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Дру гі ты дзень зі мы за пар у нас ча-

ка ец ца ня ўстой лі вае з па вы ша ным 

тэм пе ра тур ным фо нам на двор'е. 

Бу дуць ад нос на цёп лыя ка рот ка-

ча со выя апад кі, па ве дам ля юць 

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 се ра ду ўна чы і ра ні цай мес ца мі, а 

ўдзень па поўд ні кра і ны ча ка юц ца не вя-

лі кія ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе 

мок ра га сне гу і даж джу. Амаль усю-

ды сла бы ту ман і га ла лёд. На асоб ных 

участ ках да рог з'я віц ца 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 мі нус 2 да плюс 4 гра ду саў.

У чац вер мес ца мі па кра і не так са ма 

ча ка юц ца ка рот ка ча со вы мок ры снег 

і дождж, сла бы ту ман і га ла лёд. На 

асоб ных участ ках да рог бу дзе на зі рац-

ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад мі нус 4 гра ду саў да 

2 цяп ла, удзень — ад мі нус 2 гра ду саў 

па поў на чы да 5 цяп ла па поўд ні кра і -

ны. У пят ні цу ат мас фер ныя фран ты 

аб умо вяць уна чы мес ца мі, ра ні цай і 

ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі 

кра і ны 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 юц 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 3 

гра ду саў да 3 цяп ла, удзень — ад мі нус 1 

да плюс 5 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай-

чын ных спе цы я ліс таў, у су бо ту ў мно гіх 

ра ё нах кра і ны прой дуць не вя лі кія 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 юц 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 3 да плюс 4 

гра ду саў, па ўсхо дзе пры пра яс нен нях 

да мі нус 5 гра ду саў. Удзень бу дзе ад мі-

нус 1 да плюс 4 гра ду саў, па паў днё вым 

за ха дзе кра і ны — да 6 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Факт

У кра і не прой дзе ак цыя 
«За ха вай сім вал свя та»
Ужо дру гі год за пар ле са гас па дар чыя ўста но вы 

кра і ны бу дуць рас каз ваць бе ла ру сам, як пра віль на 

да гля даць на ва год нія дрэў цы ў кад ках і пра па ноў-

ваць шы ро кі асар ты мент ат ры бу таў свя та.

Ак цыя «За ха вай сім вал свя та» тра ды цый на стар туе 

ў дзень ад крыц ця ёлач ных кір ма шоў — 20 снеж ня. Яна 

прой дзе ва ўсіх на се ле ных пунк тах кра і ны з коль кас цю 

на сель ніц тва звыш 30 ты сяч ча ла век, па ве да мі лі ў прэс-

служ бе Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі.

На пя рэ дад ні зі мо вых свят ляс га сы і Рэс пуб лі кан скі ляс-

ны се лек цый на-на сен ня вод чы цэнтр (РЛСНЦ) пра па ну юць 

бе ла ру сам на быць на ва год нія дрэ вы ў кад ках, гарш ках ці 

скры нях, за ха ваць іх да вяс ны (на прык лад, на бал ко не або 

да чы) і вы са дзіць у най блі жэй шым ляс ніц тве пад час ак цыі 

«Ты дзень ле су», якая тра ды цый на пра хо дзіць у кра са ві ку. 

Пры гэ тым кож на му па куп ні ку бу дзе ўру ча на па мят ка па 

до гля дзе на ва год ня га дрэ ва.

Ле тась ак цыю «За ха вай сім вал свя та» пад тры ма ла 

больш за дзве ты ся чы ча ла век. Па вод ле ін фар ма цыі ле са-

гас па дар чых уста ноў, з кож ным го дам по пыт на на ва год нія 

дрэ вы ў кад ках рас це. У асар ты мен це — ел ка еў ра пей-

ская і ел ка ка лю чая, ел ка серб ская, хвоя звы чай ная, туя 

за ход няя і ін шыя.

Ад ра сы ганд лё вых пунк таў, дзе прад ста вяць пра дук-

цыю ляс га саў і РЛСНЦ, у хут кім ча се бу дуць апуб лі ка ва-

ныя на сай це Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ха кей

ПА ЧЫ НА ЕМ 
ВЯР ТАН НЕ Ў ЭЛІ ТУ?
У Мін ску на лё дзе «Чы жоў ка-Арэ ны» 
стар та ваў ма ла дзёж ны чэм пі я нат све ту 

па ха кеі ў ды ві зі ё не ІА
Чэм пі я нат ад крыў матч збор ных Нар ве гіі і Сла ве ніі 

(на фота), пер шую шай бу на тур ні ры за кі нуў нар ве-

жац Рэ дне, яго ка ман да і ста ла пе ра мож цай стар та-

ва га па ядын ку. Бе ла рус кая збор ная ў пер шы дзень 

згу ля ла з ка ман дай Аў стрыі, за дзень да яе стар ту 

ар га ні за та ры па ве да мі лі, што ў про да жы на дзе вя-

ці ты сяч ную арэ ну за ста ло ся ўся го 500 бі ле таў.

Ця пе раш ні склад ма ла дзёж най збор най Бе ла ру сі спе-

цы я ліс ты на зы ва юць са мым моц ным за апош нія га ды — 

ка жуць, гэ та но вая хва ля бе ла рус ка га ха кея, здоль ная 

ў бу ду чы ні вяр нуць бы лую моц на цы я наль най ха кей най 

дру жы не. Ся род лі да раў збор най на зы ва юць Аляк сея Про-

та са, Іл ью Уса ва, Ула дзі сла ва Ка ля чон ка і ін шых. Га лоў ны 

трэ нер ма ла дзёж най збор най Дзміт рый Ду дзік ад зна чае 

ве лі зар ную кан ку рэн цыю ў ка ман дзе.

Пе рад стар там да хлоп цаў звяр нуў ся стар шы ня Бе-

ла рус кай фе дэ ра цыі ха кея Ге надзь СА ВІ ЛАЎ. Ён пад-

крэс ліў, што гэ тым ра зам у ка ман дзе са бра лі ся ўсе най-

мац ней шыя гуль цы, у тым лі ку з-за акі я на. «Дзя куй усім, 

хто пры ехаў у збор ную. На пэў на, гэ та ўні каль ны вы па дак, 

ка лі ўсе, хто ёсць у кра і не, усе най леп шыя ад гук ну лі ся. 

Бы ва юць роз ныя аб ста ві ны — траў мы, жыц цё выя сі ту а цыі, 

але гэ тым ра зам яны вам не пе ра шко дзі лі — ма лай цы! 

На гня таць не бу дзем: вы ўсе ўме е це гу ляць, усе ўме е це 

па каз ваць вы ні кі, якія пры му ша юць нас ве рыць, што ўсё 

бу дзе нар маль на».

На ступ ны мі са пер ні ка мі на шай збор най ста нуць ха ке і-

с ты з ка ман даў Да ніі, Лат віі, Нар ве гіі і Сла ве ніі. Адзі нае 

мес ца ў элі це атры мае пе ра мож ца гру пы.

«Нель га ні ко га не да ацэнь ваць, усе збор ныя на доб-

рым уз роў ні, усе пры вез лі то па выя скла ды, усе пры еха лі 

пе ра ма гаць, а не зма гац ца за дру гое ці трэ цяе мес ца, з 

усі мі бу дзе цяж ка, — ад зна чае гу лец збор най Бе ла ру сі 

Ва лян цін ДЗЕМ ЧАН КА. — Ад ны мі з лі да раў, на пэў на, 

бу дуць лат вій цы, у іх доб ры ма ла ды склад. На ша за да ча 

па ка заць у пер шую чар гу вы нік, а не пры го жы ха кей, та му 

мы не ма ем пра ва на па мыл ку».

Усе мат чы мінск ага тур ні ру транс лі ру юць тэ ле ка-

нал «Бе ла русь 5» і сайт Бе ла рус кай фе дэ ра цыі ха кея 

Hосkеу.bу.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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РА НІ ЦАЙ І ЎНА ЧЫ 
НА ДА РО ГАХ ГА ЛА ЛЁ ДЗІ ЦА...

Па вод ле пра гно заў сі ноп ты каў, на вы хад ныя зноў па цяп лее да плюс 6 гра ду саў

У Па ры жы ад быў ся «нар манд скі са міт»
Учо ра ў Па ры жы ад бы ла ся 

су стрэ ча кі раў ні коў дзяр жаў 

«нар манд скай чац вёр кі» — 

Ра сіі, Укра і ны, Фран цыі, Гер-

ма ніі, — каб аб мер ка ваць да-

лей шае ўрэ гу ля ван не сі ту а цыі 

ў Дан ба се. Пе ра га во раў та ко га ўзроў ню не бы ло з 2016 

го да. Гас цей пры маў прэ зі дэнт Фран цыі Эма ну эль Мак-

рон, Гер ма нію, як звы чай на, прад ста ві ла Ан ге ла Мер кель. 

Акра мя та го, упер шы ню аса біс та су стрэ лі ся прэ зі дэн ты 

Ра сіі і Укра і ны Ула дзі мір Пу цін і Ула дзі мір Зя лен скі.

Пас ля 18.00 па рас кла дзе бы ла за пла на ва ная су мес ная 

ра бо чая се сія ча ты рох кі раў ні коў дзяр жаў. А ка ля дзе вя ці 

ве ча ра ча ка ла ся су мес ная прэс-кан фе рэн цыя, ча го, да рэ-

чы, удзель ні кі «Нар манд ска га фар ма ту» ра ней не ра бі лі.

