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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Кі тай — най буй ней шы 
ім пар цёр наф ты ў све це

Кі тай у пер шым 
паў год дзі стаў 
най буй ней шым 
у све це ім пар цё-
рам наф ты, абы-
шоў шы па гэ тым 
па каз чы ку ЗША. 
У сту дзе ні—чэр ве-
ні бя гу ча га го да ім-
парт гэ та га па лі ва 
ў Кі тай вы рас на 
13,8% — да 212 млн ба ра ляў, пе рад ае «Ін тэр факс».

Кі тай у пер шым паў год дзі за куп ляў пры клад на 

8,59 млн ба ра ляў у су ткі (б/с), та ды як ЗША ўво зі лі 

8,14 млн б/с. Кі тай на рас ціў ім парт наф ты на фо не на-

ма ган няў па ства рэн ні стра тэ гіч ных за па саў і па вы ша-

на га по пы ту з бо ку не за леж ных наф та пе ра пра цоў чых 

кам па ній. Ім парт ін ша га энер га рэ сур су, ву га лю так-

са ма вы рас у пер шым паў год дзі, рост склаў 23,5% — 

да 763,2 тыс. тон у су ткі. У чэр ве ні Кі тай ім пар та ваў 

ў ся рэд нім 720 тыс. тон ву га лю ў су ткі.

У пер шым паў год дзі цэ ны на ву галь на ўнут ра ным рын-

ку КНР бы лі вы со кія, ка жуць экс пер ты, та ды як на су свет-

ным рын ку кошт ву га лю 

па раў наль на ніз кі. Пры 
гэ тым у дру гім паў год-
дзі па ме ры спы нен ня 
дзе ян ня аб ме жа ван няў 

на зда бы чу ву га лю ў Кі-

таі яго ім парт мо жа ска-
ра ціц ца.

У Лон да не пад лет кі ра бу юць 
з да па мо гай кіс ла ты

Лон дан ская па лі цыя за тры ма ла пад лет ка, які 
здзейс ніў се рыю на па даў на мяс цо вых жы ха роў пры 
да па мо зе кіс ла ты. Адзін з па цяр пе лых зна хо дзіц ца ў 
шпі та лі ў кры тыч ным ста не, па ве дам ляе BBС.

Усе ата кі ад бы лі ся ў лон дан скіх ра ё нах Хэк ні, Стоўк 
Нью інг тан і Іс лінг тан. На па ды здзяйс ня лі ся дву ма ма-
ла ды мі людзь мі, якія пе ра мя шча лі ся на ма пе дзе. Зла-
чын цы пад' яз джа лі да сва іх ах вяр, якія так са ма еха лі на 
ма пе дах або іш лі пеш шу, плёс ка лі ім у твар атрут най 
вад ка сцю, пас ля ча го ра ба ва лі. Ад на му з арыш та ва ных 
прад' яў ле ныя аб ві на вач ван ні ў на ня сен ні ка лец тваў і 
ра ба ван ні. Ата кі пры да па мо зе кіс ла ты ад бы ва юц ца на 
лон дан скіх ву лі цах до сыць рэ гу ляр на: у 2015 го дзе бы ло 
за фік са ва на 261 та кое на па дзен не, у 2016 го дзе — 458, 
з па чат ку 2017 — 120 вы пад каў «кіс лот ных атак».

Дзе ля ча го дэ ма кра ты ЗША 
га то выя кі нуць піць

Аме ры кан цаў спы та лі ў ін тэр не це, што мо жа пад штурх-
нуць іх ад мо віц ца ад вы піў кі, і тры чвэр ці ўдзель ні каў апы-
тан ня пар та ла dеtох.nеt, якія па дзя ля юць дэ ма кра тыч ныя 
по гля ды, рас тлу ма чы лі, што іх мо жа за ах во ціць да гэ та га 
ім піч мент прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па.

Больш за 73% дэ ма кра таў за яві лі, што кі нуць піць, 
ка лі Трам пу аб вес цяць ім піч мент на на ступ ны дзень. 
Пры гэ тым толь кі 30,6% рэс пуб лі кан цаў ад мо вяц ца ад 
спірт но га, ка лі прэ са пе ра ста не пі саць пра звя за ныя 
з прэ зі дэн там скан да лы.

