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Зда рэн ні

МА ЛАН КА НЕ ЛЮ БІЦЬ 
МА БІЛЬ НЫХ ТЭ ЛЕ ФО НАЎ
Пад Ба ра на ві ча мі двое ма ла дых муж чын ла ві лі ры-

бу. Па ча ла ся на валь ні ца, уда рыў гром, бліс ну ла ма-

лан ка. Ры ба кі тым ча сам бы лі на ся рэ дзі не ва да ёма 

ў лод цы. У ад на го з іх за зва ніў тэ ле фон у кі шэ ні, 

ён ад ка заў...

Пра да лей шае рас ка заў вы ра та валь ні кам яго та ва рыш 

па ры бал цы. Ві да воч ца за пом ніў толь кі зва нок і ней кі 

вы бух, а по тым уба чыў, як ся бар боў та ец ца ў ва дзе і 

чап ля ец ца за край лод кі. Муж чы на вы цяг нуў сяб ру ка і 

па пра сіў да па мо гі па ну ма ры 101. Ма шы на «хут кай» не 

маг ла пра ехаць на мес ца зда рэн ня з-за ад сут нас ці да ро гі, 

на пад мо гу ру шы лі ра та валь ні кі. Ча ла ве ка з траў ма мі ад 

уда ру ма лан кі да ста ві лі ў баль ні цу, там ад ра зу змяс ці лі ў 

рэ ані ма цыю.

Пра зда рэн не па ве да мі лі ў Брэсц кім аб лас ным упраў-

лен ні МНС і на га да лі, што нель га пад час на валь ні цы ка-

рыс тац ца ма біль най су вяз зю — лепш за ўсё ад клю чыць 

тэ ле фон на огул.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

НА ВО ЗЕ РЫ ВЫ РА ТА ВА ЛІ 
МУЖ ЧЫ НУ І ЖАН ЧЫ НУ

Дзя ку ю чы ўза е ма дзе ян ню 
МНС Бе ла ру сі і Лат віі

Уве ча ры ў Рэс пуб лі кан скі цэнтр кі ра ван ня і рэ ага-

ван ня МНС па сту пі ла па ве дам лен не ад ка лег з Лат віі 

пра муж чы ну і жан чы ну, якія ме лі па трэ бу ў да па-

мо зе на Асвей скім во зе ры. Ін фар ма цыя не ад клад на 

бы ла пе ра да дзе на ра та валь ні кам Верх ня дзвін ска га 

ра ё на.

За пяць кі ла мет раў ад бе ра га, не да лё ка ад вост ра ва, 

раз ме шча на га ў цэнт раль най част цы во зе ра, ра бот ні кі 

МНС знай шлі двух гра ма дзян. Ра та валь ні ка мі яны бы лі 

да стаў ле ны на бе раг і пе ра да дзе ны бры га дзе хут кай ме-

ды цын скай да па мо гі для ацэн кі ста ну іх зда роўя.

Як па ве дам ляе МНС, хут чэй за ўсё, па дзеі раз горт-

ва лі ся на ступ ным чы нам. Ка лі вы ра та ва ныя вы бра лі ся 

на во зе ра, па чаў ся дождж, пад ня лі ся ве цер і хва лі, ва да 

па ча ла трап ляць у лод ку. Муж чы на і жан чы на на бра лі 

ну мар 112, ад нак тэ ле фон гэ тым ча сам зна хо дзіў ся ў 

зо не дзе ян ня выш кі со та вай су вя зі, якая зна хо дзіц ца ў 

Лат вій скай Рэс пуб лі цы. Злу чэн не бы ло ўста ноў ле на з 

дыс пет ча рам су сед няй дзяр жа вы, бо Бе ла русь, Лат вія і 

боль шасць кра ін Еў ро пы вы ка рыс тоў ва юць адзі ны ну мар 

112 для пры ёму па ве дам лен няў пра над звы чай ныя сі ту а-

цыі. Дзя ку ю чы ўста ноў ле ным ме ха ніз мам уза е ма дзе ян ня 

ін фар ма цыя не ад клад на па сту пі ла бе ла рус кім ка ле гам. 

Акра мя гэ та га, зва нок муж чы ны быў пе ра ад ра са ва ны 

на ўпрост у МНС Бе ла ру сі.

МНС на гад вае: пе рад вы ха дам на вод ную роў нядзь 

азёр і рэк пе ра ка най це ся ў спры яль ных ме тэа ра ла гіч ных 

умо вах, а ка лі іх ня ма, ад кла дзі це пра гул ку да ўста наў-

лен ня ад па вед ных умоў на двор'я.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Да тра ды цый ных пы тан няў жыл-

лё ва-ка му наль най гас па дар кі і бу-

даў ніц тва жыл ля, якія звы чай на 

агуч ва юць мін ча не пад час пра-

мых тэ ле фон ных лі ній і пры ёмаў 

гра ма дзян, ста лі да да вац ца тыя, 

што звя за ны з ра бо тай эка но мі кі 

пад час пан дэ міі. Пра гэ та па ве да-

міў па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек-

тар па Мін ску Ві таль ПРЫ МА пад-

час пра мой лі ніі, якую ён пра вёў у 

Пар ты зан скім ра ё не ста лі цы.

— Тра ды цый на на ўсіх пры ёмах гра-

ма дзян і пад час пра вя дзен ня пра мых тэ-

ле фон ных лі ній заў сё ды гу чаць пы тан ні, 

звя за ныя з ра бо тай ЖКГ, заў сё ды хва-

лю юць мін чан тэ мы бу даў ніц тва і жыл-

ля. Пад час ця пе раш няй тэ ле фон най лі ніі 

з'я ві лі ся пы тан ні, звя за ныя з сі ту а цы яй 

на рын ку пра цы ва ўмо вах пан дэ міі, — 

за ўва жыў па моч нік Прэ зі дэн та.

У пры ват нас ці, да Ві та ля Пры мы 

звяр ну ла ся ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска-

га тэ ат ра бе ла рус кай дра ма тур гіі. Яна 

агу чы ла праб ле му, з якой су тык ну лі ся 

ак цё ры, што жы вуць у арэнд ным жыл-

лі: у ця пе раш ніх умо вах пан дэ міі за-

роб кі па мен шы лі ся амаль удвая, та му 

ста ла скла да на аплач ваць су му арэн-

ды ква тэр. Ды рэк тар па пра сі ла па мен-

шыць яе кошт на пе ры яд пан дэ міі.

— Па гэ тым пы тан ні ў пер шую чар гу 

не аб ход на па ды маць дзе ю чае за ка-

на даў ства. У ме жах яго пра пра цу ем, 

як мы мо жам пай сці на су страч тым, 

хто звяр та ец ца. Ка лі дзе ю чы за кон не 

да зва ляе ад на мо мант на вы ра шыць 

пы тан не праз зні жэн не арэнд най пла-

ты, та ды бу дзем яго раз гля даць су-

мес на з ка мі тэ там па куль ту ры з мэ тай 

па вы шэн ня да хо даў та кой ка тэ го рыі 

гра ма дзян, — рас тлу ма чыў па моч нік 

Прэ зі дэн та.

Акрамя таго, пад ні ма лі ся пы тан ні 

свое ча со вай вы пла ты за роб ку, доб ра-

ўпа рад ка ван ня тэ ры то рый, звыш нар-

ма тыў на га тэр мі ну бу даў ніц тва жыл ля, 

рэа лі за цыі ма ё мас ных пра воў пры зно-

се жыл фон ду і ін шыя. Так са ма да зва ні-

лі ся да ін спек та ра па Мін ску і жы ха ры 

ін шых рэ гі ё наў. На прык лад, лік ві да тар 

на ступ стваў ава рыі на ЧА ЭС з Го ме-

ля пра сіў па са дзей ні чаць у вы ра шэн ні 

жыл лё ва га пы тан ня: муж чы на 25 га доў 

жы ве ў ін тэр на це і 15 з іх ста іць у чар зе 

на па ляп шэн не жыл лё вых умоў.

— Не ка то рыя пы тан ні, з які мі звяр-

ну лі ся ўпер шы ню ці якія не раз гля да-

лі ся на ўзроў ні мяс цо вых улад, я, на-

ту раль на, пе ра на кі рую сва ім ка ле гам. 

А ў тых вы пад ках, ка лі за яў ні кі прай шлі 

ўсе эта пы раз гля ду ў сва ім рэ гі ё не і 

не атры ма лі вы чар паль на га ад ка зу, 

на пэў на, бу дзем раз гля даць на рэс-

пуб лі кан скім уз роў ні, — агу чыў сваю 

па зі цыю Ві таль Пры ма.

Усе зва ро ты па стаў ле ны на кант-

роль. Служ бам го ра да да дзе ны ад па-

вед ныя да ру чэн ні, каб у кож най сі ту а-

цыі бы лі пры ня тыя не аб ход ныя ме ры 

для вы ра шэн ня пы тан няў гра ма дзян.

