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У МА ЛІ НАЎ КУ — НА МЕТ РО
Сён ня па він на ад крыц ца но вая стан цыя Мінск ага мет-
ра па лі тэ на «Ма лі наў ка»: пер шы цяг нік, як пла ну ец ца, 
ад пра віц ца з яе ў 15.00.

Но вая стан цыя па бу да ва на на пе ра ся чэн ні пра спек та Дзяр-
жын ска га і ву лі цы Ясе ні на по бач з мік ра ра ё на мі Ма лі наў ка і 
Бры ле ві чы. Яна ста не кан чат ко вым пры пын кам пер шай — 
Мас коў скай — лі ніі мет ро. Пер ша па чат ко ва ад крыць гэ тую 
стан цыю пла на ва ла ся сё ле та ў каст рыч ні ку, але мет ра бу даў-
цам па ста ві лі за да чу мак сі маль на ска ра ціць гэ тыя тэр мі ны.

Но вая стан цыя раз лі ча на на па са жы ра па ток ад 20 ты сяч 
ча ла век за су ткі. Ра зам з яе ад крыц цём бу дуць уве дзе ны 
ў экс плу а та цыю яшчэ пяць ру хо мых са ста ваў, да дат ко ва 
за куп ле ных мет ра па лі тэ нам. Кож ны — з пя ці ва го наў. Ар хі-
тэк тур нае аб ліч ча «Ма лі наў кі» ўяў ляе са бой уста ноў ле ныя 
на пу ця вых сце нах па нэ лі са сты лі за ва ны мі вы ява мі кус тоў 
ма лі ны, на плат фор ме — ка лон з вы ява мі дрэў. Ка ля ро вая 
га ма ў ін тэр' еры — зя лё ныя і свет лыя фіс таш ка выя то ны.

На стан цыі ўста ноў ле ны ліф ты. Па кой да гля ду мае рэнт-
ге на гра фіч ны ска нер для пра вер кі ба га жу па са жы раў. Та кія 
па коі па куль ёсць толь кі на ся мі стан цы ях мет ра па лі тэ на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БАН КАЎ СКІЯ КАРТ КІ АБА НЕ НТАЎ МТС — 
ПАД АБА РО НАЙ

Ан лайн-ма га зін МТС стаў пер шай вір ту аль най пля-
цоў кай, дзе рэа лі за ва ны пра ект па апла це та ва раў 
з да па мо гай бан каў скай карт кі без уво ду сак рэт ных 
да ных свай го карт-ра хун ку.

М-бан кінг — гэ та сэр віс, які ця пер мо жа вы ка рыс тоў вац ца 
для апла ты та ва раў па бан каў скай карт цы ў ін тэр нэт-ма га зі-
нах. Пры гэ тым для здзяйс нен ня па куп кі ка рыс таль ні ку да-
стат ко ва ўвес ці ну мар ма біль на га тэ ле фо на, на які за рэ гіст-
ра ва ны М-бан кінг. Сіс тэ ма ад праў ляе на зга да ны клі ен там 
ну мар тэ ле фо на за пыт для па цвяр джэн ня пла ця жу. Пас ля 
атры ман ня па цвяр джэн ня гро шы спіс ва юц ца з карт кі, да якой 
пры вя за ны гэ ты ну мар тэ ле фо на. Та кім чы нам, па куп нік пры 
апла це та ва ру ўво дзіць мі ні мум ін фар ма цыі і «не за свеч вае» 
ў ін тэр нэ це ну мар і ін шыя да ныя сва ёй бан каў скай карт кі.

«Но вая сіс тэ ма апла ты праз ма біль ны ну мар па ўзроў ні 
бяс пе кі знач на пе ра ўзы хо дзіць тра ды цый ны спо саб на быц ця 
та ва раў у ін тэр нэ це, у пер шую чар гу та му, што да ныя бан каў-
скай кар ты клі ен та на дзей на аба ро не ны і ні дзе не фі гу ру юць, 
Акра мя та го, М-бан кінг — больш прос ты і хут кі спо саб апла ты 
ў ан лайн-ма га зі не», — ад зна чае на чаль нік упраў лен ня па раз-
віц ці сіс тэ мы пры ёму пла ця жоў МТС Дзміт рый Па ме лаў.

Ка рыс тац ца но вай па слу гай мож на з да па мо гай смарт-
фо на і ўста ноў ле на га ма біль на га да дат ку «М-Belarusbank». 
М-бан кінг да ступ ны як для тры маль ні каў кар так Бе ла рус бан-
ка, так і для ўла даль ні каў кар так ін шых бан каў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 

ЛЕ ТА ПА ЧА ЛО СЯ З ЗА ЛЕ ВЫ
Пер шы лет ні дзень у ста лі цы прай шоў пад зна кам 
моц на га даж джу.

У вы ні ку на 14 участ ках да рог ад бы ло ся пад тап лен не 
глы бі нёй да 40 сан ты мет раў і спы нен не ру ху транс пар ту. 
Част ко ва — ад 20 хві лін да 2 га дзін 40 хві лін — аб мя жоў ваў ся 
рух 33 тра лей бус ных і 25 аў то бус ных марш ру таў.

Так са ма, па вод ле ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства па над звы-
чай ных сі ту а цы ях, бы лі пад топ ле ны пяць пры ват ных до ма-
ўла дан няў (да ад на го мет ра на пло шчы ў адзін гек тар) па 
Ганд лё вым за вул ку, пад ва лы бу дын каў па ву лі цах Ка ра ля 
і Сла бад ской. З пры ват на га жы ло га до ма па Ганд лё вым 
за вул ку вы ра та валь ні кі эва ку і ра ва лі двух дзе так. З зо ны 
пад тап лен ня па ву лі цы Ясе ні на бы лі ад бук сі ра ва ны два аў-
та ма бі лі.

Акра мя та го, у су бо ту моц ны на валь ніч ны фронт з па ры-
ва мі да 20 мет раў за се кун ду прай шоў у Го рац кім ра ё не Ма гі-
лёў скай воб лас ці. У вы ні ку бы лі па шко джа ны шы фер ныя да хі 
двух жы лых да моў, двух вы твор чых і 16 сель ска гас па дар чых 
бу дын каў у двух на се ле ных пунк тах. Ні хто не па цяр пеў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КАП РЫЗ НЫ МАЙ, ВІЛЬ ГОТ НЫ ЧЭР ВЕНЬ...
На Брэст чы не з-за пра ліў ных даж джоў цер пяць стра-
ты вяс коў цы, дач ні кі, сель гас прад пры ем ствы. У мі ну-
лай дэ ка дзе гра дам па бі ла шмат па се ваў у Ка мя нец-
кім, Брэсц кім, Ган ца віц кім, Іва цэ віц кім, Пін скім ра ё нах. 
29 мая пас ля моц на га ліў ня ака за лі ся за топ ле ны мі 
не каль кі ву ліц пры ват на га сек та ра брэсц ка га мік ра-
ра ё на Вуль ка.

За дзе сяць дзён, з 19 па 29 мая, у Дра гі чын скім ра ё не 
вы па ла амаль дзве нор мы апад каў. У та кіх умо вах не толь кі 
на рых тоў ваць кар мы над звы чай скла да на, на ват па свіць жы-
вё лу — цэ лая праб ле ма. На па шах утва ры лі ся цэ лыя азё ры 
ва ды. До гляд па се ваў вес ці ста ла прак тыч на не маг чы ма: 
ні я кая тэх ні ка не зой дзе на цэ лы шэ раг па лет каў Бя ро заў-
ска га, Іва цэ віц ка га, Ка мя нец ка га ра ё наў. Па куль што стра ты 
па се ваў спе цы я ліс ты па пя рэд не ацэнь ва юць у 5-7 пра цэн таў. 
Ця пер усё за ле жыць ад чэр ве ня. Ка лі даж джы спы няц ца, ва-
да хут ка сы дзе з па лёў. Дзе-ні дзе мож на бу дзе вы ра та ваць 
пад топ ле ныя сель гас куль ту ры, у ін шых мес цах — пе ра се яць. 
На гэ та і раз ліч ва юць зем ля ро бы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

І ПОМ НІК КНЯ ЗЮ АЛЬ ГЕР ДУ
У Ві цеб ску пла ну ец ца ўста на віць пом нік кня зю Аль-
гер ду. Па ста мент для скульп ту ры зра бі лі не каль кі 
га доў та му не да лё ка ад сім ва ла го ра да — бу дын ка 
ра ту шы.

Пад час праў лен ня кня зя ў XІV ста год дзі Ві цебск стаў моц-
ным го ра дам у ва ен ным і ганд лё вым пла не. Кня жыў Аль герд 
у Ві цеб ску чвэрць ста год дзя. Уз мац ніў за мкі, бу да ваў і пе-
ра бу доў ваў хра мы. Ад крыц цё пом ні ка ста не ад ной са зна-
ка вых па дзей у го ра дзе, які ў гэ тыя дні ак тыў на рых ту ец ца 
да свят ка ван ня 1040-й га да ві ны за сна ван ня і 70-й га да ві ны 
вы зва лен ня ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

— Ад крыц цё пом ні ка Аль гер ду за пла на ва на на 27 чэр ве-
ня. У рам ках Дня го ра да ся род ін шых ме ра пры ем стваў — ва-
ен на-гіс та рыч нае тэ ат ра лі за ва нае прад стаў лен не, ад крыц-
цё ме ма ры яль най дош кі зна ка мі та му сы ну ві цеб скай зям лі 
Мар ку Фрад кі ну, кам па зі та ру, на род на му ар тыс ту СССР 
у го нар 100-й га да ві ны з дня на ра джэн ня, ак цыі для ўсёй 
сям'і, для мо ла дзі, — па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
ў гар вы кан ка ме.

У чэр ве ні ў аб лас ным цэнт ры прой дуць тра ды цый ныя між-
на род ныя Ша га лаў скія чы тан ні, ад кры ец ца ці ка вая вы ста ва 
«Сак рэ ты дру ка ва най ма шын кі», пры све ча ная 25-й га да ві не 
вы ва ду са вец кіх вой скаў з Аф га ні ста на.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ІК РА З-ПАД КРЫ СА
У Мін ску су пра цоў ні кі пад раз дзя лен няў па ба раць бе 
з эка на міч ны мі зла чын ства мі ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 
кан фіс ка ва лі буй ную пар тыю кант ра банд най ік ры і 
мо рап ра дук таў.

Гэ та, у пры ват нас ці, чор ная і чыр во ная ік ра, мя са кра ба, 
пя чон ка трас кі, фа са ва ныя мар скія во да рас ці на су му звыш 
870 міль ё наў руб лёў, якія не ле галь на ўво зі лі ся ў кра і ну. Прад-
пры маль ны гра ма дзя нін Азер бай джа на, які пра жы ваў у Мін-
ску, ар га ні за ваў па стаў ку мар скіх да лі ка тэ саў, як мяр ку ец ца, 
з Ра сіі. Пад склад ское па мяш кан не быў пе ра аб ста ля ва ны 
га раж, які аран да ваў ся ў ста лі цы. Тут ва ўмо вах, да лё кіх 
ад са ні тар ных стан дар таў, і за хоў ва ла ся пра дук цыя. Та вар 
азер бай джа нец рэа лі зоў ваў на ста ліч ных рын ках.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Іг на ра ван не гэ тай пра піс-
ной іс ці ны мно гі мі сель гас-
прад пры ем ства мі — ад на з 
га лоў ных пры чын та го, што 
вя ліз ныя срод кі, укла дзе-
ныя ў су час ныя ма лоч на та-
вар ныя фер мы і комп лек сы, 
па куль не да юць на леж най 
ад да чы. Гэ тае пы тан не бы-
ло клю ча вым пад час ка ле гіі 
Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант-
ро лю Гро дзен скай воб лас-
ці, якая ад бы ла ся ў бу дын ку 
абл вы кан ка ма з удзе лам кі-
ру ю чых ра бот ні каў улад най 
«вер ты ка лі».

Воб ласць не вы ка на ла ле-
таш няе за дан не па вы твор час ці 
ма ла ка, ды і сё ле та ў пер шым 
квар та ле склад ва ец ца не спры-
яль ная сі ту а цыя: ся рэд ні ўдой ад 
ка ро вы — 1192 кг, што на 32 кг 
менш за ле таш ні ўзро вень. Пры 
гэ тым ад на з пры чын — ніз кая 
эфек тыў насць ра бо ты су час ных 
ма лоч на та вар ных аб' ек таў. Так, 
ёсць лі да ры, у якіх мож на па ву-
чыц ца гра мат на му гас па да ран ню, 
ка лі за тра ты ў но выя тэх на ло гіі 
акуп ля юц ца на леж ны мі аб' ёма мі 
вы са ка я кас най пра дук цыі (на-

прык лад, у сель гас ка а пе ра ты ве 
«Свіс лач» Гро дзен ска га ра ё на ця-
пер ка ро вы да юць што дзён на па 
24 літ ры ма ла ка, і яго рэн та бель-
насць пе ра вы шае 70%). Ра зам з 
тым, толь кі на трох з сям нац ца ці 
фер маў, па бу да ва ных згод на з 
прэ зі дэнц кім Ука зам № 332, за-
бяс пе ча ны ўдой на ка ро ву 7000 
кг за год, што пра ду гледж ва ла ся 
пра ек та мі. А 5 аб' ек таў на ват не 
вый шлі на ўзро вень 2012 го да. На 
не ка то рых но вых фер мах атрым-
лі ва юць пра дук цыі менш, чым у 
ся рэд нім па воб лас ці.

На ка ле гіі Ка мі тэ та дзярж кант-
ро лю Гро дзен скай воб лас ці ад зна-
ча ла ся, што но выя комп лек сы не 
заў сё ды як след асна шча юц ца. 
Не ка то рыя бы лі за пу шча ны ў экс-
плу а та цыю без пра фі лак то ры яў 
для ця лят, а 12 да іль ных уста-
но вак бе ла рус кай вы твор час ці з 
са ма га па чат ку не ме лі кам п'ю-
тар на га ўлі ку. З інша га бо ку, ёсць 
фак ты, ка лі фер мы кам п'ю та ра мі 
за бяс пе ча ны, але тыя... не пра цу-
юць. Аль бо раз бу ра ец ца ня даў на 
па бу да ва нае — ся наж ныя тран-
шэі, пад ло гі, ага ро джы...

А асноў ны «біч» — гэ та не дас-
ка на ласць кар ма вой ба зы ма лоч-

най га лі ны, не вы ка нан не тэх на-
ла гіч ных рэ жы маў вы твор час ці 
кар моў і, ад па вед на, іх дэ фі цыт па 
струк ту ры і якас ці. Ад сюль — пра-
ва лы і па коль кас ных, і па якас ных 
па каз чы ках атры ма на га ма ла ка, 
а так са ма хва ро бы жы вё лы, якія 
пры вод зяць да рос ту яе па дзя жу. 
Пры гэ тым, зда ра ец ца, пра лі кі ў 
ар га ні за цыі ра бо ты ха ва юц ца за 
пры піс ка мі на рых та ва ных кар моў, 
ёсць і фак ты ўтой ван ня па дзя жу 
жы вё лы.

Ці не паў то рац ца хі бы з на рых-
тоў кай кар моў і сё ле та? Па вод ле 
ін фар ма цыі ка мі тэ та па сель скай 
гас па дар цы і хар ча ван ні Гро дзен-
ска га абл вы кан ка ма, з удзе лам 
спе цы я ліс таў ве тэ ры нар най служ-
бы на ла джа ны стро гі кант роль, каб 
пры за клад цы кар ма мі лі та раль на 

кож най тран шэі вы кон ва лі ся ўсе не-
аб ход ныя па тра ба ван ні. Усё рас пі са-
на, што і ка му трэ ба ра біць — толь кі 
вы кон вай. А не ха пае ве даў — дай 
за яў ку на абу чэн не кад раў і атры-
май да па мо гу ад во пыт ных ка лег. 
Ад нак і сён ня пры на рых тоў цы кар-
моў ужо вы яў ле ны фак ты без гас-
па дар час ці. Аль бо тран шэя як след 
не ўтрам ба ва на — з пе ра вы шэн нем 
не аб ход най тэм пе ра ту ры за кла дзе-
най ма сы (і толь кі пас ля ўмя шан ня 
пра вя ра ю чых на во дзіц ца па ра дак). 
Аль бо ва да ме ры не да юць дак лад-
ных звес так аб віль гот нас ных па каз-
чы ках зя лё най ма сы...

Якіх яшчэ ар гу мен таў не ха пае 
для ра зу мен ня, што кар мы ў жы-
вё ла га доў лі — гэ та ас но ва ўся го? 
Ня ўжо толь кі больш стро гіх мер 
ад каз нас ці? Ха ця не па да лёк, у 
тых жа са мых умо вах пра цу юць 
гас па дар кі, ку ды не трэ ба ехаць 
кант ра лё рам, каб пра са чыць за 
пра віль нас цю тэх на ло гій на рых тоў-
кі і вы ка ры стан ня кар моў. Бо там 
ра зу ме юць: як жы вё лу на кор міш 
— так ад яе і атры ма еш. А ад сюль і 
эка но мі ка сель гас прад пры ем ства, 
і за роб кі лю дзей. 

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

ЯК ЖЫ ВЁ ЛУ НА КОР МІШ — 
ТАК АД ЯЕ І АТРЫ МА ЕШ

АПК: праб ле мы і ра шэн ніАПК: праб ле мы і ра шэн ні  ��

Ёсць фак ты, ка лі фер мы 
кам п'ю та ра мі за бяс пе ча ны, 
але тыя... не пра цу юць. 
Аль бо раз бу ра ец ца 
ня даў на па бу да ва нае — 
ся наж ныя тран шэі, пад ло гі, 
ага ро джы...

У мі ну лую су бо ту пер шы 
па верх мінск ага ганд лё-

ва га цэнт ра «Ста лі ца» на 
ўвесь дзень стаў пля цоў-

кай для баў лен ня ча су 
ай чын ны мі ама та ра мі 

кі берс пор ту. Тут пра хо-
дзіў фі нал буй ней ша га 

на тэ ры то рыі СНД кі бер-
фес ты ва лю TechLabs Cup, 

ар га ні за ва на га пар та лам 
Techlabs.pro і Бе ла рус кім 
рэс пуб лі кан скім са юзам 

мо ла дзі. Га лоў ным ме ра-
пры ем ствам у ме жах фо-
ру му ста лі спа бор ніц твы 

па Dota 2 — кам п'ю тар най 
гуль ні ў жан ры ка манд най 
стра тэ гіі. У фі на ле ўдзель-

ні ча лі ча ты ры ка ман ды: 
ра сій скія Vіrtus.pro, Dt168 

і Relax, а так са ма бе ла рус-
кая Power Rangers.

Спа бор ніц твы пра хо дзі лі па 
куб ка вай сіс тэ ме ў фар ма це Best 
of Three: пе ра мож цам па ры ста-
на ві ла ся ка ман да, якая вый гра ла 
два з трох раў ндаў су праць ста ян-
ня. У пер шым паў фі на ле су стра-
ка лі ся Vіrtus.pro і Dt168. З лі кам 
2:1 пе ра мо гу атры ма лі хлоп цы 
з Vіrtus.pro. У дру гой гуль ні бе-
ла ру сы з Power Rangers зра бі лі 
«кам бэк»: пас ля па ра жэн ня ў 
пер шым раў ндзе хлоп цы са бра-
лі ся і пад ава цыі пуб лі кі двой чы 
атры ма лі па ач ку. Та кім чы нам, 
лік стаў 2:1, і бе ла ру сы ака за лі ся 
ў фі на ле. За ключ ная гуль ня тур-
ні ру па між Power Rangers і Vіrtus.
pro атры ма ла ся не та кой за хап-
ляль най, але вель мі ра дас най для 
на шых ба лель шчы каў: бе ла ру сы 
не па кі ну лі ні я кіх шан цаў ра сі я нам 
і пе ра маг лі ў абод вух раў ндах — 
2:0. У якас ці пры за Power Rangers 

атры ма лі ку бак TechLabs, а так-
са ма чэк на 5 ты сяч до ла раў.

Акра мя асноў ных спа бор ніц-
тваў па Dota 2, на пер шым па вер-
се ГЦ «Ста лі ца» пра хо дзіў ама-
тар скі чэм пі я нат па шу та ры Quake 
Lіve, удзел у якім мог узяць кож ны 
ах вот ны, а так са ма па ка заль ны 
тур нір па гуль ні C.H.A.O.S — сі му-
ля та ры вер та лё таў для ма біль ных 
пры лад. Пе ра мож цы ама тар скіх 
кон кур саў атры ма лі ў па да ру нак 
план шэ ты і смарт фо ны ад спон-
са раў фес ты ва лю. У пе ра пын ках 
па між мат ча мі па Dota 2 пра во-
дзі лі ся кон кур сы і ся род гле да-
чоў. Най леп шыя знаў цы гіс то рыі 
фес ты ва лю, да сяг нен няў ка манд 
і кі берс пор ту атрым лі ва лі ў якас ці 
пры зоў гей мер скую ат ры бу ты ку.

У рам ках фес ты ва лю ад бы ло-
ся ўзна га родж ван не най леп шых 
ва лан цё раў БРСМ, якія ўдзель ні-

ча лі ў ме ра пры ем ствах чэм пі я на-
ту све ту па ха кеі 2014 г.

Пас ля за вяр шэн ня TechLabs 
Cup з вус наў сак ра та ра ЦК 
БРСМ Дзміт рыя ВА РА НЮ КА 
пра гу ча ла ін фар ма цыя аб тым, 
што да кан ца гэ та га го да ў Бе-
ла ру сі пла ну ец ца ства рыць фе-
дэ ра цыю кі берс пор ту.

— Гуль ня — гэ та пра ца для 
моз га, як шах ма ты, — ад зна чыў 
Дзміт рый Ва ра нюк. — Тут так са-
ма не аб ход на ўмець пры маць ра-
шэн ні, рас пра цоў ваць стра тэ гію. 
Толь кі ў шах ма тах 16 фі гур, а тут 
— 150. Гэ та вель мі ін тэ ле кту аль ны 
пра цэс. Акра мя та го, па тра бу ец ца 
ўмен не пра ца ваць у ка ман дзе.

На ступ ны кі бер фес ты валь 
TechLabs Cup BY Season 4 прой-
дзе ў ста ліч ным Па ла цы спор ту ў 
кан цы каст рыч ні ка.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
Фо та аў та ра.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

У КІ БЕРС ПОР ЦЕ НАМ РОЎ НЫХ НЯ МА!
Бе ла рус кая ка ман да пе ра маг ла ў спа бор ніц твах па Dota 2 на прэ стыж ным кі бер фес ты ва лі TechLabs Cup BY Season 2

Са май ма са вай дыс цып лі най на ЦТ ста ла 
рус кая мо ва: яе пла ну юць зда ваць больш як 
78 ты сяч ча ла век. А бе ла рус кую мо ву вы бра лі 
толь кі 26 ты сяч абі ту ры ен таў. 65 ты сяч ча ла-
век бу дуць пі саць тэс ты па ма тэ ма ты цы. Кры ху 
больш за 30 ты сяч — прой дуць тэс ці ра ван не 
па фі зі цы. 19 ты сяч прэ тэн дэн таў на сту дэнц кі 
бі лет афор мі лі про пус кі на анг лій скую мо ву, 21 
ты ся ча — на бія ло гію, 13 ты сяч — на хі мію. 10 
ты сяч ча ла век пла ну юць зда ваць гра ма да знаў-
ства і 17 ты сяч — гіс то рыю Бе ла ру сі. А са мыя 
ма ла коль кас ныя дыс цып лі ны на ЦТ — ня мец-
кая мо ва (яе зда юць кры ху больш як 3 ты ся чы 
ча ла век), геа гра фія (больш як 1,6 ты ся чы ча ла-
век), су свет ная гіс то рыя най ноў ша га ча су (кры-
ху больш за ты ся чу ча ла век), фран цуз ская (763 
ча ла ве кі) і іс пан ская мо вы (196 ча ла век).

На га да ем, што цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван-
не стар туе ў Бе ла ру сі 14 чэр ве ня. І пер шы мі ў 
пунк ты пра вя дзен ня ЦТ прый дуць абі ту ры ен-
ты, якія па жа да лі зда ваць род ную мо ву. 15 чэр-
ве ня эк за ме на цый ныя аў ды то рыі ў на ву чаль-

ных уста но вах ча ка юць абі ту ры-
ен таў, якія зда юць рус кую мо ву. А 
ў апош ні дзень тэс ці ра ван ня — 28 
чэр ве ня — абі ту ры ен ты бу дуць 
пі саць тэс ты па геа гра фіі.

На га да ем, што пе ра рэ гіст ра-
цыя абі ту ры ен таў для ўдзе лу ў ЦТ 
у рэ зер во вы дзень бу дзе вес ці ся з 
27 чэр ве ня да 1 лі пе ня. Да зда чы тэст-іс пы таў у 
рэ зер во вы дзень бу дуць да пу шча ны толь кі тыя 
абі ту ры ен ты, якія змо гуць да ка заць, што ў іх бы-
лі сур' ёз ныя пры чы ны для та го, каб пра пус ціць 
эк за мен (на прык лад, прад' явяць да вед ку пра 
сваю хва ро бу). Ка лі абі ту ры ен ты ўдзель ні ча лі 
ў ЦТ у асноў ны дзень, але не змаг лі да пі саць 
сваю ра бо ту з-за па гар шэн ня ста ну зда роўя, 
яны так са ма змо гуць ска рыс тац ца рэ зер во-
вым днём.

Рэ гіст ра цыя для ўдзе лу ў тэс ці ра ван ні ў 
рэ зер во вы дзень бу дзе вес ці ся ў Брэсц кім 
дзяр жаў ным тэх ніч ным уні вер сі тэ це, Ві цеб-
скім дзяр жаў ным тэх на ла гіч ным уні вер сі тэ це, 

Го мель скім дзяр жаў ным тэх ніч ным уні вер сі тэ-
це, Гро дзен скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це імя 
Я. Ку па лы, Бе ла рус ка-Ра сій скім уні вер сі тэ це і 
ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це.

З са бой трэ ба мець про пуск на тэс ці ра ван-
не, якое бы ло пра пу шча на, да ку мент, які свед-
чыць асо бу абі ту ры ен та, і да ку мент, які па-
цвяр джае ўваж лі вую пры чы ну ня яў кі. Пунк там 
пра вя дзен ня цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня па 
ўсіх ву чэб ных дыс цып лі нах у рэ зер во вы дзень 
(5 лі пе ня) пры зна ча ны Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт, але здаць у гэ ты дзень мож на бу-
дзе толь кі ад ну ву чэб ную дыс цып лі ну.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Пры ём ная кам па нія-2014Пры ём ная кам па нія-2014  ��

106 ТЫ СЯЧ ПРЭ ТЭН ДЭН ТАЎ НА СТУ ДЭНЦ КІ БІ ЛЕТ
Пры клад на 5 ты сяч ча ла век ад кла лі свой ві зіт у пунк ты рэ гіст ра цыі 
ўдзель ні каў цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня на са мы апош ні дзень. 
1 чэр ве ня ў 18 га дзін аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма рэ гіст ра цыі ўдзель ні каў 
ЦТ бы ла ад клю ча на. Сваё жа дан не ўдзель ні чаць у пры ем най кам па ніі 
вы ка за лі 105 ты сяч 693 ча ла ве кі. Ле тась, на га да ем, ах вот ных зда ваць ЦТ 
бы ло 117 ты сяч ча ла век. Праў да, дай шлі да эк за ме на цый ных аў ды то рый 
з іх толь кі 113 ты сяч. Та кім чы нам, коль касць ах вот ных атрым лі ваць 
вы шэй шую і ся рэд нюю спе цы яль ную аду ка цыю зноў ска ра ці ла ся. Для 
па раў на ння: два га ды та му на ЦТ за рэ гіст ра ва лі ся 141,5 ты ся чы ча ла век, 
а, на прык лад, у 2010 го дзе іх коль касць да хо дзі ла да 173 ты сяч.

Агуль ныя каш тоў нас ціАгуль ныя каш тоў нас ці  ��

ДЫП ЛА МА ТЫЯ 
ДОБ РАЙ ВО ЛІ

Да р'я До мра ча ва, трох ра зо вая чэм пі ён ка Алім пій скіх гуль-
няў у Со чы, ста ла па слом доб рай во лі Ар га ні за цыі Аб' яд-
на ных На цый. На гэ тую га на ро вую па са ду яе на мі ні ра ва ла 
пад час ві зі ту ў на шу кра і ну Хе лен КЛАРК, ад мі ніст ра тар 
Пра гра мы раз віц ця ААН.

Мэ та па слоў доб рай во лі — да зво ліць вя до мым лю дзям роз ных 
кра ін вы ка рыс тоў ваць свой уплыў на аў ды то рыю, каб звяр нуць яе 
ўва гу на важ ныя праб ле мы кра і ны, рэ гі ё на, све ту. Як за ўва жы ла 
Хе лен Кларк, Пра гра ма раз віц ця ААН пра цуе з шэ ра гам вя до мых лю-
дзей (ся род іх — бе ла рус кі тэ ні сіст Мак сім Мір ны, фут ба ліст Ра наль-
да, тэ ні сіст ка Ма рыя Ша ра па ва), якія ста лі па сла мі доб рай во лі.

— Дзя ку ю чы сва ім да сяг нен ням Да р'я До мра ча ва так са ма 
атры ма ла гэ тае зван не. Мы імк нём ся пра ца ваць з ма ла ды мі 
людзь мі, якія пра па ган ду юць зда ро вы лад жыц ця, а бе ла рус кая 
бія тла ніст ка мае вель мі шмат да сяг нен няў, у тым лі ку і алім пій-
скія ўзна га ро ды. Я ўпэў не на, яна змо жа да нес ці да аў ды то рыі 
каш тоў нас ці, звя за ныя са спор там і фі зіч най куль ту рай. Важ на 
тое, што Да р'я — жан чы на, што яна да бі ла ся вя лі кіх пос пе хаў у 
спор це, бо вель мі час та дзяў ча ты пас ля за кан чэн ня шко лы больш 
не зай ма юц ца ні спор там, ні фі зіч най куль ту рай.

Хе лен Кларк па ве да мі ла пра тое, што яе ар га ні за цыя рас пра-
цоў вае стра тэ гію, на кі ра ва ную на ма ла дзёж ную аў ды то рыю.

— Нам не аб ход ны вя до мыя лю дзі, лі да ры, бо яны ва ло да юць 
вя лі кім уплы вам, — ад зна чы ла прад стаў ні ца ААН. — Да р'я бу дзе 
пры маць удзел у роз на га кштал ту даб ра чын ных ме ра пры ем ствах, 
рэ клам ных кам па ні ях. Мы бу дзем ак тыў на вы ка рыс тоў ваць яе 
вя до масць у сва ёй пра цы.

Ад мі ніст ра тар Пра гра мы раз віц ця ААН не вы клю чае маг чы мас-
ці, што і ін шыя вя до мыя бе ла рус кія спарт сме ны ў бу ду чы ні змо гуць 
стаць па сла мі доб рай во лі. Хе лен Кларк упэў не на, што на мі ні ра ван не 
Да р'і До мра ча вай па слу жыць доб рым па чат кам для гэ та га.

У сваю чар гу, спарт смен ка пры зна ла ся, што га на рыц ца но вай 
мі сі яй. Па сло вах бія тла ніст кі, яна і ра ней па пу ля ры за ва ла зда ро-
вы лад жыц ця, але ця пер дзя ку ю чы су пра цоў ніц тву з ААН вы ні кі 
ў гэ тым кі рун ку ста нуць яшчэ больш знач ны мі.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

МАЎК ЛІ ВЫЯ 
СВЕД КІ 

ПОДЗ ВІ ГУ
Лі ча ныя дні за ста юц ца да ад крыц ця Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны
На ста дыі за вяр шэн ня аздоб ныя ра бо ты, на фі ніш най пра-
мой фар мі ра ван не шмат лі кіх экс па зі цый. Пра гэ та рас ка заў 
ды рэк тар му зея Мі ка лай СКО БЕ ЛЕЎ.

— Асно ву экс па зі цыі скла да юць уні каль ныя прад ме ты: аса-
біс тыя рэ чы пар ты зан, во і наў Чыр во най Ар міі, фо та да ку мен ты, 
пар ты зан ская зброя, ру ка піс ны пар ты зан скі друк і шмат што ін-
шае, — за зна чыў Мі ка лай Ско бе леў. — Іс ну юць дзве вель мі рэд кія 
і ўні каль ныя ка лек цыі — «Пар ты зан ская зброя» і «Пар ты зан скі 
друк». Вя до ма, экс па зі цыя змя ні ла ся. Яна ста ла больш су час най, 
а ў но вым му зеі — яшчэ і ці ка вей шай. Бу дуць вы ка ры ста ны шмат-
лі кія су час ныя тэх ніч ныя срод кі: муль ты ме дый ныя кан струк цыі, 
ву чэб на-пе да га гіч ныя стан цыі, ла зер ныя вы явы і ін шыя.

Як па ве да міў ды рэк тар му зея, ця пер га лоў ная цяж касць — 
за вяр шэн не пе ра ез ду, які амаль скон ча ны, і ства рэн не но вай 
экс па зі цыі. Кож ны му зей ны прад мет па трэб на ста ран на за па ка-
ваць, пра ве рыць, склас ці во піс, уклас ці ўсё ў спе цы яль ныя скры ні, 
за бяс пе чыць па груз ку, транс пар ці роў ку, ахо ву і, ад па вед на, пры-
ехаў шы ў но вы бу ды нак, яго гэ так жа аку рат на да стаць, зве рыць 
з да ку мен та мі і вы клас ці ў пэў нае мес ца.

— Та кіх экс па на таў у нас больш чым 142 ты ся чы, і мож на ўя-
віць, які ка ла саль ны аб' ём пра цы вы ка на лі на шы су пра цоў ні кі, 
— пад крэс ліў Мі ка лай Ві таль е віч. — Вя до ма, цяж кас ці звя за ны 
і са сціс лы мі тэр мі на мі, у якія мы па він ны ўклас ці ся. Да во дзіц ца 
пра ца ваць і па ве ча рах, і ў вы хад ныя дні. Але мы ра зу ме ем ад-
каз насць і з гэ тай за да чай упэў не на спраў ля ем ся.

Як пры знаў ся ды рэк тар, пэў най цяж кас цю ста ла і раз ві тан не са 
ста рым бу дын кам му зея. Асаб лі ва для лю дзей, якія пра ца ва лі там па 
20 — 30 га доў. На прык лад, на мес нік га лоў на га за ха валь ні ка фон-
даў му зея Га лі на СКА РЫН КА ча ты ры дзе ся ці год дзі свай го жыц ця 
ад да ла му зей най спра ве ў сце нах бы ло га бу дын ка. «Ма раль на раз ві-
тац ца з ім, вя до ма, вель мі скла да на. Але пры вы ка ем у но вых сце нах 
да на ша га но ва га му зей на га жыц ця», — да даў Мі ка лай Ско бе леў.

Для на вед валь ні каў Бе ла рус кі дзяр жаў ны му зей гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны ад кры ец ца ў дні свят ка ван ня 70-год дзя вы зва лен ня 
Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Пер шых ту ды за про сяць 
ве тэ ра наў — тых, хто зда быў Пе ра мо гу. Ра зам з імі ацэ няць но вы 
му зей школь ні кі, мо ладзь, прад стаў ні кі гра мад скіх ар га ні за цый. Каб 
ад крыц цё прай шло яр ка і ўра чыс та, у му зеі ад бу дзец ца шэ раг ме ра-
пры ем стваў, якія ўвой дуць у гіс то рыю ўжо но ва га збу да ван ня.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

Ка лек тыў Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ глы бо ка смут куе з 
пры чы ны смер ці ста рэй ша га вы клад чы ка ка фед ры лі та ра-
тур на-мас тац кай кры ты кі ТА РА СЕ ВІЧ Тац ця ны Сця па наў ны і 
вы каз вае шчы рыя спа чу ван ні яе бліз кім і род ным.
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Се на та ры раз гле дзе лі 16 
пы тан няў, ся род якіх — за-
ко на пра ек ты, якія ты чац ца 
ам ніс тыі, ста сун каў дзяр жа-
вы з бе ла ру са мі за меж жа, 
змен і да паў нен няў у За кон 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб 
ахо ве зда роўя», а так са ма 
не ка то рыя за ко ны на шай 
кра і ны па пы тан нях ахо вы 
азо на ва га слоя...

Пра ва на пра цу
У су вя зі з 70-год дзем вы зва-

лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа-
шысц кіх за хоп ні каў шэ раг асу-
джа ных атры мае маг чы масць 
вый сці на во лю ра ней за пры-
зна ча ны тэр мін. Гэ тыя лю дзі змо-
гуць стаць паў на цэн ны мі чле на мі 
гра мад ства.

— За ко на пра ект вы зна чае 
суб' ек ты, якія бу дуць ад каз ваць 
за рэ абі лі та цыю ам ніс та ва ных, — 
гэ та на шы вы ка наў чыя ка мі тэ ты, 
— за ўва жыў на мес нік мі ніст ра 
ўнут ра ных спраў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, на чаль нік мі лі цыі 
гра мад скай бяс пе кі Мі ка лай 
МЕЛЬ  ЧАН КА ў раз мо ве з жур-

на ліс та мі. — Пра ду гле джа на вы-
дзя лен не срод каў на пад трым ку 
тых, хто вый дзе на во лю. Акра мя 
гэ та га, вы ка наў чыя ор га ны ўла-
ды пра да ста вяць амнеставаным 
рэ зер во выя пра цоў ныя мес цы.

Аба ра ніць пла не ту
Дзміт рый ЧАР НЯ КОЎ, член 

Па ста ян най ка мі сіі па рэ гі я-
наль най па лі ты цы і мяс цо вым 
са ма кі ра ван ні, ды рэк тар Го-
мель ска га хі міч на га за во да, 
вы сту паў дак лад чы кам па за ко-
на пра ек це, што за кра нае праб-
ле му ахо вы азо на ва га слоя:

— Яшчэ ў ча сы Са вец ка га Са-
ю за на ша кра і на пры ня ла на ся-
бе аба вяз кі Вен скай кан вен цыі, а 
так са ма Ман рэ аль ска га пра та ко-
ла, якія ты чац ца аба ро ны азо на-
ва га слоя, у тым лі ку рэа лі за цыі 
ме ра пры ем стваў па па этап ным 
ска ра чэн ні вы ка ры стан ня азо на-
раз бу раль ных рэ чы ваў да поў-
най ад мо вы ад іх.

У но вым за ко на пра ек це пра-
ду гле джа ны шэ раг мер, у тым 
лі ку і сты му лю ю ча га ха рак та-
ру, на кі ра ва ных на рас пра цоў ку 

азо наз бе ра галь ных тэх на ло гій, 
а так са ма тэх на ло гій па ўты лі-
за цыі рэ чы ваў, што раз бу ра юць 
азо на вы слой.

Но ва ўвя дзен ні за ба ра ня юць 
вы ка ры стан не та кіх хі мі ка лій пры 
ўзвя дзен ні і ка пі таль ным ра мон-
це аб' ек таў бу даў ніц тва. Акра мя 
гэ та га, увод зяц ца пэў ныя аб ме-
жа ван ні і за ба ро ны на ўвоз на 
тэ ры то рыю Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
азо на раз бу раль ных рэ чы ваў. 
Так са ма не да зва ля ец ца вы твор-
часць іх у на шай кра і не.

Вы ра шае жан чы на
Ся род змен і да паў нен няў у 

За кон «Аб ахо ве зда роўя» знач-
нае мес ца зай ма юць тыя, што 
за кра на юць праб ле му абор таў. 
Ан жа лі ка ДА РА ГА КУ ПЕЦ, член 
Па ста ян най ка мі сіі па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль-
ным раз віц ці, на мес нік га лоў-
на га ўра ча па ме ды цын скай 
част цы Го мель ска га аб лас но-
га клі ніч на га кар дыя ла гіч на га 
цэнт ра, рас ка за ла пра асаб лі-
вас ці гэ тых но ва ўвя дзен няў:

— За кон за хоў вае пра ва жан-

чы ны на са ма стой нае вы ра шэн не 
пра ва на ма ця рын ства. У той жа час 
за ко на пра ект пра ду гледж вае, што 
ўрач-спе цы я ліст мае пра ва ад мо-
віц ца ад здзяйс нен ня пе ра ры ван ня 
ця жар нас ці па ўлас ных пры чы нах. 
Гэ та пра ва мо жа ажыц ця віц ца ў 
тым вы пад ку, ка лі ёсць пісь мо вае 
па ве дам лен не кі раў ні ка ар га ні за цыі 
ахо вы зда роўя. Пас ля атры ман ня 
ад мо вы ад ўра ча кі раў ні кі ар га ні-
за цыі ахо вы зда роўя ар га ні зу юць 
пра вя дзен не абор та, але гэ та бу дзе 
ра біць ін шы спе цы я ліст.

Яшчэ ад ным но ва ўвя дзен нем 
па гэ тай тэ ме з'яў ля ец ца пе рад-
аборт нае псі ха ла гіч нае кан суль-
та ван не. Кож ная ар га ні за цыя ахо-
вы зда роўя, якая здзяйс няе та кі 
від ме ды цын скіх па слуг, па він на 
ства рыць умо вы для та ко га кан-
суль та ван ня. Па мер ка ван ні ме-
ды каў, гэ та пры вя дзе да зні жэн ня 
коль кас ці абор таў і, як вы нік, да 
па ляп шэн ня дэ ма гра фіч най сі ту-
а цыі ў кра і не.

У Бе ла ру сі што год пра во дзіц-
ца больш за 5 ты сяч апе ра цый па 
пе ра ры ван ні ця жар нас ці.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

АД АМ НІС ТЫІ ДА ПРА ВА НА АБОРТ
Чар го вае па ся джэн не прай шло ў Са ве це Рэс пуб лі кі