Зрэш ты, ад ной па лі ты кай апы тан не не аб мя жоў ва-
ла ся: на прык лад, 40% аме ры кан цаў, якія вы пі ва юць 

што дня, за яві лі, што больш ах вот на б стра ці лі ўлас на-
га га да ван ца, чым ад мо ві лі ся б ад ал ка го лю. Чвэрць 
з гэ тай гру пы ад да лі пе ра ва гу та му, каб па зба віц ца 
ню ху, пры клад на столь кі ж — па зба віц ца ад на го паль-
ца ру кі, але не кі даць згуб ную звыч ку. Ся род тых, хто 
ўжы вае ал ка голь толь кі не каль кі ра зоў у год, гэ тыя 
па каз чы кі ку ды больш сціп лыя: 9% хут чэй ад мо ві-
лі ся б ад га да ван ца, 2% — ад ню ху, а вось губ ляць 
паль цы дзе ля ал ка го лю ся род прак тыч на не пі ту шчых 
аме ры кан цаў ні хто не за ха цеў. Акра мя та го, да след-
чы кі вы свет лі лі: ча ла ве ку трэ ба за пла ціць у ся рэд нім 
365,5 ты ся чы до ла раў, каб ён па га дзіў ся кі нуць піць 
да кан ца сва іх дзён.

У Нью-Ёр ку вы лу чаць 32 міль ё ны 
на ба раць бу з па цу ка мі

Мэр Нью-Ёр ка Біл Дэ Бла зіа вы лу чыў 32 міль ё ны 
до ла раў на ба раць бу з па цу ка мі ў го ра дзе, па ве дам-
ляе АBС Nеws.

У не каль кіх ра ё нах го ра да пач нец ца за ме на смец-
це вых скрынь на жа лез ныя, так са ма за ме няць пад ло гу 
ў пад ва лах да моў на бе тон ную, за ку пяць но выя апа ра-
ты для спра соў ван ня ад хо даў, якія па цу кі не змо гуць 
ад крыць. У лю тым ула ды Нью-Ёр ка за яві лі, што адзін 
ча ла век па мёр з-за рэд кай хва ро бы, якая пе рад аец ца 
па цу ка мі, яшчэ два сур' ёз на па цяр пе лі. Да сле да ван ні 
2014 го да па каз ва юць, што ў го ра дзе жы ве два міль-
ё ны гры зу ноў, хоць ра ней лі чы ла ся, што іх па пу ля цыя 
скла дае во сем міль ё наў асо бін. У са ка ві ку 2015 го да 
на ву коў цы знай шлі ў нью-ёрк скіх гры зу ноў па цу чы-
ную паў днё вую блы ху — пе ра нос чы ка бу бон най чу мы. 
Ме на ві та гэ та за хвор ван не на зва лі «чор най смер цю», 
і яно ста ла пры чы най раз бу раль най эпі дэ міі ў ХІV ста-
год дзі, якая за бі ла ад 25 да 50 міль ё наў еў ра пей цаў.
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Ула дзі мір ЗІ НОЎ СКІ, 

мі ністр эка но мі кі:

«У нас, па вод ле пра гно зу, 
па він на бы ла быць 
ін фля цыя не больш за 
9%, але ход на бо ру 
ін дэк са спа жы вец кіх цэн 
да зва ляе спа дзя вац ца, 
што яна не бу дзе 
больш за 7%. Са мае 
га лоў нае, каб на шы 
прад пры ем ствы 
і ар га ні за цыі, якія 
вы раб ля юць пра дук цыю, 
зні жа ю чы вы дат кі, 
не па вя ліч ва лі ца ну. 
Упэў не ны, што 
ў най блі жэй шы час мы 
мо жам зні зіць га да вую 
ін фля цыю да 5%, а гэ та 
зна чыць, што гро шы, 
якія прый дуць 
у эка но мі ку, бу дуць 
знач на больш тан ныя».

