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30 жніўня 2014 г.2 НАДЗЁННАЕ
ДА ДАТ КО ВЫ ПРА ЦЭНТ 

Найбуй ней шы банк Бе ла ру сі з 29 жніў ня на ме-
сяц вы зна чае за ах воч валь ны пра цэнт ны да ход 
па шэ ра гу тэр мі но вых бан каў скіх укла даў у 
бе ла рус кіх руб лях, па ве да мі лі рэ дак цыі ў прэс-
служ бе Бе ла рус бан ка.

Та кім чы нам, на лі чэн не та ко га за ах воч валь на га 
да хо ду ажыц цяў ля ец ца па ўкла дзе «Ашчад ны» ў па-
ме ры 7,5% га да вых, «Ваш вы бар» — 6,5% га да вых, 
«Прэ мі яль ны-на за па шваль ны «Дзі ця чы» — 6% га-
да вых, «Кла сік плюс» — 4,2% га да вых, па дэ па зі це 
«На за па шваль ны» — у па ме ры 5% га да вых.

На лі чэн не за ах воч валь на га да хо ду ажыц цяў ля-
ец ца на што дзён ныя фак тыч ныя ас тат кі на зва ных 
ві даў укла даў за пе ры яд з 29 жніў ня ці дня ад крыц ця 
ўкла ду (дэ па зі ту) пас ля на зва най да ты па 29 ве рас-
ня (уключ на).

Акра мя та го, ме на ві та з 29 жніў ня Бе ла рус банк 
уста наў лі вае пра цэнт ную стаў ку па но вых тэр мі но вых 
укла дах «На за па шваль ны» ў па ме ры 25% га да вых.

Сяр гей КУР КАЧ.

КА МУ БРЫЛЬ ЯН ЦІК?
На цы я наль ны банк ад наў ляе апе ра цыі па про-
да жы і куп лі атэс та ва ных каш тоў ных ка мя-
нёў. 

Гра ма дзя не і юры дыч ныя асо бы зноў змо гуць куп-
ляць атэс та ва ныя брыль ян ты, а так са ма зда ваць іх у 
струк тур ныя пад раз дзя лен ні Нац бан ка. На га да ем, 
што з каст рыч ні ка 2012 го да пра ца па вы ку пе ра ней 
рэа лі за ва ных Нац бан кам брыль ян таў бы ла ча со ва 
пры пы не на ў су вя зі са змя нен нем струк ту ры бан ка і 
не аб ход нас цю пры вя дзен ня ў ад па вед насць шэ ра гу 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў. Пры гэ тым про даж 
атэс та ва ных брыль ян таў ажыц цяў ляў ся ў асноў ным 
у ме жах на яў ных у ка сах струк тур ных пад раз дзя лен-
няў рэшт каў.

«З ве рас ня 2014-га апе ра цыі па про да жы і куп лі 
Нац бан кам атэс та ва ных брыль ян таў ад наў ля юц ца ў 
поў ным аб' ёме, — га во раць ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі 
і гра мад скіх су вя зяў га лоў на га бан ка кра і ны. — Ін фар-
ма цыя аб асар ты мен це атэс та ва ных брыль ян таў, іх 
кош це і пунк тах про да жаў раз мя шча ец ца на афі цый-
ным сай це На цы я наль на га бан ка ў раз дзе ле «Цэ ны 
на атэс та ва ныя брыль ян ты».

На быц цё (вы куп) атэс та ва ных На цы я наль ным бан-
кам брыль ян таў ажыц цяў ля ец ца ў апош ні па ня дзе лак 
кож на га ме ся ца па ад ра се: г. Мінск, вул. Талс то га, 6. 
Рэ жым пра цы: з 9–00 да 15–00, пе ра пы нак на абед 
з 13–00 да 13–45.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ.

ПА МЯТ НЫ ЗНАК
НА МЕС ЦЫ БУ ДУ ЧА ГА КАМ БІ НА ТА

У Пет ры ка ве рас па ча та бу даў ніц тва гор на-
ўзба га чаль на га кам бі на та.