Па вод ле Бел ТА.

Бліз кая ўла да ЗА РО БАК І ЖЫЛ ЛЁ

Так са ма за мест абі-

ту ры ен та про пуск мо жа 

атры маць яго прад стаў нік 

пры на яў нас ці да ку мен та, 

які па цвяр джае ўваж лі вую 

пры чы ну, па якой сам абі ту-

ры ент не змог гэ та зра біць. 

На та ры яль на за ве ра ная да-

ве ра насць для гэ та га не па-

тра бу ец ца.

Пры пра вя дзен ні ЦТ бу-

дуць вы кон вац ца ўсе не аб-

ход ныя са ні тар на-эпі дэ мі я-

ла гіч ныя па тра ба ван ні.

«Мы дак лад на ве да ем, 

што ЦТ — гэ та эк за мен з 

вы со кі мі стаў ка мі. Та му заў-

сё ды асаб лі вая ўва га ўдзя-

ля ла ся пад бо ру аў ды то рыі, 

для та го каб абі ту ры ен там 

бы ло кам форт на пра ца ваць 

над тэс там. Ле тась па тра-

ба ван ні ста лі больш жорст-

кія, — пад крэс лі ла На тал ля 

Вай ця хо віч. — Яны да ты чац-

ца ў пер шую чар гу рас са-

 джван ня абі ту ры ен таў — 

з за ха ван нем дыс тан цыі не 

менш за адзін метр. Гэ та, 

вя до ма, пры му сі ла за дзей-

ні чаць до сыць вя лі кую коль-

касць да дат ко вых аў ды то-

рый. Акра мя та го, у кож ным 

па мяш кан ні па він на быць 

пра ве дзе на ста ран нае пры-

бі ран не з вы ка ры стан нем

дэзын фек тан таў. Аба вяз ко-

вая так са ма на яў насць ан-

ты сеп ты каў: ка ля ўва хо ду 

ў пункт тэс ці ра ван ня, ка ля 

ўва хо ду ў эк за ме на цый ную 

аў ды то рыю і не па срэд на ў 

аў ды то рыі.

Ар га ні за та ры ЦТ бу дуць 

пра ца ваць у мас ках і паль-

чат ках. «Мы ві та ем, ка лі і 

абі ту ры ен ты бу дуць так са-

ма вы ка рыс тоў ваць срод кі 

ін ды ві ду аль най аба ро ны. 

Ка лі з ней кай пры чы ны абі-

ту ры ент за быў ся пра іх, але 

жа дае імі ска рыс тац ца, у 

кож ным пунк це бу дзе ство-

ра ны рэ зерв», — ад зна чы ла 

на мес нік ды рэк та ра Рэс пуб-

лі кан ска га ін сты ту та кант ро-

лю ве даў.

На тал ля Вай ця хо віч звяр-

ну ла ўва гу на тое, што, як і 

ў ра ней шыя га ды, пра пуск-

ны рэ жым абі ту ры ен таў у 

пункт пра вя дзен ня тэс ці ра-

ван ня бу дзе ажыц цяў ляц ца 

па да ку мен тах, якія свед-

чаць асо бу: раз мо ва ідзе 

пра паш парт, па свед чан не 

на пра ва жы хар ства ці па-

свед чан не бе жан ца. «Вар-

та за ўва жыць, што кож ны 

год не ка то рыя абі ту ры ен ты 

спра бу юць тра піць на эк за-

мен, вы ка рыс тоў ва ю чы па-

свед чан не кі роў цы ці ін шыя 

да ку мен ты. Яшчэ раз паў та-

ру: усе ас тат нія да ку мен ты, 

акра мя трох пе ра лі ча ных, 

не з'яў ля юц ца да ку мен та-

мі, па якіх мож на тра піць на 

ЦТ», — да да ла яна.

Не каль кі апош ніх га доў 

абі ту ры ен там да ец ца пра ва 

зда ваць ча ты ры эк за ме ны 

ў фор ме ЦТ. Пры гэ тым у 

пры ём ную ка мі сію па-ра ней-

ша му па да юц ца тры сер ты-

фі ка ты. Сё ле та кож ны трэ ці 

абі ту ры ент аб раў у якас ці 

ўступ ных вы пра ба ван няў 

ча ты ры на ву чаль ныя прад-

ме ты. Са мая вя лі кая коль-

касць абі ту ры ен таў па жа да-

ла зда ваць рус кую мо ву (на 

яе за рэ гіст ра ва ла ся больш 

за 52 ты ся чы ча ла век), ма-

тэ ма ты ку (звыш 34 ты сяч), 

а так са ма за меж ныя мо вы. 

Лі да рам ся род за меж ных 

моў з'яў ля ец ца анг лій ская, 

на якую за рэ гіст ра ва ла ся 

23 549 абі ту ры ен таў.

Цэнт ра лі за ва нае тэс ці-

ра ван не стар туе ў кра і не 

25 чэр ве ня. На тал ля Вай ця-

хо віч звяр ну ла ўва гу на тую 

ака ліч насць, што пад тэс ці-

ра ван не па рус кай мо ве і ма-

тэ ма ты цы сё ле та ад во дзіц-

ца два дні. Усе абі ту ры ен ты 

бы лі па дзе ле ны на два па то-

кі. У част кі абі ту ры ен таў да-

та пра хо джан ня ЦТ ука за на 

ў про пус ку згод на з ра ней-

шым гра фі кам. А ў дру гой 

част кі прэ тэн дэн таў на сту-

дэнц кі бі лет, якія афарм ля лі 

про пус кі ўжо пас ля за цвяр-

джэн ня но ва га гра фі ка, ука-

за на но вая да та. На сай це 

Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та 

кант ро лю ве даў мож на знай-

сці таб лі цу ад па вед нас ці дат 

пра вя дзен ня ЦТ, ука за ных 

у про пус ках абі ту ры ен таў, і 

но вых дат пра вя дзен ня цэнт-

ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня. 

І ка лі ў про пус ку ўка за на 

да та 15 чэр ве ня, зна чыць, 

зда ваць рус кую мо ву трэ ба 

26 чэр ве ня. Ка лі ж абі ту ры-

ент прый дзе ў пункт тэс ці-

ра ван ня 27 чэр ве ня, ён не 

змо жа здаць гэ ты прад мет. 

Са ма стой ная за ме на дат не-

да пу шчаль ная.

Так са ма На тал ля Вай-

ця хо віч на зва ла ўваж лі выя 

пры чы ны для пра хо джан ня 

ЦТ у рэ зер во выя дні.

«Ёсць так зва ны ад кры ты 

пе ра лік пры чын, якія з'яў ля-

юц ца пад ста вай для до пус ку 

абі ту ры ен та да зда чы ЦТ у

рэ зер во выя дні. Ліс том 

Мі ніс тэр ства аду ка цыі гэ тыя

пры чы ны кан крэ ты за ва ны. 

У пе ра лік уваж лі вых на роў-

ні з хва ро бай тра пі ла і зна-

хо джан не абі ту ры ен та на 

са ма іза ля цыі, — пра ін фар-

ма ва ла На тал ля Вай ця хо-

віч. — Пры гэ тым да зда чы 

ў рэ зер во выя дні да пус ка-

юц ца толь кі тыя абі ту ры ен-

ты, якія за рэ гіст ра ва лі ся на 

ЦТ у вы зна ча ныя тэр мі ны 

(з 2 мая да 1 чэр ве ня), але 

з уваж лі вай пры чы ны не 

змаг лі на ім пры сут ні чаць. 

Тэр мі ны рэ гіст ра цыі абі ту-

ры ен таў для пра хо джан ня 

цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра-

ван ня ў рэ зер во выя дні — 

з 12 да 17 лі пе ня.

На тал ля Вай ця хо віч так-

са ма на га да ла, што сё ле-

та па вя лі чы ла ся коль касць 

пунк таў пра вя дзен ня цэнт-

ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня ў 

рэ зер во выя дні. Ка лі ра ней 

гэ та быў толь кі Бе ла рус кі 

дзяр жаў ны ўні вер сі тэт, то 

сё ле та ЦТ у рэ зер во выя дні 

бу дзе пра хо дзіць так са ма 

на ба зе ВНУ — ка ар ды на та-

раў ЦТ у кож ным аб лас ным 

цэнт ры: гэ та Бе ла рус ка-Ра-

сій скі ўні вер сі тэт, Брэсц кі 

дзяр жаў ны тэх ніч ны ўні вер-

сі тэт, Ві цеб скі дзяр жаў ны 

тэх на ла гіч ны ўні вер сі тэт, 

Го мель скі дзяр жаў ны тэх ніч-

ны ўні вер сі тэт імя П. Су хо га 

і Гро дзен скі дзяр жаў ны ўні-

вер сі тэт імя Я. Ку па лы.

Рэ зер во вы мі дня мі для 

зда чы ЦТ па бе ла рус кай і 

рус кай мо вах за цвер джа-

ны 19 і 21 лі пе ня. Для гра-

ма да знаў ства, ма тэ ма ты кі, 

бія ло гіі, за меж ных моў (анг-

лій скай, ня мец кай, фран цуз-

скай, іс пан скай, кі тай скай), 

хі міі, фі зі кі, гіс то рыі Бе ла-

ру сі, геа гра фіі, су свет най 

гіс то рыі (най ноў шы час) рэ-

зер во вы мі дня мі бу дуць 19 і 

23 лі пе ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пры ём ная кам па нія — 2020

ЦТ: ЭК ЗА МЕ НА ТА РЫ — У МАС КАХ, 
АБІ ТУ РЫ ЕН ТЫ — ПА ЖА ДАН НІ

Фо
 та

 Га
н н
ы 
ЗА

 НК
А В

ІЧ
.

Сер ты фі ка ты 

цэнт ра лі за ва на га 

тэс ці ра ван ня ў пунк тах 

яго пра вя дзен ня 

абі ту ры ен там пач нуць 

вы да ваць з 24 лі пе ня, 

а тым, хто зда ваў ЦТ 

у рэ зер во выя дні, — 

з 29 лі пе ня.

Тэр мін вы да чы про пус каў на ЦТ абі ту ры ен там, якія 

ў вы зна ча ныя тэр мі ны за поў ні лі элект рон ную ан ке ту 

і апла ці лі рэ гіст ра цый ны ўзнос за ўдзел у ЦТ, але не 

змаг лі іх за браць з пры чы ны хва ро бы або вы му ша-

най са ма іза ля цыі, па доў жа ны да 25 чэр ве ня. Пра гэ та 

на су стрэ чы з жур на ліс та мі па ве да мі ла на мес нік ды-

рэк та ра Рэс пуб лі кан ска га ін сты ту та кант ро лю ве даў 

На тал ля ВАЙ ЦЯ ХО ВІЧ.

Будзь у кур се!

Бі лет на цяг нік — 
па ну ма ры ма біль на га

Уве дзе ны но вы спо саб афарм лен ня элект рон ных 

бі ле таў на цяг ні кі з не ну ма ра ва ны мі мес ца мі — га-

рад скіх лі ній і рэ гі я наль ных лі ній эка номк ла са. Пра 

гэ та ін фар муе прэс-цэнтр Бе ла рус кай чы гун кі.

Ра ней пры пра ез дзе па элект рон ным бі ле це па тра ба-

ва ла ся прад' яў ляць да ку мент, які свед чыць асо бу. Ця пер 

афор міць элект рон ны бі лет на цяг ні кі га рад скіх лі ній і рэ гі-

я наль ных лі ній эка номк ла са на сай це pass.rw.by і ў ма біль-

най пра гра ме «БЧ. Мой цяг нік» мож на з ука зан нем ну ма ра 

ма біль на га тэ ле фо на па са жы ра. Но вая функ цыя да ступ ная 

для аба не нтаў усіх бе ла рус кіх ма біль ных апе ра та раў.

Пры кант ро лі элект рон ных бі ле таў па са жыр прад' яў ляе 

бланк элект рон на га бі ле та на эк ра не ма біль най пры ла ды 

або на па пя ро вым нось бі це і ад каз на USSD-за пыт *147# 

з па цвяр джэн нем ну ма ра тэ ле фо на.

Но вая функ цыя ўве дзе на ў да да так да дзе ю ча га спо-

са бу афарм лен ня элект рон ных бі ле таў (па да ку мен це, які 

па цвяр джае асо бу).

З улі кам бя гу чай эпі дэ мі я ла гіч най сі ту а цыі Бе ла рус кая 

чы гун ка рэ ка мен дуе па са жы рам ка рыс тац ца дыс тан цый-

ны мі ка на ла мі про да жаў. Гэ та хут ка, прос та і бяс печ на.

За пяць ме ся цаў го да праз адзі ны раз дзел «Па слу гі па-

са жы рам» pass.rw.by і ма біль ную пра гра му «БЧ. Мой цяг-

нік» на цяг ні кі з не ну ма ра ва ны мі мес ца мі ку пі лі 152,3 ты-

ся чы элект рон ных бі ле таў.

Афі цый ная ма біль ная пра гра ма Бе ла рус кай чы гун кі 

«БЧ. Мой цяг нік» да ступ ная для бяс плат най за пам поў кі 

на смарт фо ны і план шэ ты на плат фор мах Androіd і іOS, 

на га да лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


