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У Бе ла ру сі за пус ка юць за баў ляль на-па зна валь ны 
тэ ле ка нал, які ро бяць дзе ці для дзя цей

«Пе ра лі чы це, коль кі вы ве да е це дзі ця чых пра грам на 

бе ла рус кім тэ ле ба чан ні, — пра па нуе кі раў нік аду ка-

цый на-прад зю сар ска га цэнт ра «Гу ма рын ка» і ад най-

мен най кі на сту дыі, за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі Яў ген

Кры жа ноў скі. — Іду ў заклад, што хо піць паль цаў ад-

ной ру кі. Мы, да рос лыя, час та за бы ва ем ся, што бу ду-

чы ня — за на шы мі дзець мі, і абы яка ва на зі ра ем, як з 

тэ ле ба чан ня «вы мы ва ец ца» дзі ця чы кан тэнт, а дзе ці, 

у сваю чар гу, не гля дзяць на ша тэ ле ба чан не, не чы-

та юць на шы га зе ты, а ма са ва сы хо дзяць у ін тэр нэт. 

Трэ ба з гэ тым штось ці тэр мі но ва ра біць!»

У вы пад ку Кры жа ноў ска га «штось ці» — гэ та зня тыя за 

4 га ды іс на ван ня сту дыі больш як 200 вы пус каў дзі ця ча га 

тэ ле ча со пі са «Гу ма рын ка» і звыш 60 се рый пе ра да чы «Ад-

каз вай ка», а так са ма пра гра мы «Стыль няш кі» і «Утрам дзія», 

якія апош нія не каль кі га доў вы хо дзі лі ў эфі ры трох роз ных 

ай чын ных ка на лаў. Але ў тым і рэч, тлу ма чыць ар тыст, што 

пра гра мы вы хо дзяць то там, то тут, з роз най пе ры я дыч нас цю, 

і шу каць іх ад мыс ло ва ні я кі гля дач не бу дзе. Між тым за па тра-

ба ва насць з бо ку гле да чоў ёсць: «Мы рэ гу ляр на су стра ка ем ся 

са школь ні ка мі, рас каз ва ем пра ся бе, пы та ем ся, што ім бы ло 

б ці ка ва па гля дзець. Ня даў на на су стрэ чы ў Ма ла дзеч не, ка лі 

за пы та лі ся, хто на огул гля дзеў «Гу ма рын ку», прак тыч на 400 

дзя цей, уся за ла пад ня ла ру кі!» Та му, гру ка ю чы ў роз ныя 

дзве ры, кі раў нік кі на сту дыі ад ной чы дай шоў да ся мей на га 

тэ ле ка на ла пра зда ро вы лад жыц ця +TV, які ўва хо дзіць у гру-

 пу кам па ній «Бел ві я сат», — і знай шоў па ра зу мен не. Вы ні кам 

яго стаў за пуск пер ша га дзі ця ча га тэ ле ка на ла, прэм' е ра яко-

га ад бу дзец ца 4 ліс та па да ў ра ніш нім эфі ры +TV. Па гля дзець 

пад бор ку з раз на стай ных руб рык, дзі ця ча га гу ма рыс тыч на га 

се ры я ла «Шко ла № 13», му зыч на га ро лі ка, муль ты плі ка цыі і 

мас тац ка га філь ма па эфір ным і ка бель ным тэ ле ба чан ні змо-

гуць гле да чы ва ўсіх га ра дах Бе ла ру сі. «На ша па тэн цый ная

аў ды то рыя — ка ля трох міль ё наў гле да чоў», — ад зна чае 

га лоў ны рэ дак тар ка на ла +TV Ган на Каз лоў ская.

...У кад ры ка на ла «Гу ма рын ка-ТБ» — амаль вы ключ на 

дзе ці, ад да школь ні каў да стар ша клас ні каў, і рас каз ва юць 

яны пра тое, што ці ка віць іх са міх: аб мяр коў ва юць ге ро яў 

мульт філь маў і хат ніх улю бён цаў, раз ва жа юць, што б та ко га 

мод на га і зруч на га апра нуць і што па слу хаць, за да юць муд-

ра ге ліс тыя пы тан ні і шу ка юць на іх ад ка зы. 

