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Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

Мі нус за ліш няя бе га ні на
Пра па но ва Са ве та Рэс пуб лі кі 

аб спра шчэн ні пра цэ ду ры рэ гіст ра цыі 
па бу да ва на га жы ло га до ма пад тры ма ная ўра дам

Верх няя па ла та бе ла рус ка га пар ла мен та сіс тэ ма тыч на пра-

во дзіць ма ні то рынг прак ты кі пры мя нен ня за ка на даў ства для 

свое ча со вай ка рэк ці роў кі за ко наў, лік ві да цыі пра ва вых пра-

бе лаў і за ліш няй за рэ гу ля ва нас ці. Пад час ана лі зу За ко на «Аб 

ас но вах ад мі ніст ра цый ных пра цэ дур» ад 2008 го да пар ла-

мен та рыі вы яві лі праб ле му, з-за якой лю дзі, якія па бу да ва лі 

ін ды ві ду аль нае жыл лё, час та вы му ша ны двой чы пра хо дзіць 

ад ну і тую ж пра цэ ду ру, каб яго за рэ гіст ра ваць.

— Ча ла век, які за вяр шыў бу даў ніц тва ўлас на га жы ло га до ма, 
згод на з Ука зам Прэ зі дэн та № 200 ад 2010 го да, звяр та ец ца ў вы-
кан кам з па ке там да ку мен таў па акт пры ём кі до ма ў экс плу а та цыю, — 
па тлу ма чыў «Звяз дзе» на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 

Са ве та Рэс пуб лі кі па за ка на даў стве і дзяр жаў ным бу даў ніц тве 

Вік тар ЧАЙ ЧЫЦ. — Ра бот нік вы кан ка ма аб мер вае дом, каб вы-
зна чыць яго фак тыч ную пло шчу, якую ўказ вае ў ак це. На ступ ны 
этап — атры ман не тэх ніч на га паш пар та і рэ гіст ра цыя пра воў на 
дом. Ар га ні за цыя па дзяр жаў най рэ гіст ра цыі не ру хо май ма ё мас ці 
так са ма пра во дзіць аб ме ры жы ло га до ма для скла дан ня ве да мас-
ці тэх ніч ных ха рак та рыс тык. Ка лі вы яў ля ец ца не ад па вед насць з 
пло шчай, ука за най у ак це пры ём кі, пра ва на дом не рэ гіст ру ец ца, 
па куль не бу дуць уне се ны змя нен ні ў ра шэн не вы кан ка ма. Пры гэ-
тым па мыл ка ў вы мя рэн ні мо жа быць ня знач най — дзя ся тыя до лі 
сан ты мет ра.

Па ста ян ная ка мі сія Са ве та Рэс пуб лі кі па за ка на даў стве і дзяр-
жаў ным бу даў ніц тве аб мяр коў ва ла во пыт пры мя нен ня ад мі ніст ра-
цый ных пра цэ дур на вы яз ным круг лым ста ле ў Ка мя нец кім ра ё не 
Брэсц кай воб лас ці. Пад час гэ та га ме ра пры ем ства вы свет лі ла ся, 
што знач ная част ка зва ро таў у вы кан кам да ты чыц ца як раз уня сен ня 
змя нен няў у ра шэн не аб за цвяр джэн ні ак та пры ём кі па бу да ва ных 
жы лых ад на ква тэр ных да моў.

Са вет Рэс пуб лі кі звяр нуў ся ва ўрад з пра па но вай за ма ца ваць 
пра ва ар га ні за цыі па дзяр жаў най рэ гіст ра цыі не ру хо май ма ё мас ці 
не браць пад ува гу мі ні маль ныя ра зы хо джан ні па між вы ні ка мі аб ме-
раў, ука за ны мі ў ак це пры ём кі і ў ве да мас ці тэх ніч ных ха рак та рыс-
тык. Як аль тэр на ты ву се на та ры пра па на ва лі ўклю чаць ве да масць 
тэх ніч ных ха рак та рыс тык у пе ра лік да ку мен таў, якія па да юц ца ў 
вы кан кам для атры ман ня ак та пры ём кі до ма ў экс плу а та цыю. Са-
вет Мі ніст раў па ве да міў пар ла мен та ры ям, што апош няя пра па но ва 
ўжо ўклю ча ная ў пра ект комп лекс най ка рэк ці роў кі Ука за Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь № 200 ад 26 кра са ві ка 2010 го да. Ад па вед ны 
да ку мент на кі ра ва ны на раз гляд кі раў ні ку дзяр жа вы.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На буй ных аб' ек тах прай шло 
па два за ня ткі. Але, на прык-
лад, для ра бо ты на ста ды ё не 
«Ды на ма» мы пры цяг ва лі пад-
раз дзя лен ні не толь кі Мінск ага 
га рад ско га ўпраў лен ня, але і 
Рэс пуб лі кан ска га атра да спе-
цы яль на га пры зна чэн ня, авія-
цыі, Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 
кі ра ван ня і рэ ага ван ня на над-
звы чай ныя сі ту а цыі.

