бе ла рус кiх руб лёў. 

На ка нец го да гэ тая су ма па вя лi чыц ца 

да 8,5 мiль яр да.

На конт пунк таў про пус ку — у снеж-

нi за кан чва ец ца бу даў нiц тва пунк та 

«Урба ны» на лат вiй скiм на прам ку, а 

ў пер шым квар та ле 2021 го да ўвя дуць 

у дзе ян не пункт про пус ку «Верх нi 

Це ра бя жоў» на ўкра iн скiм.

У Юрыя Сянь ко за пы та лi, цi iс ну юць 

больш жорст кiя па тра ба ван нi для гра-

ма дзян па пе ра мя шчэн нi та ва раў?

«Мыт ныя служ бы вы кон ва юць усе 

са нi тар ныя нор мы, якiя па тра бу юц-

ца ва ўмо вах пан дэ мii, — вы клю ча-

юць пе ра мя шчэн не та ва раў, якiя мо-

гуць паў плы ваць на бяс пе ку лю дзей. 

Пе ра мя шчэн не праз мя жу та ва раў 

аб умоў ле на вы ключ на нар ма тыў на-

пра ва вы мi ак та мi, якiя да юць маг чы-

масць пе ра мя шчаць толь кi тыя та ва-

ры, якiя пры зна ча ны для аса бiс та га 

ка ры стан ня. Та ва ры для ка мер цый-

ных мэт пад ля га юць апла це мыт ных 

пла ця жоў. Та кiя ўмо вы больш жорст-

кiя, яны ўве дзе ны ва ўсiх кра i нах. 

Сён ня ў кра i ны ЕС не маг чы ма ўвез-

цi на ват адзiн бу тэрб род», — да даў 

стар шы ня ка мi тэ та.

Гэ тыя па тра ба ван нi да ты чац ца ў 

пер шую чар гу пра дук таў хар ча ван ня.

У кра i не па вя лiч ва ец ца экс плу а-

та цыя элект рон ных плом баў, што 

спра шчае i ро бiць тан ней шым мыт-

нае су пра ва джэн не пэў ных гру заў. 

«Ка лi вы ка рыс тоў ваць мыт нае су-

пра ва джэн не, то толь кi з Брэс та да 

Ор шы кошт та кой пе ра воз кi ка ля 

300 до ла раў, элект рон ная плом-

ба каш туе сён ня ка ля 50 до ла раў. 

Але гэ та толь кi ў тым вы пад ку, ка лi 

кіроўца пе ра мя шчае груз, фi нан са-

вая га ран тыя яко га не па кры вае кошт 

тых пла ця жоў, якiя ён па вi нен быў бы 

за пла цiць, ка лi б та вар вы пус каў ся ў 

сва бод нае аба ра чэн не», — рас тлу-

ма чыў ён.

На конт пы тан няў у су вя зi з пан дэ-

мi яй: ка лi элект рон ныя плом бы не вы-

ка рыс тоў ва лi ся, у су ткi вы яў ля лi ка ля 

30 ад хi лен няў кіроўцаў ад марш ру таў. 

З вы ка ры стан нем плом баў та кiх вы-

пад каў ста ла не больш за адзiн.
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