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Ёсць пы тан ні? Тэ ле фа нуй!
Га ра чая лі нія для абі ту ры ен таў ад кры ла ся ў Мі ніс-

тэр стве аду ка цыі.

З мэ тай ака зан ня да па мо гі абі ту ры ен там, іх за кон ным 

прад стаў ні кам і ін шым за ці каў ле ным асо бам у атры ман ні 

ін фар ма цыі аб ар га ні за цыі ўступ най кам па ніі ў Мі ніс тэр-

стве аду ка цыі ў пе ры яд з 1 чэр ве ня да 19 жніў ня ар га ні-

зу ец ца ра бо та га ра чай лі ніі.

Па тэ ле фо не (017) 222 43 12 пры ма юц ца зван кі па пы-

тан нях па ступ лен ня ва ўста но вы пра фе сій на-тэх ніч най, 

ся рэд няй спе цы яль най і вы шэй шай аду ка цыі.

Рэ жым ра бо ты га ра чай лі ніі з па ня дзел ка да пят ні цы 

з 9.00 да 13.00 і з 14.00 да 18.00.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пры ём ная кам па нiяПры ём ная кам па нiя

ПРЭ ТЭН ДЭН ТАЎ 
НА СТУ ДЭНЦ КI БI ЛЕТ 

ПАМЕНЕЛА
Больш за 64 ты ся чы абi ту ры ен таў за рэ гiст ра ва ла ся 

сё ле та на цэнт ра лi за ва нае тэс цi ра ван не. Ле тась гэ та 

лiч ба бы ла боль шай — 76 888 ча ла век.
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Ён на га даў, што ў Еў ро пе за фiк са-

ва на 2,2 мiль ё на вы пад каў COVID-19, 

больш за 180 ты сяч ча ла век па мер-

ла.

— Ня гле дзя чы на тое што коль касць 

но вых вы пад каў знi зi ла ся амаль удвая 

ў па раў на ннi з кра са вi ком, ры зы кi за-

ста юц ца вы со кi мi, — пад крэс лiў экс-

перт.

Ён за ўва жыў, што ў не ка то рых кра i-

нах сi ту а цыя ста бi лi за ва ла ся, i ў якас цi 

пры кла ду пры вёў Ра сiю i Укра i ну.

— Дру гая хва ля за хва раль нас цi 

не з'яў ля ец ца не па збеж най. Але ўсё 

больш кра iн зды ма юць аб ме жа ван нi. 

Та му ёсць ры зы кi паў та рэн ня ўсплёс-

ку, ка лi не ку пi ра ваць гэ тыя ача гi, — 

па пя рэ дзiў кi раў нiк Еў ра пей ска га 

рэ гi я наль на га бю ро СА АЗ.

Ён ад зна чыў, што спра вы ў ба-

раць бе з iн фек цы яй за раз аб ста яць 

не лепш, чым у па чат ку гэ та га го да: 

па-ра ней ша му ня ма нi вак цы ны, нi спе-

цы фiч на га ля чэн ня ад COVID-19.

— Але ка лi зда рыц ца но вы ўсплёск, 

мы бу дзем лепш пад рых та ва ны, бо 

лепш ра зу ме ем вi рус, — ска заў Ханс 

Клю ге.

Ён на га даў, што эфек тыў ны мi ме-

ра мi за стаюц ца вы яў лен не i аб сле-

да ван не ўсiх па да зро ных вы пад каў i 

свое ча со вае ака зан не да па мо гi тым, 

хто мае ў ёй па трэ бу.

— Гэ ты вi рус за ста нец ца з на мi на-

доў га, па куль не з'я вiц ца вак цы на. Ро-

бяц ца вя лiз ныя на ма ган нi для яе рас-

пра цоў кi. Ка лi вак цы на з'я вiц ца, СА АЗ 

зро бiць усё, каб яна рас паў сюдж ва-

ла ся па спра вяд лi вым прын цы пе. Па-

куль усiм нам важ на быць пiль ны мi i 

па во дзiць ся бе ад каз на, — кан ста та-

ваў экс перт.

Стар шы спе цы я лiст па пы тан-

нях над звы чай ных сi ту а цый Еў ра-

пей ска га рэ гi я наль на га бю ро СА АЗ 

Кат рын СМОЛ ВУД па ве да мi ла, што ў 

пра цэ се рас пра цоў кi зна хо дзiц ца ка ля 

30 вак цын ад COVID-19, ка ля дзевяці 

пра хо дзяць клi нiч ныя вы пра ба ван нi.

— Гэ та но вы вi рус, якi ня даў на з'я-

вiў ся ў ча ла ве чай па пу ля цыi. Вя до мы 

iн шыя ка ра на вi ру сы — SARS, MERS, 

ад нак вак цы ны су праць iх не бу дуць 

дзей нi чаць на COVID-19. Важ на, каб но-

вая вак цы на бы ла да ступ ная ўсiм. I яна 

па вiн на прай сцi ўсе клi нiч ныя вы пра ба-

ван нi, каб быць бяс печ най для ча ла ве-

ка, — ад зна чы ла Кат рын Смол вуд.

Прад стаў нiк СА АЗ Iгар ПЕ РА ГI-

НЕЦ па ве да мiў, што ў не ка то рых кра-

i нах рэ гi ё на за ра зi лi ся ка ля 10-20 % 

ме ды каў. Пры гэ тым спе цы я лiст па ра iў 

не лi чыць, коль кi ме ды каў iн фi цы ра ва-

на, а гля дзець, цi ма юц ца ця пер для iх 

срод кi iн ды вi ду аль най ахо вы.

Па ста не на 3 чэр ве ня ў Бе ла ру сi за-

фiк са ва на 45 116 вы пад каў COVID-19. 

З iх 20 171 па цы ент па пра вiў ся i вы пi са-

ны, 248 хво рых з ча су рас паў сю джан ня 

iн фек цыi вы ра та ваць не ўда ло ся. Уся го 

пра ве дзе на 573 699 тэс таў. За апош нiя 

су ткi пры рост склаў 861 но вы вы па дак, 

976 па цы ен таў па пра вi лi ся, пяць — 

па мер лi, пра ве дзе ны 10 754 тэс ты.

Але на КРА ВЕЦ.

На слы ху Кi раў нiк Еў ра пей ска га рэ гi я наль на га бю ро СА АЗ:

«Гэ ты вi рус за ста нец ца з на мi на доў га»
Ка лi з'я вiц ца вак цы на ад ка ра на вi рус най iн фек цыi, не вя до ма. Але 

рас пра цоў кi яе вя дуц ца вель мi ак тыў на, у тым лi ку най леп шы мi ву чо-

ны мi i вя ду чы мi фарм кам па нi я мi. Дру гая хва ля ўспыш кi за хвор ван ня 

не з'яў ля ец ца не па збеж най, але, улiч ва ю чы той факт, што ўсё больш 

кра iн па чы наюць  зды маць ка ран цiн ныя аб ме жа ван нi, вы клю чаць но-

вы ўсплёск за хвор ван ня нель га. Пра гэ та па ве да мiў Ды рэк тар Еў ра-

пей ска га рэ гi я наль на га бю ро Су свет най ар га нi за цыi ахо вы зда роўя 

(СА АЗ) Ханс КЛЮ ГЕ.

ПЕ РА ВА ГА — ЭЛЕКТ РОН НЫМ 
БI ЛЕ ТАМ

З 15 чэр ве ня iн тэр нэт-рэ сур poezd.rw.by спы няе ра-

бо ту.

На афi цый ным сай це Бе ла рус кай чы гун кi ў адзi ным раз-

дзе ле «Па слу гi па са жы рам» (pass.rw.by) за пяць ме ся цаў 

аформ ле на ка ля 351 ты ся чы пра яз ных да ку мен таў (бi ле-

таў), а так са ма ў ма бiль ным да дат ку «БЧ. Мой цяг нiк» на-

бы та амаль 179 ты сяч бi ле таў на цяг нi кi з ну ма ра ва ны мi 

мес ца мi.

З ука ра нен нем Бе ла рус кай чы гун кай но вых рэ сур саў 

па про да жы пра яз ных да ку мен таў у па са жы раў з'я вi ла ся 

маг чы масць на бы ваць элект рон ныя квiт кi на цяг нi кi рэ гi я-

наль ных лi нiй эка ном-кла са i га рад скiх лi нiй (з не ну ма ра ва-

ны мi мес ца мi). Так, за пяць ме ся цаў гэ та га го да ў адзi ным 

раз дзе ле «Па слу гi па са жы рам» i ма бiль ным да дат ку «БЧ. 

Мой цяг нiк» на гэ тыя цяг нi кi рэа лi за ва на больш за 152 ты-

сячы элект рон ных бi ле таў.

Асаб лi вас цю раз дзе ла «Па слу гi па са жы рам» з'яў ля ец ца 

маг чы масць афарм лен ня пра яз ных да ку мен таў не па срэд на 

пры пра гля дзе рас кла ду без не аб ход нас цi пе ра клю чэн ня на 

iн шыя рэ сур сы. Сайт адап та ва ны для вы ка ры стан ня як на 

ста цы я нар ных, так i ма бiль ных пры ла дах. Абод ва рэ сур сы 

пад трым лi ва юць рус кую, бе ла рус кую i анг лiй скую мо вы.

Афi цый ны ма бiль ны да да так Бе ла рус кай чы гун кi «БЧ. Мой 

цяг нiк» да ступ ны для бяс плат най за пам поў кi ка рыс таль нi кам 

смарт фо наў i план шэ таў на плат фор мах Android i iOS.

З улi кам па шы рэн ня маг чы мас цi вы ка ры стан ня су час ных 

iн тэр нэт-сэр вi саў па рэа лi за цыi элект рон ных бi ле таў на Бе-

ла рус кай чы гун цы з 15 чэр ве ня iн тэр нэт-рэ сурс poezd.rw.by 

спы няе сваю ра бо ту, па ве да мi лi ў прэс-цэнт ры ма гiст ра лi.

Для ўва хо ду ў адзi ны раз дзел «Па слу гi па са жы рам» i 

ма бiль ны да да так «БЧ. Мой цяг нiк» ка рыс таль нi кам, ра ней 

за рэ гiст ра ва ным на сай це poezd.rw.by, не аб ход на вы ка-

рыс тоў ваць рэ гiст ра цый ныя да дзе ныя свай го ўлi ко ва га 

за пi су.

ПРЫ РАС ТА ЮЦЬ КI ЛА МЕТ РЫ 
ЛЯС НЫХ ДА РОГ

Ле са гас па дар чыя ўста но вы пра цяг ва юць iн вес та ваць 

срод кi ў па шы рэн не да рож най сет кi. Так, толь кi з па-

чат ку го да па бу да ва ны i ўве дзе ны ў экс плу а та цыю 

пяць ле са гас па дар чых да рог агуль най пра цяг лас цю 

ка ля 25 кi ла мет раў. Пла ну ец ца, што да кан ца го да 

бу дзе па бу да ва на яшчэ 14 аб' ек таў. Та кiм чы нам, да 

кан ца 2020 го да ў экс плу а та цыю бу дзе ўве дзе на не 

менш за 100 кi ла мет раў ле са гас па дар чых да рог.

Як ад зна чы лi ў Мi нiс тэр стве ляс ной гас па дар кi, аб' ёмы 

бу даў нiц тва ле са гас па дар чых да рог рэ гу лю юц ца дзе ю чай 

дзяр жаў най пра гра май «Бе ла рус кi лес». Па ве лi чэн не пра-

цяг лас цi транс парт най сет кi ў ле се аб умоў ле на не аб ход-

нас цю асва ен ня раз лi ко вай ле са се кi, якая што год па вя лiч -

ва ец ца, свое ча со ва га пра вя дзен ня ле са ад наў лен чых ра бот 

i ме ра пры ем стваў па ба раць бе з хва ро ба мi i шкод нi ка мi 

ле су, лiк вi да цыi ляс ных па жа раў.

Так, толь кi за апош нiя дзе сяць га доў i толь кi сi ла мi ляс-

га саў у кра i не пра кла дзе на ка ля ты ся чы кi ла мет раў ле-

са гас па дар чых да рог. Па вы нi ках гэ тай пя цi год кi (2016—

2020 гг.) у экс плу а та цыю па вiн на быць уве дзе на не менш за 

500 кi ла мет раў.

У 2020 го дзе но выя ле са гас па дар чыя да ро гi ўжо з'я вi лi ся 

ў Па лес кiм, Целя хан скiм, Верх ня дзвiн скiм, Ушац кiм i Чэ-

ры каў скiм ляс га сах. Да кан ца го да най боль шая коль касць 

но вых аб' ек таў з'я вiц ца ў Вi цеб скай воб лас цi, дзе бу дзе 

ўве дзе на ў экс плу а та цыю сем ле са гас па дар чых да рог.

КАБ ВЫ ВЕЗ ЦI БОМ БУ, 
ЛЕС НI КI РА БI ЛI ПРА СЕ КУ

93 авiя бом бы з па чат ку гэ та га го да абяс шко дзi лi са-

пё ры ўнут ра ных вой скаў МУС. Як па ве да мi ла прэс-

служ ба мi нiс тэр ства, толь кi ў кан цы мi ну ла га тыд ня 

за су ткi яны знi шчы лi 16 та кiх вы бу хо ва не бяс печ ных 

зна хо дак роз на га ка лiб ру.

Пад час ачыст кi ра бо чых зон двух авiя цый ных па лi го наў 

на Брэст чы не i Гро дзен шчы не вай скоў цы вы явi лi бо еп ры-

па сы, якiя не ра за рва лi ся. Са пёр на-пi ра тэх нiч ныя гру пы 

во iн скiх час цей 5526 i 5522, аб сле да ваў шы тэ ры то рыю, 

абяс шко дзi лi 14 авiя бом баў.

У гэ ты ж дзень у Го ме лi на пра спек це Каст рыч нi ка пры 

пра вя дзен нi зем ля ных ра бот по бач з дзi ця чай пля цоў кай 

смя рот ны прад мет каў шом вы няў на па верх ню эк ска ва тар. 

На мес ца пры бы лi са пё ры во iн скай час цi 5525, яны вы вез-

лi i падарвалі авiя бом бу ФАБ-50 ча соў Вя лi кай Ай чын най 

вай ны на па лi го не.

Для знi шчэн ня ня мец кай авiя цый най бом бы ча соў вай-

ны SD-500 у Жло бiн скiм ра ё не не да лё ка ад па сёл ка Вiр скi 

прый шло ся пра во дзiць цэ лую апе ра цыю.

Бо еп ры пас знай шлi лес нi кi. Ён тыр чаў з зям лi амаль 

за 100 мет раў ад чы гу нач на га па лат на, якое пра хо дзi ла 

по бач. Ка лi са пё ры ўнут ра ных вой скаў па ды ма лi бом бу з 

зям лi, грунт па чаў iн тэн сiў на пра ся даць i аб валь вац ца, яму 

за тап лi ва ла ва да.

Ста ла яс на, што сва i мi сi ла мi ўруч ную пад няць яе не 

атры ма ец ца. Транс парт жа да мес ца вы яў лен ня бом бы 

па да гнаць бы ло не маг чы ма: ва кол лес i баг нiс тая мяс цо-

васць.

На да па мо гу вай скоў цам прый шлi ўсе тыя ж лес нi кi. На 

пра ця гу ча ты рох га дзiн яны ра бi лi пра се ку для пра ез ду 

транс пар ту, па якой змог да брац ца толь кi фран таль ны па-

груз чык мяс цо вай бу даў нi чай ар га нi за цыi. Ме на вi та з яго 

да па мо гай, пры ма ца ваў шы да каў ша ра мя нi, бом бу ўда ло ся 

да стаць з зям лi, вы вез цi з ле су, а пас ля знi шчыць.

984 ЛIТ РЫ БРА ГI Ў ДО МЕ
Усё — для «аса бiс та га ка ры стан ня».

Су пра цоў нi кi Iў еў ска га РА УС пра во дзi лi рэй да выя ме ра-

пры ем ствы па спы нен нi вы твор час цi са ма го ну. Мi лi цы я не ры 

зна хо дзi лi ся ў вёс цы За бер. У гэ тым на се ле ным пунк це 

пра жы вае ня шмат лю дзей i мно гiя да мы за кi ну тыя. Ме на-

вi та та кiя бу дын кi i цi ка вi лi пра ва ахоў нi каў.

У хо дзе рэй ду су пра цоў нi кi мi лi цыi на ве да лi за кi ну ты 

дом i вы явi лi там 42-га до вую жан чы ну, а так са ма 984 лiт-

ры са ма гон най бра гi. Са ма гон ны апа рат на мес цы не быў 

зной дзе ны. Пры гу тар цы гра ма дзян ка ска за ла, што ўсё 

гэ та пры зна ча ла ся для аса бiс та га ка ры стан ня, па ве дам ляе 

ад дзя лен не iн фар ма цыi i гра мад скiх су вя зяў УУС Грод нен-

ска га абл вы кан ка ма.

На да дзе ны мо мант пра во дзiц ца пра вер ка, бра га 

бы ла знi шча на. Ра ней гра ма дзян ка не пры цяг ва ла ся да 

ад каз нас цi за па доб нае па ру шэн не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Са мы мi ма са вы мi дыс-

цып лi на мi на ЦТ ста нуць 

тра ды цый на рус кая мо ва i 

ма тэ ма ты ка. Рус кую мо ву 

па жа да лi зда ваць 52 660 ча-

ла век, ма тэ ма ты ку — 34 805. 

На бе ла рус кую мо ву афор мi-

лi про пус кi 18 606 ча ла век. 

Не ка то рыя абi ту ры ен ты бу-

дуць зда ваць i рус кую, i бе-

ла рус кую мо ву. Та кое пра ва 

ў iх ёсць: ка лi ма ла дыя лю дзi 

дак лад на вы зна чы лi ся з про-

фi лем сва ёй бу ду чай спе-

цы яль нас цi, то яны мо гуць 

зда ваць для пад стра хоў кi 

дзве дзяр жаў ныя мо вы, каб 

по тым вы браць сер ты фi кат 

з больш вы со кi мi ба ла мi. 

Уся го на ЦТ да зва ля ец ца 

зда ваць ча ты ры прад ме ты. 

У ся рэд нiм на ад на го абi-

ту ры ен та сё ле та пры па дае 

3,38 тэс та. Анг лiй скую мо ву, 

да рэ чы, збi ра юц ца зда ваць 

23 549 ча ла век, та кiм чы нам, 

мож на мер ка ваць, што эка-

на мiч ны про фiль пад рых тоў-

кi ў мо ла дзi па-ра ней ша му 

за па тра ба ва ны.

Рэ гiст ра цыя ўдзель нi каў 

ЦТ пра хо дзi ла з 2 мая да 

1 чэр ве ня з вы ка ры стан нем 

аў та ма ты за ва най iн фар ма-

цый най сiс тэ мы «Агуль на-

рэс пуб лi кан скi банк да ных 

удзель нi каў цэнт ра лi за ва на-

га тэс цi ра ван ня» па прын цы-

пе ад на го акна. Абi ту ры ент 

мог за рэ гiст ра вац ца для пра-

хо джан ня ЦТ у лю бым з пунк-

таў пра вя дзен ня тэс цi ра ван-

ня па ўсёй кра i не. За меж нi кi i 

гра ма дзя не Бе ла ру сi, якiя па-

ста ян на пра жы ва юць на тэ-

ры то рыi за меж ных дзяр жаў, 

ме лi маг чы масць за рэ гiст ра-

вац ца з да па мо гай паш то вай 

су вя зi. Ка лi ў абi ту ры ен таў з 

уваж лi вых пры чын не бы ло 

маг чы мас цi за рэ гiст ра вац ца 

для ўдзе лу ў ЦТ са ма стой на, 

гэ та маг лi зра бiць iх за кон-

ныя прад стаў нi кi.

У су вя зi з эпi дэ мi я ла гiч най 

аб ста ноў кай сё ле та змя нiў ся 

па ра дак рэ гiст ра цыi. У пры-

ват нас цi, абi ту ры ен ты за паў-

ня лi за яву ў элект рон ным вы-

гля дзе i ад праў ля лi яе з аса-

бiс та га элект рон на га ад ра са 

на ад рас элект рон най пош ты 

абра на га пунк та рэ гiст ра цыi. 

Атры маў шы на пош ту аса бiс-

ты ра ху нак, абi ту ры ент па вi-

нен быў унес цi пла ту за пры-

ём i афарм лен не да ку мен таў 

для ўдзе лу ў ЦТ праз сiс тэ му 

«Раз лiк» (АРIП) (за вы клю-

чэн нем iль гот най ка тэ го рыi 

гра ма дзян).

Быў так са ма ар га нi за-

ван ы па пя рэд нi за пiс для 

вы зна чэн ня да ты i ча су 

на вед ван ня пунк та рэ гiст-

ра цыi абi ту ры ен там. Усю 

не аб ход ную iн фар ма цыю 

абi ту ры ен ты атрым лi ва-

лi па элект рон най по шце 

аль бо маг лi азна ё мiц ца

з ёй на сай це пунк та рэ гiст-

ра цыi. Ва ўста ноў ле ныя для 

абi ту ры ен та тэр мi ны пас ля 

ўня сен ня пла ты i афарм лен-

ня да ку мен таў абi ту ры ент 

па вi нен быў пры быць у пункт 

рэ гiст ра цыi, каб за браць про-

пуск на ЦТ. У кож ным пунк це 

рэ гiст ра цыi пра ца ва ла га ра-

чая лi нiя для iн фар ма цый най 

пад трым кi абi ту ры ен таў, якiя 

ма юць скла да нас цi ў пра вя-

дзен нi па пя рэд няй элект рон-

най рэ гiст ра цыi, а так са ма 

па iн шых пы тан нях.

На дзея НI КА ЛА Е ВА.
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