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ЗдарэннеЗдарэнне

ДЗЕ ЦІ НА ПАД АКОН НІ КУ
Яны ста я лі на пя тым па вер се

Ран кам у цэнтр апе ра тыў на га кі ра ван ня Свет ла-

гор ска га ра ён на га пад раз дзя лен ня МНС па сту пі ла 

па ве дам лен не аб тым, што на пад акон ні ку пя та га 

па вер ха до ма па ву лі цы Ша сэй най ста яць двое дзя-

цей. Форт ка акна бы ла ад чы не на. Да мес ца апе ра-

тыў на вы еха лі ра та валь ні кі.

Вы свет лі ла ся, што ў ква тэ ры без на гля ду да рос лых 
зна хо дзяц ца дзяў чын ка 2016 го да на ра джэн ня і хлоп чык 
2014 го да на ра джэн ня. Па вод ле па пя рэд няй ін фар ма цыі, 
ма ці ма ла лет ніх дзя цей пры клад на ў 9 га дзін ра ні цы з'е-
ха ла па аса біс тых спра вах, за чы ніў шы дзя цей ад ных у 
ква тэ ры. Ра та валь ні кі су мес на з су пра цоў ні ка мі ра ён на га 
ад дзе ла ўнут ра ных спраў не ад клад на па ве да мі лі ёй пра 
зда рэн не і ча ка лі пры хо ду жан чы ны. Дзе ці ў ме ды цын скай 
да па мо зе па трэ бы не ме лі, па ве да мі лі ў МНС.

Пра гэ та зда рэн не Свет ла гор скае ра ён нае пад раз дзя-
лен не МНС пра ін фар ма ва ла стар шы ню Свет ла гор ска га 
ра ён на га вы ка наў ча га ка мі тэ та, пас ля ча го ўсе яго аб ста-
ві ны бы лі раз гле джа ны на па ся джэн ні ра бо чай гру пы па 
ка ар ды на цыі дзей нас ці на зі раль ных ка мі сій Свет ла гор-
ска га ра ё на. За раз ра ён ным ад дзе лам аду ка цыі вя дзец ца 
раз бор па гэ тым фак це.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ну і ну!Ну і ну!

УКРАЎ ТРЫ АЎ ТА МА БІ ЛІ
Пер шы — вый шаў шы з... за лы су да

Ста ліч ныя пра ва ахоў ні кі за тры ма лі не пра цу ю ча га 

28-га до ва га жы ха ра Ста рых Да рог, які па да зра ец ца 

ў кра дзя жах трох аў та ма бі ляў на тэ ры то рыі Фрун-

зен ска га ра ё на Мін ска.

Бы ло ўста ноў ле на, што муж чы на пай шоў на пер шы з 
іх на ву лі цы Ма ту се ві ча праз тры га дзі ны пас ля вы ха ду 
з за лы су да Фрун зен ска га ра ё на Мін ска, дзе яго пры су-
дзі лі да ча ты рох га доў аб ме жа ван ня во лі з на кі ра ван нем 
ва ўста но ву ад кры та га ты пу за здзейс не ны тры ме ся цы 
на зад кра дзеж аў та транс пар ту.

Скра дзе ны «Фоль ксва ген Па сат» зла мыс нік па кі нуў 
у ле са па ла се не да лё ка ад Ста рых Да рог. На на ступ ны 
дзень муж чы на здзейс ніў кра дзеж ма шы ны ана ла гіч най 
мар кі з ву лі цы Ша ран го ві ча. Гэ тым ра зам ён па кі нуў аў то 
ў два ры до ма па ву лі цы Вы ша лес ка га ў Мін ску. Праз не-
каль кі дзён быў скра дзе ны «Фоль ксва ген Транс пар цёр» 
з ву лі цы Адзін цо ва. Ма шы ну фі гу рант пры пар ка ваў ка ля 
рын ку ў Дзяр жын ску. Апе ра тыў ні кі ўста на ві лі, што вы-
кра дзе ны аў та транс парт зла мыс нік збі раў ся пе ра гнаць у 
Ра сій скую Фе дэ ра цыю.

Пас ля, пры ехаў шы на гра ні цу на ад ной з ма шын, муж-
чы на стаў да вед вац ца ў лю дзей у чар зе, як да ехаць да 
Сма лен ска. Адзін муж чы на па ве да міў, што па гра ніч ні кі 
пра вод зяць піль ны да гляд. Гэ та спа ло ха ла зла мыс ні ка, 
і ён вы ра шыў не спра ба ваць вы ехаць за ме жы кра і ны,
па ве да мі лі ў Фрун зен скім РУ УС горада Мін ска.

Усе тры аў та ма бі лі ў тэх ніч на спраў ным ста не пе ра да-
дзе ны ўла даль ні кам.

Пра во дзіц ца рас сле да ван не на прад мет да чы нен ня 
гэ та га гра ма дзя ні на да здзяйс нен ня шэ ра гу кра дзя жоў 
ма ё мас ці з аў та ма шын, пры пар ка ва ных на тэ ры то рыі 
Фрун зен ска га ра ё на ста лі цы. Вя до ма, што ра ней ма ла-
ды ча ла век не ад на ра зо ва пры цяг ваў ся да кры мі наль най 
ад каз нас ці за ўго ны, кра дзя жы аў та транс пар ту і з яго.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Не се зонНе се зон

ЧА СО ВА ТУТ ПА КУЛЬ 
НЕ ПА ЛО ВІШ

За ба ро на на ры ба лоў ства ўво дзіц ца на ўчаст ках 

Нё ма на і Аў гус тоў ска га ка на ла.

З 15 каст рыч ні ка да 15 кра са ві ка ўво дзіц ца за ба ро на 
на ама тар скае ры ба лоў ства на ўчаст ку Нё ма на ў ра ё-
не во да за бо ра каў шо ва га ты пу ААТ «Грод на Азот» ка ля 
вёс кі Па га ра ны Гро дзен ска га ра ё на. Пад за ба ро ну тра піў 
учас так пра цяг лас цю ў 50 мет раў ад ме жаў во да пры ём-
на га каў ша во да за бо ра ўверх і ўніз па ця чэн ні, а так са ма 
тэ ры то рыя во да за бо ра.

Акра мя та го, за ба ро на на ама тар скае ры ба лоў ства 
ўве дзе на на ўчаст ку Аў гус тоў ска га ка на ла на ад лег лас ці 
350 мет раў ад мес ца яго ўпа дзен ня ў Нё ман да даль ня-
га ад ра кі краю бе тон на га пры ча ла для суд наў «Дзмі-
се ві чы». Аб ме жа ван ні тут так са ма бу дуць доў жыц ца да 
15 кра са ві ка.

У вы пад ку не за кон най зда бы чы па ру шаль ні ку па гра-
жае ад мі ніст ра цый ная ад каз насць у вы гля дзе штра фу ў 
па ме ры ад 20 да 50 ба за вых ве лі чынь, так са ма да вя дзец-
ца па крыць на не се ную на ва коль на му ася род дзю шко ду. 
На прык лад, за ад ну асо бі ну су да ка — 18 ба за вых ве лі-
чынь, ля шча або шчу па ка — 9 ба за вых. За аку ня, плот ку 
або гус ця ру да вя дзец ца па крыць 3 ба за выя ве лі чы ні.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Кры ху ра ней пер шы на-

мес нік мі ніст ра аду ка цыі 

Іры на СТА РА ВОЙ ТА ВА 
анан са ва ла ў сва ім ін тэр в'ю 
Бел ТА ўвя дзен не пад час 
пры ём най кам па ніі 2019 го-
да но вай сіс тэ мы апра цоў кі 
вы ні каў ЦТ. Яна рас ка за ла, 
што сё ле та экс пе ры мен таль-
на, па ра лель на з на яў най сіс-
тэ май апра цоў кі вы ні каў ЦТ, 
апра ба ва ла ся і но вая ме то-
ды ка. Пры той сіс тэ ме пад-
лі ку ба лаў, якая дзей ні ча ла з 
мо ман ту ўвя дзен ня ў на шай 
кра і не цэнт ра лі за ва на га тэс-
ці ра ван ня, вы нік удзель ні ка 
за ле жаў ад та го, як спра ві-
лі ся з кан крэт ным за дан нем 
ін шыя абі ту ры ен ты, і ўсе яны 
па між са бой ран жы ра ва лі ся. 
Але ад гэ тай сіс тэ мы вы ра-
шы лі ад мо віц ца. У Мі ніс тэр-
стве аду ка цыі лі чаць, што 
ця пер вы ні кі пе ра важ най 
боль шас ці ўдзель ні каў ЦТ 
бу дуць на блі жа ны да вы ні-
ко вай атэс та цыі ў шко ле і 
ад люст роў ваць іх рэ аль ны 
ўзро вень ве даў. Пас ля пра-
вя дзен ня сё лет ня га цэнт ра-
лі за ва на га тэс ці ра ван ня ў 
мі ніс тэр стве па раў на лі вы ні-

кі экс пе ры мен та і ра ней шай 
сіс тэ мы і прый шлі да вы сно-
вы, што ў но вай ме то ды кі 
ёсць свае плю сы. Якія ме на-
ві та, ра за брац ца па куль до-
сыць скла да на, хоць на сай-
це Рэс пуб лі кан ска га ін сты-
ту та кант ро лю ве даў мож на 
знай сці тлу ма чэн ні да но вай 
сіс тэ мы пад лі ку ба лаў.

У пры ват нас ці, там па ве-
дам ля ец ца, што пад лік вы-
ні каў бу дзе ажыц цяў ляц ца ў 
два эта пы. Кож на му тэс та ва-
му за дан ню пры свой ва ец ца 
пер ша сны бал, яго абі ту ры-
ен ты бу дуць ве даць яшчэ да 

па чат ку ЦТ. Ён бу дзе за ле-
жаць ад не каль кіх па каз чы-
каў — уз роў ню скла да нас ці 
за дан ня, фор мы яго прад-
стаў лен ня, у якой част цы 
тэс та зна хо дзіц ца за дан не 
(у воб лас ці А ці В), ад кры тае 
яно ці за кры тае.

На прык лад, у за дан нях з 
вы ба рам двух і больш пра-
віль ных ад ка заў у вы пад ку, 
ка лі да дзе ны больш чым 
адзін ня пра віль ны ад каз, 
не ўка за на больш ад на го 
пра віль на га ад ка зу, а так-
са ма да дзе ны хоць адзін ня-
пра віль ны і ад на ча со ва не 
ўка за ны хоць бы адзін пра-
віль ны ад каз, за дан не пры-
зна ец ца вы ка на ным ня пра-
віль на (да пу шча на больш 
чым ад на па мыл ка).

За тым у пра цэ се пра вер-
кі ра бот бу дуць уве дзе ны 
ка э фі цы ен ты і да лей раз-

ліч вац ца вы ні ко вы тэс та вы 
бал. Свой рэй тынг абі ту ры-
ен ты змо гуць уба чыць на 
сай це РІКВ.

Ар га ні за та ры сцвяр-
джа юць, што ўдзел у рэ-
пе ты цый ным тэс ці ра ван ні 
да зво ліць абі ту ры ен ту не 
толь кі вы зна чыць іс ну ю чыя 
пра бе лы ў ве дах па ву чэб-
ным прад ме це, але і аца-
ніць свой бя гу чы ўзро вень 
пад рых тоў кі ў па раў на нні з 
ін шы мі ўдзель ні ка мі.

Трэ ба да даць, што ме-
то дык апра цоў кі вы ні каў 
тэс таў у све це шмат — ад 
вель мі прос тых да вель мі
скла да ных. У на шай кра і -
не імк нуц ца знай сці за ла-
 тую ся рэ дзі ну: каб для ўсіх 
(і абі ту ры ен таў, і баць коў, 
і пе да го гаў) гэ ты па ды ход 
быў зра зу ме лы, і каб ад-
на ча со ва вы кон ва лі ся дзве 
функ цыі — ран жы ра ван ня 
і ацэнь ван ня ве даў. Ра ней 
баць кам бы ло не зра зу ме ла, 
ча му іх дзі ця атрым лі вае ў 
шко ле «вась мёр кі» па прад-
ме це, а на тэс ці ра ван ні на бі-
рае ўся го 30 ба лаў. І ўзні ка лі 
пы тан ні: або шко лы за вы ша-
юць ад зна кі, або тэс ты ві на-
ва тыя? Ці зме ніц ца сі ту а цыя 
ця пер? Шан цы абі ту ры ен таў 
2019 го да мож на бу дзе аца-
ніць па но вай ме то ды цы ўжо 
пас ля пер ша га раў нду рэ пе-
ты цый на га тэс ці ра ван ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Абі ту ры ент-2019Абі ту ры ент-2019

ЗА ЛА ТАЯ СЯ РЭ ДЗІ НА,
або Но вы пункт ад лі ку ў ЦТ

Вы ні кі рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван ня, якое 

пра во дзіц ца ў 2018—2019 га дах, бу дуць 

раз ліч вац ца з вы ка ры стан нем но вай ме то ды кі 

пад лі ку тэс та ва га ба ла. Як па ве дам ля ец ца 

на сай це ар га ні за та раў — Рэс пуб лі кан ска га 

ін сты ту та кант ро лю ве даў — гэ та ро біц ца ў мэ тах 

за ха ван ня пе ра ем нас ці вы ні каў рэ пе ты цый на га 

і цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня.
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Тэ ніс. На пя рэ дад ні па дзеіТэ ніс. На пя рэ дад ні па дзеі

НЕ ПАЎ ТА РЫЦЬ 
МІ НУ ЛУЮ ПА МЫЛ КУ

26—27 каст рыч ні ка прой дзе матч дру го га раў нда плэй-оф 

І гру пы Еў ра-Аф ры кан скай зо ны Куб ка Дэ ві са Сла ва кія —

Бе ла русь. Су стрэ чы тэ ні сіс таў дзвюх ка ман даў ад бу дуц ца 

на кор це На цы я наль на га тэ ніс на га цэнт ра NTC Aegon Arena ў 

Бра ціс ла ве. На шы са пер ні кі вы бра лі для бу ду ча га мат ча грун-

та вое па крыц цё. Ка пі тан бе ла рус кай ка ман ды Ула дзі мір Валч-

коў аб вяс ціў спіс гуль цоў, якія пры муць удзел у па ядын ках. 

Гэ та Ілья Іваш ка, Ягор Ге ра сі маў, Яра слаў Шы ла, Аляк сандр 

Згі роў скі і Мак сім Мір ны. Ад зна чым, што бе ла ру сы сён ня зай-

ма юць 32-е мес ца ў рэй тын гу ка ман даў у Куб ку Дэ ві са.

Ка ман да Сла ва кіі ў 
гэ тым спі се зна хо дзіц ца 
кры ху ні жэй — на 35-й 
па зі цыі. До ма яны вы сту-
пяць та кім скла дам: Мар-
цін Клі жан, Лу каш Лац ка, 
Фі ліп По ла шэк, Нор берт 
Гом баш, Ігар Зе ле най, 
ка пі тан ка ман ды — Да-
мі нік Хрба ты.

На га да ем, най леп шым вы ні кам для бе ла рус кай ка ман ды ў Куб ку 
Дэ ві са з'яў ля ец ца вы хад у паў фі нал Су свет най гру пы ў 2004 го дзе, 
а най леп шым у сла ва каў лі чыц ца вы хад у фі нал у ро зыг ры шы 2005 
го да. Та ды на да маш няй арэ не ва ўпар тым па ядын ку яны са сту пі лі 
збор най Хар ва тыі з лі кам 2:3.

