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Ад шлі фа ваць 
ве ды... ан лайн
У абі ту ры ен таў з'я ві ла ся 
маг чы масць яшчэ раз 

ад рэ пе ці ра ваць бу ду чае ЦТ
З 4 і 8 чэр ве ня на сай це Рэс-

пуб лі кан ска га ін сты тута кант-

ро лю ве даў да дат ко ва ста нуць 

да ступ ныя для пра хо джан ня ў 

рэ жы ме ан лайн ва ры ян ты рэ пе-

ты цый на га тэс ці ра ван ня дру го-

га і пер ша га эта паў ад па вед на.

Ар га ні за та ры тлу ма чаць: ка лі 

абі ту ры ент удзель ні чаў у пер шым і 

(або) дру гім эта пе бла нач на га рэ-

пе ты цый нага тэс ці ра ван ня (яны 

пра хо дзі лі аф лайн з каст рыч ні ка да 

кра са ві ка), у іх бу дзе маг чы масць 

вы браць той ва ры янт тэс ту, які на 

ад па вед ным эта пе рэ пе ты цый на га 

тэс ці ра ван ня яны не вы кон ва лі.

Кошт удзе лу ў рэ пе ты цый ным тэс-

ці ра ван ні скла дае сем руб лёў за ад ну 

дыс цып лі ну. Ка лі ў аса біс тым ка бі не це 

абі ту ры ен та на сай це РІКВ ёсць сва-

бод ныя апла ты, якія ўтва ры лі ся ў вы-

ні ку ад ме ны се ан саў бла нач на га рэ-

пе ты цый на га тэс ці ра ван ня, іх мож на 

вы ка рыс таць для апла ты тэс ці ра ван-

ня ў рэ жы ме on-lіne. У та кім вы пад ку 

да дат ко вай апла ты не па тра бу ец ца.

Так са ма ар га ні за та ры ЦТ яшчэ 

раз рас тлу ма чы лі, як абі ту ры ен там 

ця пер вы зна чыц ца з да тай пра хо-

джан ня іс пы таў па рус кай мо ве і 

ма тэ ма ты цы. Гэ та са мыя ма са выя 

дыс цып лі ны на ЦТ, та му ўпер шы ню, 

у су вя зі з на пру жа най эпі дэ мі я ла гіч-

най аб ста ноў кай, для іх зда чы за рэ-

зер ва ва ныя два дні, а абі ту ры ен ты 

па дзе ле ны на два па то кі.

Ка лі про пуск на прад мет «Рус кая 

мо ва» быў вы да дзе ны на 15 чэр ве ня, 

у пункт тэс ці ра ван ня трэ ба прый сці 

26 чэр ве ня (27 чэр ве ня абі ту ры ент ужо 

не бу дзе да пу шча ны да пра хо джан ня 

ЦТ). Ка лі ў про пус ку па зна ча на да та 

ЦТ па прад ме це «Рус кая мо ва» 27 чэр-

ве ня, то абі ту ры ент па ві нен з'я віц ца ў 

пункт тэс ці ра ван ня ме на ві та 27 чэр ве-

ня (26 чэр ве ня ён не змо жа здаць ЦТ). 

Па ма тэ ма ты цы абі ту ры ен ты, у якіх у 

про пус ку па зна ча на да та 19 чэр ве ня, 

зда юць ЦТ 1 лі пе ня, а ў ка го па зна ча на 

2 лі пе ня, зда юць тэст 2 лі пе ня.

Абі ту ры ен там, якія ў хо дзе рэ гіст-

ра цыі на ЦТ атры ма лі про пус кі да 

за цвяр джэн ня но ва га гра фі ка пра вя-

дзен ня цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван-

ня, аб мень ваць іх не спат рэ біц ца.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Па знач нас ці для кра і ны Аляк-

сандр Лукашэн ка па ста віў гэ та 

прад пры ем ства на адзін уз ро вень 

з бу даў ніц твам атам най стан цыі, 

пер шы блок якой мы ў най блі жэй-

шы час за пус ка ем, са ства рэн нем 

вы со ка дак лад най зброі, з кас міч-

ны мі пра ек та мі. «Гэ та звя за на з 

вы со кі мі тэх на ло гі я мі. Гэ та бу ду-

чы ня. Да дай це да гэ та га яшчэ 

ІТ-парк і ліч ба ві за цыю на шай 

кра і ны — не толь кі эка но мі кі. 

Гэ та бу ду чы ня на шай дзяр жа-

вы — як і лю бой ін шай», — ад-

зна чыў Прэ зі дэнт.

Ён па ці ка віў ся хо дам бу даў ніц-

тва прад пры ем ства: на якім эта пе 

зна хо дзіц ца, якія пы тан ні па тра бу-

юць вы ра шэн ня, якія перс пек ты вы 

на най блі жэй шы час. «Ні ў якім ра-

зе нель га вый сці за рам кі пла на ва-

ных тэр мі наў. Трэ ба прад пры ем-

ства па бу да ваць свое ча со ва, бо 

яно па він на пра ца ваць, пры но-

сіць пры бы так, — за па тра ба ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Гро шы, 

якія мы па зы ча лі, на ту раль на, трэ-

ба бу дзе па сту по ва вяр таць».

Пра ект ажыц цяў ля ец ца су-

мес на з Кі тай скай На род най Рэс-

пуб лі кай па вод ле да моў ле нас ці 

кі раў ні коў Бе ла ру сі і Кі тая. Мэ та 

пра ек та «Ар га ні за цыя вы со ка-

тэх на ла гіч най аг ра пра мыс ло вай 

вы твор час ці поў на га цык ла на 

2016—2032 га ды» — ука ра нен не 

глы бо кай пе ра пра цоў кі збож жа па 

су час ных ме та дах бія тэх на ло гіі з 

атры ман нем не за мен ных амі на кіс-

лот для вы твор час ці і вы ха ду на 

мяс цо вы і экс парт ны рын кі вы со-

ка пра дук цый ных, зба лан са ва ных 

кам бі кар моў і прэ мік саў. Пра ект 

рэа лі зу ец ца ў Пу ха віц кім ра ё не, 

ге не раль ны пад рад чык — кі тай-

ская ін жы ні рын га вая кам па нія.

Указ Прэ зі дэн та аб ар га ні за цыі 

вы со ка тэх на ла гіч най аг ра пра-

мыс ло вай вы твор час ці поў на га 

цык ла № 300 пад пі са ны 8 жніў ня 

2016 года.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«Прад пры ем ства 
па він на пра ца ваць, 

пры но сіць пры бы так»
Пер шы этап вы твор час ці кам бі кар моў на БНБК бу дзе за пу шча ны ўжо сё ле та

Аляк сандр Лу ка шэн ка да ру-

чыў па ско рыць пад рых тоў-

ку ра шэн няў аб вы дзя лен ні 

да дат ко вых срод каў. Пра 

гэ та па ве да міў жур на ліс там 

на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст-

ра цыі Прэ зі дэн та Ва ле рый 

Бель скі.

«Ёсць усе пад ста вы мер ка-

ваць, што ў най блі жэй шы час 

бу дзе за пу шча ны пер шы этап 

вы твор час ці кам бі кар моў. На-

ле та з апе рад жэн нем пры бліз на 

на во сем ме ся цаў — дру гі этап, 

не па срэд на амі на кіс лот. Да лей 

кар па ра цыя пры сту пае да рэа лі-

за цыі трэ цяй чар гі пра ек та, но ва-

га эта пу бу даў ніц тва», — ска заў 

Ва ле рый Бель скі.

Для бу даў ніц тва ў Пу ха віц кім 

ра ё не вы дзя ля ец ца зя мель ны 

ўчас так. На поў ную ма гут насць 

у ад па вед нас ці з Ука зам № 300 

вы твор часць вый дзе ў на ступ-

ным го дзе.

Як пра ін фар ма ваў на мес нік 

кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та, вы руч ка ў най блі жэй шыя 

га ды скла дзе пры клад на міль ярд 

до ла раў. На пра ект вы дзя ля ец-

ца ка ля 630 міль ё наў до ла раў, 

са спа да рож ны мі інф ра струк ту-

ра мі — ка ля 700 міль ё наў. Трэ цяя 

чар га бу дзе каш та ваць пры бліз-

на 500 міль ё наў до ла раў. Аляк-

сандр Лукашэн ка прын цы по ва 

ўхва ліў яе план.

Не менш за со рак пра цэн таў 

пра дук цыі дру гой чар гі пра ек та 

бу дзе экс пар та вац ца. Да гэ туль 

Бе ла русь не вы раб ля ла амі на-

кіс лот, не аб ход ных, перш за 

ўсё, для раз віц ця сві на га доў лі і 

птуш ка га доў лі. БНБК за куп ляе 

лі зінг на ўпрост з Кі таю тан ней, 

чым на су меж ных рын ках, са ма 

ме ней па 400 до ла раў за то ну. 

Вы со ка тэх на ла гіч ная вы твор-

часць да зво ліць за мяс ціць гэ ты 

ім парт і па стаў ляць амі на кіс ло ты 

на экс парт.

Да но вай для кра і ны га лі ны 

пры цяг ва юц ца на ву ко выя, ву-

чэб ныя ар га ні за цыі. Кад ры рых-

ту юц ца за га дзя. Ужо сён ня ка ля 

трох сот ча ла век атры ма лі пра-

па но вы аб пра ца ўлад ка ван ні. 

Ся рэд ні за ро бак на вы твор час ці 

пра ду гледж ва ец ца ка ля паў та ры 

ты ся чы руб лёў. Для су пра цоў ні-

каў бу ду ец ца жыл лё, па ве да міў 

на мес нік кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі 

Прэ зі дэн та.

ПРА ЕКТ НА МІЛЬ ЯРД• У тэ му

У раз мо ве кі раў ні ка дзяр жа вы 

з мэ рам бы ла за кра ну тая ўся га-

рад ская інф ра струк ту ра. Ана толь 

Сі вак пра ін фар ма ваў, што сён ня 

ў ра бо це 33 аб' ек ты ахо вы зда-

роўя і аду ка цыі. «Кан крэт на дзе-

сяць баль ніц і па лі клі нік. Ня даў на 

мы ўво дзі лі кор пус 5-й баль ні цы, 

ця пер на вы ха дзе кор пус ан ка ла-

гіч на га дыс пан се ра, у сур' ёз най 

ра бо це 9-я баль ні ца. На вы ха дзе 

так са ма шко ла ў Ка мен най Гор-

цы», — рас ка заў по тым жур на ліс-

там стар шы ня гар вы кан ка ма.

Но вы по гляд на ін фек цыі
У па ра дак дня ўвай шло і пы тан-

не, якое ўжо па ды ма ла ся, — бу-

даў ніц тва шмат функ цы я наль най 

клі ніч най баль ні цы. «Што бу дзем 

ра біць: бу да ваць, не бу да ваць? 

Мо жа быць, пе ра фар ма ці ру ем не-

як уво гу ле сіс тэ му ахо вы зда роўя, 

каб не бу да ваць? Зра зу ме ла, што 

сён ня не па бу ду ем, сён ня не да 

гэ та га. Тым не менш перс пек ты-

ву му сім ба чыць», — раз ва жае 

Прэ зі дэнт.

Як на га даў жур на ліс там Ана-

толь Сі вак, да 2013 го да вя лі ся 

пра ект ныя ра бо ты па бу даў ніц тве 

клі ніч най баль ні цы на 1250 мес-

цаў на Даў гі наў скім трак це.

«На Кра пот кі на ёсць ін фек-

цый ная баль ні ца, яна да стат ко-

ва ста рая. Ка лі су тык ну лі ся з гэ-

тай бя дой, з ка ра на ві ру сам, мы 

ўба чы лі, што ў чыс тым вы гля дзе 

хво ра га з ін фек цы яй, як пра ві ла, 

ня ма. Гэ та ча ла век, у яко га ёсць 

ці сар дэч на-са су дзіс тыя праб ле-

мы, ці, ма быць, ней кія хі рур гіч-

ныя, ці ан ка ла гіч ныя праб ле мы. 

І яго за вез ці ў ін фек цый ную баль-

ні цу, дзе про філь — толь кі ін фек-

цыя, скла да на... Нам трэ ба та кую 

баль ні цу су час ную па бу да ваць, 

якая, ка лі спат рэ біц ца, мо жа ў 

цэ лым пе ра хо дзіць на про філь 

ін фі цы ра ва ных», — рас тлу ма чыў 

кі раў нік го ра да. Прэ зі дэнт ухва-

ліў да лей шую пра пра цоў ку гэ та га 

пра ек та.

Наш Ар бат
Зай шла раз мо ва і пра раз-

мя шчэн не На цы я наль на га гіс та-

рыч на га му зея Бе ла ру сі ў ме жах 

ву ліц Кар ла Марк са—Кам са моль-

скай—Кі ра ва.

«Што мы бу дзем ра біць з бу-

дын кам Гіс та рыч на га му зея — бу-

дзем но вы бу ды нак у перс пек ты ве 

бу да ваць, ці гэ ты ра ман та ваць, ці 

па шы раць? Гэ та іні цы я ты ва гар-

вы кан ка ма, я га то вы да аб мер ка-

ван ня», — пра па на ваў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Ана толь Сі вак звяр нуў ува гу 

жур на ліс таў, што ву лі ца Кар ла 

Марк са ў бу ду чы м на бу дзе ста-

тус пе ша ход най.

«Ка лі гэ ты квар тал (Кар ла 

Марк са, Ле ні на, Кі ра ва, Кам са-

моль ская. — «Зв.») па сту по ва, 

спа кой на раз ві ваць пад тэ ма ты ку 

Гіс та рыч на га му зея, мы атры ма ем 

доб рую га рад скую ту рыс тыч ную 

зо ну, да якой зруч на да бі рац ца, 

дзе мож на пра гуль вац ца, мець на-

бор ка вяр няў, рэ ста ра наў. На тым 

жа ста ды ё не «Ды на ма» сён ня не-

эфек тыў на экс плу а ту ец ца ста ян-

ка для аў та ма бі ляў... Такім чы нам, 

атрым лі ва ец ца пэў ная зо на пры-

цяг нен ня. Але ёсць тыя, хто ка жа: 

да вай це бу да ваць но вы му зей. 

А ёсць стар шы ня Мін гар вы кан ка-

ма, які ка жа: да вай це ўсё ж та кі 

раз ві ваць тое, што ёсць», — рас-

тлу ма чыў жур на ліс там по гля ды 

ба коў Ана толь Сі вак. Прэ зі дэнт 

пад тры маў яго па зі цыю.

На га да ем, што пе рад пра ект-

ная да ку мен та цыя па аб' ек це 

«Бу ды нак На цы я наль на га гіс та-

рыч на га му зея Бе ла русі ў Мін ску» 

рас пра ца ва на ін сты ту там «Бел-

дзярж пра ект» па за мо ве УКБ 

Мін гар вы кан ка ма і ўзгод не на 

ле тась у чэр ве ні з улі кам па ве лі-

чэн ня агуль най пло шчы бу дынка 

з 12 да 19 ты сяч квад рат ных мет-

раў у су вя зі з не аб ход нас цю ства-

рэн ня мес цаў за хоў ван ня экс па зі-

цый му зея.

У ад па вед нас ці з да ру чэн нем 

кі раў ні ка дзяр жа вы Мін гар вы-

кан ка му не аб ход на бы ло рас-

пра ца ваць у 2018—2019 га дах 

пе рад пра ект ную і пра ект ную да-

ку мен та цыю па бу даў ніц тве На-

цы я наль на га гіс та рыч на га му зея 

Бе ла ру сі па пра спек це Пе ра мож-

цаў, пра ду гле дзеў шы вы ка ры-

стан не яго фа са да ў якас ці тэ ле- і 

кі на эк ра на.

Вя ду чыя ар хі тэк та ры Мін ска 

кан ста та ва лі, што но вы бу ды нак 

му зея бу дзе да мі на ваць над ар-

хі тэк тур на-скульп тур ным комп-

лек сам «Мінск — го рад-ге рой» і 

бу дын кам Бе ла рус ка га дзяр жаў-

на га му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай-

чын най вай ны. Пры па мян шэн ні 

вы шы ні пра ек та ва на га бу дын ка 

на 7—12 мет раў, як рэ ка мен дуе 

ар хі тэк тур ная гра мад скасць, яго 

функ цы я наль ны склад нік для раз-

мя шчэн ня му зея ста но віц ца не ак-

ту аль ным.

Бе ру чы пад ува гу сціс ну тыя 

ўмо вы для раз мя шчэн ня му зея па 

пра спек це Пе ра мож цаў і ад сут-

насць уз год не на га ва ры ян та раз-

мя шчэн ня муль ты ме дый на га эк-

ра на на фа са дзе бу дын ка му зея, 

у снеж ні 2019 го да рас пра цоў ку 

бу даў ні ча га пра ек та па аб' ек це 

пры пы ні лі (га тоў насць пра ект най 

да ку мен та цыі скла да ла 78 пра-

цэн таў).

Раз гле дзеў шы аль тэр на тыў-

ныя ва ры ян ты раз мя шчэн ня гіс та-

рыч на га му зея, Мін гар вы кан кам 

для за бес пя чэн ня мак сі маль най 

ту рыс тыч най пры ваб нас ці пра-

па нуе раз мяс ціць На цы я наль ны 

гіс та рыч ны му зей у бу дын ках 

за бу до вы, якая скла ла ся ў ме-

жах ву ліц Кар ла Марк са—Кам-

са моль скай—Кі ра ва са ства рэн-

нем комп лек су «Квар тал му зе яў» 

шля хам рэ кан струк цыі і рэ стаў-

ра цыі адмі ніст ра цый на-гас па дар-

чых бу дын каў агуль най пло шчай 

амаль 32 ты ся чы «квад ра таў».

Каб быў поў ны па ра дак
Вя до ма, кі раў нік кра і ны па ці-

ка віў ся, як стар шы ня гар вы кан-

ка ма ба чыць сі ту а цыю ў го ра дзе 

ў цэ лым.

«Я ча каю ад ця бе і пра ва-

ахоў ні каў поў на га па рад ку ў 

го ра дзе-ге роі Мін ску. Ні ў якім 

вы пад ку нель га пе ра шка джаць 

лю дзям жыць. Я так вось гля-

джу на іх: чыс цень кі, пры бра ны, 

утуль ны, зруч ны, пры го жы га-

ра док, мож на і з дзет ка мі не дзе 

пра гу ляц ца, і на ве ла да рож цы 

пра ка ціц ца, і на лы жа ро лер ную 

тра су сха дзіць, і спор там зай май-

ся — не ха чу... Але вось жа кар-

ціць ка мусь ці», — звяр нуў ува гу 

бе ла рус кі лі дар.

Па тра ба ван ні, каб у го ра дзе 

быў па ра дак, у гу тар цы з жур-

на ліс та мі Ана толь Сі вак на зваў 

на ту раль ны мі. Гэ та пер ша чар го-

вая за да ча кі раў ніц тва Мін ска. 

«Сі ту а цыя зна хо дзіц ца пад на-

шым жорст кім кант ро лем, і да лей 

бу дзе кант ра ля вац ца, і бу дуць 

пры мац ца ме ры, ра шэн ні, каб 

не да пус ціць па ру шэн няў за ка-

на даў ства. У нас ёсць зо ны, дзе 

мож на шу мець, га ва рыць, ёсць 

ра шэн не гар вы кан ка ма, якое 

для гэ та га сён ня ад во дзіць ад-

мыс ло выя мес цы, — ка лі лас ка. 

Але па ру шаць агуль ны па ра дак у 

го ра дзе — гэ та ня пра віль на», — 

упэў не ны стар шы ня Мін гар вы-

кан ка ма.

Трэ цяя лі нія — хут ка
Ана толь Сі вак так са ма па ве-

да міў жур на ліс там, што бу даў ні-

ча-ман таж ныя ра бо ты на трэ цяй 

лі ніі Мінск ага мет ра па лі тэ на бу-

дуць за вер ша ны да 3 лі пе ня. «За-

ста ец ца ня ўпэў не насць у част цы 

ад крыц ця, та му што на гэ тай лі ніі 

вы ка рыс тоў ва юц ца но выя ра шэн-

ні. Та кія эле мен ты па тра бу юць уз-

моц не най аб кат кі і на лад кі. Гэ тым 

зай ма юц ца за меж ныя пад рад чы-

кі, гра фік ра бо ты якіх у гэ ты пе ры-

яд за ле жыць ад эпі дэ мі я ла гіч най 

сі ту а цыі», — рас тлу ма чыў кі раў нік 

го ра да.

Ся род но ва ўвя дзен няў ён на-

зваў дзве ры, якія ўста наў лі ва юц-

ца на пе ро не і па він ны быць сін-

хра ні за ва ныя з дзвя ра мі ру хо ма га 

са ста ву, но вы ру хо мы са стаў, які 

пра хо дзіць аб кат ку, і спе цы яль-

ную сіс тэ му кі ра ван ня.

Ана толь Сі вак да даў, што ўсе 

праб ле мы з па стаў ка мі для вы ка-

нан ня буд ман та жу вы ра ша ныя.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«Ні ў якім вы пад ку 
нель га пе ра шка джаць лю дзям жыць»

Прэ зі дэнт і стар шы ня Мін гар вы кан ка ма аб мер ка ва лі на дзён ныя пы тан ні жыц ця бе ла рус кай ста лі цы
Пры ма ю чы з дак ла дам Ана то ля Сі ва ка, Аляк сандр Лукашэн ка 

най перш за кра нуў пы тан ні го ра да бу даў ніц тва. У пры ват нас-

ці, кі раў нік дзяр жа вы зга даў пра ўзвя дзен не шмат функ цыя-

наль на га комп лек са «Мінск-Мір». Асноў най ін вес ты цый най 

пля цоў цы ў го ра дзе Аляк сандр Лу ка шэн ка ўдзя ляе са мую 

піль ную ўва гу: «Як мне дак лад ва юць, зда ец ца, усё там схоп-

ле на, усё ідзе ў гра фі ку і гэ так да лей. Больш за ўсё мя не хва-

люе бу даў ніц тва гра мад скіх бу дын каў: фі нан са ва га цэнт ра, 

ганд лё ва-за баў ляль на га цэнт ра — та кіх, якія сён ня не пра да сі і 

хут кія гро шы не атры ма еш. Жыл лё — гэ та яс на, жыл лё доб рае 

бу ду юць, ма лай цы, але трэ ба ж зай мац ца і ас тат ні мі аб' ек та-

мі». Асаб лі ва Прэ зі дэн та ці ка вяць інф ра струк ту ра, вы ка нан не 

тэр мі наў бу даў ніц тва.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лукашэн ка пра вёў на ра ду па ар-

га ні за цыі вы со ка тэх на ла гіч най аг ра пра мыс ло вай вы твор час ці 

поў на га цык лу. Экс пар та а ры ен та ва ны і ім парт аза мя шчаль ны 

ін вес ты цый ны пра ект рэа лі зуе Бе ла рус кая на цыя наль ная бія-

тэх на ла гіч ная кар па ра цыя, пер шае ў Бе ла ру сі па доб нае прад-

пры ем ства.
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