На пля цоў цы Пет ры каў ска га ра до ві шча ка лій ных 
со ляў хут ка бу дуць раз гор ну ты ра бо ты, а па куль 
за кла дзе ны па мят ны знак. Пра ек там за пла на ва на 
бу даў ніц тва сіль ві ні та-ўзба га чаль най фаб ры кі, ад мі-
ніст ра цый ных бу дын каў, скла доў га то вай пра дук цыі 
і ру ды, цэ хаў драб нен ня, суш кі і гра ну ля цыі, ін шых 
служ бо вых па мяш кан няў. Ча ка ец ца, што пер шая чар-
га гор на-ўзба га чаль на га кам бі на та бу дзе за пу шча на 
ў снеж ні 2019 го да, а на пра ект ную ма гут насць прад-
пры ем ства вый дзе яшчэ праз два га ды.

Ма гут насць прад пры ем ства скла дзе не менш за 
1,5 млн т хла ры ду ка лію ў год. Ацэ на чны кошт пра-
ек та — $2 млрд. За раз на аб' ек це за вер ша ны пад-
рых тоў чыя ра бо ты па за клад цы бу даў ні чай пля цоў кі, 
уз ве дзе ны два жы лыя да мы для бу даў ні коў і су пра-
цоў ні каў кам бі на та, за вяр ша ец ца бу даў ніц тва ва да-
схо ві шча тэх ніч най ва ды. Уво гу ле тут бу дзе ство ра на 
ка ля 2 ты сяч пра цоў ных мес цаў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Шко ла, якой пры свое ны 
па рад ка вы ну мар «адзін» 
(пер шая брэсц кая шко ла 
даў но ста ла гім на зі яй), га-
то ва пры няць амаль ты ся чу 
вуч няў. Трэ ба ска заць, што 
ўста но ва гэ та не зу сім звы-
чай ная, яна знач на ад роз ні-
ва ец ца ад ін шых па доб ных 
уста ноў аду ка цыі го ра да. 
Бу ды нак, уз ве дзе ны па пра-
ек це вя до ма га ў Брэс це 
ар хі тэк та ра Ва ле рыя Кяс-
ке ві ча, уяў ляе са бой да во лі 
сме лае ра шэн не. Гэ та перш 
за ўсё кас кад ная пла ні роў-
ка, не каль кі ўзроў няў па вер-
хаў. За хо дзіш у шко лу — і 

ад ра зу трап ля еш у вя ліз нае 
свет лае фае, дзе за ду ма ны 
зі мо вы сад. Па вод ле пла наў 
пе да го гаў, ён бу дзе не толь-
кі ўпры гож ваць шко лу, але 
і слу жыць на гляд нас цю на 
за ня тках па бія ло гіі.

Шко ла па дзе ле на на зо-
ны. Пра вае кры ло ад ве дзе-
на для па чат ко вых кла саў. 
Кож ны з пер шых кла саў мае 
тры па коі: для ву чо бы, сну і 
гуль няў. Ці ка ва, што агуль-
на га гар дэ ро ба ў шко ле не 
бу дзе. Кож ны клас по бач 
са сва ім ка бі не там бу дзе 
мець свой гар дэ роб ны ку-
ток, дзе мож на па кі даць не 

толь кі верх няе адзен не, але 
і спар тыў ную фор му, змен-
ны абу так. Вель мі зруч на 
асаб лі ва для тых вуч няў, 
якія ма юць звыч ку свае рэ-
чы за бы ваць.

У но вай шко ле ёсць дзве 
спар тыў ныя за лы, ак та вая за-
ла, асоб ны ме ды цын скі блок. 
На стаў ніц кая раз ме шча на ў 
цэнт ры дру го га па вер ха. А 
на да ху аб ста ля ва на цэ лая 
ла ба ра то рыя для аст ра на міч-
ных на зі ран няў.

І яшчэ. Гэ та, па сут нас-
ці, пер шая шко ла ў го ра дзе, 
уз ве дзе ная з улі кам па тра-
ба ван няў без бар' ер на га ася-
род дзя. Дзе ці з па ру шэн ня мі 
апор на-ру халь на га апа ра ту 
з да па мо гай ліф таў, пан ду-
саў, по руч няў змо гуць пе ра-
мя шчац ца не толь кі ў ме жах 
ад на го па вер ха, але і з па вер-
ха на па верх. У пер шы клас 
ужо за пі са лі ся чац вё ра дзя-
цей-ін ва лі даў.

Усе кла сы пер шай шко лы 
бу дуць ву чыц ца ў пер шую 
зме ну. У дру гой па ло ве дня 
вуч ні змо гуць зай мац ца спор-
там, му зы кай, тан ца мі. Пра-
ду гле джа на ра бо та гурт коў 
і сек цый.

Ды рэк тар шко лы Мар-
га ры та БАГ ДА НО ВІЧ вель-
мі ўдзяч ная ка ле гам з ін шых 
школ, якія прый шлі на да па-
мо гу ў апош нія дні жніў ня. Бу-
даў ні кі сваю спра ву зра бі лі. А 
вось па мыць, па чыс ціць па-
мяш кан не, рас ста віць мэб лю, 
аб ста ля ван не, на гляд насць, 
на вес ці апош нія штры хі — вя-
лі кая ра бо та. Ра біць яе да-
па ма га лі баць кі, су пра цоў ні кі 
су сед ніх школ.

Ча ка ец ца, што па він ша-
ваць на ва сё лаў-вуч няў, іх на-
стаў ні каў і баць коў 1 ве рас ня 
пры е дзе стар шы ня Брэсц ка-
га абл вы кан ка ма Кан стан цін 
Су мар.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

З НА ВА СЕЛ ЛЕМ, ШКО ЛА!
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Государственное предприятие 
«УКС Фрунзенского района г. Минска»

(В дополнение ранее опубликованной декларации 
в газете «Звязда» от 20.12.2013 г. № 240)

Застройщик – Коммунальное унитарное дочернее предприятие 
«Управление капитального строительства Фрунзенского района 
г. Минска», зарегистрированное Минским городским исполнительным 
комитетом 27.02.2014 г. в Едином государственном регистре юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей за № 190580553.

Место нахождения: 220073, Республика Беларусь, г. Минск, 4-й За-
городный пер., 64а, тел./факс 204-67-99, 252-32-18.

Режим работы: 8.45–18.00, обед 13.00–14.00; пятница 8.45–16.45, 
выходные дни: суббота, воскресенье. 

Информация о проекте. 
Участок под строительство объекта: «Разработка комплексного ар-

хитектурного проекта жилой застройки с объектами инженерной инфра-
структуры и улично-дорожной сети в границах ул. Шаранговича, Горецко-
го, Рафиева в г. Минске. Микрорайон № 4. 1-ая очередь строительства. 
Жилой дом № 2» расположен во Фрунзенском районе г. Минска.

Предлагаются для привлечения к строительству по договорам 
создания объекта долевого строительства для граждан, не состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, 17 двухком-
натных квартир.

Цена 1 кв.м общей площади квартиры на дату опубликования де-
кларации сформирована в текущем уровне цен с учетом прогнозных 
индексов по состоянию на декабрь 2013 года и составляет 13 383 000 
белорусских рублей.

Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию объекта – октябрь 
2014 года.

Для заключения договора необходимо:
- личное присутствие и паспорт (+ ксерокопия) того лица, с кем 

будет заключаться договор;
- быть готовым оплатить в течение 3 рабочих (банковских) дней 

с даты регистрации договора в комитете строительства и инвести-
ций Мингорисполкома 25 процентов стоимости объекта долевого 
строительства. УНП 190580553

«Но вая рэ дак цыя пра ві лаў 
пры ёму ў ВНУ і ся рэд нія 
спе цы яль ныя на ву чаль ныя 
ўста но вы да зво лі ла зня ць 
шэ раг праб лем ных пы тан няў, 
якія ўзні ка лі ў па пя рэд нія га ды, 
і ап ты мі за ва ла ме ха нізм ад бо ру 
най больш пад рых та ва най для 
на ву чан ня мо ла дзі», — за явіў 
на су стрэ чы з жур на ліс та мі 
стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, стар шы ня 
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 
Ана толь РУ БІ НАЎ.

Пра тое, што аб ноў ле ныя пра ві лы 
пры ёму не вы клі ка лі ней кай не за да во-
ле нас ці з бо ку гра мад скас ці, свед чыць 
той факт, што коль касць зва ро таў у 
дзяр жаў ную ка мі сію ска ра ці ла ся ўдвая. 
Пры чым боль шасць зва ро таў ме ла кан-
суль та тыў ны ха рак тар.

Па сло вах Ана то ля Ру бі на ва, увя-
дзен не ў гэ тым го дзе да дат ко ва га 
на бо ру іс тот на змен шы ла коль касць 
не за поў не ных бюд жэт ных мес цаў. Пас-
ля дру гой хва лі за лі чэн ня абі ту ры ен ты 
за поў ні лі амаль 1,5 ты ся чы ва кант ных 
мес цаў па вост ра дэ фі цыт ных для бе-
ла рус кай эка но мі кі спе цы яль нас цях. А 
не за поў не ны мі за ста лі ся толь кі кры ху 
больш за 80 мес цаў на 6 спе цы яль-
нас цях сель ска гас па дар ча га про фі лю 
ў Бе ла рус кай дзяр жаў най сель ска гас-
па дар чай ака дэ міі.

Для абі ту ры ен таў да дат ко ва га на бо-
ру план ка на ЦТ бы ла зні жа на на 5 ба-
лаў па кож ным прад ме це. А для асоб, 
якія па сту па лі на ва ен ныя, сель ска гас-
па дар чыя і спар тыў ныя спе цы яль нас ці, 
мі ні маль нае зна чэн не скла да ла 3 ба лы 
па кож ным з усіх прад ме таў. Ці ка ва, 
што пра хад ныя ба лы пры да дат ко вым 
на бо ры ў боль шас ці вы пад каў ака за лі ся 
вы шэй шы мі, чым пры асноў ным на бо-
ры. Як та кое маг ло ад быц ца? Ана толь 
Ру бі наў па тлу ма чыў, што не ка то рыя з 
абі ту ры ен таў ня ўда ла зда лі ад ну з дыс-
цып лін, пры чым не заў сё ды про філь ную 
(на прык лад, пра ва лі лі эк за мен па дзяр-
жаў най мо ве). За тое ў іх бы лі вы со кія 
ба лы па двух ін шых прад ме тах.

— Ад нак пры да дат ко вым на бо ры 
бы ло за лі ча на і ка ля 200 ча ла век, якія 
не пе ра адо ле лі ўста ноў ле ны на ЦТ па-
рог ад на ча со ва па двух прад ме тах, а 
12 ча ла век пра ва лі лі эк за мен па ўсіх 
трох дыс цып лі нах. Але яны так са ма ста-
лі сту дэн та мі. Мяр ку ем, што ў бу ду чы ні 
пры да дат ко вым на бо ры та кія асо бы не 

па він ны да пус кац ца да ўдзе лу ў кон кур-
се. Трэ ба бу дзе пра пі саць у на шых пра-
ві лах, што ўдзель ні чаць у да дат ко вым 
на бо ры мо гуць абі ту ры ен ты, якія не 
змаг лі пе ра адо лець мі ні маль ны па рог 
на ЦТ не больш чым па ад ным прад-
ме це, — пад крэс ліў стар шы ня дзярж-
ка мі сіі.

Шэ раг пы тан няў, па мер ка ван ні чле-
наў дзярж ка мі сіі, па тра буе вы ра шэн ня. 
У пры ват нас ці, трэ ба ска ра ціць тэр мі-
ны пра вя дзен ня цэнт ра лі за ва на га тэс-
ці ра ван ня за кошт аб' яд нан ня дзвюх 
дыс цып лін. Мож на пра во дзіць у адзін 
дзень у ад ных і тых жа пунк тах ЦТ эк-

за мен па двух прад ме тах, не звя за ных 
у адзін блок у якас ці про філь ных па спе-
цы яль нас ці. На прык лад, у адзін дзень 
эк за ме на ваць абі ту ры ен таў па хі міі і 
гіс то рыі Бе ла ру сі або па бія ло гіі і гра-
ма да знаў стве. Гэ та да зво ліць ска ра ціць 
пра цяг ласць пра вя дзен ня ЦТ як мі ні-
мум на 25% і змен шыць як фі нан са выя 
вы дат кі, так і вы дат кі пра цоў на га ча су 
асоб, што за дзей ні ча ны ў пра вя дзен ні 
ўступ най кам па ніі. Трэ ба пе ра гле дзець 
так са ма і су му пла ты, якую ўно сяць абі-
ту ры ен ты пры рэ гіст ра цыі на ЦТ. Яна 
ўжо шмат га доў не змя ня ла ся і скла дае 
ўся го 10 ты сяч руб лёў.