Мы рас пра ца ва лі па ра дак 
ня сен ня служ бы ва ўзмоц не ным 
ва ры ян це на ўсіх спар тыў ных 
аб' ек тах Гуль няў. Дзя жур ства 
бу дзе ар га ні за ва на па гра фі ку 
«су ткі праз су ткі». Гэ та азна-
чае, што больш ра та валь ні каў 
бу дуць ад на ча со ва зна хо дзіц-
 ца на мес цах га то вы мі да 
рэ ага ван ня на над звы чай ныя 
сі ту а цыі. Акра мя та го, ужо вы-
зна ча ны мес цы па са дак вер та-
 лёт най тэх ні кі паблі зу спар тыў-
ных аб' ек таў.

Пра ве дзе ны раз лік па ка заў, 
што пе ра ход з трох змен на га 
на двух змен ны рэ жым да зво-
ліць тры маць вы со кі ўзро вень 
бяс пе кі. Але пад раз дзя лен ні 
Мін скай воб лас ці так са ма пе-

ра ве дзе ны на ўзмоц не ны ва ры-
янт ня сен ня служ бы, бо част ка 
спа бор ніц тваў прой дзе на ка-
на ле ка ля го ра да За слаўе. Ды 
і ка ля Мін ска ёсць мес цы раз-
мя шчэн ня гас цей Еў ра пей скіх 
гуль няў. Та му ў вы пад ку не аб-
ход нас ці ра та валь ні кі з гар ні зо-
на Мін скай воб лас ці да лу чац ца 
да нас. А Рэс пуб лі кан скі атрад 
спе цы яль на га пры зна чэн ня мы 
раз гля да ем у якас ці рэ зер ву.

Што да пе ра адо лен ня моў на-
га бар' е ру, то на шы дыс пет ча-
ры, якія пра цу юць на лі ні ях 101 
і 112, прай шлі лінг віс тыч ную 

пад рых тоў ку. Мы так са ма рас-
пра ца ва лі два раз моў ні кі — анг-
ла-рус кі і рус ка-анг лій скі.

Персанальныя 
дэтэктары...

— Так са ма сак ра та ры ят МА-
ГА ТЭ па цвер дзіў га тоў насць да-
па маг чы на шай кра і не ў га лі не 
ядзер най і ра ды я цый най бяс пе-
 кі, — пра цяг вае Ві таль На віц кі. — 
Мы атры ма лі ад гэ тай ар га-
 ні за цыі ў ча со вае ка ры стан не 
пер са наль ныя ра ды я цый ныя 
дэ тэк та ры і пры ла ды ідэн ты фі-
ка цыі ра дые нук лі даў. Яны бу-

дуць вы ка рыс тоў вац ца не па-
срэд на ў мес цах пра вя дзен ня 
спа бор ніц тваў.

Трэ ба ад зна чыць, што па доб-
ная прак ты ка іс на ва ла пад час 
пра вя дзен ня чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі. Та ды бы ло вы яў ле на 
ка ля 10 ча ла век, ра ды я цый-
ны фон ва кол якіх быў кры ху 
па вы ша ны, але ні я кай не бяс-
пе кі для лю дзей по бач яны не
ўяў ля лі. Прос та пра хо дзі лі ме-
ды цын скае ля чэн не з вы ка ры-
стан нем злу чэн няў, якія да ва лі 
не вя ліч кае ра дые ак тыў нае вы-
пра мя нен не.

Акра мя та го, у ме жах су пра-
цоў ніц тва з Еў ра пей скім са юзам 
бы ла па стаў ле на ма біль ная 
ла ба ра то рыя ра ды я цый на га 
кант ро лю. З яе да па мо гай прай-
шла па пя рэд няя га ма-здым ка 
мяс цо вас ці. На ўсіх аб' ек тах 
за фік са ва ны ну ля вы фон. Та-
му зна хо дзіц ца там аб са лют на 
бяс печ на.

...і на ват вер та лёт
— Мы пра ве ры лі аб са лют на 

ўсе аб' ек ты, якія бу дуць звя за-
ны з ІІ Еў ра пей скі мі гуль ня мі, — 
за зна чае па моч нік мі ніст ра. — 
Па ру шэн ні, якія зна хо дзі лі, ме лі 
ар га ні за цый ны ха рак тар. Каб іх 

па зба віц ца, не трэ ба ўклад ваць 
ней кія іс тот ныя сі лы або срод кі. 
У ад ным вы пад ку да стат ко ва 
бы ло нар маль на аба зна чыць 
у ад па вед нас ці з да ку мен та-
цы яй шля хі эва ку а цыі, у дру-
гім — пра ве рыць спраў насць 
вог не ту шы це ляў... За пер шую
дэ ка ду чэр ве ня ра бо ты бы лі 
за вер ша ны. Пры гэ тым мы аб-
сле да ва лі не толь кі мес цы, дзе 
прой дуць спар тыў ныя спа бор-
ніц твы, але і аэ ра пор ты, вак за-
лы, гас ці ні цы. Сіс тэм ных праб-
лем мы не ад шу ка лі ні дзе.

