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Умо вы змя ня юц ца, 
пры зёр за ста ец ца
Пя ты раз за пар пра гра міст Ге надзь Ка рат ке віч стаў 

са мым леп шым на Gооglе Соdе Jаm.

Ма ла ды ча ла век ро дам з Го ме ля і ў гэ тым аб лас ным 

цэнт ры па чы наў ву чыц ца пра гра ма ваць. Сё ле та ён зноў 

пе ра мог на між на род ных спа бор ніц твах па пра гра ма ван ні 

Gооglе Соdе Jаm у Та рон та. Спа бор ніц твы, якія пра хо-

дзяць на пра ця гу 15 га доў, з'яў ля юц ца ад ным з са мых 

ма са вых і прэ стыж ных чэм пі я на таў у све це. Сё ле та коль-

касць удзель ні каў пе ра вы сі ла 60 ты сяч ча ла век.

Ге надзь Ка рат ке віч на браў 104 ба лы. Ён апя рэ дзіў Ка-

мі ла Дэ боў скі з Поль шчы (96 ба лаў) і Ма ко та Са э джы ма 

з Япо ніі (86 ба лаў). Па ўмо вах спа бор ніц тваў, за ча ты ры 

га дзі ны трэ ба бы ло ра шыць пяць ал га рыт міч ных за дач. 

На ра шэн не ад ной з іх — Twо-Tіlіng, па доб най на га ла ва-

лом ку, Ге надзь па тра ціў паў та ры га дзі ны. Пры тым што 

за за да чу да ва ла ся не вель мі шмат ба лаў, ме на ві та яна 

пры нес ла пе ра мо гу на ша му пра гра міс ту. Бо, як вы свет-

лі ла ся, мно гія з ёй уво гу ле не спра ві лі ся.

Сё ле та ўпер шы ню тэс ці ра ван не вы ні каў пра во дзі ла ся 

на кам п'ю та рах жу ры — ра ней удзель ні кі са мі за пус ка лі 

свае ра шэн ні на пра вер ку, а ў сіс тэ му за гру жа лі толь кі 

ад каз. Так са ма бы ла пе ра пі са на і цал кам аб ноў ле на сіс-

тэ ма, на якой пра во дзі лі ся спа бор ніц твы.

Ця пер 23-га до вы Ге надзь Ка рат ке віч па сту пае ў ас пі-

ран ту ру Санкт-Пе цяр бург ска га на цы я наль на га да след ча га 

ўні вер сі тэ та ін фар ма цый ных тэх на ло гій, ме ха ні кі і оп ты кі. 

Адзін з эк за ме наў пе ра мож ца Gооglе Соdе Jаm здаў на 

«вы дат на» дыс тан цый на, ка лі зна хо дзіў ся ў Ка на дзе.

На га да ем, Ге надзь Ка рат ке віч — адзін з са мых ты ту ла ва-

ных спар тыў ных пра гра міс таў у све це. Ён з'яў ля ец ца шмат ра-

зо вым пе ра мож цам між на род ных і ўсе ра сій скіх чэм пі я на таў 

і тур ні раў па спар тыў ным пра гра ма ван ні. Да рэ чы, прыз за 

пер шае мес ца ў апош ніх спа бор ніц твах склаў $15 ты сяч.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Умоўныя абазначэнні:
  — намалочана збожжа, тысяч тон;

  — ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;

  — сабрана збожжавых 
             і зернебабовых культур, 

       у працэнтах да плана.

УСЯГО ПА КРАІНЕ:

4869,5

26,7

89,8

918,8

29

97,7

  

   

851,8

29

95,3

Гродзенская 

вобл.:

Брэсцкая 

вобл.:

628,9

25,9

77,6

Віцебская 

вобл.:

1264,5

28,1

94,9

Мінская 

вобл.:

539,3

19,6

88,7

Гомельская 

вобл.:

666,2

26,9

81,6

Магілёўская 

вобл.:

Па стане Па стане 
на 17.08.2018на 17.08.2018

Ме ха ні за та ры Ма гі лёў-

скай воб лас ці Аляк сей 

Ма ко саў і Мі ка лай Мін-

чан ка пер шы мі ў кра і не 

на ма ла ці лі ча ты ры ты-

ся чы тон збож жа

Аг ра кам бі нат «За ра» ў 

Ма гі лёў скім ра ё не пра цяг-

вае дэ ман стра ваць вы со кія 

тэм пы ўбо рач най кам па ніі. 