На стар це ця пе раш ня га се зо на ў лю тым бе ла рус кія тэ ні сіс ты 
прай гра лі ў Санкт-Пёль тэ не ка ман дзе Аў стрыі з «су хім» лі кам 0:5, 
а ў ся рэ дзі не ве рас ня ў Маск ве са сту пі лі ра сі я нам — 2:3. Сла ва кі ў 
гэ тым се зо не пра вя лі адзін матч, прай граў шы ў па чат ку кра са ві ка на 
сва ёй арэ не ка ман дзе Бос ніі і Гер ца га ві ны — 2:3. Гіс то рыя су стрэч 
Бе ла ру сі і Сла ва кіі на ліч вае адзін па яды нак, ён ад быў ся ў ве рас ні 
2010 го да на кор тах Па ла ца тэ ні са ў Мін ску. На ана ла гіч най ста дыі 
ў ба раць бе за за ха ван не пра піс кі ў І гру пе Еў ра-Аф ры кан скай зо ны 
на ша ка ман да са сту пі ла сла вац кім тэ ні сіс там з лі кам 1:4. За збор ную 
Бе ла ру сі ў тым мат чы гу ля лі Ула дзі мір Іг на цік, Мак сім Мір ны, Сяр гей 
Бе таў і Анд рэй Ва сі леў скі. Прай граў шы тую мат ча вую су стрэ чу, бе-
ла ру сы апус ці лі ся ў ды ві зі ён ран гам ні жэй і па чы на лі на ступ ны се зон 
з ІІ гру пы Еў ра-Аф ры кан скай зо ны.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Кры мі налКры мі нал

«ШЫ РО КА ДЫ Я ГА НАЛЬ НАЕ» 
МАХ ЛЯР СТВА

Як па ве да мі лі «Звяз дзе» ў Ка мі тэ це дзяр-

жаў на га кант ро лю, фі нан са вая мі лі цыя 

рас кры ла шэ рую схе му ганд лю да ра гой 

бы та вой тэх ні кай.

Упраў лен нем Дэ парт амен та фі нан са вых рас-
сле да ван няў КДК па Мін скай воб лас ці і го ра-
дзе Мін ску спы не ны ган даль бы та вой тэх ні кай 
праз ін тэр нэт без вы пла ты па дат каў. За тры ма-
на не каль кі ча ла век, якія ўво зі лі і рэа лі зоў ва-
лі на тэ ры то рыі кра і ны шы ро ка ды я га наль ныя 
тэ ле ві за ры апош ніх ма дэ ляў, гу ка выя па нэ лі і 
да ра гую тэх ні ку з па ру шэн нем дзе ю ча га за ка-
на даў ства.

У по ле зро ку апе ра тыў ні каў фі нан са вай мі лі-
цыі ста ліч ная фір ма па про да жы бы та вой тэх ні-
кі тра пі ла яшчэ ў 2017 го дзе. Як вы свет лі ла ся, 
толь кі част ку сва іх та ва раў ка мер цый ная струк-
ту ра рэа лі зоў ва ла з вы пла тай усіх па дат каў. Ас-
 тат нія на бы ва лі і пра да ва лі за на яў ны раз лік. Гэ-
тыя здзел кі не ад люст роў ва лі ся ў бух гал тар скай 
да ку мен та цыі, што да зва ля ла ар га ні за та рам шэ-
рай схе мы не пла ціць па да ткі пас ля рэа лі за цыі 
ня ўлі ча най бы та вой тэх ні кі.

Уся го ў бюд жэт не па сту пі ла больш за 
570 тысяч руб лёў. У да чы нен ні да кі раў ні ка ка-
мер цый най струк ту ры заведзена кры мі наль ная 
спра ва па ч. 2 арт. 243 Кры мі наль на га ко дэк са 
(ухі лен не ад вы пла ты па дат каў у асаб лі ва буй-
ным па ме ры).

Асоб на трэ ба ска заць, што ў не за кон ны біз-
нес бы лі ўцяг ну тыя жы ха ры бе ла рус ка-поль ска-
га па меж жа. «Пад за каз» ста ліч най фір мы яны 
ўво зі лі на тэ ры то рыю кра і ны бы та вую тэх ні ку, 
якая за хоў ва ла ся ў Мін ску ў аран да ва ным га-
ра жы і пры ват ным до ме кі раў ні ка ка мер цый най 
струк ту ры.

У хо дзе пра вер кі вы яў ле на ка ля 70 адзі нак 
бы та вой тэх ні кі без да ку мен таў, якія па цвяр джа-
юць іх на быц цё. Кошт кан фіс ка ва ных та ва раў 
скла дае не менш за 120 тысяч до ла раў.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.


