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ААТ «Па ры тэт банк» вы каз вае глы бо кія спа чу ван-

ні ка ле гам, род ным і бліз кім у су вя зі з рап тоў най 

смер цю 29 са ка ві ка 2020 го да Аляк санд ра Ва сі ле ві ча 

КУ ЧЫН СКА ГА, стар шы ні Аса цы я цыі бе ла рус кіх бан-

каў, якую ён уз на чаль ваў з 2017 го да.

За сваю шмат га до вую плён ную дзей насць Аляк-

сандр Ва сі ле віч КУ ЧЫН СКІ зра біў знач ны ўнё сак 

у фі нан са ва-бан каў скую сфе ру Бе ла ру сі, раз віц цё 

бан каў скіх струк тур, ума ца ван не між на род на га парт-

нёр ства, а так са ма вёў ак тыў ную ра бо ту па аба ро не 

пра воў і за кон ных ін та рэ саў ра бот ні каў бан каў скіх 

уста ноў і ад зна ча ны за свой пра фе сі я на лізм шмат-

лі кі мі ўзна га ро да мі.

Мы за пом нім Аляк санд ра Ва сі ле ві ча КУ ЧЫН СКА ГА 

як іні цы я тыў на га, энер гіч на га і ха рыз ма тыч на га кі-

раў ні ка, пра фе сі я на ла сва ёй спра вы і цу доў на га ча-

ла ве ка.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў нi коў На цы я наль на га 

схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь i ра бот нi кi Сак ра та ры я та 

Па ла ты прад стаў нi коў вы каз ва юць глы бо кiя спа чу ван-

нi на мес нi ку на чаль нi ка Сак ра та ры я та Па ла ты прад-

стаў нi коў Ку зу ра ву Дзмiт рыю Ула дзi мi ра вi чу ў су вя зi 

з на пат каў шым яго вя лi кiм го рам — смер цю БАЦЬ КI.

З улі кам пы тан няў, якія 

па сту пі лі, кі раў нік га лі ны ад-

зна чыў, што не аб ход на дак-

лад на і гра мат на ска рэк ці-

ра ваць ра бо ту ўсіх уста ноў 

аду ка цыі і ў аба вяз ко вым 

па рад ку вы кон ваць рэ ка-

мен да цыі мі ніс тэр стваў ахо-

вы зда роўя і аду ка цыі.

Ён на га даў, што ў на-

ву чаль ных уста но вах быў 

рэа лі за ва ны цэ лы комп лекс 

мер, на кі ра ва ных на пра фі-

лак ты ку і мі ні мі за цыю кан-

так таў, — ад ад ме ны ці пе ра-

но су на паз ней шыя тэр мі ны 

ма са вых ме ра пры ем стваў 

да ка рэк ці роў кі гра фі ка за-

ня ткаў. ВНУ па су ну лі час іх 

па чат ку, каб не да пус каць 

у га дзі ны пік пе ра поў не на га 

транс пар ту і па дзя ліць па то-

кі па са жы раў, якія едуць на 

ра бо ту і ву чо бу.

Ра зам з тым, як ад зна-

чыў Ігар Кар пен ка, трэ ба 

па ды хо дзіць ін ды ві ду аль на 

да вы ра шэн ня лю бых пы-

тан няў, якія да ты чац ца зда-

роўя, ву чо бы, пра жы ван ня 

на ву чэн цаў і сту дэн таў, 

ра бо ты вы клад чы каў і ўсіх 

су пра цоў ні каў на ву чаль ных 

уста ноў. У ін тэр на тах няў-

хіль на па ві нен вы кон вац ца 

пра пуск ны рэ жым.

Пад час стры му ў прад-

стаў ні ка Мі ніс тэр ства аду-

ка цыі за пы та лі ся, ці бу дзе 

пе ра но сіц ца раз мер ка ван-

не? Пра гу чаў ад каз, што 

яго пла ну ец ца пра вес ці ў 

вы зна ча ныя тэр мі ны, але 

пры гэ тым бы ло рэ ка мен-

да ва на па дзя ліць сту дэн таў 

на ма ла коль кас ныя гру пы. 

Так са ма ВНУ, ся рэд нія спе-

цы яль ныя і пра фе сій на-тэх-

ніч ныя на ву чаль ныя ўста но-

вы атры ма лі рэ ка мен да цыю 

ап ты мі за ваць мес ца пра хо-

джан ня прак ты кі, а пры не-

аб ход нас ці пе ра нес ці яе на 

паз ней шыя тэр мі ны.

Сту дэн таў так са ма хва ля-

ва ла пы тан не іх вы зва лен ня 

ад за ня ткаў і ад пра цоў кі за 

про пус кі. У Мі ніс тэр стве 

аду ка цыі ад ка за лі, што кі-

раў ні кам уста ноў аду ка цыі 

рэ ка мен да ва на мак сі маль-

на ін ды ві ду а лі за ваць гэ ты 

пра цэс з улі кам пры чын 

про пус ку, а так са ма ства-

раць умо вы для ад пра цо вак 

пра пу шча ных за ня ткаў без 

апла ты. Пры не аб ход нас ці 

тэр мі ны пра вя дзен ня за лі каў 

і эк за ме наў так са ма мо гуць 

быць ска рэк ці ра ва ныя.

Што да ты чыц ца пра-

вя дзен ня ў кра і не рэ пе ты-

цый на га тэс ці ра ван ня (да-

лей — РТ), то яго тэр мі ны 

бы лі па су ну тыя на май. Рэс-

пуб лі кан скі ін сты тут кант ро-

лю ве даў пра ін фар ма ваў на 

сва ім сай це, што ў шэ ра гу 

пунк таў пра вя дзен ня РТ 

маг чы мыя ад ме ны і пе ра нос 

аб ве шча ных ра ней се ан саў 

пра вя дзен ня РТ на паз ней-

шыя тэр мі ны.

У вы пад ку ад ме ны сеан -

саў РТ пла та за іх бу дзе 

вер ну та ў аса біс ты ка бі нет 

абі ту ры ен та на сай це РІКВ. 

На яў ныя сва бод ныя апла ты 

мож на бу дзе вы ка рыс таць, 

каб сфар мі ра ваць за яў ку 

для ўдзе лу ў РТ у ін шыя дні 

ў лю бым з пунк таў пра вя-

дзен ня тэс ці ра ван ня.

Ін фар ма цыя пра но выя 

да ты пра вя дзен ня рэ пе ты-

цый на га тэс ці ра ван ня ўво-

дзіц ца ў сіс тэ му рэ гіст ра цыі 

ўдзель ні каў РТ са мі мі пунк-

та мі пра вя дзен ня тэс ці ра-

ван ня пас ля та го, як яны 

вы зна ча юц ца з гра фі кам. 

У гэ тай су вя зі абі ту ры ен таў 

па пра сі лі са міх ад соч ваць 

ін фар ма цыю пра ак ту аль-

ныя да ты пра вя дзен ня РТ 

у сва іх аса біс тых ка бі не тах 

на сай це РІКВ або звяр тац-

ца ў абра ную ўста но ву аду-

ка цыі (пункт тэс ці ра ван ня) 

на тэ ле фо ны, да ступ ныя ў 

аса біс тым ка бі не це ўдзель-

ні ка або на сай це РІКВ у раз-

дзе ле «РТ»/«Пунк ты пра вя-

дзен ня РТ».

Ра шэн не аб пе ра но се 

цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра-

ван ня і пры ёмнай кам па ніі 

Мі ніс тэр ствам аду ка цыі не 

пры ма ла ся.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Раз мер ка ван не ад бу дзец ца, 
а прак ты ку мо гуць пе ра нес ці

Мі ністр аду ка цыі Ігар Кар пен ка пра вёў ра бо чую 

на ра ду з рэк та ра мі вы шэй шых на ву чаль ных уста-

ноў, на чаль ні ка мі аб лас ных упраў лен няў аду ка цыі 

і ка мі тэ та па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма па вы ні ках 

пра ве дзе на га На цы я наль ным прэс-цэнт рам стры ма 

«За дай це пы тан не мі ніст ру ахо вы зда роўя і прад-

стаў ні ку Мі ніс тэр ства аду ка цыі». Пра гэ та па ве да мі-

ла прэс-служ ба ве дам ства.

Коль касць за фiк са ва ных у Бе ла ру сi вы пад каў COVID-19 

па вя лi чы ла ся да 152. Пры гэ тым вы пi са ны цi ча ка юць 

вы пiс кi 47 ча ла век, якiя ра ней ме лi ста ноў чы тэст на 

COVID-19, а 105 пра цяг ва юць ме ды цын скае на зi ран-

не i ля чэн не.

— Вя дзец ца кант роль за эпi дэ мi я ла гiч най аб ста ноў кай, 

якая склад ва ец ца, i ў вы пад ку не аб ход нас цi па цы ен ты шпi-

та лi зу юц ца для да лей ша га на зi ран ня i аб сле да ван ня. Та кiм 

чы нам толь кi за апош нiя су ткi шпi та лi за ва на 110 ча ла век, 

вы пi са на — 144, у тым лi ку i тых, хто меў кан так ты з нось бi-

та мi iн фек цыi, — па ве да мi ла прэс-сак ра тар Мi нiс тэр ства 
ахо вы зда роўя Юлiя БА РА ДУН.

У Бе ла ру сi на сён няшні дзень пра ве дзе на больш за 30 ты-

сяч тэс таў на ка ра на вi рус ную iн фек цыю. На га да ем, на мi-

ну лым тыд нi мi нiстр ахо вы зда роўя Ула дзi мiр Ка ра нiк па ве-

да мiў, што Бе ла русь ува хо дзiць у дзя сят ку кра iн све ту, дзе 

зроб ле на най боль шая коль касць тэс таў (з раз лi ку на адзiн 

мiль ён на сель нiц тва).

Але на КРА ВЕЦ.

На слы ху 47 ПА ЦЫ ЕН ТАЎ ПА ПРА ВI ЛI СЯ

Пры ём ная кам па нiя — 2020

Су стрэ чы з абi ту ры ен та мi — 
у ан лайн-рэ жы ме

Як па ве да мi ла прэс-служ ба БДПУ, з 31 са ка вi ка да 3 

кра са вi ка фа куль тэ ты i iн сты ту ты ўста но вы пра вя-

дуць Днi ад кры тых дзвя рэй. Сё ле та з улi кам эпi дэ мi-

я ла гiч най сi ту а цыi яны прой дуць у ан лайн-рэ жы ме.

Абi ту ры ен ты i iх баць кi змо гуць у ча це за даць пы тан нi 

дэ ка нам фа куль тэ таў, ды рэк та рам iн сты ту таў, вы клад чы-

кам, сту дэн там, каб да ве дац ца ад iх пра асаб лi вас цi па-

ступ лен ня i на ву чан ня, на ву ко вае, куль тур нае i спар тыў нае 

жыц цё ў ВНУ.

Акра мя та го, 4 кра са вi ка ў 11.00 рас пач нец ца ан лайн-кан-

фе рэн цыя з пры ём най ка мi сi яй. Абi ту ры ен там i iх баць кам 

рас ка жуць аб пра вi лах, тэр мi нах i кант роль ных лiч бах пры ёму, 

пра хад ных ба лах мi ну ла га го да i льго тах пры па ступ лен нi.

Пад ра бяз ную iн фар ма цыю пра тое, у каторы час на якiм фа-

куль тэ це ад бу дзец ца ан лайн-су стрэ ча з абi ту ры ен та мi, са спа-

сыл ка мi на пад клю чэн не мож на знай сцi на сай це ўнi вер сi тэ та.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

На двор'е

АМАЛЬ ЗI МА, НЕ ПА СЕ ЗО НЕ...
Уна чы да мi нус 10, а ўдзень — мок ры снег з даж джом

На гэ тым тыд нi мок ры снег з даж джом у нас бу дзе 

не ў рэд касць, па ве дам ля юць экс пер ты Рэс пуб лi кан-

ска га цэнт ра па гiд ра ме тэа ра ло гii, кант ро лi ра дые ак-

тыў на га за брудж ван ня i ма нi то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мiнп ры ро ды.

У пер шы дзень кра са вi ка ўна чы ў асноў ным бу дзе без 

апад каў, а ра нi цай i ўдзень ада б'ец ца ўплыў фран таль на га 

па дзе лу — пе ра важ на па паў ноч най част цы кра i ны прой дуць 

ка рот ка ча со выя апад кi ў вы гля дзе мок ра га сне гу i даж джу. 

Уна чы i ра нi цай на асоб ных участ ках да рог ча ка ец ца га ла лё-

дзi ца. Ве цер праг на зу ец ца за ход нi ўме ра ны, удзень па ры вiс-

ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мi нус 2 да мi нус 8 

гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе пры пра яс нен нях — да мi нус 

10 гра ду саў. Удзень бу дзе так са ма хо лад на — уся го толь кi 

ад плюс 2 гра ду саў да 9 цяп ла. Спе цы я лiс ты Бел гiд ра ме та 

ад зна ча юць, што па доб ны тэм пе ра тур ны фон ад па вя дае 

пер шым чыс лам са ка вi ка.

Праў да, та кi жорст кi хо лад пра цяг нец ца ня доў га. Ужо 

ў чац вер умо вы на двор'я ў Бе ла ру сi бу дуць фар мi ра ваць 

фран таль ныя па дзе лы ад ат лан тыч на га цык ло ну, якi тры мае 

шлях на Скан ды наў скi паў вост раў. Ха лод нае па вет ра па кi не 

кра i ну, i тэм пе ра тур ны рэ жым па сту по ва вер нец ца да клi-

ма тыч най нор мы. Бу дзе шмат аб ло каў. На знач най част цы 

тэ ры то рыi кра i ны прой дуць апад кi ў вы гля дзе мок ра га сне гу 

i даж джу. Уна чы i ра нi цай у асоб ных ра ё нах ча ка юц ца сла-

быя ту ман i га ла лёд, на да ро гах мес ца мi га ла лё дзi ца. Ве цер 

праг на зу ец ца паўд нё ва-за ход нi ўме ра ны, удзень па ры вiс ты. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мi нус 3 да плюс 3 

гра ду саў, удзень — 5—10 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ня га пра гно зу ай чын ных сi ноп ты каў, у пят-

нi цу пад уплы вам ня ўстой лi вых вiль гот ных акi я нiч ных па вет ра-

ных мас уна чы мес ца мi, а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыi 

кра i ны прой дуць ка рот ка ча со выя апад кi ў вы гля дзе даж джу 

i мок ра га сне гу. Ве цер праг на зу ец ца паўд нё ва-за ход нi па ры-

вiс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мi нус 2 да плюс 

3 гра ду саў. Удзень бу дзе 6—12 цяп ла, па паў днё вым ус хо дзе 

Го мель скай воб лас цi — ад плюс 8 гра ду саў да 14 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Амаль 1,5 ты ся чы рэ цэп таў 
да ста вi лi ва лан цё ры БРСМ 

па жы лым мiн ча нам
За мi ну лы ты дзень 1466 рэ цэп таў, не аб ход-

ных для да лей ша га ля чэн ня па жы лых лю дзей 

з хра нiч ны мi за хвор ван ня мi, да ста вi лi са ста-

лiч ных па лi клi нiк ад ра са там доб ра  ахвот нi кi 

Мiн скай га рад ской ар га нi за цыi Бе ла рус ка га 

рэс пуб лi кан ска га са ю за мо ла дзi.

Тэ ры та ры яль ныя ка мi тэ ты што дня звяз ва юц ца з 

па лi клi нi ка мi сва iх ра ё наў, да маў ля юц ца, дзе i ка лi 

мож на за браць рэ цэп ты. За тым ва лан цё ры, экi пiра-

ва ныя ахоўнымі срод ка мi, за бi ра юць спа ка ва ныя ў 

пер са наль ныя кан вер ты рэ цэп ты i раз но сяць iх на 

ўка за ныя ад ра сы. Пры iх пе ра да чы доб ра ах вот нi-

кi вы ка рыс тоў ва юць бес кан так та вы спо саб — усё 

кан вер ты апус ка юц ца ў паш то выя скры нi пас ля 

па пя рэд нiх зван коў.

Акра мя та го, пры тэ ры та ры яль ных ка мi тэ тах 

БРСМ пра цу е больш за 150 га ра чых ма ла дзёж ных 

лi нiй. Яны функ цы я ну юць што дня з па ня дзел ка да 

су бо ты ўключ на з 9.00 да 18.00.

Тэ ле фо ны аб лас ных га ра чых лi нiй: у Брэс це — 

8 (0162) 2-11-591, Вi цеб ску — 8 (0212) 6-62-087, 

Го ме лi — 8 (0232) 5-63-315, Грод на — 8 (0152) 

7-19-833, Ма гi лё ве — 8 (0222) 7-66-782. У буй-

ных га ра дах, на прык лад, Мiн скай воб лас цi: Са лi-

гор ску — 8 (0174) 2-00-345, Слуц ку — 8 (01795) 

7-50-80, Ма ла дзеч на — 8 (0177) 7-49-501. У Мiн ску 

тэ ле фон га ра чай лi нii 8 (017) 284-85-54.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Жыт ка вiц кi ра ён ны ад дзел 

СК за вяр шыў рас сле да ван-

не кры мi наль най спра вы аб 

мах ляр стве ў да чы нен нi да 

47-га до вай экс-ра бот нi цы 

бан ка.

Як па ве дам ляе УСК па Го-

мель скай воб лас цi, па вер сii 

след ства жы хар ка рай цэнт-

ра з 2016 да 2019 го да шля-

хам пад ма ну i зло ўжы ван ня 

да ве рам за ва ло да ла больш 

чым 200 ты ся ча мi до ла раў. 

Па цяр пе лы мi па спра ве 

пры зна ны 12 ча ла век.

Да 2013 го да фi гу рант ка па 

спра ве доў гi час пра ца ва ла ў 

мяс цо вым фi лi яле бан ка. За-

тым ста ла вы ка рыс тоў ваць гэ ты 

факт у ашу кан скiх схе мах. Яна 

пе ра кон ва ла да вер лi вых гра ма-

дзян пе ра даць ёй ва лют ныя збе-

ра жэн нi нi бы та для афарм лен-

ня вы гад на га ўкла ду з вы со кi мi 

пра цэнт ны мi стаў ка мi па мес цы 

яе мi ну лай ра бо ты. Жан чы на за-

пэў нi ва ла, што бы лыя ка ле гi па 

яе прось бе мо гуць раз мяс цiць 

гро шы на асаб лi вым укла дзе, 

да ступ ным толь кi для ра бот нi каў 

бан ка. Уста ноў ле на, што гэ та не 

ад па вя да ла рэ ча iс нас цi: у бан ку 

ад сут нi ча юць асаб лi выя ўкла ды 

для сва iх су пра цоў нi каў.

У 2016 го дзе ад на з па цяр-

пе лых пе рад ала экс-ра бот нi цы 

бан ка для ўкла ду 50 ты сяч до ла-

раў i кож ны ме сяц ста ла атрым-

лi ваць вус ныя спра ва зда чы аб 

нi бы та на лi ча ных пра цэн тах. На 

пра ця гу на ступ ных двух га доў 

фi гу рант ка пад мар кай па паў-

нен ня ўкла ду вы ма нi ла ў да-

вер лi вай гра ма дзян кi да дат ко-

ва больш за 50 ты сяч до ла раў. 

Ка лi жан чы на за па тра ба ва ла 

на зад усе ўкла дзе ныя гро шы, 

аб вi на ва ча ная вяр ну ла толь кi 

12 ты сяч.

Яшчэ адзiн па цяр пе лы пад-

даў ся на iн шую пра па но ву — 

уклас цi гро шы ў звя за ны з пе-

ра воз кай драў нi ны бiз нес сяб-

роў аб вi на вач а най. «Iн вес та ру» 

абя ца лi вы плач ваць кож ны ме-

сяц 10 пра цэн таў ад укла дзе най 

су мы i аб вяс цi лi маг чы масць у 

лю бы час вы вес цi гро шы «са 

спра вы». Муж чы на пе ра даў 

мах ля рам 7 ты сяч до ла раў, вяр-

нуць атры ма ла ся толь кi ма лую 

част ку су мы.

У пра ва ахоў ныя ор га ны ста лi 

па сту паць за явы ад iн шых пад-

ма ну тых гра ма дзян. Жыт ка вiц-

кi ра ён ны ад дзел СК рас па чаў 

кры мi наль ную спра ву для вы-

свят лен ня ўсiх аб ста вiн.

На до пы це фi гу рант ка рас ка-

за ла, што па тра цi ла гро шы на 

аса бiс тыя па трэ бы i вяр тан не 

даў гоў. Пад час во быс ку ў яе до-

ма вы яў ле ны да ку мен ты на на-

быц цё бы та вой тэх нi кi, юве лiр-

ных вы ра баў i мэб лi. Жан чы на 

ўсе гэ тыя та ва ры пра да ла, каб 

част ко ва вяр нуць даў гi. У хо дзе 

след ства жан чы на вяр ну ла па-

цяр пе лым больш за 30 ты сяч 

до ла раў. На яе ма ё масць на 

су му звыш 130 ты сяч руб лёў 

на кла дзе ны арышт.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Вы ма нi ла 
больш за 200 ты сяч до ла раў

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛI КI 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ 

РЭС ПУБ ЛI КI БЕ ЛА РУСЬ
2 кра са вi ка 2020 го да ў 15.00 у за ле па ся джэн няў Са-

ве та Рэс пуб лi кi (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца 

па ся джэн не дру гой се сii Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль на-

га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь сё ма га склi кан ня.

br
sm

.by

Будзьце пільнымі!


