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У ЗША вы дат кі на прэ зі дэнц кую гон ку 
пе ра вы сяць пяць міль яр даў до ла раў

Рас хо ды на прэ зі дэнц кую гон-
ку ў ЗША ў 2020 го дзе скла дуць 
па мен шай ме ры $5,2 млрд., а 
агуль ныя вы дат кі ў ця пе раш нім 
вы бар чым цык ле — $10,8 млрд., 
што з'яў ля ец ца рэ корд най су май. 
Пра гэ та па ве да мі ла тэ ле кам па нія ABC са спа сыл кай на 
да сле да ван не, пад рых та ва нае не ка мер цый най ар га ні за-
цы яй «Цэнтр за ад каз ную па лі ты ку» (Center for Responsіve 
Polіtіcs). У гэ тую су му ўклю ча ны вы дат кі на пе рад вы бар-
ную кам па нію кан ды да таў на па са ду прэ зі дэн та ЗША, 
удзель ні каў ба раць бы за 435 мес цаў у Па ла це прад стаў ні-
коў і 35 мес цаў у Се на це Кан грэ са, вы дат кі на цы я наль ных
ка мі тэ таў дзвюх най буй ней шых аме ры кан скіх па лі тыч ных 
пар тый — Рэс пуб лі кан скай і Дэ ма кра тыч най, а так са-
ма ка мі тэ таў па лі тыч ных сіл, якія аказ ва юць пад трым ку 
роз ным кан ды да там. Па вод ле ацэ нак экс пер таў Цэнт ра 
за ад каз ную па лі ты ку, вы дат кі ўдзель ні каў прэ зі дэнц кай 
гон кі скла дуць $5,2 млрд., а вы дат кі ўдзель ні каў ба раць-
бы за мес цы ў абедз вюх па ла тах Кан грэ са — $ 5,6 млрд. 
«Вы бар чы цыкл 2020 го да пе ра ўзы хо дзіць аб са лют на ўсё, 
што мы на зі ра лі ра ней ці маг лі ўя віць, — пры вя ла тэ ле-
кам па нія ABC мер ка ван не вы ка наў ча га ды рэк та ра Цэнт ра 
за ад каз ную па лі ты ку Шэй лы Крум гольц. — Ця пе раш нія 
вы ба ры ўжо ста лі са мы мі да ра гі мі ў гіс то рыі».

Зда бы ча наф ты ў све це апы ну ла ся 
пад па гро зай

Коль касць наф та вых і га за-
вых бу ра вых уста но вак у све -
це наблізілася да рэ корд на га 
мі ні му му, што мо жа па ста віць 
пад па гро зу зда бы чу сы ра ві-
ны. Пра гэ та па ве да міў «Ін тэр-

факс» са спа сыл кай на да ныя Baker Hughes. У ве рас ні 
пра ца ва ла 1019 уста но вак су праць 1050 у жніў ні. Пры 
гэ тым ве рас нёў скі ўзро вень аказаўся на 1122 уста ноў кі 
менш за па каз чык за гэ ты ж ме сяц мі ну ла га го да. У ЗША 
і Ка на дзе коль касць уста но вак у мі ну лым ме ся цы змен-
 шы ла ся на сем у па раў на нні са жніў нем (257 і 60 ад па вед-
на). На Бліз кім Ус хо дзе іх коль касць упа ла на 19, у Азі яц-
ка-Ці ха акі ян скім рэ гі ё не — на 31, у Аф ры цы — на сем. 
Baker Hughes пуб лі куе да ныя па бу ра вых уста ноў ках з 
1944 го да. Мак сі маль ная коль касць уста но вак у све це 
пра ца ва ла ў 2014 го дзе (3578), а мі ні маль ная (1593) — у 
2016-м. Ана лі ты кі ін вес ты цый на га бан ка Raymond James 
мяр ку юць, што да кан ца гэ та га го да ў ЗША за ста нец-
ца ўся го 200 бу ра вых уста но вак — гэ та ў ча ты ры ра зы 
менш, чым у кан цы 2019-га.