Яшчэ ты дзень та му тут він-

ша ва лі пер шых у воб лас ці 

трох ты сяч ні каў жні ва — 

стар ша га кам бай не ра 

Аляк сея МА КО СА ВА і яго 

па моч ні ка Мі ка лая МІН-

ЧАН КУ. І вось яны зноў у лі-

да рах. Учо ра з ра ні цы пе ра-

мож ны экі паж су стра ка лі на 

ўскрай ку по ля прад стаў ні кі 

кі раў ніц тва воб лас ці, мяс-

цо вай ула ды, праф са юз най 

ар га ні за цыі, жур на ліс ты, 

каб па він ша ваць руп лі вых 

ме ха ні за та раў з но вым рэ-

кор дам — ча ты ры ты ся чы 

тон збож жа. Гэ та пер шы ў 

кра і не экі паж, які да сяг нуў 

та кіх вы со кіх вы ні каў. Кам-

бай не ры атры ма лі пад зяч-

ныя ліс ты, гра шо выя прэ-

міі і каш тоў ныя па да рун кі. 

Гра ма та мі і па да рун ка мі 

ўша на ва лі так са ма трох-

ты сяч ні каў (два экі па жы) і 

двух ты сяч ні каў (сем экі па-

жаў) гас па дар кі, а так са-

ма кі роў цаў, якія пе ра вез лі 

дзве і тры ты ся чы тон ура-

джаю.

— Вель мі пры ем на, ка лі 

тваю пра цу ад зна ча юць, — 

па дзя ліў ся эмо цы я мі Аляк-

сей Ма ко саў. — Але вы со кія 

па каз чы кі — гэ та ў пер шую 

чар гу за слу га ўсіх ра бот ні-

каў гас па дар кі. На ша за-

да ча толь кі доб ра сум лен на 

пра ца ваць. Ста вім са сва ім 

па моч ні кам мэ ту са браць 

яшчэ ты ся чу і бо лей тон 

ура джаю.

На сён няш ні дзень збож-

жа выя і зер не ба бо выя ў 

«За ры» са бра ны на 70 % 

пло шчаў, іх ура джай насць 

скла ла больш за 67 ц/га.

У воб лас ці прак тыч на за-

вяр шыў убор ку збож жа вых і 

зер не ба бо вых Кі раў скі ра ён. 

На 98 % убра ны пло шчы ў 

Клі чаў скім ра ё не. Ся род лі-

да раў жні ва — 108 экі па жаў, 

у тым лі ку 15 ма ла дзёж ных: 

яны на ма ла ці лі ты ся чу і бо-

лей тон збож жа.

На ра ні цу 16 жніў ня на 
Ма гі лёў шчы не бы ло ўбра на 
82 % збож жа вых і зер не ба бо-
вых, ва ла вы на ма лот склаў 
666,2 ты ся чы тон збож жа 
пры ся рэд няй ура джай нас-
ці 26,9 цэнт не ра з гек та ра. 
Па ўра джай нас ці лі дзі руе 
Шкло ўскі ра ён — 44 цэнт не-
ра з гек та ра, дру гое і трэ цяе 
мес цы ў го рац кіх (35,5 ц/га) і 
ма гі лёў скіх (31,8 ц/га) хле ба-
ро баў ад па вед на.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Вы да ча паш пар тоў га тоў нас ці да моў і 

цеп ла кры ніц да ацяп ляль на га се зо на — 

так са ма адзін з на прам каў пад рых тоў кі да 

зі мы.

— Сё ле та паш пар ты за цыі пад ля гае 

28,7 ты ся чы спа жыў цоў цеп ла энер гіі (за-

рэ гіст ра ва на ка ля 11,5 ты ся чы) і 13,6 ты-

ся чы ве да мас ных цеп ла кры ніц (атры ма лі 

паш парт амаль пяць ты сяч), — рас ка заў 

Ар цём МЕДЗ ВЯ ДОК, в. а. на чаль ні ка ад-

дзе ла дзяр жаў на га энер ге тыч на га і га за-

ва га на гля ду і ахо вы пра цы Мі ніс тэр ства 

энер ге ты кі Бе ла ру сі.

Амаль трэць ка цель ных і ін шых цеп ла-

кры ніц, якія аб слу гоў ва юц ца ЖКГ, та кія 

паш пар ты ўжо атры ма лі, і каля па ло вы 

(28 296) да моў пад рых та ва ны да атры ман-

ня гэ тых да ку мен таў.

Энер ге тыч ная га лі на па ча ла рых та вац ца 

да сё лет няй зі мы ад ра зу пас ля ад клю чэн ня 

ацяп лен ня па вяс не, за ўва жы ла Воль га 

РЫ БА КОЎ СКАЯ, на мес нік на чаль ні ка 

вы твор ча-тэх ніч на га ўпраў лен ня Мі ніс-

тэр ства энер ге ты кі Бе ла ру сі:

— На 10 жніў ня ка пі таль на і ся рэд не ад-

ра ман та ва ны 39 адзі нак цеп ла энер ге тыч-

на га аб ста ля ван ня. Ка пі таль на ад ра ман-

та ва ны 10 ге не ра та раў, вы са ка воль тных 

вы клю чаль ні каў, амаль 15 ты сяч кі ла мет-

раў лі ніі элект ра пе ра да чы на пру жан нем 

0,4—750 кВ. Комп лекс ны ра монт вы ка на ны 

на 41 пад стан цыі, рэ кан стру я ва на і ад ра-

ман та ва на 133,8 км цеп ла се так.

Для па вы шэн ня на дзей нас ці ра бо ты 

лі ніі элект ра пе ра да чы на пру жан нем 10—

750 кВ рас чы шча на 8300 гек та раў пра сек. 

А для больш устой лі ва га функ цы я на ван ня з 

да па мо гай аба ро не ных па кры тых пра ва доў 

рэ кан стру я ва на 435 кі ла мет раў лі ніі элект-

ра пе ра да чы, якая пра хо дзіць па лесе.

105 ка бель ных лі ній элект ра пе ра да чы, 

які мі ка рыс та юц ца спа жыў цы, па куль за-

ста юц ца па шко джа ны мі. А ў 13 пра мыс ло-

вых спа жыў цоў элект ра ўста ноў кі не ад па-

вя да юць пер шай ка тэ го рыі па на дзей нас-

ці энер га за бес пя чэн ня. Мі нэ нер га вы да ла 

рас па ра джэн не лік ві да ваць гэ тыя не да хо пы 

да 1 каст рыч ні ка.

* * *
Мін жыл кам гас пра пра цоў вае так са ма 

пы тан не маг чы ма га змян шэн ня двух тыд-

нё ва га тэр мі ну пла на ва га ад клю чэн ня га-

ра чай ва ды, ад нак па куль ка заць пра зме-

ны ра на. Двух тыд нё вы тэр мін не аб ход ны 

для пра вя дзен ня комп лек су ра бот для 

пад рых тоў кі сіс тэм ха лод на га і га ра ча га 

во да за бес пя чэн ня да ўстой лі вай ра бо ты 

ў асен не-зі мо вы пе ры яд. Та кі пе ры яд вы-

зна ча ны ТКП (тэх ніч ны ко дэкс уста ля ва най 

прак ты кі), хо ць бы лі пры кла ды, што ра бо ты 

вы кон ва лі за 5-7 дзён, але іх ня шмат, пад-

крэс ліў Ге надзь Акс ці ло віч:

— Тэ а рэ тыч ная маг чы масць па мен-

шыць тэр мі ны ёсць, ад нак не аб ход на 

ацэнь ваць ра бо ту ў комп лек се. Мы зы-

хо дзім з тэх на ло гіі вы ка нан ня ра бот. Гэ та 

як з «кап ра мон там за ме сяц». Уда ло ся 

зра біць не та му, што неш та ра бі лі хут чэй, а 

та му, што на аб' ек це бы лі на леж на ар га ні-

за ва ны ра бо ты (пад рых та ва ны пер са нал, 

ма тэ ры я лы, пра ве дзе на ар га ні за цый ная 

ра бо та з жы ха ра мі). Напэўна, ёсць тэх ніч-

ная маг чы масць ска ра ціць тэр мін, на прык-

лад, за кошт пра мыў кі сіс тэм ацяп лен ня 

або іх вы пра ба ван няў пад ціс кам... Але 

ка лі для ска ра чэн ня тэр мі ну пра вя дзен ня 

пра фі лак тыч ных ра бот не аб ход на ўклас ці 

больш фі нан са вых срод каў, чым каш ту юць 

са мі ра бо ты, то ці мэ та згод на гэ та ра біць, 

толь кі каб ска ра ціць са мі ра бо ты на ты-

дзень? Маг чы масць па мян шэн ня тэр мі ну 

ра бот аб умоў лі ва ец ца ста нам сет кі. Ка лі 

яна но вая, то і ра бо ты па яе аб слу гоў ван ні 

і пра фі лак тыч ным ра мон це вы кон ва юц ца 

хут чэй. Ка лі сет кі экс плу а ту юц ца доў га, 

уз ні кае не аб ход насць у вы ка нан ні да дат-

ко вых ра бот. Спе цы я ліс ты па він ны аца ніць 

усё гэ та комп лекс на і ад ка заць: маг чы мае 

ска ра чэн не тэр мі наў ці не.

Ён да даў, што ары ен та вац ца на за меж-

ны во пыт у гэ тым пы тан ні не вар та, бо ў 

мно гіх еў ра пей скіх кра і нах прак тыч на ад-

сут ні чае та кое па няц це, як цэнт ра лі за ва нае 

ацяп лен не. «Яны аба гра ва юц ца з да па мо-

гай га за вых ці элект рыч ных эле мен таў, якія 

зна хо дзяц ца не па срэд на ў до ме. У іх ня ма 

не аб ход нас ці ў пра фі лак тыч ным ра мон це 

се так, бо ня ма са міх се так».

15 жніў ня ад бы ла ся ка ле гія ЖКГ, на якой 

спе цы я ліс ты аб мяр коў ва лі ра бо чыя пы тан ні 

мі ніс тэр ства. Яны да ты чы лі ся функ цы я на-

ван ня і ар га ні за цыі дзей нас ці та ва рыст ваў 

улас ні каў, звер кі чар гі ўлі ку асоб, якія ма-

юць па трэ бу ў па ляп шэн ні жыл лё вых умоў, і 

пы тан няў ка мер цый на га жыл ля. Усе зме ны, 

якія да ты чац ца гэ тых пы тан няў, пад рых та-

ва ныя ва Указ № 563, вы ра ша на ўнес ці ад-

ра зу ў но вы пра ект Жыл лё ва га ко дэк са.

Іры на СІ ДА РОК.

Гас па дар ку 
рых ту юць да зі мы

На двор'еНа двор'е  

ЦЁП ЛА І МОК РА
Цёп лае і даждж лі вае на двор'е ча ка ец ца ў Бе ла ру сі ў вы-

хад ныя, па ве да мі лі ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры па гід ра-

ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і 

ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У су бо ту, 18 жніў ня, у асоб ных ра ё нах кра і ны, а днём на 

боль шай част цы тэ ры то рыі Го мель скай, Мін скай і Ві цеб-

скай аб лас цей праг на зу юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, 

мес ца мі з на валь ні ца мі. Ве цер бу дзе ня ўстой лі вы сла бы, 

пры на валь ні цах па ры віс ты. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе 10—17 гра ду саў цяп ла, днём — плюс 22—29 гра-

ду саў. У ня дзе лю, 19 жніў ня, даж джоў ста не менш. Ноч чу і 

ра ні цай мес ца мі ча ка юц ца сла быя ту ма ны. Ве цер ня ўстой-

лі вы сла бы, пры на валь ні цах па ры віс ты. Уна чы бу дзе плюс 

13—18 гра ду саў цяп ла, днём — 22—29.

Па вод ле па пя рэд ня га пра гно зу, у па чат ку на ступ на га 

тыд ня рэз кіх змя нен няў у ха рак та ры на двор'я не ча ка ец ца, 

а жні вень пра цяг не ра да ваць цяп лом



КрыміналКрымінал  

Шэсць 
кі ла гра маў 

юве лір кі
спра ба ва лі сха ваць зла-

мыс ні кі ў між сто ле вай 

пра сто ры ку пэ ва го на 

па са жыр ска га цяг ні ка, 

які ру хаў ся з Санкт-

Пе цяр бур га ў Кі еў.

Прэс-служ ба го мель скай 

мыт ні па ве дам ляе, што буй-

ную пар тыю юве лір ных вы-

ра баў за тры ма лі ў пунк це 

про пус ку «Це ру ха» — на 

гра ні цы з Укра і най. Пры пра-

вя дзен ні мыт на га над гля ду 

па са жыр ска га цяг ні ка бы лі 

зной дзе ны чор ныя па ке ты. 

У іх бы ло больш за 550 пад-

ве сак, лан цуж коў, бран за-

ле таў і ін шых прад ме таў. На 

бір ках вы ра баў па зна ча на, 

што яны вы раб ле ны са срэб-

ра і ма юць па за ло ту. Па пя-

рэд не агуль ны кошт та ва ру, 

які пе ра мя шчаў ся не за кон-

на, склаў больш за Br70 ты-

сяч. Вы ра бы кан фіс ка ва ны і 

на кі ра ва ны на экс пер ты зу ў 

мыт ную ла ба ра то рыю.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Украў пін жак 
за дзве ты ся чы

У ста ліч ную мі лі цыю 

звяр нуў ся ды рэк тар ад-

ной з кра маў з прось бай 

уста на віць асо бу, якая 

здзейс ні ла кра дзеж 

пін жа ка кош там ка ля 

дзвюх ты сяч руб лёў.

Пра ва ахоў ні кі ўста на ві лі, 

што зла дзюж кам, які ўкраў 

пін жак, а так са ма жа но чыя 

шта ны, быў ра ней не ад на-

ра зо ва су дзі мы за ана ла гіч-

ныя ўчын кі 33-га до вы жы-

хар ста лі цы. Агуль ная су ма 

ўро ну ад апош ніх кра дзя жоў 

скла ла 2,3 ты ся чы руб лёў. 

Вя до ма, што ўкра дзе ны 

пін жак муж чы на пра даў на 

ад ным з га рад скіх рын каў. 

За ве дзе на кры мі наль ная 

спра ва. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА




