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Ка ля трох га дзін но чы ў ста ліч-

ную мі лі цыю звяр ну лі ся дзве 

пра даў шчы цы кве так, якія 

рас ка за лі, што не вя до мыя ў 

пе ра хо дзе па ву лі цы Баб руй-

скай скра лі ў іх та вар. На мес-

ца вы ехаў на рад, абод ва зла-

мыс ні кі бы лі за тры ма ны. Гэ та 

бы лі два мін ча ні ны 1997 го да 

на ра джэн ня, адзін з якіх ра ней 

су дзі мы.

Па ін фар ма цыі Каст рыч ніц ка га 

РУ УС г. Мін ска, кам па нія з ча ты рох 

ча ла век, ся род якіх бы ла і дзяў чы-

на, ад па чы ва ла ў ра ё не ву лі цы Ма-

гі лёў скай, пас ля ча го на кі ра ва ла-

ся ў бок вак за ла. Ма ла дыя лю дзі, 

спус ціў шы ся ў пе ра ход, ку пі лі для 

дзяў чы ны пі во ню. Да лей кам па нія 

на кі ра ва ла ся да вы ха да з пе ра хо да, 

ка лі два хлоп цы вы ра шы лі за браць 

у жан чын-пра даў цоў квет кі. Адзін 

з іх сха піў вяд ро з пі во ня мі, а дру гі 

скраў ча ты ры ру жы ў дру гой пра-

даў шчы цы. За тым зла дзюж кі пай-

шлі ў бок ву лі цы Свярд ло ва, дзе 

ад на го з па да зра ва ных за тры ма лі 

мі лі цы я не ры, а дру гі ўцёк. Праз га-

дзі ну мес ца жы хар ства апош ня га 

бы ло ўста ноў ле на і дру го га хлоп ца 

так са ма за тры ма лі і да ста ві лі ра зам 

з пер шым у РУ УС. Ма ла дыя лю дзі 

бы лі на пад піт ку. Як рас тлу ма чыў 

адзін з фі гу ран таў, яму не спа да ба-

ла ся за над та вы со кая ца на на квет-

кі. За гра беж хлоп цы мо гуць атры-

маць аб ме жа ван не во лі на тэр мін 

да пя ці га доў ці па збаў лен не во лі на 

тэр мін ад двух да шас ці га доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У гім на зі ях Бе ла ру сі да-

зво лі лі пра во дзіць на ву-

чаль ныя за ня ткі ў дру гую 

зме ну. Ад па вед ныя змя-

нен ні ў са ні тар ныя нор мы і 

пра ві лы «Па тра ба ван ні для 

ўста ноў агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі» бы лі ўне се ны 

па ста но вай Мі ніс тэр ства 

ахо вы зда роўя ад 3 мая 

2018 го да № 39.

За ба ро на на пра вя дзен не ўро-

каў у дру гую зме ну ад мя ня ец ца 

ў гім на зі ях, гім на зі ях-ін тэр на тах, 

лі цэ ях, спе цы я лі за ва ных лі цэ ях, 

су во раў скіх і ка дэц кіх ву чы лі-

шчах, ба за вых шко лах-ка ле джах 

мас тац тваў, ся рэд ніх шко лах-ка-

ле джах мас тац тваў і гім на зі ях-ка-

ле джах мас тац тваў.

У пер шую зме ну за ня ткі 

бу дуць пра во дзіц ца ў 1, 2, 5, 

9—11-х кла сах, а так са ма ў 8-х 

кла сах, дзе асоб ныя ву чэб ныя 

прад ме ты вы ву ча юц ца на па-

вы ша ным уз роў ні. Уро кі мо гуць 

пра хо дзіць у дру гую зме ну для 

6-7-х кла саў, у якіх ар га ні за ва-

на вы ву чэн не асоб ных прад-

ме таў на па вы ша ным уз роў ні. 

Ад нак гэ та не аб ход на што год 

да па чат ку на ву чаль на га го да 

ўзгад няць з упраў лен ня мі (га-
лоў ны мі ўпраў лен ня мі) аду ка-
цыі абл вы кан ка маў, ка мі тэ там 
па аду ка цыі Мін гар вы кан ка ма, 
аб лас ны мі і мін скім га рад скім 
цэнт ра мі гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і 
гра мад ска га зда роўя.

Для на ву чэн цаў 5—8-х кла-
саў, у якіх асоб ныя прад ме ты 
вы ву ча юц ца на па вы ша ным уз-
роў ні, мак сі маль ную да пу шчаль-
ную тыд нё вую ву чэб ную на груз-

ку да зва ля ец ца па вя ліч ваць на 

адну га дзі ну для пра вя дзен ня 

фа куль та тыў ных за ня ткаў. 

Згод на з са ні тар ны мі нор ма мі і 

пра ві ла мі, на ву чаль ныя за ня ткі 

ва ўста но вах аду ка цыі па він ны 

па чы нац ца не ра ней за восем 

га дзін ра ні цы ў пер шую зме ну 

і не паз ней за 14 га дзін — пры 

ар га ні за цыі на ву чаль на га пра-

цэ су ў дру гую зме ну. Пры гэ тым 

за ня ткі ў дру гую зме ну па він ны 

за кан чвац ца не паз ней за 19.30. 

Ап ты маль най з'яў ля ец ца ар га ні-

за цыя аду ка цый на га пра цэ су з 

9.00 (у пер шую зме ну).

Па ста но ва ўсту пае ў сі лу 

14 чэр ве ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Дзве но выя спе цы яль нас ці — 

«Ме недж мент ма са вых па дзей-

ных ме ра пры ем стваў» і «Ме дыя-

ка му ні ка цыі» — ад кры юц ца ў 

ма гіст ра ту ры БДУ. Пад рых тоў ку 

ма гіст раў па гэ тых аду ка цый ных 

пра гра мах у на шай кра і не рас пач-

нуць упер шы ню.

Па спе цы яль нас ці «Ме недж мент ма-

са вых па дзей ных ме ра пры ем стваў» на-

ву чан не бу дзе пра хо дзіць на фа куль тэ-

це між на род ных ад но сін. Яе ад крыц цё 

аб умоў ле на рос там па трэб нас ці ў 

ква лі фі ка ва ных спе цы я ліс тах па ар-

га ні за цыі між на род ных ма са вых ме-

ра пры ем стваў. Асаб лі ва ак ту аль най 

праб ле ма ста ла ў апош нія га ды ў су-

вя зі з па шы рэн нем пе ра лі ку спар тыў-

ных спа бор ніц тваў роз на га маш та бу, 

якія пра вод зяц ца ў Бе ла ру сі. Да рэ чы, 

у на шай кра і не што год ар га ні зу ец ца 

больш за 70 спа бор ніц тваў між на род-

на га ўзроў ню.

Пад рых тоў ка пра фе сі я на лаў па на-

зва ным про фі лі да зво ліць па леп шыць 

якасць спар тыў най і ту рысц кай інф-

ра струк ту ры, па шы рыць між на род нае 

су пра цоў ніц тва і па вя лі чыць рост экс-

пар ту па слуг.

Пас ля за кан чэн ня ма гіст ра ту ры 

вы пуск ні кам бу дзе пры су джац ца сту-

пень — ма гістр кі ра ван ня. Ся род ар-

га ні за цый, за ці каў ле ных у та кіх спе-

цы я ліс тах, — На цы я наль ны алім пій скі 

ка мі тэт Бе ла ру сі, Мі ніс тэр ства спор ту 

і ту рыз му, На цы я наль нае агенц тва па 

ту рыз ме, «Бел ін тэр экс па», ту рысц кія 

фір мы і івэнт-агенц твы, На цы я наль ны 

ака дэ міч ны вя лі кі тэ атр опе ры і ба ле-

та і ін шыя.

На ву чаль ны план спе цы яль нас ці 

«Ме ды я ка му ні ка цыі» пра ду гледж вае 

рэа лі за цыю дзвюх ма гіс тар скіх пра-

грам. Рых та ваць па ма гіс тар скай пра-

гра ме «Кар па ра тыў ныя стра тэ гіч ныя 

ка му ні ка цыі» бу дуць на фа куль тэ це 

жур на ліс ты кі, а па пра гра ме «Ме дыя-

дас ле да ван ні і са цы яль ная ана лі ты-

ка» — на фа куль тэ це фі ла со фіі і са-

цы яль ных на вук БДУ.

Вы пуск ні кі гэ тай спе цы яль нас ці 

атры ма юць су час ныя кам пе тэн цыі ар-

га ні за цый на-кі раў ніц кай, ана лі тыч най і 

экс перт най дзей нас ці ў ме ды яс фе ры, 

а так са ма змо гуць вы бу доў ваць эфек-

тыў ную ка му ні ка цыю з за ці каў ле най 

аў ды то ры яй. 

Пры ём да ку мен таў на ўсе спе цы яль-

нас ці ма гіст ра ту ры БДУ бу дзе ажыц-

цяў ляц ца з 27 чэр ве ня да 5 лі пе ня. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Та ры фы на па слу гі плат най ахоў ва е май круг ла су тач най аў та ста-

ян кі на 1235 мес цаў у На цы я наль ным аэ ра пор це Мінск па вы ша юц ца 

з 15 чэр ве ня. Пры за хоў ван ні аў та ма бі ля да га дзі ны па да ра жан не скла дзе 

з 1,5 руб ля да 2 руб лёў, кошт доў га тэр мі но вай па слу гі раз мя шчэн ня ма-

шы ны па вы сіц ца з 6 да 12 руб лёў за су ткі, з 69 да 120 руб лёў за пе ры яд 

звыш 27 су так да ме ся ца. 
Сяр гей РА СОЛЬ КА



Та му, каб не па мы ліц ца з імё-

на мі, сту пен ню сва яц тва і ад ра-

са мі рэ гіст ра цыі і фак тыч на га 

пра жы ван ня ўсіх ро дзі чаў і ні ко га 

не па крыў дзіць гэ тым, мы вы ра-

шы лі апус ціць вы шэй на зва ныя 

звест кі. Пя рой дзем ад ра зу да 

праб ле мы.

На ад рас раз мя шчэн ня атры-

ма най вяс коў ца мі ма ё мас ці на 

імя з'е хаў шай даў но дач кі гас па-

да ра жыл ля прый шло па ве дам-

лен не аб апла це за па зы ча нас ці 

за вы ваз цвёр дых ка му наль ных 

ад хо даў. Бы ло тое двой чы з не-

вя лі кай роз ні цай у са ка ві ку. Фі-

гу ран ты гіс то рыі не па га дзі лі ся 

з да ку мен там, ма ты ву ю чы сваё 

ра шэн не тым, што не ўсту пі лі ў 

пра ва спад чы ны (ды і ўво гу ле, 

па сло вах за яў ні цы, хо чуць ад яе 

ад мо віц ца). Па ста не на ка нец 

мая су ма за па зы ча нас ці скла ла 

кры ху больш за 42 руб лі, у тым 

лі ку пе ня — больш за 23 руб-

лі. Усе ўдзель ні кі ад маў ля юц ца 

пла ціць гэ тыя гро шы, збі ра юц ца 

па да ваць у суд і ўво гу ле — ха-

це лі б за крыц ця аса бо ва га ра-

хун ку. Па сло вах за яў ні цы, яны 

звяр та лі ся да ка му наль ні каў, 

але ста ноў ча га ра шэн ня для 

ся бе не да бі лі ся. Жан чы на па-

зва ні ла ў га зе ту...

Гэ та гіс то рыя аб на лі чэн ні 

пла ты за абы хо джан не з цвёр-

ды мі ка му наль ны мі ад хо да мі 

ака за ла ся на слы ху ў спе цы я-

ліс таў ка му наль на га ўні тар на-

га шмат га лі но ва га вы твор ча га 

прад пры ем ства жыл лё ва-ка му-

наль най гас па дар кі «Ган ца віц-

кая РЖКГ» — да стат ко ва бы ло 

толь кі па чаць пе ра каз ваць яе 

сут насць. У вы ні ку мы атры ма-

лі афі цый ны ад каз на ступ на га 

змес ту, які пры во дзім з не аб ход-

ны мі ка мен та ры я мі.

«Пла та за абы хо джан не з 

цвёр ды мі ка му наль ны мі ад хо да-

мі раз ліч ва ец ца па суб сі дзі ру е-

мых та ры фах для на сель ніц тва 

зы хо дзя чы з нар ма ты ву ўтва рэн-

ня цвёр дых ка му наль ных ад хо-

даў, уста ноў ле на га мяс цо вы мі 

вы ка наў чы мі і рас па рад чы мі ор-

га на мі, і коль кас ці за рэ гіст ра ва-

ных па мес цы жы хар ства гра ма-

дзян». (У гэ тых ска зах — ад каз 

на па саж за яў ні цы, што ад хо даў 

у до ма ўла дан ні не маг ло быць. 

Лю бы па ход у кра му за раз не 

абы хо дзіц ца без на быц ця з па-

трэб ны мі та ва ра мі шкла, плас-

ты ку, цэ ла фа ну і г. д. Та му і іс нуе 

нар ма тыў утва рэн ня ад хо даў. 

Пра коль касць за рэ гіст ра ва ных 

па мес цы жы хар ства гра ма дзян 

так са ма ў ад ка зе ска за на не-

двух сэн соў на. — Аўт.).

«Та кім чы нам, па до ме... (які 

за стаў ся ў спад чы ну. — Аўт.) аг-

ра га рад ка... ад бы ва ец ца на лі чэн-

не за па слу гу па абы хо джан ні з 

цвёр ды мі ка му наль ны мі ад хо да мі 

на за рэ гіст ра ва ных па мес цы жы-

хар ства гра ма дзян...

Аса бо вы ра ху нак па вы шэй на-

зва ным ад ра се быў аформ ле ны 

на... (дач ку, якая з'е ха ла не ка лі на 

ін шае мес ца жы хар ства. — Аўт.) 

згод на са спі са мі гра ма дзян... 

сель ска га Са ве та. З 1 чэр ве ня 

2018 го да на пад ста ве да вед кі 

ад 11.06.2018 г. № 295, вы да-

дзе най... сель скім вы ка наў чым 

ка мі тэ там, улас нік жы ло га до ма 

бу дзе зме не ны на... (па мер ла га 

гас па да ра. — Аўт.), але су ма на-

лі чэн ня па ка му наль ных ад хо дах 

не зме ніц ца, па коль кі на лі чэн не 

пра во дзі ла ся на двух за рэ гіст ра-

ва ных па мес цы жы хар ства ча-

ла век».

У кан цы ад ка зу фі гу ран там 

гіс то рыі пра па ну ец ца ў вы пад ку 

ня зго ды з вы шэй па да дзе ным аб-

скар дзіць яго ў аб лас ной жыл лё-

ва-ка му наль най ар га ні за цыі.

Што да ты чыц ца су мы, з-за 

якой уз нік ла спрэч ка, дык, як 

удак лад ні лі нам ка му наль ныя 

спе цы я ліс ты, пас ля ўня сен ня за-

яў ні цай коль кі ча су та му 20 руб-

лёў яна скла дае: па асноў ным 

доў гу — 21,87 руб ля, пе ня — 

24,75 руб ля.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Вы шэй шая шко лаВы шэй шая шко ла  

Па тра бу юц ца 
ма гіст ры ка му ні ка цыі

Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны  

Дру гую зме ну ў гім на зі ях 
«ле га лі за ва лі»

ЗА РЭ ГІСТ РА ВА НЫ — 
ПЛА ЦІ

Гэ та гіс то рыя на гад вае са праўд ную жыц-

цё вую і ка му наль ную сан та-бар ба ру. Ну, 

уя ві це са бе. У рэ дак цыю з прось бай аб да-

па мо зе звяр та ец ца за яў ні ца. Про сіць яна за 

ін шых лю дзей — сва іх ро дзі чаў. Апош нім 

у спад чы ну ў аг ра га рад ку да стаў ся дом. 

Улас нік жыл ля ня даў на пай шоў з гэ та га 

жыц ця. Яго дач ка не каль кі га доў та му пе-

ра еха ла на ін шае мес ца жы хар ства. У до ме 

за рэ гіст ра ва ны ін шыя род ныя як са мой 

на шай за яў ні цы, так і ра ней ша га гас па да ра 

до ма. За рэ гіст ра ва ны, але фак тыч на пра-

жы ва юць па ін шым ад ра се ў тым жа аг ра-

га рад ку. Але тое жыл лё яшчэ не ўве дзе на ў 

экс плу а та цыю. У за яў ні цы, якая, на га да ем, 

про сіць за сва іх род ных, а са ма пра жы вае 

зу сім у ін шым мес цы, уз нік лі прэ тэн зіі па 

ўня сен ні пла ты за абы хо джан не з цвёр ды мі 

ка му наль ны мі ад хо да мі. Маў ляў, ні я ка га да-

га во ра з людзь мі, што атры ма лі ў спад чы ну 

не ру хо масць, не за клю ча ла ся. Ад па вед на, 

у іх пы тан не: а на якой пад ста ве яны па-

він ны пла ціць? Хоць, па коль кі іх дом, дзе 

яны фак тыч на пра жы ва юць, не ўве дзе ны ў 

экс плу а та цыю, па тым ад ра се жы ха ры аг ра-

га рад ка так са ма гэ тую па слу гу не аплач ва-

юць. За ўва жым, ва ўсіх фі гу ран таў роз ныя 

проз ві шчы. Як вам гіс то рыя?

Па за цвер джа ных нар ма ты вах утва рэн ня ад хо даў

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

Аэ ра порт пад ні мае цэ ны за аў та ста ян ку

ЗдарэнніЗдарэнні  

«Га лант ныя» ка ва ле ры

Вя лі кая пар тыя ты ту нё вых вы-

ра баў Гро дзен скай фаб ры кі «Нё-

ман» бы ла зной дзе на ў ба гаж ні-

ку аў та ма бі ля «Шко да-Ак та вія» 

ні дзе не пра цу ю ча га 28-га до ва га 

жы ха ра Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Яго 

аў то су пра цоў ні кі фі нан са вай мі-

лі цыі і ДАІ спы ні лі на тра се Маск-

ва—Іва цэ ві чы пад час пра вя дзен ня 

су мес ных кант роль ных ме ра пры-

ем стваў.

— Пры пра вер цы ра сі я нін не 

змог прад' явіць да ку мен ты на 

на быц цё 3 500 па чак цы га рэт на 

агуль ную су му 3,7 ты ся чы руб лёў, 

і та вар быў кан фіс ка ва ны, — па-

ве да міў на чаль нік Кры чаў ска га 

між ра ён на га ад дзе ла ўпраў лен-

ня Дэ парт амен та фі нан са вых 

рас сле да ван няў КДК Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь па Ма гі лёў скай воб лас-

ці Сяр гей АЗА РАН КА.

Ма ла до му ча ла веку па гра жае 

ад мі ніст ра цый ная ад каз насць у 

вы гля дзе штра фу да 50 ба за вых 

ве лі чынь з кан фіс ка цы яй або без 

кан фіс ка цыі та ва ру, згод на з част-

кай 1 ар ты ку ла 12.27 Ка АП Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.



Цы га рэ ты тра пі лі пад арышт

Фо
 та

 С
яр

 ге
я Н

І К
А Н

О В
І Ч
А.