На Еў ро пу аб ры ну лі ся моц ныя ліў ні
Поў дзень Фран цыі і поў нач Іта ліі 

пе ра жы ва юць сур' ёз ную па вод ку 
пас ля ўра га ну «Алекс»: ка ля двух 
дзя сят каў ча ла век знік лі без вес-
так, як мі ні мум чац вё ра (па ін шых
звест ках — вась мё ра) за гі ну лі. 
Моц ныя даж джы з на валь ні ца мі ў італь ян скіх рэ гі ё нах 
П'е монт і Лі гу рыя і ў фран цуз скіх Пры мор скіх Аль пах не 
спы ня юц ца з 2 каст рыч ні ка: з-за ліў няў рэ кі вы хо дзяць 
з бе ра гоў, руй ну юц ца да мы і мас ты, лю дзі за ста юц ца 
без элект рыч нас ці. Па шко джа ны і да ро гі — у ад рэ за ныя 
сты хі яй на се ле ныя пунк ты пра дук ты і ін шыя не аб ход ныя 
рэ чы да стаў ля юць на вер та лё тах. У Іта ліі ўла ды ка му ны 
Лі ма не-П'е ман тэ за яві лі аб «ка та стра фіч най сі ту а цыі». 
Прэм' ер-мі ністр Фран цыі Жан Кас тэкс за ўва жыў, што 
та кіх даж джоў у кра і не не бы ло з па чат ку гіс то рыі ме тэа-
на зі ран няў. Знік лых без вес так шу ка юць у га рах па між 
Фран цы яй і Іта лі яй. Па вод ле ін фар ма цыі Dw.com, па цяр-
пе лі так са ма Аў стрыя і Швей ца рыя.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ці ка вы до свед

«ГЕ РА ІЧ НЫ 
АЎ ТО БУС»

На да ро гах Бра гін ска га і Хой ніц ка га ра ё наў 
ця пер мож на ўба чыць не звы чай ны аў то бус
Па вы явах на яго ку за ве мож на вы ву чаць ва ен ную 

гіс то рыю краю.

На «па тры я тыч ны аў то бус» на не се ны вы явы Ге ро яў Са-
вец ка га Са ю за. Ся род іх — Пётр Жу каў, Сяр гей Ма ца пу ра, 
Па вел Шпет ны. Гэ та ўра джэн цы Бра гін шчы ны, якія доб лес-
на пра яві лі ся бе ў ба ях Вя лі кай Ай чын най вай ны. Ідэя та кім 
чы нам уша на ваць па мяць вы дат ных зем ля коў на ле жыць 
жы ха ру Бра гі на Ана то лю Леў чан ку. Мяс цо выя ўла ды пад-
тры ма лі іні цы я ты ву бра гін ча ні на і звяр ну лі ся па да па мо гу ў 
яе ажыц цяў лен ні да Го мель ска га аў то бус на га пар ка № 6.

— За срод кі прад пры ем ства ў са мы ка рот кі тэр мін быў 
рас пра ца ва ны эс кіз вы яў ге ро яў, по тым на не се ны фа та-
гра фіі. Гэ ты аў то бус бу дзе кур сі ра ваць на пры га рад ных 
марш ру тах на тэ ры то рыі Бра гі на і Хой ні каў, — ад зна чыў 
на мес нік ды рэк та ра фі лі яла «Аў то бус ны парк № 6» 

Го ме ля Ві таль АТА МАН ЧУК.

На прад пры ем стве ўпэў не ныя: аб ноў ле ны аў то бус — 
яшчэ ад на маг чы масць уша на ваць ге ро яў у 75-ы год Вя лі-
кай Пе ра мо гі. Вя до ма, што ў хут кім ча се па доб ныя «па тры я -
тыч ныя аў то бу сы» з'я вяц ца на да ро гах і ў ін шых ра ё нах
Го мель скай воб лас ці.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 

фо та ААТ «Го мель аб лаў тат ранс».

Крымінал

АТЭ ЛА МЯС ЦО ВА ГА РАЗ ЛІ ВУ
Су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку за тры ма лі 

38-га до ва га жы ха ра вёс кі Крас нае Ма ла дзе чан ска га 

ра ё на, яко га па да зра юць у за бой стве сва ёй 35-га-

до вай жон кі. Аб тым, што зда ры ла ся, на лі нію 102 

па ве да міў 41-га до вы мяс цо вы жы хар, які знай шоў 

жан чы ну ў лу жы не кры ві без пры кмет жыц ця ў су-

сед скім два ры. На мес ца зда рэн ня не ад клад на пры-

бы ла след ча-апе ра тыў ная гру па. Пад ра бяз нас ці па-

ве да мі ла УУС Мінск ага абл вы кан ка ма.

У той ве чар пят ні цы фі гу рант за стаў сваю жон ку ў гас цях 
у зна ё ма га, 35-га до ва га жы ха ра вёс кі. Ака за ла ся, што ў гэ-
тым до ме па нен ка бы ла час тым на вед валь ні кам, ня рэд ка 
яны ра зам з гас па да ром ад па чы ва лі і ла дзі лі за стол лі са 
спірт ным. У чар го вы раз за стаў шы да му сэр ца па зна ё мым 
ад ра се, раз' юша ны муж стаў на но сіць апош няй мност ва 
ўда раў ру ка мі, на га мі па роз ных част ках це ла. Збіц цё пра-
цяг ну ла ся ў два ры пры ват на га до ма: вы штур хаў шы ня-
шчас ную на ву лі цу, п'я ны раў ні вец ця гаў яе за ва ла сы, біў, 
ад ча го жан чы на па мер ла на мес цы. Гас па дар до ма, дзе 
ад бы ла ся тра ге дыя, па лі чыў за леп шае не ўмеш вац ца ў 
шлюб ныя раз бор кі.

Вы пад ко вым свед кам тра ге дыі стаў су сед, які пры бег, 
па чуў шы кры кі і ла ян ку за пло там. Муж чы на за спеў не-
цвя ро за га ка та пра ма на мес цы зла чын ства, які ста яў над 
скры ваў ле ным це лам за бі тай, пас ля ча го апош ні па спра ба-
ваў збег чы, але быў за тры ма ны. Ад ра зу пас ля вы яў лен ня 
це ла су сед вы клі каў хут кую да па мо гу і пра ва ахоў ні каў, 
пры быў шыя ме ды кі кан ста та ва лі смерць па цяр пе лай. Па-
вод ле па пя рэд ніх вы ні каў ус крыц ця, пры чы най гі бе лі ста ла 
спа лу ча ная ту пая траў ма га ла вы, ту ла ва і ка неч нас цяў.

Па да зра ва ны на мо мант за тры ман ня зна хо дзіў ся ў ста не 
моц на га ал ка голь на га ап'я нен ня. Ме ды цын скі агляд па ка-
заў, што ў ар га ніз ме муж чы ны бы ло 3,7 пра мі ле ал ка го лю. 
Як вы свет лі ла ся, за тры ма ны ама тар спірт ных на по яў ра ней 
не ад на ра зо ва трап ляў у по ле зро ку су пра цоў ні каў мі лі-
цыі, пры цяг ваў ся да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці за п'ян кі, 
дроб нае ху лі ган ства і ся мей на-бы та выя скан да лы. Што ме-
на ві та ста ла пры чы най та ко га жорст ка га ўчын ку, муж чы на 
ад ра зу па тлу ма чыць не змог. Толь кі пры га даў, што кан флікт 
па між імі ад быў ся на гле бе рэў нас ці і аса біс тых не пры яз ных 
ад но сін. Ка жа, яго жон ка ні дзе не пра ца ва ла, да зва ля ла
са бе час та вац ца спірт ным і дрэн на гля дзе ла за дзі цем. 
У сям'і зна хо дзіц ца 14-га до вы пад ле так, у ця пе раш ні час 
вы ра ша ец ца пы тан не пра да лей шы лёс не паў на лет ня га.

За тры ма ны не ад маў ляе сва ёй ві ны і на пі саў яў ку з па-
він най. Яго дзе ян ні след чыя ква лі фі ка ва лі па ч. 1 арт. 139 
КК Рэс пуб лі кі Бе ла русь («За бой ства»). Санк цыя ар ты ку ла 
пра ду гледж вае па збаў лен не во лі на тэр мін ад шас ці да 
пят нац ца ці га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Пад час яго ўдзель ні кі 

змо гуць азна ё міц ца з

тэх на ло гі яй вы ка нан ня 

тэс та вых за дан няў, па-

трэ ні ра вац ца ў за паў-

нен ні блан ка ад ка заў, 

што ў бу ду чы ні мі ні мі-

зуе ры зы ку да пус ціць 

тэх ніч ныя па мыл кі пад-

час ад каз на га вы пра ба-

ван ня. Псі ха ла гіч на да 

тэс та вай фор мы ўступ-

ных іс пы таў усе ўжо 

даў но пры звы ча і лі ся, а 

вось тэх ніч ная адап та-

цыя па тра бу ец ца кож-

на му но ва му па ка лен-

ню абі ту ры ен таў.

