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Ад даць свой го лас 

мож на з 6 па 12 снеж ня, 

па ве да мі лі ў кан цэр не 

«Бел дзярж харч прам». 

Сё ле та ў кон кур се пры-

ма юць удзел 276 та ва-

раў 175 ар га ні за цый.

На пер шым эта пе аб лас-

ны мі кон курс ны мі ка мі сі я мі 

ўжо вы зна ча ны та ва ры-фі-

на ліс ты і ся род іх та ва ры, 

якія прэ тэн ду юць на пры-

су джэн не ста ту су «На він ка 

го да», а так са ма кан кур-

сан ты, якія прэ тэн ду юць на 
пры су джэн не спе цы яль най 

уз на га ро ды «Най леп шы ў 

рэ гі ё не». Ма тэ ры я лы фі на-

ліс таў прад стаў ле ны ў сак-

ра та ры ят рэс пуб лі кан скай 

кон курс най ка мі сіі.

Вы зна чэн не фі на ліс таў 

ажыц цяў ля ла ся па ўста-

ноў ле ных кры тэ ры ях, якія 

ўклю ча юць усе ас пек ты 

дзей нас ці ар га ні за цыі, што 

аказ ва юць уплыў на якасць 

пра дук цыі (вы твор ча-тэх-

на ла гіч ныя, са цы яль ныя, 

та вар на-фі нан са выя, нар-

ма тыў на-мет ра ла гіч ныя, 

ін фар ма цый на-рэ клам ныя, 

а так са ма ў га лі не энер га-

збе ра жэн ня і бяс пе кі).

Дру гі этап кон кур су пра-

ду гледж вае пад вя дзен не 

кан чат ко вых вы ні каў рэс-

пуб лі кан скай кон курс най 

ка мі сі яй: пры су джэн не та ва-

рам зван ня лаў рэ а та кон кур-

су і ста ту су «На він ка го да», 

вы зна чэн не кан кур сан таў 

для ўзна га родж ван ня дып-

ло мам «Ста біль ная якасць», 

спе цы яль ны мі ўзна га ро да мі 

«Най леп шы ў га лі не» і «Най-

леп шы ў рэ гі ё не».

Для па вы шэн ня аб' ек тыў-

нас ці ацэн кі кан кур сан таў у 

ацэн цы якас ці іх та ва раў бя-

руць удзел і спа жыў цы. Для 

іх ар га ні за ва на га ла са ван не 

на сай це www.quаlіtу.gskр.bу 

і пра ду гле джа на маг чы масць 

па кі нуць свае вод гу кі ў да чы-

нен ні да кан кур сан таў і якас-

ці іх пра дук цыі і па слуг.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

РО БА ТА ТЭХ НІ КА — 
ДЛЯ БУ ДУ ЧЫХ 
ВЫ ХА ВАЛЬ НІ КАЎ

Асно вы ві зу аль на га пра гра ма-

ван ня і аду ка цый най ро ба та тэх-

ні кі ця пер бу дуць вы ву чаць не 

толь кі на фі зі ка-ма тэ ма тыч ным 

фа куль тэ це БДПУ. Ад па вед ны 

курс ста лі пра хо дзіць і сту дэн-

ты фа куль тэ таў па чат ко вай і да-

школь най аду ка цыі.

За ня ткі пра вод зяц ца на ба зе камп'-

ю тар най ла ба ра то рыі ка фед ры ін-

фар ма цый ных тэх на ло гій у аду ка цыі 

фі зі ка-ма тэ ма тыч на га фа куль тэ та і 

Рэс пуб лі кан ска га рэ сурс на га цэнт ра 

аду ка цый най ро ба та тэх ні кі БДПУ.

Сту дэн ты атры ма юць не толь кі тэ а-

рэ тыч ныя ве ды. Яны на ву чац ца ства-

раць ані ма цый ныя ро лі кі ды дак тыч-

на га пры зна чэн ня з да па мо гай ві зу-

аль най мо вы пра гра ма ван ня Scratch, 

кан стру я ваць аду ка цый ных ро ба таў 

на асно ве пра гра ма ва на га кан струк-

та ра Lego WeDo і інш.