У па раў на нні з 2014 го дам 
ра та валь ні кі га то вы вы ка рыс-
тоў ваць больш вер та лё таў ва 
ўмо вах го ра да. З'я віў ся да дат-
ко вы ма біль ны ме ды цын скі 
мо дуль, які ўста наў лі ва ец ца 
ў вер та лёт МІ-8 і мо жа апе ра-
тыў на да ста віць хво ра га ча ла-
ве ка ў баль ні цу, ка лі ма шы на
«хут кай» не мо жа па ней-

кіх пры чы нах па да брац ца да 
пунк та пры зна чэн ня. На не ка-
то рых пра спек тах бы лі вы дзе-
ле ны спе цы яль ныя па ло сы для 
ўдзель ні каў Еў ра пей скіх гуль-
няў. У вы пад ку не аб ход нас ці 
па жар ныя аў та ма бі лі змо гуць 
па іх ехаць. Але та кая маг чы-
масць бу дзе за дзей ні ча на толь-
кі ў край няй сі ту а цыі.

— Не каль кі га доў та му на 
ста ды ё не «Ды на ма» яшчэ да 
яго рэ кан струк цыі быў кан цэрт, 
пад час яко га ў гу ка ўзмац няль-
най апа ра ту ры ад бы ло ся ка рот-
кае за мы кан не і па ва ліў дым, — 
згад вае Ві таль На віц кі. — Наш 
су пра цоў нік, які зна хо дзіў ся 
по бач, ад рэ ага ваў ім гнен на і 
па ту шыў агонь менш чым за 
паў хві лі ны. Ні хто не заўважыў, 
што неш та ад бы ло ся. Толь кі на 
не вя лі кі час знік гук...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фота БелТА.

ДЗЯ ЖУР СТВА — 
СУ ТКІ ПРАЗ СУ ТКІ

Се зонСе зон

КА МУ ЧЫР ВО НЕНЬ КІХ, КА МУ СА ЛО ДЗЕНЬ КІХ?
ПраектыПраекты ДЗЕ ПАД СІЛ КА ВАЦЬ 

ЭЛЕКТ РА МА БІЛЬ?

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Склад ар га ні за цый най ка мі сіі па 
пра вя дзен ні ЦТ у ме ду ні вер сі тэ це за-
 ста ец ца ста біль ным шмат га доў. 
У ВНУ скла ла ся са праўд ная ка ман да,
дзе ўсе адно ад на му да вя ра юць і ў
кож на га ёсць свая зо на ад каз нас ці. 
Усе пра цэ дур ныя мо ман ты і марш ру ты 
пе ра мя шчэн ня па бу дын ку ўні вер сі тэ та 
доб ра пра ду ма ны. Па кі нуць не дзе па 
да ро зе ў эк за ме на цый ную аў ды то рыю 
шпар гал кі ці тэх ніч ныя пры ла ды, каб 
по тым імі ска рыс тац ца, у абі ту ры ен таў 
не атры ма ец ца. А вось спро бы ска рыс-
тац ца су час ны мі ўстрой ства мі пад час 
на пі сан ня тэс та ў аў ды то ры ях ра ней 
фік са ва лі ся.

— Коль кі га доў та му быў вы па дак, 
ка лі ма ла ды ча ла век ад маў ляў ся зняць 
на час эк за ме ну сваю «шчас лі вую кеп-
ку», але га лаў ны ўбор за кры ваў па ло-
ву яго тва ру. І яму ўсё ж та кі да вя ло-
ся гэ та зра біць, — рас каз вае Яў ген 
Чар на вус. — Між ін шым, у БДМУ ва 
ўсіх аў ды то ры ях, дзе пра хо дзіць ЦТ, 
вя дзец ца ві дэа на зі ран не. Зда ра юц ца 
і ўво гу ле сі ту а цыі, якія ні ў ад ным да-
ку мен це не пра пі шаш. На тэст да нас 
прый шоў з дзя жур ства су пра цоў нік 
ор га наў унут ра ных спраў з... та бель-
най збро яй. Здаць яе на час эк за ме ну 
ён не меў пра ва, а мы, у сваю чар гу, 
не маг лі да пус ціць яго на эк за мен, бо 
пе ра лік прад ме таў, якія мож на браць 
з са бой у аў ды то рыю, дак лад на пра-
пі са ны. Вы клі ка лі яго ка лег, каб тыя 
за бра лі та бель ную зброю.

Рэд кі год абы хо дзіц ца без ка зус-
ных сі ту а цый. І па ру шаль ні кі пра ві лаў 
пра вя дзен ня ЦТ, на жаль, вы яў ля юц-
ца кож ны год. Чле ны ар га ні за цый най 
ка мі сіі пры га да лі вы па дак з дзяў чы-
най — па куль яна пі са ла тэст, ні я кіх 
прэ тэн зій да яе па во дзін не бы ло. А вось
ка лі абі ту ры ент ка ўжо зда ва ла сваю 
эк за ме на цый ную ра бо ту, з яе паш пар-
та вы па ла шпар гал ка. Ці ка рыс та ла ся 
яна ёй, не вя до ма. Але пра ві лы ёсць 
пра ві лы. За та кія па во дзі ны абі ту ры ен-
ты заў сё ды ад хі ля юц ца ад эк за ме ну і 
вы ні кі іх тэс та ану лю юц ца. Так са ма не 
мае зна чэн ня, ці ка рыс таў ся ты ма біль-
ным тэ ле фо нам. Але ка лі яго ў ця бе 
зной дуць, ты ім гнен на бу дзеш вы стаў-
ле ны з эк за ме на цый най аў ды то рыі.

— Не ка то рыя абі ту ры ен ты быц цам 
бы свя до ма вы пра боў ва юць сіс тэ му 
ЦТ на тры ва ласць. На прык лад, пры-
но сяць на эк за мен руч ку з зя лё ным, 
чыр во ным і сі нім чар ні лам, хоць мы 
заў сё ды тлу ма чым ім, што чор ная ге-
ле вая руч ка па тра бу ец ца для та го, 
каб ска нер за тым мог мак сі маль на 
дак лад на і ка рэкт на рас па знаць ва-
шы ад ка зы, — пад крэс лі вае Яў ген 
Чар на вус. — Мы на ват га то вы даць 
ім за па сныя руч кі, якія ў нас заў сё ды 
ёсць у за па се. Іх за ба ра ні лі тры маць у 
аў ды то ры ях, каб не бы ло ані я кіх па да-
зрэн няў, што хтось ці з ар га ні за та раў 
мо жа паў плы ваць на вы ні кі эк за ме ну, 
але ка лі та кая не аб ход насць уз ні кае, 
мы мо жам пе ра даць руч ку не па срэд-
 на абі ту ры ен ту, які мае ў ёй па трэ бу. 
І ўсё роў на кож ны год ба чым тэс та выя 
ра бо ты, за поў не ныя роз на ка ля ро вым 
чар ні лам. Ёсць абі ту ры ен ты, для якіх 
тэс та вы эк за мен — гэ та спорт: яны 
за паў ня юць бланк ад ка заў за лі ча ныя 
хві лі ны, пры чым ме та дам пры го жа га 
ма люн ку. А рап там па шан цуе? Уво гу-
ле мы ста вім ся да абі ту ры ен таў вель мі 
ла яль на, да зва ля ем ім пра но сіць з са-
бой піт ную ва ду, хоць яна ў кож най 
аў ды то рыі аба вяз ко ва стаіць на асоб-
ным сто лі ку.

У мед пунк це за сту пі лі на вах ту ма-
ла дыя ўра чы-кар ды ё ла гі Мі кі та ВОЛ-
КАЎ і Ві таль ВА РАБ' ЁЎ. Ім знай шла ся 
ра бо та яшчэ да па чат ку эк за ме ну. Ад-
на з дзяў чат пе ра хва ля ва ла ся і звяр-
ну ла ся па да па мо гу, але хлоп цы хут-
ка вяр ну лі яе ў строй. Рэк тар БДМУ 

Ана толь СІ КОР СКІ ка жа: «Зда ра ец-
ца, што ме ды цын ская да па мо га па тра-
бу ец ца не толь кі абі ту ры ен там, але і іх 
баць кам, якія ча ка юць на ву лі цы. Яны 
хва лю юц ца на ват больш за сва іх дзя -
цей». Абі ту ры ен там ка рыс на ве даць: 

у тым вы пад ку, ка лі са ма ад чу ван не рэз-
ка па гор шыц ца пад час эк за ме ну, гэ ты 
факт аба вяз ко ва па ві нен за свед чыць 
ме ды цын скі ра бот нік. З ме ды цын скай 
да вед кай бу дзе да дзе на маг чы масць 
пе ра здаць гэ ту дыс цып лі ну ў рэ зер во-
вы дзень. Але па доў жыць тэр мін вы ка-
нан ня тэс та вай ра бо ты ар га ні за та ры, 
якія пры сут ні ча юць у аў ды то рыі, не 
ма юць пра ва.

А па ло ве адзі нац ца тай на ва чах 
у жур на ліс таў ар га ні за цый ная ка мі-
сія ра зам з прад стаў ні ка мі Ка мі тэ та 
дзярж кант ро лю ад чы ні ла сейф, ку ды 
ў 7 га дзін ра ні цы бы лі зме шча ны ма тэ-
ры я лы цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня. 
Іх да стаў кай па кра і не зай ма юц ца кур'-
е ры фельд' егер скай служ бы. Ма тэ ры-
я лы ЦТ да стаў ля юц ца ў аплам ба ва ных 
сум ках на кшталт ін ка са тар скіх.

Для да стаў кі тэс таў ва ўсе 

аў ды то рыі, дзе пра хо дзіць 

цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван не, 

рых ту юц ца спе цы яль ныя 

па ке ты з сак рэт най стуж кай, 

якія прос та не маг чы ма ўскрыць 

не пры кмет на, ска жам, на 

шля ху ад сей фа да аў ды то рыі. 