Па тра бу юць удас ка на лен ня струк-
ту ра і змест тэс та вых за дан няў. Па-
ра ней ша му асноў ная ро ля ў тэс тах 
ад во дзіц ца за дан ням част кі А — гэ та 
зна чыць, за дан ням з ва ры ян та мі ад-
ка заў, з якіх трэ ба вы браць пра віль-
ны. Як па каз ва юць раз лі кі, вы пад ко вае 

ўгад ван не, якое да зва ляе пе ра адо лець 
па ро га вае зна чэн не, нель га цал кам вы-
клю чыць. «Мяр ку ем, што трэ ба па шы-
раць част ку В», — па тлу ма чыў Ана толь 
Ру бі наў.

Дзяр жаў ная ка мі сія так са ма лі чыць, 
што трэ ба пе ра гле дзець сіс тэ му пад лі-
ку ба лаў удзель ні каў цэнт ра лі за ва на га 
тэс ці ра ван ня, мож на бы ло су па стаў-
ляць яе з сіс тэ май вы стаў лен ня ад знак 
у шко ле.

— Баць кам 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. А гэ та ад бы ва ец ца та-

му, што, ка лі з ад ным і тым жа за дан нем 
спра ві ла ся вя лі кая коль касць удзель-
ні каў ЦТ, яно ацэнь ва ец ца з мі ні маль-
ным ка э фі цы ен там. З ад на го бо ку, та-
кая сіс тэ ма да зва ляе ўсіх абі ту ры ен таў 
ран жы ра ваць, але не ўсім яна зра зу ме-
лая, — да даў Ана толь Ру бі наў.

Яшчэ ад на за да ча на заўт ра — рас-
паў сюдж ван не прак ты кі элект рон на га 
за лі чэн ня, якая ўжо не пер шы год па-
спя хо ва рэа лі зу ец ца ў БДУ ІР, на ін шыя 
ВНУ. Хут чэй за ўсё, ужо ў на ступ ным 
го дзе яна мо жа аха піць спе цы яль нас ці 
ад на го про фі лю ў роз ных ВНУ. На прык-
лад, абі ту ры ен ты, якія бу дуць па да ваць 
да ку мен ты на эка на міч ныя спе цы яль-
нас ці, змо гуць рас стаў ляць свае пры-
яры тэ ты, вы бі ра ю чы з пе ра лі ку ўсіх 
ВНУ, дзе рых ту юць спе цы я ліс таў эка-
на міч на га про фі лю.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Рас клад на заўт ра Рас клад на заўт ра   ��

«СТРУК ТУ РА ТЭС ТАЎ
ПА ТРА БУЕ ЎДАС КА НА ЛЕН НЯ» 
КОЛЬ КАСЦЬ ЗА ДАН НЯЎ З ВА РЫ ЯН ТА МІ АД КА ЗАЎ ТРЭ БА СКА РА ЧАЦЬ 
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Сё лет ні Дзень ве даў у брэсц кім мік ра ра ё не «Паў днё вы 
За хад» ста не са праўд ным свя там. Тут ад кры ва ец ца 
но вая шко ла. Брэст апош нім ча сам ак тыў на раз рас-
та ец ца ў гэ тым кі рун ку, і дзве агуль на аду ка цый ныя 
шко лы для ра ё на, які ў на ро дзе даў но на зы ва юць 
За рэ чным, не маг лі змяс ціць усіх вуч няў. Яшчэ ад на 
шко ла бы ла па трэб на тут як па вет ра. І вось бу ды нак 
вы рас лі та раль на на ва чах.