Як рас тлу ма чы ла за гад чык ка-

фед ры ін фар ма цый ных тэх на ло гій 

у аду ка цыі Ган на КЛІ МО ВІЧ, вы-

ву чэн не асноў ві зу аль на га пра гра-

ма ван ня і аду ка цый най ро ба та тэх-

ні кі да па мо жа бу ду чым на стаў ні кам 

эфек тыў на вы ра шаць пра фе сій ныя 

за да чы, звя за ныя з раз віц цём у дзя-

цей да школь на га і школь на га ўзрос ту 

ла гіч на га і ал га рыт міч на га мыс лен ня, 

твор чых, ін жы нер ных і ма тэ ма тыч ных 

здоль нас цяў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

УКРАЎ З КРА МЫ... 
ПЛА ЦЕЖ НЫ ТЭР МІ НАЛ

У Са вец кае РУ УС ста лі цы звяр-

ну лі ся су пра цоў ні кі ад ной са ста-

ліч ных крам з за явай аб знік нен ні 

пла цеж на га тэр мі на ла.

Мі лі цы я не ры ўста на ві лі асо бу зла-

мыс ні ка: ім ака заў ся не пра цу ю чы 

41-га до вы жы хар го ра да. Як вы свет-

лі ла ся, гра ма дзя нін рас пі ваў спірт ныя 

на поі ў кам па ніі зна ё мых на ву лі цы і 

ўба чыў, што ў кра ме стаць пла цеж ны 

тэр мі нал, які не за ма ца ва ны. Ска рыс-

таў шы ся маг чы мас цю, муж чы на ўзяў 

тач ку ў зна ё мых і, па гру зіў шы ту ды 

тэр мі нал, ад вёз яго ў парк. Там пры 

да па мо зе пад руч ных ін стру мен таў 

зла мыс нік ус крыў яго, але гро шай 

унут ры не ака за ла ся. Тэр мі нал муж-

чы на па кі нуў у пар ку, па ве да мі лі ў Са-

вец кім РУ УС г. Мін ска.

За ве дзе на кры мі наль ная спра ва за 

кра дзеж, зла мыс нік мо жа быць па-

збаў ле ны во лі на тэр мін да трох га-

доў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ЗДАЎ КВА ТЭ РУ ДВОЙ ЧЫ
І па пра сіў ква та ран таў 
да гля даць яго ка тоў

У Пер ша май скі РУ УС ста лі цы па-

сту пі ла па ве дам лен не ад гра ма-

дзя ні на, які сцвяр джаў, што ўнёс 

пе рад апла ту за арэн ду жыл ля 

ўлас ні ку ква тэ ры, ад нак за ся ліц-

ца так і не змог. Част ку гро шай 

гас па дар не ру хо мас ці вяр нуў, а 

част ку на пра ця гу двух тыд няў 

так і не змог ад даць па тэн цый-

на му ква та ран ту.

Су пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі наль-

на га вы шу ку ўста на ві лі асо бу па-

да зра ва на га. Гэ та быў не пра цу ю чы 

40-га до вы жы хар ста лі цы, які ра ней 

пры цяг ваў ся да кры мі наль най ад каз-

нас ці за кра дзя жы і не за кон ны аба рот 

нар ко ты каў.

Як рас тлу ма чыў зла мыс нік, на ад-

ным з ін тэр нэт-пар та лаў ён раз мяс ціў 

аб' яву аб зда чы ква тэ ры ў арэн ду за 

250 до ла раў ЗША. Яму па тэ ле фа на ва-

лі два ча ла ве кі і да мо ві лі ся аб пра гля-

дзе жы ло га па мяш кан ня. Пер ша га па-

тэн цый на га жы ха ра ўмо вы пра жы ван-

ня за да во лі лі, і ён ад даў за клад улас-

ні ку ў па ме ры 200 до ла раў. У гэ ты ж 

дзень ква тэ ру па гля дзеў яшчэ адзін 

ма ла ды ча ла век, які па кі нуў за клад 

у па ме ры 200 руб лёў. Ад ной з умоў 

улас ні ка бы ло да гля даць двух ка тоў, 

якія жы лі ў ква тэ ры. Абод ва ква та ран-

ты па га дзі лі ся, але за ехаць у аран да-

ва нае жыл лё так і не змаг лі. Пер ша му 

па тэ ле фа на ва ла жон ка ўлас ні ка і рас-

ка за ла, што зда ваць ква тэ ру яе муж 

не збі ра ец ца, бо на па ста ян най асно ве 

жы ве ў ёй сам, па ра і ла вяр таць гро-

шы. Ад нак па да зра ва ны змог ад даць 

толь кі 100 до ла раў, ас тат нія на той 

час па тра ціў. Та ды і па сту пі ла за ява 

ў мі лі цыю. Дру гі ква тэ раз дым шчык 

пры ехаў з рэ ча мі за ся ляц ца ў аран да-

ва ную ква тэ ру, але ўлас нік яго на ват 

не пус ціў на па рог і вы клі каў мі лі цыю, 

ска заў шы, што не вя до мыя лю дзі па-

ча лі гру кац ца да су се дзяў, рас ка за-

лі ў Пер ша май скім РУ УС г. Мін ска. 

Па фак це мах ляр ства за ве дзе на кры-

мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

Вя сёл ка вы юбі лей
Вер шы, му зы ка, фір мен ны гу мар на ўпрост з Аў цю-

коў, су стрэ ча з ге ро я мі дзі ця чых ча со пі саў і зна ка-

мі ты мі зем ля ка мі, на вед ван не тры ў ад ным кніж най, 

ма ля ва най і фо та вы стаў кі — усё гэ та абя ца юць гас-

цям ар га ні за та ры лі та ра тур на га ве ча ра «Дзя лю ся 

кры ла мі». Гэ тая ім прэ за, зла джа ная да 40-га до ва-

га юбі лею пісь мен ні ка Ула дзі мі ра Ліп ска га на па са-

дзе га лоў на га рэ дак та ра ча со пі са «Вя сёл ка», прой-

дзе ў ста ліч ным Тэ ат ры юна га гле да ча 10 сту дзе ня 

2019 го да.

У пра гра ме твор ча га ве ча ра — вер шы аў та ра ў вы ка нан-

ні на род най ар тыст кі Бе ла ру сі Ма рыі За ха рэ віч, лаў рэ а та 

Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі, рэ жы сё ра і ар тыс та Ва ле рыя 

Ані сен кі, пісь мен ні каў Ана то ля Зэ ка ва і Ва сі ля Дрань ко-

Май сю ка, па пу ляр на га спе ва ка Іва на Бус лая, пе ра мож цаў 

рэс пуб лі кан ска га кон кур су юных чы таль ні каў «Жы вая кла-

сі ка» і ін шых ці ка вых пер сон. Акра мя та го, па він ша ваць лю-

бі ма га пісь мен ні ка пры едуць гос ці з роз ных кут коў кра і ны: 

чы та чы дзі ця чых ча со пі саў «Вя сёл ка» і «Бу ся», сяб ры — на-

род ныя гу ма рыс ты з Аў цю коў, ак цё ры бат ле еч на га тэ ат ра 

біб лі я тэ кі імя Ва сі ля Віт кі, якія «ажы вяць» урыў кі з роз ных 

кніг Ула дзі мі ра Ліп ска га. Акра мя та го, гос ці ім прэ зы змо-

гуць аца ніць вы стаў ку фа то гра фа і ві дэ ог ра фа Дзміт рыя 

Са псая, вы стаў ку ма люн каў да но ва га ра ма на Ула дзі мі ра 

Ліп ска га «Цар», што рых ту ец ца да вы дан ня, на быць кні гі і 

ча со пі сы «Вя сёл ка», «Бу ся» і «До мік» — і ад ра зу атры маць 

аў то граф пісь мен ні ка.

Бі ле ты на лі та ра тур ны ве чар «Дзя лю ся кры ла мі» ўжо 

мож на за ка заць у ка сах тэ ат ра.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

ДЫЯ ЛОГ З УЛА ДАЙ
Як па каз вае во пыт, су бот нія тэ ле фон ныя лі ніі да-

па ма га юць апе ра тыў на вы ра шыць праб лем ныя 

сі ту а цыі, якія ўзні ка юць у лю дзей. Упер шы ню та кі 

дыя лог ад быў ся не каль кі га доў та му. За гэ ты час 

знач на па вы сі ла ся эфек тыў насць ра бо ты са зва-

ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб.

Чар го выя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 8 снеж-

ня ў Мін гар вы кан ка ме і абл вы кан ка мах з 9.00 да 12.00, 

у гэ тую су бо ту іх пра вя дуць:

стар шы ня БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ана толь 

Ва сі ле віч ЛІС. Тэл. 8 016 221 31 21;

пер шы на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Алег Сяр ге е віч МАЦ КЕ ВІЧ. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Анд рэй Ва сі ле віч КА НЮШ КА. Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Але на Аляк санд раў на БУ БЕН ЧЫК. Тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Рус лан Вік та ра віч ПА РХА МО ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма 

Мі ка лай Мі хай ла віч РА ГА ШЧУК. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма 

Вік тар Сяр ге е віч ЛАП ЦЕЎ. Тэл. 8 017 222 44 44.

На двор'еНа двор'е

Ту ман і га ла лё дзі ца
Мок ры снег з даж джом і ка ля ну ля

У ся рэ дзі не бя гу ча га тыд ня з рос там ат мас фер на га 

ціс ку на двор'е па леп шы ла ся, быў не вя лі кі ма роз. 

Але ў гэ тыя вы хад ныя ўмо вы на двор'я на тэ ры то рыі 

кра і ны бу дуць у асноў ным вы зна чаць ат мас фер ныя 

фран ты. Ча ка ец ца ня ўстой лі вае на двор'е, пой дзе 

мок ры снег, бу дзе ту ман і га ла лё дзі ца, па ве да мі лі 

спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 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 на двор'е ў кра і не бу дуць вы зна чаць ат мас фер-

ныя фран ты. На боль шай част цы тэ ры то рыі ча ка юц ца апад-

кі ў вы гля дзе сне гу, мок ра га сне гу, пе ра важ на па за ха дзе 

з даж джом. Мес ца мі маг чы мы ту ман, га ла лёд, на да ро гах 

га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 2 

да мі нус 9 гра ду саў, па за ха дзе кра і ны — ад мі нус 1 да 

1 цяп ла. Днём бу дзе ад мі нус 4 па ўсхо дзе да плюс 6 гра-

ду саў па за ха дзе кра і ны.

У ня дзе лю ўна чы за ха ва ец ца ўплыў фран таль ных раз-

дзе лаў, а ўдзень умо вы на двор'я бу дзе вы зна чаць віль-

гот ная па вет ра ная ма са ат лан тыч на га па хо джан ня. Уна чы 

на боль шай част цы тэ ры то рыі, днём мес ца мі па кра і не 

прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу 

і даж джу. У асоб ных ра ё нах ча ка ец ца ту ман, сла бы га ла-

лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад мі нус 4 да плюс 2 гра ду саў, удзень — ад 2 ма-

ро зу да 4 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 

па ня дзе лак на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны ча ка юц ца 

апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу. Мес ца мі маг-

чы мы сла быя ту ман і га ла лёд, на асоб ных участ ках да рог 

га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра на пра ця гу су так скла дзе 

ад мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў, толь кі ўдзень па паў днё вым 

за ха дзе кра і ны бу дзе 4—5 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

У Ва шынг то не раз ві та лі ся 
з Джор джам Бу шам-ста рэй шым

Цы ры мо нія прай шла ў 

ка фед раль ным са бо ры. На 

па мі наль най служ бе пры-

сут ні ча лі аме ры кан скі лі-

дар До нальд Трамп з пер-

шай лэ дзі Ме ла ні, а так са ма 

чац вё ра бы лых прэ зі дэн таў 

ЗША з жон ка мі (Ба рак і Мі-

шэль Аба ма, Біл і Хі ла ры Клін тан, Джы мі і Ра за лін Кар-

тэр, а так са ма Джордж Буш-ма лод шы з жон кай Ло рай), 

вя до мыя па лі тыч ныя дзея чы і прад стаў ні кі за меж ных 

дзяр жаў.

41-ы прэ зі дэнт ЗША бу дзе па ха ва ны на тэ ры то рыі прэ-

зі дэнц кай біб лі я тэ кі пры Тэх аскім сель ска гас па дар чым і 

ма шы на бу даў ні чым уні вер сі тэ це ў го ра дзе Ка ледж-Стэй-

шэн (штат Тэх ас).

Пу цін: Ра сія ад ка жа адэ кват на
Ра сія су праць раз бу рэн ня Да га во ра аб ра ке тах ся-

рэд няй і мен шай да лё кас ці (ДРСМД), але вы му ша на 

бу дзе ад каз ваць, ка лі ЗША з яго вый дуць. Аб гэ тым 

за явіў прэ зі дэнт Расійскай Федэрацыі Ула дзі мір Пу цін, 

па ве дам ляе ТАСС.

Ра сій скі лі дар ад зна чыў, што аме ры кан скі бок не пра-

да ста віў ні я кіх до ка заў ні бы та па ру шэн ня Ра сі яй ДРСМД. 

«Спа чат ку ўсё ж та кі аме ры кан скі бок за явіў аб тым, што 

ён мае на мер вый сці з Да га во ра аб ра ке тах ся рэд няй і 

мен шай да лё кас ці, а по тым па ча лі шу каць аб грун та ван-

ні, ча му яны па він ны гэ та зра біць, — ад зна чыў Ула дзі мір 

Пу цін. — Са мае га лоў нае аб грун та ван не — тое, што мы 

неш та па ру ша ем. Пры гэ тым, як звы чай на, ні я кіх до ка заў 

па ру шэн няў з на ша га бо ку не пра да стаў ля ец ца».

Прэ зі дэнт Расіі на га даў, што ў 2002 го дзе ЗША ў ад-

на ба ко вым па рад ку вый шлі з Да га во ра па про ці ра кет най 

аба ро не, які быў ад ным з кра е ву голь ных ка мя нёў між-

на род най бяс пе кі ў цэ лым. Ця пер, ад зна чыў Ула дзі мір 

Пу цін, ад бы ва ец ца тое ж са мае.

У То кіа рас ка за лі, пры якіх умо вах Япо нія 
бу дзе га то вая да мір на га да га во ра з РФ

Япон скі ўрад імк нец ца за клю чыць мір ны да га вор з 

Ра сі яй та кім чы нам, каб у гэ тым да ку мен це бы ла вы-

раз на ад люст ра ва на па зі цыя То кіа. Пра гэ та ў чац вер 

за явіў кі раў нік МЗС Япо ніі Та ра Ко на на па ся джэн ні ка-

мі тэ та па знеш няй па лі ты цы і аба ро не верх няй па ла ты 

пар ла мен та кра і ны.

«Я ха чу, каб гэ та быў мір ны да га вор, які вы раз на ад-

люст роў ваў бы дум кі япон ска га бо ку. Япон ска-ра сій скія пе-

ра га во ры [па мір ным да га во ры] — гэ та пе ра га во ры дзвюх 

кра ін з роз ны мі па зі цы я мі. Пе ра га во ры вя дуц ца та кім чы-

нам, каб да сяг нуць па гад нен ня, пры маль на га для абод вух 

ба коў, і за клю чыць да га вор, пе ра адо леў шы роз ныя цяж-

кас ці», — пры во дзіць яго сло вы тэ ле ка нал NHK.

Та кім чы нам мі ністр пра ка мен та ваў да моў ле насць аб 

тым, што ён і яго ра сій скі ка ле га Сяр гей Лаў роў возь муць 

на ся бе ад каз насць за вя дзен не пе ра га вор на га пра цэ су 

па мір ным да га во ры.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

«Най леп шыя та ва ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь»: 
га ла са ван не па ча ло ся