Як толь кі цэ ласць стуж кі 

па ру ша ец ца, на ёй пра сту па юць 

сха ва ныя ад ва чэй сім ва лы. Да 

та го ж на кож ным па ке це ёсць 

яр лы чок, дзе на не се ны ну мар 

і штрых-код, што да зва ляе 

ідэн ты фі ка ваць па ке ты пры іх 

вяр тан ні з пунк таў тэс ці ра ван ня 

ў Рэс пуб лі кан скі ін сты тут 

кант ро лю ве даў.

На кож ную аў ды то рыю за паў ня ец ца 
акт, у якім па зна ча на не толь кі коль-
касць блан каў, але і іх ну ма ры, та му 
чу жыя блан кі апы нуц ца ў па ке це не 

мо гуць. Да та го ж і ар га ні за та ры ЦТ у 
аў ды то рыі па цвяр джа юць сва ім под пі-
сам, што ме на ві та гэ ты бланк зна хо-
дзіў ся ў эк за ме на цый най аў ды то рыі.

Да пры ём най кам па ніі пры цяг ну та 
па кра і не больш як 250 су пра цоў ні каў 
Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю, якія 
па він ны ад соч ваць усе яе клю ча выя 
мо ман ты: ад пра вя дзен ня тэс та вых 
вы пра ба ван няў да па да чы да ку мен-
таў у пры ём ныя ка мі сіі і за лі чэн ня. Іх 
«вах та» за кон чыц ца толь кі пас ля за-
вяр шэн ня за лі чэн ня ў ся рэд нія спе-
цы яль ныя на ву чаль ныя ўста но вы. 
Су пра цоў ні кі ка мі тэ та па ўсёй кра і не 
да па ма га юць за бяс печ ваць за ха ва-
насць па ке таў з тэс та вы мі за дан ня мі 
і блан каў ад ка заў. У іх су пра ва джэн-
ні ажыц цяў ля ец ца транс пар ці роў ка 
су мак з Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та 
кант ро лю ве даў у пунк ты пра вя дзен ня 
тэс ці ра ван ня. Ра зам з імі прад стаў ні кі 
ар га ні за цый ных ка мі сій па ўсёй кра і не 
ўскры ва лі ўчо ра апя ча та ныя сей фы, 
дзе за хоў ва лі ся па ке ты са зга да ны мі 
па пе ра мі і г. д.

— На ша за да ча — за бяс пе чыць 
кант роль за тым, каб роў ныя маг чы-
мас ці пры па ступ лен ні бы лі для ўсіх, — 
пад крэс лі вае кі раў нік ра бо чай

гру пы Дзяр жаў най ка мі сіі па кант-

ро лі за хо дам пад рых тоў кі і пра вя-

дзен ня ўступ ных іс пы таў, на чаль-

нік га лоў на га ўпраў лен ня кант ро лю 

бюд жэт на-фі нан са вай сфе ры Ка мі-

тэ та дзярж кант ро лю Па вел ПІН ЧУК. 
— Для апе ра тыў на га рэ ага ван ня на 
зва ро ты абі ту ры ен таў і іх баць коў па 
пы тан нях ус туп ных іс пы таў пра цуе тэ-
ле фон «га ра чай лі ніі» ра бо чай гру пы ў 
Мін ску (8 017 327 66 80). Але звяр тац ца 
ў штаб-ква тэ ру мож на і для аса біс та га 
пры ёму. Я б па ра іў абі ту ры ен там быць 
больш уваж лі вы мі і скан цэнт ра ва ны мі 

і пад час азна ям лен ня з пе да га гіч ны мі 
тэс та мі, і пад час іх ра шэн ня, і пад час 
уня сен ня сва іх ва ры ян таў у бланк ад-
ка заў. Уваж лі васць па тра бу ец ца на ват 
пры за паў нен ні воб лас ці рэ гіст ра цыі. 
Лі та раль на ўсе ню ан сы ма юць зна чэн-
не. Па ста рай це ся за хоў ваць спа кой, 
хоць гэ та і ня прос та.

У 10.45 па ке ты з блан ка мі ад ка заў 
і тэс та вы мі за дан ня мі да стаў ля юц ца 
ў эк за ме на цый ныя аў ды то рыі. Гра дус 
на пру жан ня рас це. Абі ту ры ен там да-
юць апош нія кан суль та цыі: што ра біць, 
ка лі рап там яны ад чу юць са бе дрэн на, 
або ка лі скон чыц ца па пе ра для чар на-
ві ка... Удзель ні кам ЦТ за ба ра ня ец ца 
мя няц ца мес ца мі, вы ка рыс тоў ваць чу-
жую да па мо гу пры вы ка нан ні тэс та вых 
за дан няў, раз маў ляць з ін шы мі ўдзель-
ні ка мі ЦТ, ка рыс тац ца лю бы мі срод-
ка мі су вя зі. Абі ту ры ент, які па ру шыў 
па тра ба ван ні, ад хі ля ец ца ад удзе лу ў 
ЦТ. Яго бланк ад ка заў па га ша ец ца, а ў 
про пус ку ро біц ца па зна ка «Вы да ле ны 
за па ру шэн ні».

У 11.00 па кет з блан ка мі ад ка заў 
ус кры ва ец ца, а за тым і з тэс та вы мі 
за дан ня мі. Пас ля ўскрыц ця па ке та з 
пе да га гіч ны мі тэс та мі абі ту ры ен ты ў 
аў ды то рыю ўжо не да пус ка юц ца. Ад лік 
ча су пай шоў...

На пры кан цы дня ста ла вя до ма, што 
пад час пра вя дзен ня ў кра і не ЦТ па бе-
ла рус кай мо ве па ру шаль ні каў у аў ды-
 то ры ях не вы яў ле на. На эк за мен не 
прый шлі 977 ча ла век, якія за рэ гіст ра-
ва лі ся на тэс ці ра ван не. І ча ты ры абі-
ту ры ен ты не змаг лі да пі саць тэст па 
ме ды цын скіх па ка зан нях. Яны змо гуць 
гэ та зра біць у рэ зер во вы дзень.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

АД ЛІК ПА ЧАЎ СЯ
«На тэст да нас прый шоў з 
дзя жур ства су пра цоў нік ор га наў 
унут ра ных спраў з... та бель най 
збро яй. Здаць яе на час эк за ме ну 
ён не меў пра ва, а мы, у сваю 
чар гу, не маг лі да пус ціць яго на 
эк за мен».

Не мае зна чэн ня, ці ка рыс таў ся 
ты ма біль ным тэ ле фо нам. Але 
ка лі яго ў ця бе зной дуць, ты 
ім гнен на бу дзеш вы стаў ле ны з 
эк за ме на цый най аў ды то рыі.

У Мін ску да 2025 го да пла ну ец-

ца ства рыць 400—500 пля цо вак 

для раз мя шчэн ня стан цый для 

за рад кі элект ра ма бі ляў. Аб гэ-

тым рас ка заў Ан тон ШАЎ ЦОЎ, 

га лоў ны ар хі тэк тар пра ек таў 

ар хі тэк тур на-пла ні ро вач най 

май стэр ні «Мінск гра да».

— Пра ду гле джа ны два эта пы 
рэа лі за цыі схе мы. На пер шым за-
цверж да на ка ля 200 пля цо вак. На 
па ча так рас пра цоў кі пра ек та ў ста-
лі цы бы ло ка ля 25 аб' ек таў. Участ кі 
для стан цый раз мя шча юц ца ка ля 
пар кін гаў, ганд лё вых цэнт раў, пры 
офіс ных цэнт рах, а так са ма ў два-
рах шмат па вяр хо ві каў, — па ве да міў 
спе цы я ліст. — Аб' ек ты з за рад ны мі 

пры ла да мі, якія прад стаў ле ны на 
стан цы ях, — мо ду лі дру го га, трэ ця-
га і чац вёр та га ты пу (Mоdе 2, Mоdе 3, 
Mоdе 4). Яны ад роз ні ва юц ца адзін 
ад ад на го ма гут нас цю, ад якой за-
ле жыць хут касць за рад кі аў та ма-
бі ля. На сён ня Mоdе 3 і Mоdе 4 — 
са мыя не аб ход ныя для раз віц ця інф-
ра струк ту ры вя лі ка га го ра да, бо за-
бяс печ ва юць за рад ку да 80 пра цэн-
таў ёміс тас ці аку му ля тар най ба та рэі 
за шэсць-во сем га дзін пер ша га мо-
ду ля і ад га дзі ны да трох — дру го га. 
Важ на ад зна чыць, што та кія стан цыі 
не па ды хо дзяць для элект ра са ма ка-
таў і элект ра ма пе даў, бо ў іх ніз кая 
ма гут насць.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Ка лі ле тась се зон 

клуб ніц у Лу ні нец кім 

ра ё не рас па чаў ся 

20 мая, а скон чыў ся 

20 чэр ве ня, дык 

сё ле та на рых тоў кі 

тут стар та ва лі 4 

чэр ве ня, а больш-менш 

ста біль ныя аб' ёмы — 

па 10 тон на дзень — 

пай шлі фак тыч на толь кі 

ў гэ тыя вы хад ныя.

— Па апош няй апе ра-
тыў най ін фар ма цыі, мы за-
ку пі лі 40 тон яга ды. Ле тась, 
дзе ля па раў на ння, на тую 
ж да ту бы ло на рых та ва на 
179 тон, — рас ка заў жур на-

ліс ту «Звяз ды» га лоў ны эка-

на міст Лу ні нец ка га ра ён на га 

спа жы вец ка га та ва рыст ва 

Дзміт рый ЛЕС НІК. — За-
 раз клуб ні цы для ві на роб ства 
пры ма ем ад на сель ніц тва па 
30 ка пе ек за кі ла грам, для 
кан сер ва ван ня — па 50 ка-
пе ек. Пер шую пар тыю так 
зва най та вар най яга ды ў 
коль кас ці 700 кі ла гра маў па-
ста ві лі ў ганд лё выя ар га ні за-
цыі ста лі цы. Га то вы і да лей 
ра біць гэ та пад за мо вы.

Але па куль асаб лі вай ці-
каў нас ці з бо ку апош ніх не 
на зі ра ец ца. Мо жа, спра ва 
ў тым, што Мінск за ва лі лі 
клуб ні ца мі: апроч бе ла рус-

кіх, пра да юць укра ін скія, грэ-
час кія, поль скія яга ды? Ды 
і цэ ны до сыць пры маль ныя: 
у кан цы мі ну ла га тыд ня на 
Ка ма роў цы ай чын ныя яга-
ды пра да ва лі па 2,5-4 руб лі 
за кі ла грам, у па чат ку гэ та га 
тыд ня ў спаль ных мік ра ра ё-
нах пра па но ва з лат коў бы-
ла на ўзроў ні 3,5-4 руб лёў. 
На дзі ва, па куль не вель мі 
ці ка вяц ца яга дай з Лу ні нец-
ка га ра ё на і пе ра пра цоў чыя 
прад пры ем ствы (тут, праў-
да, трэ ба ра біць па праў ку 
на тое, што на рых тоў кай ар-
га ні за цыі мо гуць зай мац ца 
і са ма стой на). Пры чы ны тут 
мо гуць быць зу сім ін шыя, на-

прык лад банк руц тва... Ка лі 
ка заць уво гу ле пра за ку пач-
ныя цэ ны на клуб ні цы ў ра ё-
не, на па чат ку яга да іш ла ад
2,5 руб ля за кі ла грам, за-
раз па 70 ка пе ек, мак сі мум 
бы вае 1,1-2 руб лі. Вя до ма, 
усё дык туе ры нак, сі ту а цыя 
мя ня ец ца кож ны дзень. І, як 
заў сё ды, на двор'е, ня бес ная 
кан цы ля рыя.

— Удзень спё ка, а но чы — 
ха лод ныя. Клуб ні цы вы спе лі, 
але яга ды вый шлі не вель мі 
буй ныя, — за ўва жыў Дзміт-
рый Лес нік.

Як бы там ні бы ло, ягад ны 
се зон пра цяг ва ец ца!

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПРА ЦА ВАЦЬ 
ДЗЕ ЛЯ ЛЮ ДЗЕЙ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На зна ча ю чы на па са ду ды рэк та ра МТЗ Ві та ля Воў ка, кі раў нік 
кра і ны за зна чыў, што за вод — дзе ці шча Воў ка яшчэ з ча соў кі раў-
ніц тва Мінп ра мам. «Ды рэк тар — гэ та ча ла век жорст кі, ім тэх на ло гіі
кі ру юць, — звяр нуў ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка. — МТЗ, МАЗ, 
Бе лАЗ за гу біць не мо жам. Гэ та стра тэ гіч ныя на шы прад пры ем ствы. 
Там дзя сят кі ты сяч лю дзей пра цу юць. І по тым, гэ та наш го нар: як 
без ма шы на бу да ван ня? Не мо жа эка но мі ка раз ві вац ца без трак-
та ра і аў та ма бі ля».

НА ВАР ЦЕ ЗДА РОЎЯ...
Прэ зі дэнт рас тлу ма чыў, ча му на па са ду мі ніст ра ахо вы зда роўя 

быў на зна ча ны кі раў нік Мінск ага га рад ско га ан ка ла гіч на га дыс пан-
се ра Ула дзі мір Ка ра нік. «Вы па він ны ўсе праб ле мы, якія ве да е це,
а вы іх доб ра ве да е це, вы нес ці на верх і іх вы ра шаць. Дру гое — вы 
ве да е це, што ад бы ло ся ў мі ніс тэр стве за апош нія два га ды. У мя не 
склад ва ец ца ўра жан не, што гэ та мі ніс тэр ства не зу сім эфек тыў на 
кі ру ец ца са мім мі ніст рам. Ча ла век ён доб ры, тал ко вы, вы дат ны спе-
цы я ліст, во пыт ны, — ска заў кі раў нік кра і ны пра Ва ле рыя Ма ла шку. — 
Але не яго гэ та ра бо та. Ён доб ры ўрач, быц цам бы на ін шых пасадах   
доб ра ся бе за рэ ка мен да ваў, а тут не як не са ры ен та ваў ся».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што но вы мі ністр ва ля вы, ра-
шу чы ча ла век. Ме на ві та жорст касць і па ра дак сён ня не аб ход ныя 
ме ды цын скай сфе ры: «Гэ та ж гань ба, ка лі зні зу да вер ху па вя за ны 
гэ тым ха ба рам кі раў ні кі ўста ноў і ар га ні за цый, пры тым доб рыя кі-
раў ні кі, якія за рэ ка мен да ва лі ся бе як доб рыя спе цы я ліс ты. Да мя не 
сён ня хо дзяць про сяць: «Уні каль ны ча ла век, ад пус ці це, ён бу дзе 
дня ваць і на ча ваць ва ўста но ве ахо вы зда роўя. Да руй це. Ха бар,
які браў, вяр нуў у двай ным па ме ры, трэ ба да ра ваць. А я ся джу
і ду маю, як да ра ваць? Бо па пя рэдж ваў усіх: ка руп цыя гэ та не для 
Бе ла ру сі. Да ра ван ня не бу дзе ні ко му».