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 15.07.2017 г.
Долар ЗША    1,9645
Еўра 2,2418
Рас. руб. 0,0328
Укр. грыўня 0,0755

Най леп шыя ў пра фе сііНай леп шыя ў пра фе сіі  

ПРЫ БРАЦ ЦА Ў ДВА РЫ І... 
УБА ЧЫЦЬ КА ЛІ ЗЕЙ

Ці лёг ка звы чай на му двор ні ку ад пра віц ца на бяс-
плат ны ад па чы нак у Рым? Так, ка лі ён пра цуе ў 
Цэнт раль ным ра ё не ста лі цы. Ужо трэ ці ме сяц тут 
пра цяг ва ец ца кон курс «Най леп шы двор нік», пе-
ра мож ца яко га, ся род ін ша га, бу дзе ўзна га ро джа-

ны па езд кай у ста лі цу Іта ліі. Дня мі 20 най леп шых 
прад стаў ні коў пра фе сіі, якія вый шлі ў фі нал спа-
бор ніц тва, су стрэ лі ся ў ад ным з мін скіх рэ ста ра наў 
за куб кам ка вы з прад стаў ні ка мі ад мі ніст ра цыі ра-
ё на, у тым лі ку з яе кі раў ні ком Іга рам Бу зоў скім. 

Удзель ні кі аб мер ка ва лі ўмо вы пра вя дзен ня 
трэ ця га і апош ня га эта пу кон кур су, пра вя лі 
лё са ван не, а так са ма па гу та ры лі з кі раў ніц-

твам жыл лё ва-ка му наль ных служ баў і, вя-

до ма, ка рэс пан дэн там «Звяз ды».

Сам кон курс рас па чаў ся 1 мая — та ды ар га-

ні за та ры атры ма лі ча ты ры дзя сят кі за явак ад 

ах вот ных зма гац ца за ту рыс тыч ную па езд ку 

ў За ход нюю Еў ро пу. Пас ля гэ та га бы ло ар-

га ні за ва на «на род нае га ла са ван не» — у са-

цы яль най сет цы «УКан так це» кож ны жы хар 

Цэнт раль на га ра ё на ста лі цы мог пад тры маць 

свай го кан ды да та. Па вы ні ках «пле біс цы ту» 

бы лі вы зна ча ны 20 фі на ліс таў. У хут кім ча се 

кож на га з іх ча кае рап тоў ны ві зіт спе цы яль най 
ка мі сіі, якая ацэ ніць стан два ро вых тэ ры то рый, 
ад каз насць за якія ня суць кан ды да ты, і вы не-
се кан чат ко вае ра шэн не на конт 
пе ра мож цы.

Пад піс ка—2017Пад піс ка—2017  

«ЗВЯЗ ДА» — 
ГЭ ТА ЎЖО ПА ЖЫЦ ЦЁ ВА...»
Тры з не вя ліч кім тыд ні за ста ец ца да ста га до ва га юбі лею най ста рэй шай бе ла рус кай га зе-
ты. На пя рэ дад ні яго, блі жэй да 9 жніў ня, ну, вя до ма ж, трэ бу дзе, спы ніц ца і азір нуц ца — 
на прой дзе ны шлях, на тое, што ўда ло ся і не ўда ло ся зра біць, пад вес ці вы ні кі, па дзя ка ваць 
усім, хто шчы ра ваў тут ра ней, хто вы піс ваў, і, ня гле дзя чы ні на што, пра цяг вае вы піс ваць адзі-
ную бе ла рус ка моў ную...
Але ж, каб зра біць вось гэ та, апош няе, то-бок, каб па дзя ка ваць чы та чам, ёсць пад ста вы і за-
раз. Ну, па-пер шае, за вяр шы ла ся чар го вая пад піс ная кам па нія, па-дру гое, у сце нах рэ дак цыі 
ад быў ся чар го вы ро зыг рыш пры зоў.

Лёс іх, як заўж ды, вы ра-
ша лі гос ці — ад да ны пад піс-
чык і, мож на ска заць, адзін 

з улю бё ных аў та раў га зе ты, 

да цэнт Бел дзярж уні вер сі тэ-

та ін фар ма ты кі і ра дыё элект-

ро ні кі Іван Іва на віч Аст роў скі 

і кі на апе ра тар сту дыі «Ле та-

піс» кі на сту дыі «Бе ла русь-

фільм» Ге ор гій Ге ор гі е віч 

Ка ра лё нак. Яны ж, гос ці, ме-

лі маг чы масць пе ра ка нац ца, 

што ўсе да сла ныя карт кі ў 

рэ дак цыі за рэ гіст ра ва ны, 

раз мер ка ва ны па аб лас цях, 

а га лоў нае, што ўсе яны, 

так бы мо віць, «прай шлі» 

праз ча роў ны звяз доў скі 
ка пя люш, з яко га трэ бы ло 
в ы  ц я г  н у ц ь 
шчас лі выя. 

Спе цы я ліст ад дзе ла мар ке тын гу вы да вец ка га до ма «Звяз да» Юлія КА ЗУ РА
і пад піс чы кі га зе ты Ге ор гій КА РА ЛЁ НАК і Іван АСТ РОЎ СКІ.СТАР. 3
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У ПЕРС ПЕК ТЫ ВЕ — 
СУ МЕС НЫЯ ПРА ЕК ТЫ

Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі і Мал до вы пра вя лі 
двух ба ко вую су стрэ чу

На шы кра і ны звяз ва юць не толь кі га ды ўста ля ва ных дып ла-

ма тыч ных ад но сін, але і агуль нае са вец кае мі ну лае, эка на міч-

нае су пра цоў ніц тва, ча ла ве чыя кан так ты. Пра тое, што яд нае 

Бе ла русь і Мал до ву, кі раў ні кі дзвюх дзяр жаў гаварылі пад час 

су стрэ чы ў Ві цеб ску.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што з са-

вец кіх ча соў з па ва гай ста віц ца да мал даў скай зям лі і лю дзей, якія 

на ёй жы вуць. Мал да ва не — вя лі кі на род, у яко га шмат агуль на га 

з бе ла рус кім, бо ён та кі ж пра ца лю бі вы, як і наш.

«Асаб лі васць ва ша га ві зі ту ў тым, што вы са мі па гля дзе лі 

Бе ла русь. Вы яе, мож на ска заць, па ма ца лі: у пра мыс ло вас ці, сель-

скай гас па дар цы, па бы ва лі на куль тур ных аб' ек тах, па ба чы лі, як 

мы ста вім ся да па мя ці. Мы не прос та пі я рым ся і рас каз ва ем, якія 

мы ня шчас ныя, і як у вай не нам бы ло цяж ка. Мы за хоў ва ем гэ тую 

па мяць, — ска заў бе ла рус кі лі дар. — Я ма гу з ва мі раз маў ляць як з 

ча ла ве кам, які па знаў Бе ла русь».

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы за явіў аб га тоў нас ці раз ві ваць 

су пра цоў ніц тва па між кра і на мі ў лю бой сфе ры — ад пра мыс ло вас ці 

да сель скай гас па дар кі. «Мы ад вас ні чо га не ха ва ем. Вы бліз кі для 

нас ча ла век. Мы з ва мі пры трым лі ва ем ся прак тыч на ад ноль ка вых 

по гля даў. Вы па мя тай це, што мы ў лю бы мо мант га то вы да па маг-

 чы, пад ста віць сваё пля чо», — вы ка заў га тоў насць Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

У сваю чар гу Прэ зі дэнт Мал до вы Ігар Да дон ска заў, што ў яго 

за ста лі ся вы ключ на ста ноў чыя ўра жан ні ад ві зі ту ў Бе ла русь. «Нам 

ёсць ча му ў вас па ву чыц ца. Я ка жу гэ та шчы ра, ад кры та. Я ба чыў 

прад пры ем ствы і ў Еў ра пей скім са ю зе, але той уз ро вень, на які 

пад ня ла ся пра мыс ло васць у Бе ла ру сі, для нас толь кі ма ра на гэ тым 

эта пе. Мы ма ем на мер па не ка то рых кі рун ках больш па глыб ле на 

за пус ціць су мес ныя пра ек ты», — ска заў ён.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ, г. Ві цебск. рustаvіt@zvіаzdа.bу

МІ СІЯ — 
АБ' ЯД НОЎ ВАЦЬ

«Мы сар дэч на пры ма ем удзель ні-
каў і па клон ні каў фес ты ва лю, якія пры-
бы лі з Еў ро пы, Азіі, Аф ры кі і Ла цін скай 
Аме ры кі. Гэ та кра са моў на свед чыць 
не толь кі аб яго па пу ляр нас ці, але і аб 
уз рас та ю чым аў та ры тэ це Бе ла ру сі 
ў су поль нас ці на цый», — ска заў Прэ зі-
дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
з га лоў най сцэ ны фес ты ва лю пе рад 
па чат кам цы ры мо ніі ад крыц ця.

Га на ро вы мі гас ця мі свята сё ле та 
ста лі Прэ зі дэнт Мал до вы, дзяр жаў ны 
сак ра тар Ка зах ста на, кі раў ні кі дып-
ла ма тыч ных прад стаў ніц тваў шэ ра гу 
дзяр жаў. За чвэрць ста год дзя «Сла-
вян скі ба зар у Ві цеб ску» стаў «люс-
тэр кам» най ноў шай гіс то рыі.

«Ус па мі на юц ца ча сы, ка лі на пост-
са вец кай пра сто ры руй на ва лі ся шмат-
га до выя асно вы, і лю дзям бы ло не да 
мас тац тва. Ме на ві та та ды мы па ста ра-
лі ся са браць ра зам усе твор чыя сі лы 
дзе ля агуль най спра вы — ду хоў на га 
ад ра джэн ня і пра ця гу леп шых тра ды-
цый», — да даў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка.

АЎ ТА РЫ ТЭТ 
У СУ ПОЛЬ НАС ЦІ НА ЦЫЙ
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ТРЫ ЎКА ЗЫ 
І ШМАТ ПЫ ТАН НЯЎ

Як атры маць дзярж пад трым ку на бу даў ніц тва жыл ля?
Па сло вах на чаль ні ка ўпраў лен ня жыл лё вай па лі ты кі Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту-

ры і бу даў ніц тва Аляк санд ра ГОР ВА ЛЯ, пра ект па ста но вы аб пра да стаў лен ні 

ад рас ных суб сі дый на бу даў ніц тва жыл ля ўжо вы не се ны на гра мад скае аб-

мер ка ван не. Аб гэ тым ён ска заў пад час ан лайн-кан фе рэн цыі на сай це БЕЛ ТА. 

Да ку мент бу дзе дэ та лі за ваць дзе ян не Ука за №240 «Аб дзяр жаў най пад трым-

цы гра ма дзян пры бу даў ніц тве (рэ кан струк цыі) жы лых па мяш кан няў».

На га да ем, што Указ №240 уво дзіць у Бе ла ру сі ад рас нае суб сі да ван не ў жыл-

лё вым бу даў ніц тве. Яно пра ду гле джвае вы пла ту част кі пра цэн таў за ка ры стан не 

крэ ды там на бу даў ніц тва жыл ля, атры ма ным гра ма дзя на мі ў лю бым ка мер цый ным 

бан ку, а шмат дзет ным і ма ла дым сем' ям і дзе цям-сі ро там — так са ма па га шэн не 

част кі асноў на га доў гу па та кіх крэ ды тах. Пры гэ тым атры маць суб сі дыі мо гуць усе 

гра ма дзя не, якія ма юць пра ва на атры ман не дзяр жаў най пад трым кі ў ад па вед нас ці 

з Ука зам №13 «Аб не ка то рых пы тан нях пра да стаў лен ня гра ма дзя нам дзяр жаў най 

пад трым кі пры бу даў ніц тве (рэ кан струк цыі) або на быц ці жы лых па мяш кан няў»

ад 6 сту дзе ня 2012 го да.

Тэкст пра ек та па ста но вы ўжо ця пер раз ме шча ны на сай це Мін бу дар хі тэк ту ры ў раз-

дзе ле «Аб мер ка ван не нар ма тыў на-пра ва вых ак таў». У ім пра пі са на, якія не аб ход ны 

да ку мен ты, па зна ча ны тэр мі ны іх па да чы, а так са ма ўка за ны ве дам ствы, якія іх пры-

ма юць. Мяр ку ец ца, што гра мад скае аб мер ка ван не прой дзе да 20 лі пе ня. Да 6 жніў ня 

па ста но ва па він на быць пры ня та, каб за пра ца ваў указ. Так са ма ця пер удак лад ня ец ца 

пе ра лік аб' ек таў з пры цяг нен нем ад рас ных суб сі дый на су му ў 135 міль ё наў руб лёў пад 

Указ №240. Ча ка ец ца, што бу дуць да да вац ца гро шы ка мер цый ных бан каў, а зна чыць 
ста нуць з'яў ляц ца і но выя аб' ек ты. Аляк сандр Гор валь рас тлу ма чыў, што 
кан чат ко вы спіс так са ма сфар мі ру ец ца да 6 жніў ня.

«Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» — ра вес нік не за леж най Бе ла ру сі. За гэ тыя га ды 
ён стаў ві зіт най карт кай кра і ны, а Ві цебск — сапраўднай куль тур най ста лі цай, 
у якой за 25 га доў пра вя дзен ня фестывалю па бы ва лі дэ ле га цыі з 72 дзяр жаў.

Аляксандр Лукашэнка ўручыў 
узнагароду ўладальніцы Гран-пры XV 
Міжнароднага дзіцячага музычна-
га конкурсу «Віцебск-2017» Марыі 
Магільнай.

Пры ём ная кам па нія — 2017Пры ём ная кам па нія — 2017  

«Геа гра фія» ста баль ні каў: 
ад Лі цэя БДУ 

да сель скай шко лы
Да 17 лі пе ня ў бе ла рус кіх ВНУ пра цяг ва ец ца пры ём да ку мен-

таў на бюд жэт ную фор му на ву чан ня. А тым ча сам Рэс пуб-

лі кан скі ін сты тут кант ро лю ве даў агу чыў па пя рэд нія вы ні кі 

асноў на га і рэ зер во ва га эта паў ЦТ.

Сё ле та ў цэнт ра лі за ва ным тэс ці ра ван ні пры ня лі ўдзел 90 125

абі ту ры ен таў. Аб са лют ныя вы ні кі (100 ба лаў) пра дэ ман стра ва лі 

303 удзель ні кі ў 314 вы пад ках. 100 ба лаў па двух ву чэб ных прад ме-

тах атры ма лі 11 абі ту ры ен таў, а 292 — па ад ным.

На ЦТ па рус кай мо ве за рэ гіст ра ва на 66 ста баль ных вы ні каў, 

а па бе ла рус кай — 35. Уліч ва ю чы, што бе ла рус кую мо ву зда ва ла 

ўтрая менш абі ту ры ен таў, спра ві лі ся з тэс там па род най мо ве яны 

зу сім ня дрэн на.

На ЦТ па ма тэ ма ты цы 100-баль ныя сер ты фі ка ты атры ма лі 

69 абі ту ры ен таў, а зда ва ла яе ка ля 50 ты сяч ча ла век, па фі зі цы — 15, 

хі міі — 25, гра ма да знаў стве — 16, за меж ных мо вах — 49, бія ло-

гіі — 18, гіс то рыі Бе ла ру сі — 19, геа гра фіі — 1, су свет най гіс то рыі 

най ноў ша га ча су — 1.

У лі ку абі ту ры ен таў, якія атры ма лі 100-баль ныя сер ты фі ка ты, 

250 вы пуск ні коў уста ноў агуль най ся рэд няй аду ка цыі бя гу ча га го да: 

ся род іх 100 вы пуск ні коў гім на зій, 65 — лі цэ яў, 85 скон чы лі звы чай-

ную ся рэд нюю шко лу, 1 вы пуск нік уста но вы ся рэд няй спе цы яль най 

аду ка цыі, а так са ма 51 вы пуск нік уста ноў аду ка цыі мі ну лых га доў 

і 1 абі ту ры ент, які скон чыў уста но ву аду ка цыі ў гэ тым го дзе за ме-

жа мі Бе ла ру сі.

Най боль шай коль кас цю ста баль ных вы ні каў мо гуць па хва ліц ца 

вы пуск ні кі ўста ноў аду ка цыі Мін ска (82) і ра ён ных цэнт раў (87). Так-

са ма па ад ным ста баль ным сер ты фі ка це атры ма лі і 9 вы пуск ні коў 

уста ноў аду ка цыі, раз ме шча ных у сель скай мяс цо вас ці.

Як бач на, тэс ты з'яў ля юц ца цал кам да ступ ны мі для вы ка нан ня, 

не за леж на ад ты пу ўста но вы аду ка цыі і мес ца яе раз мя шчэн ня. Ся-

род ула даль ні каў мак сі маль на га вы ні ку ёсць як вы пуск ні кі элі тар на га 

Лі цэя БДУ, так і вы пуск ні кі са мых звы чай ных ся рэд ніх школ. Пры чым 

вы пуск ні кі сель скіх школ не са сту па юць га ра джа нам па ўдзель най 

ва зе аб са лют ных вы ні каў на ЦТ (уліч ва ю чы не шмат лі касць вяс коў цаў 
у агуль ным па то ку абі ту ры ен таў).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу




