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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Назначаючы на пасаду дырэктара МТЗ Віталя Воўка, кіраўнік
краіны зазначыў, што завод — дзецішча Воўка яшчэ з часоў кіраўніцтва Мінпрамам. «Дырэктар — гэта чалавек жорсткі, ім тэхналогіі
кіруюць, — звярнуў увагу Аляксандр Лукашэнка. — МТЗ, МАЗ,
БелАЗ загубіць не можам. Гэта стратэгічныя нашы прадпрыемствы.
Там дзясяткі тысяч людзей працуюць. І потым, гэта наш гонар: як
без машынабудавання? Не можа эканоміка развівацца без трактара і аўтамабіля».

НА ВАРЦЕ ЗДАРОЎЯ...
Прэзідэнт растлумачыў, чаму на пасаду міністра аховы здароўя
быў назначаны кіраўнік Мінскага гарадскога анкалагічнага дыспансера Уладзімір Каранік. «Вы павінны ўсе праблемы, якія ведаеце,
а вы іх добра ведаеце, вынесці наверх і іх вырашаць. Другое — вы
ведаеце, што адбылося ў міністэрстве за апошнія два гады. У мяне
складваецца ўражанне, што гэта міністэрства не зусім эфектыўна
кіруецца самім міністрам. Чалавек ён добры, талковы, выдатны спецыяліст, вопытны, — сказаў кіраўнік краіны пра Валерыя Малашку. —
Але не яго гэта работа. Ён добры ўрач, быццам бы на іншых пасадах
добра сябе зарэкамендаваў, а тут неяк не сарыентаваўся».
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што новы міністр валявы, рашучы чалавек. Менавіта жорсткасць і парадак сёння неабходныя
медыцынскай сферы: «Гэта ж ганьба, калі знізу даверху павязаны
гэтым хабарам кіраўнікі ўстаноў і арганізацый, прытым добрыя кіраўнікі, якія зарэкамендавалі сябе як добрыя спецыялісты. Да мяне
сёння ходзяць просяць: «Унікальны чалавек, адпусціце, ён будзе
дняваць і начаваць ва ўстанове аховы здароўя. Даруйце. Хабар,
які браў, вярнуў у двайным памеры, трэба дараваць. А я сяджу
і думаю, як дараваць? Бо папярэджваў усіх: карупцыя гэта не для
Беларусі. Даравання не будзе нікому».
Задачы для медыкаў-адміністратараў — вырашаць праблемы з
абсталяваннем і не забываць пра імпартазамяшчэнне. Тое, што не
зможам стварыць самі, дапушчальна і закупіць.

... І ЗАКОНА
Рапарт аб адстаўцы Ігара Шуневіча быў нечаканы для многіх, але
не для кіраўніка краіны. «Знянацку, або проста нечакана не бывае,
што міністр унутраных спраў прыйшоў, сышоў, нечакана Караева
запрасілі — назначыў. Зразумела, што я як Прэзідэнт бачыў пэўныя
тэндэнцыі ў кадравых змяненнях у сілавых структурах», — паведаміў Аляксандр Лукашэнка.
Па словах кіраўніка дзяржавы, Юрыя Караева многія рэкамендавалі як больш ваеннага чалавека. «А вось у міліцыі гэта якраз
зараз і трэба», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
Следчую работу вывелі ў асобнае ведамства, таму функцыі міліцыі крыху змяніліся. «Што ў міліцыі засталося? Фактычна кожны
дзень баявая работа, — што грамадскі парадак, што барацьба з
бандзюганамі, крыміналістычны кірунак — крымінальная міліцыя,
а што АМАП і ваенны складнік. Але скажам шчыра, міліцыю трэба
крыху ўстрасянуць у плане дысцыпліны. А для гэтага які трэба чалавек? Ваенны», — лічыць Прэзідэнт.
Ён паставіў задачу міністру не заседжвацца ў сталіцы, а наведваць раённыя, абласныя падраздзяленні, быць жорсткім, але
паважаць людзей.
«Не трэба, як адбылося. Наталля Іванаўна (Качанава. — «Зв».)
ездзіла, разбіралася па маім даручэнні з цыганамі. Ну, пакрыўдзілі
людзей ні за што, дык трэба папрасіць прабачэння», — растлумачыў
сваю пазіцыю Аляксандр Лукашэнка.
Юрый Караеў рэкамендаваўся яшчэ на адну пасаду — намесніка
Дзяржаўнага сакратара Савета бяспекі, але выбіраючы, Прэзідэнт
спыніўся на кандыдатуры Аляксандра Рахманава.
«Калі мне далажылі, што вы маглі бы працаваць на гэтай пасадзе,
я, канешне, ніколькі не сумняваўся, зыходзячы з вашага вопыту.
Вы ўжо дарослы чалавек, многае ўбачылі, спазналі, — звярнуўся
лідар дзяржавы да Аляксандра Рахманава. — Вы гэтую сістэму
добра ведаеце».
Марыя ДАДАЛКА.