У на ступ ны ме сяц дзі ця чы ка нал бу дзе вы хо дзіць толь кі 

па 2 га дзі ны ў су бо ту і ня дзе лю, але ўжо ў снеж ні парт нё ры 

пла ну юць за пус ціць што дзён ныя вы пус кі і аздо біць іх най-

леп шы мі дзі ця чы мі стуж ка мі «Бе ла русь філь ма», а так са ма 

па пу ляр ны мі за меж ны мі мульт філь ма мі ў бе ла рус ка моў ным 

агуч ван ні. Акра мя та го, за ўва жае прад зю сар «Гу ма рын кі» і 

вя ду чая пра гра мы «Пе ра роб кі на» Воль га Пры люб ка, ка нал 

бу дзе ці ка вы тым дзе цям і пад лет кам, якія ўжо вы зна чы лі ся 

з бу ду чай пра фе сі яй, — ма раць стаць, на прык лад, ак цё ра мі, 

рэ жы сё ра мі, апе ра та ра мі, жур на ліс та мі, тэ ле вя ду чы мі і шу-

ка юць, дзе маг лі б пра явіць свае здоль нас ці. 

Пра ект дзі ця ча га тэ ле ба чан ня, да рэ чы, атры маў пад трым-

ку і ў Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі: у хут кім ча се спе цы я ліс ты 

аб мяр ку юць за круг лым ста лом пы тан не дзі ця ча га кан тэн ту 

ў ай чын най ме ды яс фе ры.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Да на род ных пісь мен ні каў — 
праз QR-код

Аў ды то рыя «На род ныя паэ ты і пісь мен ні кі Бе ла ру сі» 

ад кры ла ся на фі ла ла гіч ным фа куль тэ це БДУ. У ёй 

раз ме шча на 17 пер са наль ных стэн даў кла сі каў бе-

ла рус кай лі та ра ту ры. Ме на ві та столь кі куль тур ных 

дзея чаў за ўсю гіс то рыю бе ла рус кай лі та ра ту ры 

бы лі ўда сто е ны зван няў «На род ны па эт Бе ла ру сі» і 

«На род ны пісь мен нік Бе ла ру сі». 

Ка бі нет ста не не прос та ме ма ры яль ным комп лек сам 

па мя ці, але і іна ва цый най пля цоў кай для пе да га гіч най 

дзей нас ці. На стэн дах раз ме шча ны QR-код, які да зва ляе 

сту дэн ту пе ра хо дзіць на сайт пра на род на га пісь мен ні ка. 

Элект рон ны рэ сурс скла да ец ца з 17 тэ ма тыч ных раз дзе-

лаў. Іх на паў нен не ажыц цяў ля юць ву чо ныя і вы клад чы кі 

фі ла ла гіч на га фа куль тэ та. Важ ным склад ні кам з'яў ля ец-

ца ўка зан не пра фе сій най су вя зі пісь мен ні каў з БДУ. З 17 

на род ных пісь мен ні каў во сем з'яў ля лі ся ў роз ны час вы-

пуск ні ка мі ўні вер сі тэ та, пра ца ва лі ў вя ду чай ВНУ або бы лі 

ўда сто е ны зван ня «Га на ро вы пра фе сар БДУ». Мяр ку ец ца, 

што вы ні кі ву чэб най і на ву ко вай дзей нас ці сту дэн таў у бу-

ду чы ні па поў няць тэ ма тыч ныя раз дзе лы сай та. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

КОШТ ПЕ РА ЛЁ ТАЎ — 
ДА МІ НУС 75 % АД ЦА НЫ

«Бел авія» ўво дзіць экс пе ры мен таль ныя та ры фы па 

боль шас ці на прам каў рэ гу ляр най сет кі марш ру таў 

авія кам па ніі да кан ца зі мо ва га рас кла ду. 

Кошт авія бі ле таў па но вых та ры фах на не ка то рых на-

прам ках зні жа ны да 75 пра цэн таў. Экс пе ры мен таль ныя 

та ры фы бу ду да ступ ныя па на ступ ных на прам ках: Со чы, 

Амстэр дам, Ал ма ты, Бар се ло на, Бру сель, Бер лін, Бу да пешт, 

Ерэ ван, Ба ту мі, Жэ не ва, Га но вер, Хар каў, Ка лі нінг рад, Ка-

зань, Санкт-Пе цяр бург, Лар на ка, Лон дан, Львоў, Мі лан, Адэ-

са, Па рыж, Пра га, Рым, Рас тоў, Стак гольм, Тбі лі сі, Тэль-Авіў, 

Бялг рад, Ніж ні Ноў га рад, Крас на дар, Кі шы нёў і Аста на.

На прык лад, па най больш па пу ляр ных на прам ках кошт 

пе ра воз кі бу дзе на ступ ны: на Бар се ло ну ў адзін бок з вы-

ле там з Мін ска — 35 еў ра, ту ды-на зад — 86 еў ра. На Мі лан, 

ад па вед на, 35 і 88 еў ра, на Па рыж — 35 і 117 еў ра, на Лон-

дан — 35 і 95 еў ра, на Бру сель — 45 і 79 еў ра.

Умо ва мі пры мя нен ня но вых та ры фаў пра ду гле джа ны 

про даж толь кі праз улас ны сайт авія кам па ніі www.belavіa.by 

не менш, чым за 45 дзён да вы ле ту рэй са, а мак сі маль-

 ны тэр мін зна хо джан ня ў пунк це пры зна чэн ня па зга да ным 

та ры фе скла дае адзін ме сяц. Да зва ля ец ца кам бі на цыя з 

ін шы мі да ступ ны мі та ры фа мі эка на міч на га кла са на вы-

бра ных на прам ках, а вось змя нен ні і зва рот за ба ро не ныя, 

у тым лі ку пры кам бі на ван ні та ры фаў. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗДАЦЬ ПУС ТУЮ БУ ТЭЛЬ КУ 
ЗА 20 КА ПЕ ЕК

Пад рых та ва ны пра ект ука за аб ства рэн ні ў кра і не 

дэ па зіт на-за клад ной сіс тэ мы збо ру та ры.

Як па ве дам ля юць у Мі ніс тэр стве жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі, за раз да ку мент пра хо дзіць пра цэ ду ру ўзгад нен-

ня з за ці каў ле ны мі ве дам ства мі. Ідэя но вай сіс тэ мы за клю ча-

ец ца ў на дан ні эка на міч ных сты му лаў на сель ніц тву вяр нуць 

вы ка ры ста ную та ру для яе да лей шай пе ра пра цоў кі. Га вор ка 

ідзе пра збор не толь кі шкля ных, але і ПЭТ-бу тэ лек, ме та ліч-

ных бля ша нак з-пад на по яў. Вы піў шы на пой, па куп нік мо жа 

вы кі нуць пус тую та ру ў кан тэй нер і стра ціць су му за кла ду 

або здаць у та ра мат, уста ноў ле ны ў кра ме, і вяр нуць яе. Та-

кім чы нам, су ма за кла ду не па вя ліч вае вы дат кі спа жыў ца. 

Су ма за кла ду мо жа склас ці, ары ен ці ро вач на, 20 ка пе ек.

У Мін жыл кам га се ўдак лад ні лі, што ўжо вы ка на на тэх ні ка-

эка на міч нае аб грун та ван не, якое па цвер дзі ла маг чы масць 

рэа лі за цыі ў кра і не та ко га пра ек та. Но вую сіс тэ му пла ну ец ца 

ўка ра няць з пры цяг нен нем ін вес та ра, які бу дзе вы зна ча ны 

па кон кур се. Пла ну ец ца, што но вы ме ха нізм за пра цуе ўжо 

да 2020 го да.
Сяр гей КУР КАЧ.

ПА ЛЯ ВАН НЕ — АД КРЫВА ЕЦ ЦА, 
ЛОЎЛЯ — ЗАБАРАНЯЕЦЦА

Гэ ты се зон палявання на пушнога звера рас па чы на-

ец ца з 3 ліс та па да і бу дзе доў жыц ца да 27 сту дзе ня 

на ступ на га го да. 

Па ляў ні чым да зво ле на зда бы ваць зай ца-бе ля ка, зай-

ца-ру са ка, ва вёр ку, ляс ную і ка мен ную ку ні цу, аме ры кан-

скую нор ку, ан дат ру і ляс но га тха ра, на га да лі ў Дзяр жаў-

най ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту. У дні 

ад крыц ця па ля ван ня су пра цоў ні кі Дзярж ін спек цыі бу дуць 

пра ца ваць ва ўзмоц не ным рэ жы ме. Не за кон нае па ля ван не 

цяг не ад мі ніст ра цый ную, кры мі наль ную і гра ма дзян ска-пра-

ва вую ад каз насць.

З мэ тай ства рэн ня спры яль ных умоў для ўзнаў лен ня 

чуд ско га сі га з 1 ліс та па да да 15 снеж ня ў Бе ла ру сі ўста ноў-

лена за ба ро на на яго вы лаў. У гэ ты пе ры яд у сі га пра хо дзіць 

не раст. А вось сом, на ад ва рот, вель мі ад чу валь ны да па-

ха ла дан ня, та му ра ней за ля гае на зі моў ку. Для за ха ван ня 

па пу ля цыі ў зі мо вы пе ры яд з 1 ліс та па да да 31 са ка ві ка яго 

вы лаў паў сюд на за ба ро не ны. Зда бы ча гэ тых ві даў ры бы ў

час за ба ро ны абы дзец ца па ру шаль ні кам у буй ныя су мы: 

12 ба за вых ве лі чынь за кож ную асо бі ну еў ра пей ска га со ма 

і 9 ба за вых — за кож ную асо бі ну чуд ско га сі га.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ПАС ЛЯ ДОЎ НІ КІ ПЛА ТО НА 
СУ СТРА КА ЮЦ ЦА НА ТА ТА МІ

З 1 па 4 ліс та па да ў Баб руй ску пра хо дзіць чэм пі я-

нат све ту па панк ра ты ё ну, у якім пры ма юць удзел 

300 прад стаў ні коў больш чым з двац ца ці кра ін све-

ту. Гэ та са мыя маш таб ныя гуль ні за апош ні час іх 

іс на ван ня.

Най больш шмат лі кія ка ман ды пры еха лі ў Баб руйск з 

Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны і Ка зах ста на. Упер шы ню ўдзел у 

спа бор ніц твах пры ма юць Аў стра лія і Ка тар. Баі пра хо дзяць у 

сце нах ся мі ты сяч най «Баб руйск-Арэ ны» ад на ча со ва на трох 

ды ва нах. Сі ла мі ме ра юц ца муж чы ны і жан чы ны ў роз ных 

уз рос та вых і ва га вых ка тэ го ры ях. За ча ты ры дні чэм пі я на ту 

бу дзе ра зы гра на 70 кам плек таў ме да лёў. Гле да чы змо гуць 

аца ніць маг чы мас ці як па чат коў цаў, так і за слу жа ных май-

строў гэ та га ві ду спор ту. Ся род апош ніх ку мір баб руй скіх 

заў зя та раў, іх зям ляк Ар цём Дам коў скі.

Чэм пі я нат пра во дзіц ца па іні цы я ты ве Між на род най ар-

га ні за цыі «Аб' яд на ны свет ба раць бы» (UWW), Бе ла рус кай 

фе дэ ра цыі панк ра ты ё на і зме ша ных ба я вых адзі на бор стваў 

пры пад трым цы Мі ніс тэр ства спор ту і ту рыз му Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га клу ба, Ма гі лёў ска га 

абл вы кан ка ма і Баб руй ска га гар вы кан ка ма.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПА ДА ТКІ «ПА ЦЯГ НУ ЛІ» 
НА ПЯ ЦІ ГА ДО ВЫ ТЭР МІН

Ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік з Лі ды, ад ной чы су-

дзі мы, зноў асу джа ны на пяць га доў за мах ляр ства 

ў асаб лі ва буй ным па ме ры.

Лан цу жок су праць праў ных дзе ян няў, як ака за ла ся, доў-

жыц ца аж но з 2010 го да. У гэ ты час лід ча нін з'яў ля ец ца 

ад на ча со ва ўлас ні кам ад ной фір мы, ды рэк та рам і ін ды ві-

ду аль ным прад пры маль ні кам. Шля хам пад ма ну служ бо вых 

асоб суб' ек таў гас па да ран ня і ін ды ві ду аль ных прад пры-

маль ні каў лід ча нін К. за ва ло даў гра ша мі і та вар на-ма тэ-

ры яль ны мі каш тоў нас ця мі на су му 211 ты сяч руб лёў. Гэ ты 

факт устаноўлены Лід скім між ра ён ным ад дзе лам УДФР КДК 

Гро дзен скай воб лас ці, таксама вы яў ле ны ін шыя ма хі на цыі 

муж чы ны з іл жэ прад пры маль ніц кі мі струк ту ра мі.

Суд ква лі фі ка ваў яго дзе ян ні ад ра зу па не каль кіх ар ты ку-

лах Кры мі наль на га ко дэк са Бе ла ру сі і пры зна чыў муж чы ну 

пяць га доў па збаў лен ня во лі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

З па чат ку го да ў кра і не за цвер-

дзі лі ка ля 650 дзяр жаў ных стан-

дар таў. Но выя рас пра цоў кі да-

ты чац ца роз ных га лін эка но мі кі 

і са цы яль най сфе ры.

— Яны на кі ра ва ны на выкананне 

па тра ба ван няў тэх ніч ных рэг ла мен таў 

ЕА ЭС, пад трым ку іна ва цый, аба ро ну 

на ва коль на га ася род дзя. Ка ля 70 пра-

цэн таў з іх гар ма ні за ва ны з між на род-

ны мі і еў ра пей скі мі па тра ба ван ня мі, — 

ад зна чыў пер шы на мес нік стар шы ні 

Дзяр жаў на га ка мі тэ та па стан дар ты-

за цыі Ва лян цін ТА ТА РЫЦ КІ.

Асаб лі вую ўва гу ўдзя ля юць якас ці 

па слуг, бо ме на ві та гэ та сфе ра дае па-

 ло ву ВУП кра і ны. На сён ня ёсць 

147 стан дар таў па ака зан ні па слуг — 

ад ра мон ту бы та вой тэх ні кі да

праль няў і па ха валь ных бю ро. Ця-

пер па сту па юць зва ро ты ад спа-

жыў цоў з прось бай рас пра ца ваць 

стан дарт па дзей нас ці клі нін га вых 

кам па ній, бо мно гія су тык ну лі ся з 

ня якас ным аб слу гоў ван нем у гэ-

тай сфе ры.

Рас пра ца ва ны пра ект за ко на 

«Аб за бес пя чэн ні адзін ства вы мя-

рэн няў». У 20-х чыс лах ліс та па да ён 

бу дзе прад стаў ле ны ў Па ла ту прад-

стаў ні коў На цы я наль на га схо ду для 

раз гля ду ў пер шым чы тан ні. Мяр ку ец ца, 

што да ку мент да зво ліць пра мыс ло ва му 

сек та ру ўка ра няць су час ныя тэх на ло гіі, 

у тым лі ку Ін дуст рыі 4.0.

Ця пер раз гля да ец ца пы тан не акрэ-

ды та цыі ме ды цын скіх ла ба ра то рый. 

Ды рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

цэнт ра акрэ ды та цыі Тац ця на НІ КА-

ЛА Е ВА па ве да мі ла, што ў нас амаль 

паў та ры ты ся чы ўста ноў ахо вы зда роўя 

і ка мер цый ных ме ды цын скіх ар га ні за-

цый, якія пра вод зяць ана лі зы і ды яг нос-

ты ку. Яны дзей ні ча юць па лі цэн зіі, але 

пад час яе вы да чы не ацэнь ва ец ца тэх-

ніч ная кам пе тэнт насць і дак лад насць 

вы ні каў да сле да ван няў. З-за гэ та га мо-

гуць быць ры зы кі па мыл ко вых вы ні каў, 

ана лі зы да во дзіц ца дуб ля ваць у роз-

ных ар га ні за цы ях. Та му пра вя дзен не 

акрэ ды та цыі (як гэ та ро бяць у Еў ро пе) 

лі чаць мэ та згод ным.

Ня даў на бы лі пад пі са ны гла баль ныя 

па гад нен ні з Між на род най ар га ні за цы яй 

па акрэ ды та цыі ла ба ра то рый і Між на-

род ным фо ру мам па акрэ ды та цыі. «Гэ та 

вя лі кі крок да зняц ця тэх ніч ных бар' е раў 

у ганд лі. Іс тот на мо гуць ска ра чац ца вы-

дат кі на пра цэ ду ры ацэн кі ад па вед нас ці 

пры экс пар це пра дук цыі, што па спры-

 яе па вы шэн ню кан ку рэн та здоль нас ці», — 

рас тлу ма чы ла Тац ця на Ні ка ла е ва. І

пры вя ла не каль кі пры кла даў. Вы пра ба-

ван не адзін кі ма шын най пра дук цыі ў Еў-

ра пей скім са ю зе, на прык лад у Поль шчы, 

каш туе на шым прад пры ем ствам 

ка ля 25 ты сяч еў ра, у той час як та-

кія іс пы ты ў на шай кра і не абы дуц ца 

ў 2,5 ты ся чы еў ра. Ка лі ка заць пра 

сель ска гас па дар чую тэх ні ку, то ца-

на вы пра ба ван ня ад ной адзін кі за 

мя жой скла дае 16 ты сяч еў ра, а ў 

Бе ла ру сі — 5 ты сяч.

У кра і не пла ну юць так са ма 

ства рыць рэ фе рэнт ныя ла ба ра-

то рыі для вы ра шэн ня ганд лё вых 

спрэ чак, ка лі адзін з ба коў ня згод-

ны з вы ні ка мі вы пра ба ван ня.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

На вар це якас ціНа вар це якас ці

ДЫ ЯГ НОС ТЫ КА БЕЗ ПА МЫ ЛАК
Ме ды цын скія ла ба ра то рыі бу дуць пра хо дзіць акрэ ды та цыю