Рэ пе ты цый нае тэс ці-
ра ван не дае ўдзель ні кам 
маг чы масць пра ве рыць 
свае ве ды па 15 ву чэб ных 
прад ме тах за курс агуль най 
ся рэд няй аду ка цыі: у іх лі-
ку бе ла рус кая мо ва, рус кая 
мо ва, ма тэ ма ты ка, фі зі ка, 
хі мія, бія ло гія, гіс то рыя Бе-
ла ру сі, су свет ная гіс то рыя 
най ноў ша га ча су, геа гра-
фія, за меж ная мо ва і гра-
ма да знаў ства.

Пе ра лік уста ноў, дзе «рэ-
пе ты цыя» бу дзе пра во дзіц-
ца па ма тэ ры я лах ар га ні-
за та раў ЦТ, мож на знай сці 
на сай це Рэс пуб лі кан ска га 
ін сты ту та кант ро лю ве даў 
(РІКВ).

Рэ гіст ра цыя на рэ пе ты-
цый нае тэс ці ра ван не бу дзе 
ажыц цяў ляц ца ў ан лайн-рэ-
жы ме праз адзі ную сіс тэ му 
рэ гіст ра цыі ў аса біс тым 
ка бі не це ўдзель ні ка тэс-
ці ра ван ня на сай це РІКВ. 
Гэ та ро біц ца для зруч нас ці 
абі ту ры ен таў, маг чы мас ці 
апе ра тыў на вы ра шаць пы-
тан ні, што ўзні ка юць у хо дзе 
рэ гіст ра цыі, і ін фар ма ван ня 
абі ту ры ен таў аб вы ні ках рэ-
пе ты цый най спро бы.

Каб за рэ гіст ра вац ца 
для ўдзе лу ў рэ пе ты цый-
ным тэс ці ра ван ні, абі ту ры-
ент па ві нен зай сці ў свой 
аса біс ты ка бі нет на сай це 
www.rіkс.bу, вы ка рыс тоў ва-
ю чы ўклад ку «РТ, оn-lіnе рэ-
гіст ра цыя», увёў шы се рыю і 
ну мар да ку мен та, які свед-
чыць асо бу, або па свед чан-
ня аб на ра джэн ні, і па роль.

Ка лі бу ду чы абі ту ры-
ент рэ гіст ру ец ца для пра-
хо джан ня рэ пе ты цый на га 
тэс ці ра ван ня ўпер шы ню, ён 
па ві нен ства рыць свой аса-
біс ты ка бі нет удзель ні ка рэ-
пе ты цый на га тэс ці ра ван ня 
на сай це РІКВ, вы ка рыс тоў-
ва ю чы ўклад ку «РТ, оn-lіnе 
рэ гіст ра цыя».

У аса біс тым ка бі не це 
трэ ба зра біць за яў ку на 
ўдзел у пер шым раў ндзе 
рэ пе ты цый на га тэс ці ра-
ван ня, вы браў шы пункт яго 
пра вя дзен ня, да ту, час зда-
чы эк за ме ну, на ву чаль ны 
прад мет і мо ву прад стаў-
лен ня тэс та (бе ла рус кую ці 
рус кую).

Удзел у рэ пе ты цый ным 
тэс ці ра ван ні аплач ва ец ца з 
вы ка ры стан нем ну ма ру аса-
бо ва га ра хун ку, пры свое на-
га ўдзель ні ку ў мо мант ства-

рэн ня аса біс та га ка бі не та на 
сай це РІКВ. Кошт удзе лу ў 
рэ пе ты цый ным тэс ці ра ван ні 
(у тым лі ку за прад стаў лен-
не ра шэн няў за дан няў тэс та 
для ра бо ты над па мыл ка мі) 
скла дае 7,60 руб ля за адзін 
на ву чаль ны прад мет. Апла-
ціць па слу гу не аб ход на на 
пра ця гу 24 га дзін з мо ман-
ту фар мі ра ван ня за яў кі на 
ўдзел у тэс ці ра ван ні, але не 
паз ней за час за кан чэн ня 
рэ гіст ра цыі (да ту і час за-
кан чэн ня рэ гіст ра цыі ўста-
наў лі вае пункт пра вя дзен-
ня тэс ці ра ван ня). Пра цэс 
рэ гіст ра цыі для ўдзе лу ў РТ 
лі чыц ца за вер ша ным толь кі 
пас ля здзяйс нен ня апла ты.

Унес ці гро шы мож на лю-
бым з да ступ ных спо са баў, 
у тым лі ку з вы ка ры стан нем 
бан каў скіх пла цеж ных кар-
так у аплат на-да ве дач ных 
тэр мі на лах (ін фа кі ёс ках), 
пла цеж ных тэр мі на лах і бан-
ка ма тах, раз лі ко ва-ка са вых 
цэнт рах бан каў, з вы ка ры-
стан нем ін тэр нэт-бан кін гу, 
ма біль на га бан кін гу або на-
яў ны мі гра шо вы мі срод ка мі 
ў ка сах лю бо га бан ка.

Так са ма праз адзі ную 
сіс тэ му рэ гіст ра цыі ў сва ім 
аса біс тым ка бі не це ўдзель-

нік тэс ці ра ван ня мо жа пе-
ра нес ці зда чу РТ на ін шую 
да ту — у тым вы пад ку, ка лі 
ён не мо жа пры сут ні чаць 
на «рэ пе ты цыі» эк за ме ну ў 
пры зна ча ны дзень.

Да па чат ку ўступ най кам-
па ніі абі ту ры ен ты змо гуць 
пра ве рыць свае ве ды не-
каль кі ра зоў. Пер шы этап 
рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван-
ня бу дзе доў жыц ца да кан-
ца гэ та га го да. Дру гі этап
прой дзе ў сту дзе ні-лю тым. 
Трэ ці — у са ка ві ку-кра са-
ві ку. Кож ны раз ва ры ян ты, 
вы не се ныя на «рэ пе ты-
цыю», бу дуць змя няц ца.

Вы ні кі тэс ці ра ван ня пры-
хо дзяць у аса біс ты ка бі нет. 
Пас ля за вяр шэн ня кож на-
га з эта паў рэ пе ты цый на га 
тэс ці ра ван ня (у двац ца тых 
чыс лах снеж ня, лю та га і 
кра са ві ка) абі ту ры ен ты на 
сай це Рэс пуб лі кан ска га ін-
сты ту та кант ро лю ве даў у 
аса біс тым ка бі не це ўдзель-
ні ка тэс ці ра ван ня змо гуць 
атры маць ра шэн не за дан-
няў тэс та для пра вя дзен-
ня ра бо ты над па мыл ка мі. 
Больш пад ра бяз ную ін фар-
ма цыю мож на знай сці ў 
раз дзе ле «РТ» — «Па мят ка 
ўдзель ні ку РТ».

У 2019/2020 на ву чаль-
ным го дзе Рэс пуб лі кан скі 
ін сты тут кант ро лю ве даў 
пра во дзіў трэ ці этап рэ пе ты-
цый на га тэс ці ра ван ня дыс-
тан цый на. Гэ та бы ло звя за-
на з на пру жа най эпі дэ мі я ла-
гіч най сі ту а цы яй у кра і не у 
су вя зі з рас паў сюдж ван нем 
ві ру са COVІD-19, каб змен-
шыць ры зы ку ін фі цы ра ван-
ня. Ці бу дзе ін сты тут прак-
ты ка ваць та кі фар мат РТ у 
но вым на ву чаль ным го дзе, 
па куль не вя до ма.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Абі ту ры ент—2021 АДАП ТА ЦЫЯ ДА ЦТ 
З РАЗ БО РАМ ПА МЫ ЛАК

У каст рыч ні ку ў кра і не стар туе пер шы этап рэ пе ты цый на га тэс ці ра ван ня
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