 У тэму
Пасля размовы з Прэзідэнтам новыя міністры акрэслілі будучыя
прынцыпы сваёй работы на пасадах.
Міністр аховы здароўя Уладзімір КАРАНІК:
«Галоўная задача сёння — забяспечыць якасную і даступную
медыцынскую дапамогу. Гэта датычыцца як першаснага звяна,
так і высокатэхналагічнай медыцынскай дапамогі. А для вырашэння гэтай задачы, што не раз акцэнтавалася, наша задача — забяспечыць максімальна эфектыўнае выкарыстанне абсталявання,
якое маем, і падтрыманне яго ў працаздольным стане, стварэнне
максімальна адкрытай сістэмы дзяржаўных закупак.
«Задача пастаўлена — узмацненне дысцыпліны і справядлівыя
адносіны да ўсіх груп людзей. Усе нашы людзі пад аховай закона,
— сказаў міністр унутраных спраў Юрый КАРАЕЎ. — Ва ўсіх
краінах свету, ва ўсе часы ў праваахоўныя органы звяртаюцца
па абарону і спадзяюцца яе атрымаць. Для таго і патрэбны яны,
каб дапамагаць людзям. Мы служым для людзей».

Парламенцкі дзённік

Мінус залішняя беганіна
Прапанова Савета Рэспублікі
аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі
пабудаванага жылога дома падтрыманая ўрадам
Верхняя палата беларускага парламента сістэматычна праводзіць маніторынг практыкі прымянення заканадаўства для
своечасовай карэкціроўкі законаў, ліквідацыі прававых прабелаў і залішняй зарэгуляванасці. Падчас аналізу Закона «Аб
асновах адміністрацыйных працэдур» ад 2008 года парламентарыі выявілі праблему, з-за якой людзі, якія пабудавалі
індывідуальнае жыллё, часта вымушаны двойчы праходзіць
адну і тую ж працэдуру, каб яго зарэгістраваць.
— Чалавек, які завяршыў будаўніцтва ўласнага жылога дома,
згодна з Указам Прэзідэнта № 200 ад 2010 года, звяртаецца ў выканкам з пакетам дакументаў па акт прыёмкі дома ў эксплуатацыю, —
патлумачыў «Звяздзе» намеснік старшыні Пастаяннай камісіі
Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве
Віктар ЧАЙЧЫЦ. — Работнік выканкама абмервае дом, каб вызначыць яго фактычную плошчу, якую ўказвае ў акце. Наступны
этап — атрыманне тэхнічнага пашпарта і рэгістрацыя правоў на
дом. Арганізацыя па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці
таксама праводзіць абмеры жылога дома для складання ведамасці тэхнічных характарыстык. Калі выяўляецца неадпаведнасць з
плошчай, указанай у акце прыёмкі, права на дом не рэгіструецца,
пакуль не будуць унесены змяненні ў рашэнне выканкама. Пры гэтым памылка ў вымярэнні можа быць нязначнай — дзясятыя долі
сантыметра.
Пастаянная камісія Савета Рэспублікі па заканадаўстве і дзяржаўным будаўніцтве абмяркоўвала вопыт прымянення адміністрацыйных працэдур на выязным круглым стале ў Камянецкім раёне
Брэсцкай вобласці. Падчас гэтага мерапрыемства высветлілася,
што значная частка зваротаў у выканкам датычыцца якраз унясення
змяненняў у рашэнне аб зацвярджэнні акта прыёмкі пабудаваных
жылых аднакватэрных дамоў.
Савет Рэспублікі звярнуўся ва ўрад з прапановай замацаваць
права арганізацыі па дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомай маёмасці
не браць пад увагу мінімальныя разыходжанні паміж вынікамі абмераў, указанымі ў акце прыёмкі і ў ведамасці тэхнічных характарыстык. Як альтэрнатыву сенатары прапанавалі ўключаць ведамасць
тэхнічных характарыстык у пералік дакументаў, якія падаюцца ў
выканкам для атрымання акта прыёмкі дома ў эксплуатацыю. Савет Міністраў паведаміў парламентарыям, што апошняя прапанова
ўжо ўключаная ў праект комплекснай карэкціроўкі Указа Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь № 200 ад 26 красавіка 2010 года. Адпаведны
дакумент накіраваны на разгляд кіраўніку дзяржавы.
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.
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ДЗЯЖУРСТВА —
СУТКІ ПРАЗ СУТКІ

