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СТОЙ, ШТО ВЯЗЕШ?!
А ШТО ПА ДЭКЛАРАЦЫI?

Юрый Сянько пацвярджае, што калi пару гадоў
таму на Мiнскай рэгiянальнай мытнi ў суткi афармлялi
800 дэкларацый, то цяпер
гэтая лiчба паднялася да
1200–1500.
Такiм чынам, калi кантралёр не знаходзiць нiякiх
хiбаў у дакументах, афармленне пераходзiць на наАўто з грузам трапляе на кантрольна-прапускны пункт.
ступны этап. Груз уязджае
Тут машыну абыходзiць кантралёр Аляксандр ВАЎЧОК,
на тэрыторыю зоны мытнакаб iдэнтыфiкаваць грузавiкi.
га кантролю. Як толькi гэта
Дзякуючы працы мытнi толькi на Мiншчыне ў бюджэт краiны за
адбылося, усе далейшыя
суткi паступае каля 110 мiльярдаў рублёў. Якi шлях праходзiць
функцыi па афармленнi бяруць на сябе
тавар падчас кантролю? Каму з «супрацоўнiкаў» вышэйзгаданай
супрацоўнiкi «Белмытнасэрвiсу», прадстаўнiкi мытнi.
структуры належыць адпачываць пасля гадзiны працы? Каб
Кiроўцу патрэбна пачакаць некаторы
даведацца пра гэта, карэспандэнты «Звязды» правялi адзiн дзень
час, таму ён можа наведаць кавярню цi
на Мiнскай рэгiянальнай мытнi.
засялiцца ў гасцiнiцу, калi давядзецца
тавар ужо праз некалькi гадзiн цi сутак прабыць у зоне мытнага кантролю больш
можа аказацца, напрыклад, на палiцы за некалькi гадзiн. Гасцiнiца, дарэчы, мае
ў любой з крам Беларусi, Расii цi Ка- 20 нумароў. У кожным з iх — два ложкi,
стол, некалькi тумбачак, ванны пакой i
Шумная магiстраль, астатняя ж пра- захстана…
шафа. На выгляд — досыць утульна i акустора — снежнае поле i абрысы будынратна. Цалкам падыходзiць для таго, каб
каў удалечынi…
адпачыць з дарогi. Каб пераначаваць, даМы непадалёку ад Мiнска, у вёсцы
вядзецца заплацiць 300–450 тысяч рублёў
Шчытамiрычы. Тут колькi месяцаў та…Але перш аўто з грузам трапляе на у залежнасцi ад нумара.
му пачаў працаваць новы пункт мытна— На мой погляд, нашы паслугi не
га кантролю, якi адносiцца да Мiнскай кантрольна-прапускны пункт. У яго бупададуцца надта дарагiмi для кiроўрэгiянальнай мытнi. На досыць вялiкай дынку iнтэр'ер досыць просты: два стацаў, — лiчыць адмiнiстратар гасцiнiцы
тэрыторыi размешчаны два склады, гас- лы з камп'ютарамi i два вялiкiя экраны,
Ка
цярына Лапунова. — Мы працуем пацiнiца, кавярня, мыйка для грузавiкоў, на якiя камеры назiрання транслююць
раўнальна нядаўна, таму вялiкага настаянка на 140 месцаў, пажарнае дэпо i усё, што адбываецца вакол. Дарэчы,
плыву наведвальнiкаў пакуль няма. Але,
два кантрольна-прапускныя пункты. Да- шматлiкiя камеры размешчаны на ўсёй
думаю, попыт будзе.
стаўляць грузы непасрэдна да складоў тэрыторыi зоны мытнага кантролю. Яны
можна не толькi на машынах, але i па валодаюць павышанай якасцю вiдэаза-

залежыць памер мытнай пошлiны, —
распавядае старшы iнспектар аддзела
тарыфнага рэгулявання Мiнскай рэгiянальнай мытнi Наталля Чуковiч.
Дзяўчына кажа, што для таго, каб
правiльна правесцi класiфiкацыю недастаткова проста ведаць назву тавару.
Калi трапляецца машына, якая перавозiць толькi адно найменне ў вялiкай
колькасцi, то тут працаваць проста. Але
здараюцца i iншыя выпадкi. Так, напрыклад, доўга даводзiцца правяраць касметыку адной вядомай маркi. Там у адной
партыi можа быць да 1000 найменняў. А

Дастаўшы сiнтэтычную чорную блузку з вялiкай упаковачнай скрынi, першнаперш чытаем этыкетку, а пасля знаходзiм у даведнiку код, якi адпавядае
менавiта гэтаму вiду тавару. Гэта журналiстам дазволiлi на хвiлiну адчуць сябе
ў ролi супрацоўнiка мытнi. На складзе
нас чакала машына, гружаная адзеннем i бiжутэрыяй. Груз патрабавалася
праверыць, але гэта, зразумела, рабiлi
ўжо мытнiкi.

Кiнолаг Вольга Шышковiч разам з Тутсi
правяраюць чарговую партыю тавару.

НА КПП СЯДЖУ,
«ДАЛЁКА БАЧУ»…

АДЗIН IНСПЕКТАР I…
1000 НАЙМЕННЯЎ

Пару гадоў таму на Мiнскай
рэгiянальнай мытнi ў суткi
афармлялi 800 дэкларацый,
цяпер — 1200–1500.
пiсу, а запiсаны матэрыял захоўваецца
больш за тры месяцы.
Калi машыны пад'язджаюць да кантрольна-прапускнога пункта, адзiн з яго
супрацоўнiкаў абыходзiць кожную з iх.
Гэта неабходна, каб iдэнтыфiкаваць
грузавiкi i ўпэўнiцца, што менавiта гэты,
а не iншы транспарт быў накiраваны з
мяжы. Кантралёр звярае дакументы i
прымае iх для афармлення.
— У апошнiя гады мая праца стала
вельмi «камп'ютарызаванай». Раней
камп'ютар настолькi не быў патрэбны, —
распавядае кантралёр кантрольна-прапускнога пункта Пётр Хадатовiч. — Але
даводзiцца паспяваць за «прагрэсам»,
бо дзякуючы тэхнiцы кантроль праводзiць прасцей.

…На тэрыторыi пункта мытнага кантролю заўважаем адразу некалькi вялiкiх
экранаў, на якiх адлюстраваны нейкiя
спiсы. Аказваецца, з дапамогай iх можна
адсочваць звесткi пра тое, у якой стадыi
знаходзiцца афармленне грузу. Таксама гэтая iнфармацыя даступная i ў iнтэрнэце, на сайце «Белмытнасэрвiсу».
Зялёным колерам выдзяляюцца грузы,
афармленне якiх завершана, чорным —
яшчэ не прынятыя да афармлення, а
чырвонымi лiтарамi пазначаюцца тыя,
якiм у iм па нейкiх прычынах адмоўлена.
Пасля таго, як прадстаўнiк мытнi завершыць сваю працу з дакументамi, яны
трапляюць да мытнага iнспектара. Калi
тавар не патрэбна адгружаць на склад i
з паперамi ўсё як належыць, то гэта заключны этап шляху.
— Мае абавязкi — класiфiкаваць тавар. Кожнаму адпавядае свой код. Ад
таго, як менавiта класiфiкавалi тавар,

патрэбна класiфiкаваць кожны прадукт
у асобную пазiцыю i вызначыць адпаведны яму код.
— Мы ведаем усё i пра матэрыял, з
якога рэч зроблена, i пра яе функцыi, —
распавядае Наталля. — Напрыклад, нядаўна я сутыкнулася з таварам, якi па
дакументах праходзiў як мыючы пыласос. Але аказалася, што па тэхнiчных характарыстыках гэта, хутчэй, не пыласос,
а прыстасаванне для чысткi дываноў i
тэкстыльных тканiн, у iм няма мяшка
для пылу. Зразумела, мытная пошлiна
ў гэтым выпадку зусiм iншая.
Цiкаўлюся, цi дапамагаюць атрыманыя на працы веды ў жыццi. Наталля
кажа, што гэта, у нейкiм сэнсе так. Калi сутыкаўся з пэўным таварам, звесткi
пра ўсе яго ўласцiвасцi адкладваюцца
ў галаве.

Мытнiкi правяраюць груз,
якi толькi што прыбыў.

Фотаздымкі Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Падчас мытнага афармлення.

Груз, якi прайшоў усе
неабходныя працэдуры
ў такiм пункце,
як у Шчытамiрычах,
у межах МС лiчыцца
поўнасцю аформленым.

Трэба сказаць, што дзякуючы загадзя вядомай iм iнфармацыi пра машыну i груз ёсць магчымасць хутка вызначыць, як размясцiць яго на складзе.
Па парковачных месцах на пункце
мытнага кантролю грузавiкi размяшчаюцца аўтаматыкай. У залежнасцi ад грузу, габарытаў аўто i некаторых iншых
фактараў, «разумная» сiстэма сама
вызначае, якi аўтамабiль i дзе павiнен
стаяць, каб гэта было найбольш зручна.
Напрыклад, машыны, што патрэбна разгрузiць, ставяцца блiжэй да складоў.
На адным з iх давялося пазнаёмiцца
з яшчэ адной «супрацоўнiцай» мытнi.
Яе завуць Тутсi. Гэта васьмiгадовая нямецкая аўчарка, якая шукае схаваныя
наркотыкi. Мiнскай рэгiянальнай мытняй сёлета выяўлена iх больш за тры
кiлаграмы. Кiнолаг Вольга Шышковiч
амаль нячутна аддае сабаку каманды, i Тутсi спрытна бегае вакол расстаўленых на складзе паддонаў, шукаючы пры дапамозе свайго вострага
нюху хоць што-небудзь падазронае.
Дарэчы, на мытнi нам расказалi, што
службовых сабак нельга прымушаць
да пастаяннай «працы». Пасля гадзiны пошуку жывёле патрэбна абавязкова даць адпачыць, iначай гэта можа
негатыўна адбiцца на яе нюху. Але насамрэч «напружаны графiк» для сабакi — зусiм не неабходнасць. Па словах
Юрыя Сянько, для пошуку наркотыкаў
у мытнiкаў ёсць прыстасаваннi, здольныя вызначыць сляды наркотыкаў на
руках, нават калi чалавек дакранаўся
да пакецiка некалькi дзён таму…
…За 11 месцаў гэтага года праз
Мiнскую рэгiянальную мытню прайшло
18 мiльёнаў тон самых розных грузаў.
Лiчба значная, але, хутчэй за ўсё, апошнiя тыднi года яе няблага павялiчаць. Самы напружаны час у мытнiкаў — перад
зiмовымi святамi. Так што пакуль мы з
вамi будзем да iх рыхтавацца, праца на
мытнi будзе яшчэ больш напружанай,
чым звычайна.
Ганна ГАРУСТОВIЧ.
Мiнскi раён



МУЖЧЫНСКАЯ
КЛЯТВА
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Сярод гэтага хвіліннага тлуму заўважаю хлопца, які шчасліва ўсміхаецца і
нешта даводзіць сваім таварышам.
— Адчуванні ад прысягі ўрачыс тыя, а
настрой — вясёлы, бадзёры. Запомню
гэту падзею на ўсё жыццё! Вельмі хачу
ўбачыць сваіх бацькоў і сяброў. Сумаваў
па іх, — кажа радавы Дзмітрый Літвінчук,
ураджэнец Камянеччыны.
Каля трыбуны, з якой яшчэ нядаўна за
дзеяй назіраў генерал-маёр Міхаіл Пузікаў, намеснік міністра абароны, чуллівая дзяўчына доўга не адпускае свайго
хлопца.
— Мы з Аляксандрам ужо два з паловай гады сустракаемся, — апавядае
Наталля і краем хусцінкі выцірае вільготныя вочы. — У войска яго прызвалі пас-

Непасрэдна са Свята-Барыса-Глебскай (Каложскай) царквы, помніка праваслаўнага дойлідства ХІІ стагоддзя, цяпер
можна адаслаць паштоўку ў любы пункт свету. Такую ініцыятыву святароў храма падтрымалі ў гродзенскім філіяле
«Белпошты».

«РАЗУМНЫЯ»
СIСТЭМЫ I «ЖЫВАЯ СIЛА»

МЯЖА ДАЛЁКА,
МЫТНЯ — КАЛЯ МIНСКА

чыгунцы. На спецыяльнай пляцоўцы
ёсць месца для 156 кантэйнераў. Грузы
накiроўваюць з любога ўчастка мяжы,
паколькi працуе сiстэма кантролю iх дастаўкi. Гэта значыць, што на Мiнскай рэгiянальнай мытнi яшчэ ў самым пачатку
працоўнага дня могуць даведацца, якiя (i
адкуль) машыны сёння да iх прыедуць.
— Напрыклад, сёння ў Шчытамiрычы
было накiравана каля 30 транспартных
сродкаў. Яны едуць з такiх памежных
пераходаў, як «Брузгi», «Казловiчы»
i iншых, — распавядае начальнiк Мiнскай рэгiянальнай мытнi Юрый Сянько. — Мяжу грузавiк перасякае, не
падвяргаючыся нiякiм мытным працэдурам. На яго толькi выдаецца транзiтная
дэкларацыя, з якой патрэбна прыехаць
на той цi iншы пункт мытнага кантролю
ўнутры краiны.
Груз, якi прайшоў усе неабходныя
працэдуры ў такiм пункце, як у Шчытамiрычах, у межах Мытнага саюза лiчыцца
поўнасцю аформленым. Гэта значыць,
што пасля ўсiх неабходных працэдур

Паштоўка з Каложы

ля вучобы ў каледжы. І я ўжо разумела,
што Саша мусіць прайсці гэтае выпрабаванне — службу ў войску. Я ганаруся
ім і вельмі-вельмі яго кахаю. Дачакаюся
абавязкова!
Ка лі для кож на га ру жо ва шчо ка га
хлопца ў камуфляжы гэты дзень — падзея, для афіцэра — адказная праца.
Аднак арганізавана ўсё на даволі добрым узроўні. Людзей з электрычак сустра ка лі вай скоў цы, якія да па ма га лі
візіцёрам не заблудзіцца ў гарадку. Ну
а для тых, хто прыехаў здалёк, у часцях адвялі для начлегу асобныя месцы,
каб людзі маглі загадзя прыехаць і не
спазніцца.
— Пры ся га прай шла доб ра. Кож ны
падышоў да яе адказна і абыякавых у
нас не было, — пасля ўрачыс тасці прызна ец ца ка пі тан Па вел Каз лоў,
ка ман дзір зводнай ро ты рэ зерву 114-й школы па падрыхтоўцы
прапаршчыкаў і спецыялістаў харчовай службы. — Напрыклад, рэзервіс ты, якія праходзяць зборы ў
нашай часці, — людзі з жыццёвым
досведам, а таму імкнуцца прайсці
службу без аніякіх інцыдэнтаў.
Калі разам з фатографам збіраліся ўжо пакідаць Печы, заўважылі, як радасны салдат са смехам ускідваў над галавой малога.
Як аказалася, не сына, а брата.
Не маглі наглядзецца на сына ў
фор ме баць кі, якія пры еха лі да
свай го Ва ні з вёс кі Оха ва (Пінская раёна). Зараз яго чакае першае звальненне, а пасля — доўгія
месяцы важных і адказных вайско вых аба вяз каў. Доб рай та бе
службы, салдат!
Тарас ШЧЫРЫ.
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
Барысаўскі раён.

Фота Яраслава ВАНЮКЕВІЧА.

 Усё пад кантролем!
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— Гэтая ідэя нарадзілася ў настаяцеля нашай царквы айца Аляксандра дзякуючы падарожжам, у якіх ён удзельнічаў. За мяжой ёсць
такая паслуга: калі ты наведваеш вядомае гістарычнае месца, то
можаш напісаць паштоўку і адправіць яе адтуль сваім бацькам, сваякам, знаёмым. Кіраўнік Гродзенскай абласной пошты Іван Пратасевіч
з энтузіязмам успрыняў гэтую ідэю, і вось яна ажыццявілася, — кажа
протаіерэй Георгій Рой.
Паштавікі вырабілі спецыяльную, стылізаваную пад даўніну скрыню, прадаставілі немаркіраваныя канверты, паштоўкі і штамп з выявай Каложскай царквы, якім пазначаецца дата паштовага адпраўлення. Паштоўку кідаюць у скрыню — і яна накіроўваецца на любы
адрас, у рэгіёны Беларусі ці ў замежжа. Што тычыцца марак з выявай
менавіта Каложскай царквы, то будзе зроблены дадатковы тыраж
тых, якія выпускаліся раней, а таксама, верагодна, і новага ўзору. На
гэты конт у святароў ужо ёсць паразуменне з «Белпоштай».
Новая паслуга святароў Каложскай царквы і паштавікоў «працуе»
ўсяго каля тыдня, але ўжо відавочна, што будзе запатрабаванай.
— Гэтая навіна хутка разышлася, і я ўжо неаднойчы заўважаў,
што людзі пытаюцца, як можна адправіць паштоўку, — кажа протаіерэй Георгій Рой.
Паштавікі правялі інструктаж для дзяжурных па храме: як дапамагчы людзям усё правільна аформіць. Усё проста, але з вялікім
сэнсам. Паштоўка — гэта жывая памяць на доўгія гады, што не
падуладна мабільнай сувязі і электроннай пошце.
Вось такі добры прыклад, варты пераймання і іншымі гістарычнымі, прывабнымі для турыстаў аб'ектамі Беларусі. Можна не сумнявацца, што паштавікі такія ініцыятывы падтрымаюць.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

 Браты нашы меншыя

Дыпламаты прапаноўваюць
узмацніць адказнасць
за здзек з жывёл
Адзін з самых рэзанансных выпадкаў зверскага абыходжання
з бяздомнымі жывёламі адбыўся зусім нядаўна ў Мінску. Скуралуп, якога цяпер шукае міліцыя, выколваў катам і сабакам
вочы, адсякаў канечнасці і вушы. Знайшлі нават труп сабакі з
цалкам садранай скурай. Згодна з дзейным заканадаўствам, за
жорсткае абыходжанне з жывёламі скуралупу пагражае штраф
ад 10 да 30 базавых велічынь або адміністрацыйны арышт.
У большасці еўрапейскіх краін, у тым ліку ў Латвіі, Літве, Польшчы,
Украіне, Расіі і Казахстане, не толькі прадугледжаны куды больш
строгія, чым у Беларусі, меры адміністрацыйнай адказнасці, але і
ўведзена крымінальная адказнасць (аж да некалькіх гадоў пазбаўлення волі!) за жорсткае абыходжанне з жывёламі.
Узмацніць пакаранне за негуманнае абыходжанне з жывёламі ў
Беларусі па аналогіі з практыкай суседніх краін прапанавала Міністэрства замежных спраў.
«Многія дзяржавы на заканадаўчым узроўні замацавалі сістэму
захадаў, накіраваных на забеспячэнне дабрабыту жывёл і прадухіленне жорсткага або неналежнага абыходжання з імі. У большасці
краін Еўропы дзяржаўныя падыходы да гэтых пытанняў грунтуюцца
на «канцэпцыі пяці свабод». Гаворка ідзе пра тое, што за жывёламі
прызнаюцца права на свабоду ад голаду і смагі, свабоду ад дыскамфорту, свабоду ад болю, траўмаў і хвароб, свабоду натуральных паводзін і свабоду ад страху і стрэсу», — адзначыў начальнік галоўнага
ўпраўлення шматбаковай дыпламатыі МЗС Юрый Амбразевіч.
У дыпламатычным ведамстве лічаць, што гэты досвед заслугоўвае ўвагі і вывучэння як беларускімі заканадаўцамі, так і праваахоўнымі органамі. «Фармальныя дакументы па гэтым пытанні МЗС ужо
падрыхтавала і ў бліжэйшы час накіруе адпаведным дзяржаўным
органам. Унясенне змяненняў у адміністрацыйнае або крымінальнае
заканадаўства не запатрабуе ад краіны якіх-небудзь фінансавых
выдаткаў, але выгады ад такога развіцця дзяржаўных падыходаў
відавочныя,» — падкрэсліў дыпламат.
Надзея ДРЫЛА



КАЛI ВЫ ПАДПIСАЛIСЯ
НА ГАЗЕТУ «ЗВЯЗДА»

СУПЕРПРЫЗр
тэлевіза

на I квартал
SAMSUNG
або 1-е паўгоддзе 2014 года —
запаўняйце картку ўдзельнiка,
выразайце i дасылайце яе
ДА 11 СТУДЗЕНЯ
ак
ў рэдакцыю на адрас: 220013,
7 мультывар
Мiнск, вул. Б. Хмяльнiцкага, 10А.
SCARLET
Сярод падпісчыкаў 14.01.2014 г. будуць разыграны 7 мультыварак Scarlet і суперпрыз –
тэлевізар Samsung. Вынiкi публiкуюцца ў газеце
«Звязда» да 24.01.2014 г.
Прызы можна будзе атрымаць у рэдакцыі па 31.03.2014 г.
пры падачы квiтанцыi аб падпiсцы на «Звязду» на I квартал або
1-е паўгоддзе 2014 года i пашпарта. Пасля 31 сакавіка выдача
прызоў спыняецца i прэтэнзii падпiсчыкаў не прымаюцца.
Тэлефон для даведак (017) 287 18 38.
Правілы гульні чытайце ў газеце «Звязда» за 14.11.13 г.
ТЭРМІН ПРАВЯДЗЕННЯ ГУЛЬНІ — З 15.11.13 ПА 31.03.14.
Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2255 ад 30.10.13,
выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.

5 Картка ўдзельніка — падпісчыка «Звязды»

на I квартал або 1-е паўгоддзе 2014 года
Прозвішча, імя, імя па бацьку

Падпіска аформлена і аплачана ў
(аддзяленне сувязі)

на I кв. або 1-е паўг. 2014 года
Хатні адрас і тэлефон
(індэкс)

ышы!

Удачы ў розыгр