За да чы для ме ды каў-ад мі ніст ра та раў — вы ра шаць праб ле мы з 
аб ста ля ван нем і не за бы ваць пра ім парт аза мя шчэн не. Тое, што не 
змо жам ства рыць са мі, да пу шчаль на і за ку піць.

... І ЗА КО НА
Ра парт аб ад стаў цы Іга ра Шу не ві ча быў не ча ка ны для мно гіх, але 

не для кі раў ні ка кра і ны. «Зня нац ку, або прос та не ча ка на не бы вае, 
што мі ністр унут ра ных спраў прый шоў, сы шоў, не ча ка на Ка ра е ва 
за пра сі лі — на зна чыў. Зра зу ме ла, што я як Прэ зі дэнт ба чыў пэў ныя 
тэн дэн цыі ў кад ра вых змя нен нях у сі ла вых струк ту рах», — па ве да-
міў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, Юрыя Ка ра е ва мно гія рэ ка мен-
да ва лі як больш ва ен на га ча ла ве ка. «А вось у мі лі цыі гэ та як раз 
за раз і трэ ба», — ад зна чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

След чую ра бо ту вы ве лі ў асоб нае ве дам ства, та му функ цыі мі-
лі цыі кры ху змя ні лі ся. «Што ў мі лі цыі за ста ло ся? Фак тыч на кож ны 
дзень ба я вая ра бо та, — што гра мад скі па ра дак, што ба раць ба з 
бан дзю га на мі, кры мі на ліс тыч ны кі ру нак — кры мі наль ная мі лі цыя, 
а што АМАП і ва ен ны склад нік. Але ска жам шчы ра, мі лі цыю трэ ба 
кры ху ўстра ся нуць у пла не дыс цып лі ны. А для гэ тага які трэ ба ча-
ла век? Ва ен ны», — лі чыць Прэ зі дэнт.

Ён па ста віў за да чу мі ніст ру не за седж вац ца ў ста лі цы, а на-
вед ваць ра ён ныя, аб лас ныя пад раз дзя лен ні, быць жорст кім, але 
па ва жаць лю дзей.

«Не трэ ба, як ад бы ло ся. На тал ля Іва наў на (Ка ча на ва. — «Зв».) 
ез дзі ла, раз бі ра ла ся па ма ім да ру чэн ні з цы га на мі. Ну, па крыў дзі лі 
лю дзей ні за што, дык трэ ба па пра сіць пра ба чэн ня», — рас тлу ма чыў 
сваю па зі цыю Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Юрый Ка ра еў рэ ка мен да ваў ся яшчэ на ад ну па са ду — на мес ні ка 
Дзяр жаў на га сак ра та ра Са ве та бяс пе кі, але вы бі ра ю чы, Прэ зі дэнт 
спы ніў ся на кан ды да ту ры Аляк санд ра Рах ма на ва.

«Ка лі мне да ла жы лі, што вы маг лі бы пра ца ваць на гэ тай па са дзе, 
я, ка неш не, ні коль кі не су мня ваў ся, зы хо дзя чы з ва ша га во пы ту. 
Вы ўжо да рос лы ча ла век, мно гае ўба чы лі, спаз на лі, — звяр нуў ся 
лі дар дзяр жа вы да Аляк санд ра Рах ма на ва. — Вы гэ тую сіс тэ му 
доб ра ве да е це».

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

 У тэ му
Пас ля раз мо вы з Прэ зі дэн там но выя мі ніст ры акрэс лі лі бу ду чыя 

прын цы пы сва ёй ра бо ты на па са дах.
Мі ністр ахо вы зда роўя Ула дзі мір КА РА НІК:

«Га лоў ная за да ча сён ня — за бяс пе чыць якас ную і да ступ ную 
ме ды цын скую да па мо гу. Гэ та да ты чыц ца як пер ша сна га звя на, 
так і вы со ка тэх на ла гіч най ме ды цын скай да па мо гі. А для вы ра шэн-
ня гэ тай за да чы, што не раз ак цэн та ва ла ся, на ша за да ча — за-
бяс пе чыць мак сі маль на эфек тыў нае вы ка ры стан не аб ста ля ван ня, 
якое ма ем, і пад тры ман не яго ў пра ца здоль ным ста не, ства рэн не 
мак сі маль на ад кры тай сіс тэ мы дзяр жаў ных за ку пак.

«За да ча па стаў ле на — уз мац нен не дыс цып лі ны і спра вяд лі выя 
ад но сі ны да ўсіх груп лю дзей. Усе на шы лю дзі пад ахо вай за ко на, 
— ска заў мі ністр унут ра ных спраў Юрый КА РА ЕЎ. — Ва ўсіх 
кра і нах све ту, ва ўсе ча сы ў пра ва ахоў ныя ор га ны звяр та юц ца 
па аба ро ну і спа дзя юц ца яе атры маць. Для та го і па трэб ны яны, 
каб да па ма гаць лю дзям. Мы слу жым для лю дзей».