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
На буйных аб'ектах прайшло
па два заняткі. Але, напрыклад, для работы на стадыёне
«Дынама» мы прыцягвалі падраздзяленні не толькі Мінскага
гарадскога ўпраўлення, але і
Рэспубліканскага атрада спецыяльнага прызначэння, авіяцыі, Рэспубліканскага цэнтра
кіравання і рэагавання на надзвычайныя сітуацыі.
Мы распрацавалі парадак
нясення службы ва ўзмоцненым
варыянце на ўсіх спартыўных
аб'ектах Гульняў. Дзяжурства
будзе арганізавана па графіку
«су ткі праз су ткі». Гэта азначае, што больш ратавальнікаў
будуць адначасова знаходзіцца на мес цах га то вы мі да
рэагавання на надзвычайныя
сітуацыі. Акрамя таго, ужо вызначаны месцы пасадак верталётнай тэхнікі паблізу спартыўных аб'ектаў.
Праведзены разлік паказаў,
што пераход з трохзменнага
на двухзменны рэжым дазволіць трымаць высокі ўзровень
бяспекі. Але падраздзяленні
Мінскай вобласці таксама пе-

раведзены на ўзмоцнены варыянт нясення службы, бо частка
спаборніцтваў пройдзе на канале каля горада Заслаўе. Ды
і каля Мінска ёсць месцы размяшчэння гасцей Еўрапейскіх
гульняў. Таму ў выпадку неабходнасці ратавальнікі з гарнізона Мінскай вобласці далучацца
да нас. А Рэспубліканскі атрад
спецыяльнага прызначэння мы
разглядаем у якасці рэзерву.
Што да пераадолення моўнага бар'еру, то нашы дыспетчары, якія працуюць на лініях 101
і 112, прайшлі лінгвіс тычную

падрыхтоўку. Мы таксама распрацавалі два размоўнікі — англа-рускі і руска-англійскі.

Персанальныя
дэтэктары...
— Таксама сакратарыят МАГАТЭ пацвердзіў гатоўнасць дапамагчы нашай краіне ў галіне
ядзернай і радыяцыйнай бяспекі, — працягвае Віталь Навіцкі. —
Мы атрымалі ад гэтай арганізацыі ў часовае карыстанне
пер са наль ныя ра ды я цый ныя
дэтэктары і прылады ідэнтыфікацыі радыенуклідаў. Яны бу-

дуць выкарыс тоўвацца непасрэдна ў месцах правядзення
спаборніцтваў.
Трэба адзначыць, што падобная практыка існавала падчас
правядзення чэмпіянату свету
па хакеі. Тады было выяўлена
каля 10 чалавек, радыяцыйны фон вакол якіх быў крыху
павышаны, але ніякай небяспекі для людзей побач яны не
ўяўлялі. Проста праходзілі медыцынскае лячэнне з выкарыстаннем злучэнняў, якія давалі
невялічкае радыеактыўнае выпрамяненне.
Акрамя таго, у межах супрацоўніцтва з Еўрапейскім саюзам
бы ла па стаўле на ма біль ная
ла ба ра то рыя ра ды я цый на га
кантролю. З яе дапамогай прайшла папярэдняя гама-здымка
мясцовасці. На ўсіх аб'ек тах
зафіксаваны нулявы фон. Таму знаходзіцца там абсалютна
бяспечна.

...і нават верталёт
— Мы праверылі абсалютна
ўсе аб'екты, якія будуць звязаны з ІІ Еўрапейскімі гульнямі, —
зазначае памочнік міністра. —
Парушэнні, якія знаходзілі, мелі
арганізацыйны характар. Каб іх

пазбавіцца, не трэба ўкладваць
нейкія істотныя сілы або сродкі.
У адным выпадку дастаткова
было нармальна абазначыць
у адпаведнасці з дакументацыяй шляхі эвакуацыі, у другім — праверыць спраўнасць
вогнетушыцеляў... За першую
дэкаду чэрвеня работы былі
завершаны. Пры гэтым мы абследавалі не толькі месцы, дзе
пройдуць спартыўныя спаборніцтвы, але і аэрапорты, вакзалы, гасцініцы. Сістэмных праблем мы не адшукалі нідзе.
У параўнанні з 2014 годам
ратавальнікі гатовы выкарыстоўваць больш верталётаў ва
ўмовах горада. З'явіўся дадатко вы ма біль ны ме ды цын скі
мо дуль, які ўста наўлі ва ец ца
ў верталёт МІ-8 і можа аператыўна даставіць хворага чалавека ў бальніцу, калі машына
«хут кай» не можа па ней-

АДЛІК ПАЧАЎСЯ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Склад арганізацыйнай камісіі па
правядзенні ЦТ у медуніверсітэце заста ец ца ста біль ным шмат га доў.
У ВНУ склалася сапраўдная каманда,
дзе ўсе адно аднаму давяраюць і ў
кожнага ёсць свая зона адказнасці.
Усе працэдурныя моманты і маршруты
перамяшчэння па будынку ўніверсітэта
добра прадуманы. Пакінуць недзе па
дарозе ў экзаменацыйную аўдыторыю
шпаргалкі ці тэхнічныя прылады, каб
потым імі скарыстацца, у абітурыентаў
не атрымаецца. А вось спробы скарыстацца сучаснымі ўстройствамі падчас
напісання тэста ў аўдыторыях раней
фіксаваліся.

Не мае значэння, ці карыстаўся
ты мабільным тэлефонам. Але
калі яго ў цябе знойдуць, ты
імгненна будзеш выстаўлены з
экзаменацыйнай аўдыторыі.
— Колькі гадоў таму быў выпадак,
калі малады чалавек адмаўляўся зняць
на час экзамену сваю «шчаслівую кепку», але галаўны ўбор закрываў палову яго твару. І яму ўсё ж такі давялося гэта зрабіць, — расказвае Яўген
Чарнавус. — Між іншым, у БДМУ ва
ўсіх аўдыторыях, дзе праходзіць ЦТ,
вядзецца відэаназіранне. Здараюцца
і ўвогуле сітуацыі, якія ні ў адным дакуменце не прапішаш. На тэст да нас
прыйшоў з дзяжурства супрацоўнік
органаў унутраных спраў з... табельнай зброяй. Здаць яе на час экзамену
ён не меў права, а мы, у сваю чаргу,
не маглі дапусціць яго на экзамен, бо
пералік прадметаў, якія можна браць
з сабой у аўдыторыю, дакладна прапісаны. Выклікалі яго калег, каб тыя
забралі табельную зброю.
Рэдкі год абыходзіцца без казусных сітуацый. І парушальнікі правілаў
правядзення ЦТ, на жаль, выяўляюцца кожны год. Члены арганізацыйнай
камісіі прыгадалі выпадак з дзяўчынай — пакуль яна пісала тэст, ніякіх
прэтэнзій да яе паводзін не было. А вось
калі абітурыентка ўжо здавала сваю
экзаменацыйную работу, з яе пашпарта выпала шпаргалка. Ці карысталася
яна ёй, невядома. Але правілы ёсць
правілы. За такія паводзіны абітурыенты заўсёды адхіляюцца ад экзамену і
вынікі іх тэста анулююцца. Таксама не
мае значэння, ці карыстаўся ты мабільным тэлефонам. Але калі яго ў цябе
знойдуць, ты імгненна будзеш выстаўлены з экзаменацыйнай аўдыторыі.

— Некаторыя абітурыенты быццам
бы свядома выпрабоўваюць сістэму
ЦТ на трываласць. Напрыклад, прыносяць на экзамен ручку з зялёным,
чырвоным і сінім чарнілам, хоць мы
заўсёды тлумачым ім, што чорная гелевая ручка патрабуецца для таго,
каб сканер затым мог максімальна
дакладна і карэктна распазнаць вашы адказы, — падкрэслівае Яўген
Чарнавус. — Мы нават гатовы даць
ім запасныя ручкі, якія ў нас заўсёды
ёсць у запасе. Іх забаранілі трымаць у
аўдыторыях, каб не было аніякіх падазрэнняў, што хтосьці з арганізатараў
можа паўплываць на вынікі экзамену,
але калі такая неабходнасць узнікае,
мы можам перадаць ручку непасрэдна абітурыенту, які мае ў ёй патрэбу.
І ўсё роўна кожны год бачым тэставыя
работы, запоўненыя рознакаляровым
чарнілам. Ёсць абітурыенты, для якіх
тэставы экзамен — гэта спорт: яны
запаўняюць бланк адказаў за лічаныя
хвіліны, прычым метадам прыгожага
малюнку. А раптам пашанцуе? Увогуле мы ставімся да абітурыентаў вельмі
лаяльна, дазваляем ім праносіць з сабой пітную ваду, хоць яна ў кожнай
аўдыторыі абавязкова стаіць на асобным століку.
У медпункце заступілі на вахту маладыя ўрачы-кардыёлагі Мікіта ВОЛКАЎ і Віталь ВАРАБ'ЁЎ. Ім знайшлася
работа яшчэ да пачатку экзамену. Адна з дзяўчат перахвалявалася і звярнулася па дапамогу, але хлопцы хутка вярнулі яе ў строй. Рэктар БДМУ
Анатоль СІКОРСКІ кажа: «Здараецца, што медыцынская дапамога патрабуецца не толькі абітурыентам, але і іх
бацькам, якія чакаюць на вуліцы. Яны
хвалююцца нават больш за сваіх дзяцей». Абітурыентам карысна ведаць:

у тым выпадку, калі самаадчуванне рэзка пагоршыцца падчас экзамену, гэты
факт абавязкова павінен засведчыць
медыцынскі работнік. З медыцынскай
даведкай будзе дадзена магчымасць
пераздаць гэту дысцыпліну ў рэзервовы дзень. Але падоўжыць тэрмін выканання тэставай работы арганізатары,
якія прысутнічаюць у аўдыторыі, не
маюць права.
А палове адзінаццатай на вачах
у журналіс таў арганізацыйная камісія разам з прадстаўнікамі Камітэта
дзяржкантролю адчыніла сейф, куды
ў 7 гадзін раніцы былі змешчаны матэрыялы цэнтралізаванага тэсціравання.
Іх дастаўкай па краіне займаюцца кур'еры фельд'егерскай службы. Матэрыялы ЦТ дастаўляюцца ў апламбаваных
сумках накшталт інкасатарскіх.
Для дастаўкі тэстаў ва ўсе
аўдыторыі, дзе праходзіць
цэнтралізаванае тэсціраванне,
рыхтуюцца спецыяльныя
пакеты з сакрэтнай стужкай,
якія проста немагчыма ўскрыць
непрыкметна, скажам, на
шляху ад сейфа да аўдыторыі.
Як толькі цэласць стужкі
парушаецца, на ёй праступаюць
схаваныя ад вачэй сімвалы. Да
таго ж на кожным пакеце ёсць
ярлычок, дзе нанесены нумар
і штрых-код, што дазваляе
ідэнтыфікаваць пакеты пры іх
вяртанні з пунктаў тэсціравання
ў Рэспубліканскі інстытут
кантролю ведаў.

могуць. Да таго ж і арганізатары ЦТ у
аўдыторыі пацвярджаюць сваім подпісам, што менавіта гэты бланк знаходзіўся ў экзаменацыйнай аўдыторыі.
Да прыёмнай кампаніі прыцягнута
па краіне больш як 250 супрацоўнікаў
Камітэта дзяржаўнага кантролю, якія
павінны адсочваць усе яе ключавыя
моманты: ад правядзення тэс тавых
выпрабаванняў да падачы дакументаў у прыёмныя камісіі і залічэння. Іх
«вахта» закончыцца толькі пасля завяршэння залічэння ў сярэднія спецы яль ныя на ву чаль ныя ўста но вы.
Супрацоўнікі камітэта па ўсёй краіне
дапамагаюць забяспечваць захаванасць пакетаў з тэставымі заданнямі
і бланкаў адказаў. У іх суправаджэнні ажыццяўляецца транспарціроўка
сумак з Рэспубліканскага інстыту та
кантролю ведаў у пункты правядзення
тэсціравання. Разам з імі прадстаўнікі
арганізацыйных камісій па ўсёй краіне
ўскрывалі ўчора апячатаныя сейфы,
дзе захоўваліся пакеты са згаданымі
паперамі і г. д.
— Наша задача — забяспечыць
кантроль за тым, каб роўныя магчымасці пры паступленні былі для ўсіх, —
пад крэс лі вае кі раў нік ра бо чай
групы Дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзення ўступных іспытаў, начальнік галоўнага ўпраўлення кантролю
бюджэтна-фінансавай сферы Камітэта дзяржкантролю Павел ПІНЧУК.
— Для аператыўнага рэагавання на
звароты абітурыентаў і іх бацькоў па
пытаннях уступных іспытаў працуе тэлефон «гарачай лініі» рабочай групы ў
Мінску (8 017 327 66 80). Але звяртацца
ў штаб-кватэру можна і для асабістага
прыёму. Я б параіў абітурыентам быць
больш уважлівымі і сканцэнтраванымі

Праекты

КАМУ ЧЫРВОНЕНЬКІХ, КАМУ САЛОДЗЕНЬКІХ?

— Па апош няй апе ратыўнай інфармацыі, мы закупілі 40 тон ягады. Летась,
дзеля параўнання, на тую
ж дату было нарыхтавана
179 тон, — расказаў журна-

лісту «Звязды» галоўны эканаміст Лунінецкага раённага
спажывецкага таварыства
Дзмітрый ЛЕСНІК. — Зараз клубніцы для вінаробства
прымаем ад насельніцтва па
30 капеек за кілаграм, для
кансервавання — па 50 капеек. Першую партыю так
зва най та вар най яга ды ў
колькасці 700 кілаграмаў паставілі ў гандлёвыя арганізацыі сталіцы. Гатовы і далей
рабіць гэта пад замовы.
Але пакуль асаблівай цікаўнасці з боку апошніх не
назіраецца. Можа, справа
ў тым, што Мінск завалілі
клубніцамі: апроч беларус-

«На тэст да нас прыйшоў з
дзяжурства супрацоўнік органаў
унутраных спраў з... табельнай
зброяй. Здаць яе на час экзамену
ён не меў права, а мы, у сваю
чаргу, не маглі дапусціць яго на
экзамен».
і падчас азнаямлення з педагагічнымі
тэстамі, і падчас іх рашэння, і падчас
унясення сваіх варыянтаў у бланк адказаў. Уважлівасць патрабуецца нават
пры запаўненні вобласці рэгістрацыі.
Літаральна ўсе нюансы маюць значэнне. Пастарайцеся захоўваць спакой,
хоць гэта і няпроста.
У 10.45 пакеты з бланкамі адказаў
і тэставымі заданнямі дастаўляюцца
ў экзаменацыйныя аўдыторыі. Градус
напружання расце. Абітурыентам даюць апошнія кансультацыі: што рабіць,
калі раптам яны адчуюць сабе дрэнна,
або калі скончыцца папера для чарнавіка... Удзельнікам ЦТ забараняецца
мяняцца месцамі, выкарыстоўваць чужую дапамогу пры выкананні тэставых
заданняў, размаўляць з іншымі ўдзельнікамі ЦТ, карыстацца любымі сродкамі сувязі. Абітурыент, які парушыў
патрабаванні, адхіляецца ад удзелу ў
ЦТ. Яго бланк адказаў пагашаецца, а ў
пропуску робіцца пазнака «Выдалены
за парушэнні».
У 11.00 пакет з бланкамі адказаў
ускрываецца, а затым і з тэставымі
заданнямі. Пасля ўскрыцця пакета з
педагагічнымі тэстамі абітурыенты ў
аўдыторыю ўжо не дапускаюцца. Адлік
часу пайшоў...
Напрыканцы дня стала вядома, што
падчас правядзення ў краіне ЦТ па беларускай мове парушальнікаў у аўдыторыях не выяўлена. На экзамен не
прыйшлі 977 чалавек, якія зарэгістраваліся на тэсціраванне. І чатыры абітурыенты не змаглі дапісаць тэст па
медыцынскіх паказаннях. Яны змогуць
гэта зрабіць у рэзервовы дзень.
Надзея НІКАЛАЕВА.
Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

На кожную аўдыторыю запаўняецца
акт, у якім пазначана не толькі колькасць бланкаў, але і іх нумары, таму
чужыя бланкі апынуцца ў пакеце не

Сезон

Калі летась сезон
клубніц у Лунінецкім
раёне распачаўся
20 мая, а скончыўся
20 чэрвеня, дык
сёлета нарыхтоўкі
тут стартавалі 4
чэрвеня, а больш-менш
стабільныя аб'ёмы —
па 10 тон на дзень —
пайшлі фактычна толькі
ў гэтыя выхадныя.

кіх прычынах падабрацца да
пункта прызначэння. На некаторых праспектах былі выдзелены спецыяльныя палосы для
ўдзельнікаў Еўрапейскіх гульняў. У выпадку неабходнасці
пажарныя аў тамабілі змогуць
па іх ехаць. Але такая магчымасць будзе задзейнічана толькі ў крайняй сітуацыі.
— Некалькі гадоў таму на
стадыёне «Дынама» яшчэ да
яго рэканструкцыі быў канцэрт,
падчас якога ў гукаўзмацняльнай апаратуры адбылося кароткае замыканне і паваліў дым, —
згадвае Віталь Навіцкі. — Наш
су пра цоў нік, які зна хо дзіўся
побач, адрэагаваў імгненна і
патушыў агонь менш чым за
паўхвіліны. Ніхто не заўважыў,
што нешта адбылося. Толькі на
невялікі час знік гук...
Валяр'ян ШКЛЕННІК.
Фота БелТА.

кіх, прадаюць украінскія, грэчаскія, польскія ягады? Ды
і цэны досыць прымальныя:
у канцы мінулага тыдня на
Камароўцы айчынныя ягады прадавалі па 2,5-4 рублі
за кілаграм, у пачатку гэтага
тыдня ў спальных мікрараёнах прапанова з латкоў была на ўзроўні 3,5-4 рублёў.
На дзіва, пакуль не вельмі
цікавяцца ягадай з Лунінецкага раёна і перапрацоўчыя
прадпрыемствы (тут, праўда, трэба рабіць папраўку
на тое, што нарыхтоўкай арганізацыі могуць займацца
і самастойна). Прычыны тут
могуць быць зусім іншыя, на-

прыклад банкруцтва... Калі
казаць увогуле пра закупачныя цэны на клубніцы ў раёне, напачатку ягада ішла ад
2,5 рубля за кілаграм, зараз па 70 капеек, максімум
бывае 1,1-2 рублі. Вядома,
усё дыктуе рынак, сітуацыя
мяняецца кожны дзень. І, як
заўсёды, надвор'е, нябесная
канцылярыя.
— Удзень спёка, а ночы —
халодныя. Клубніцы выспелі,
але ягады выйшлі не вельмі
буйныя, — заўважыў Дзмітрый Леснік.
Як бы там ні было, ягадны
сезон працягваецца!
Сяргей РАСОЛЬКА.

ДЗЕ ПАДСІЛКАВАЦЬ
ЭЛЕКТРАМАБІЛЬ?

У Мінску да 2025 года плануецца стварыць 400—500 пляцовак
для размяшчэння станцый для
зарадкі электрамабіляў. Аб гэтым расказаў Антон ШАЎЦОЎ,
галоўны архітэктар праектаў
ар хі тэк тур на-пла ні ро вач най
майстэрні «Мінскграда».
— Прадугледжаны два этапы
рэалізацыі схемы. На першым зацверждана каля 200 пляцовак. На
пачатак распрацоўкі праекта ў сталіцы было каля 25 аб'ектаў. Участкі
для станцый размяшчаюцца каля
паркінгаў, гандлёвых цэнтраў, пры
офісных цэнтрах, а таксама ў дварах шматпавярховікаў, — паведаміў
спецыяліст. — Аб'екты з зараднымі

прыладамі, якія прадстаўлены на
станцыях, — модулі другога, трэцяга і чацвёртага тыпу (Mоdе 2, Mоdе 3,
Mоdе 4). Яны адрозніваюцца адзін
ад аднаго магутнасцю, ад якой залежыць хуткасць зарадкі аўтамабіля. На сёння Mоdе 3 і Mоdе 4 —
самыя неабходныя для развіцця інфраструктуры вялікага горада, бо забяспечваюць зарадку да 80 працэнтаў ёмістасці акумулятарнай батарэі
за шэсць-восем гадзін першага модуля і ад гадзіны да трох — другога.
Важна адзначыць, што такія станцыі
не падыходзяць для электрасамакатаў і электрамапедаў, бо ў іх нізкая
магутнасць.
Дар'я ШЛАПАКОВА.