У цэ лым на пя рэ дад ні су стрэ чы па лі тыч ныя ана лі ты кі 

сы хо дзі лі ся ў дум ках, што ча каць ней кіх пра ры ваў ад са-

мі ту не вы па дае. Ра сія і Укра і на, мяр ку ю чы па ўсім, пры-

еха лі ў Па рыж з на ме ра мі, якія су пя рэ чаць адзін ад на му. 

Прый сці да кам пра мі су ба кам бу дзе вель мі ня прос та. 

У цэнт ры дыс ку сіі ўжо ка то ры раз апы нуц ца Мін скія па гад-

нен ні, а ме на ві та па ра дак іх вы ка нан ня.

Ра сій ская га зе та «Ком мер сант» у сва ёй уча раш няй 

пуб лі ка цыі так са ма ад зна чы ла, што пра рыў ных ра шэн-

няў у рам ках са мі ту ча каць не вар та. Укра ін скія ўла ды 

ра зу ме юць, што вы ка нан не імі Мін скіх па гад нен няў пе-

ра тво рыць Дан бас у аль тэр на тыў ны, не пад кант роль ны 

Кі е ву цэнтр уплы ву на знеш нюю і ўнут ра ную па лі ты ку, і 

ма юць на мер нанава  да мо віц ца з гэ тай на го ды. Ра сію за-

да валь няе аль бо поў нае вы ка нан не па гад нен няў, аль бо 

за ха ван не ста тус-кво, ад зна ча ла ся ў ар ты ку ле.

У Тур цыі ўвя лі па да так на пра жы ван не
Прэ зі дэнт Тур цыі Та іп Эр да ган пад пі саў за кон аб увя-

дзен ні ў кра і не «па да тку на пра жы ван не». Да ку мент, які 

пра ду гледж вае двух пра цэнт ны па да так на пра жы ван не 

ў га тэ лях, увой дзе ў сі лу 1 кра са ві ка 2020 го да. Ад зна-

ча ец ца, што ён бу дзе на кі ра ва ны не на ту рыс таў, а на 

ўсе аб' ек ты раз мя шчэн ня, у тым лі ку га тэ лі на ку рор тах. 

Згод на з но ва ўвя дзен ня мі, гас ці ні цы бу дуць пла ціць па-

да так як з ца ны раз мя шчэн ня па ста яль ца, так і з па слуг, 

якія бу дуць яму аказ вац ца, на ват та кіх, як хар ча ван не, 

ба сейн і за ба вы.

WADA амаль выключыла Ра сію са спор ту
Учо ра ў Ла за не ад бы ло ся вы ні ко вае па ся джэн не вы-

кан ка ма Су свет на га ан ты до пін га ва га агенц тва (WADA), на 

якім бы ла раз гле джа на спра ва аб маг чы мых ма хі на цы ях з 

до пінг-про ба мі спарт сме наў з Ра сіі і ма ні пу ля цы ях да ны мі 

мас коў скай ан ты до пін га вай ла ба ра то рыі РУ СА ДА.

У вы ні ку расійскіх спартсменаў на ча ты ры га ды па зба-

ві лі пра ва ўдзель ні чаць пад на цы я наль ным сця гам у буй-

ных між на род ных спа бор ніц твах — Алім пій скіх гуль нях і 

чэм пі я на тах све ту, па ве дам ляе РІА «На ві ны». РУ СА ДА 

пры зна лі не ад па вя да ю чым ан ты до пін га ва му ко дэк су.

Ад зна ча ец ца, што Ра-

сія так са ма па збаў ля ец-

ца на ча ты ры га ды пра ва 

пры маць чэм пі я на ты све ту 

і па да ваць за яў кі на іх пра-

вя дзен не. Акра мя гэ та га, 

вы кан кам WADA ўвёў ча-

ты рох га до вую за ба ро ну на на вед ван не між на род ных 

спар тыў ных ме ра пры ем стваў ра сій скі мі дзярж слу жа чы мі 

і кі раў ніц твам Алім пій ска га і Па ра а лім пій ска га ка мі тэ таў 

кра і ны. Паз ней у РУ СА ДА да да лі, што «чыс тыя» спарт сме-

ны, не за ме ша ныя ў до пін га вых ма хі на цы ях, усё ж змо гуць 

браць удзел у спа бор ніц твах пад нейт раль ным сця гам і без 

вы ка нан ня гім на пад час уз на га ро джан ня.

До пін га вая гіс то рыя, у якую тра піў увесь ра сій скі 

спорт, бя рэ свой па ча так у ліс та па дзе 2015 го да, ка лі 

Усе ра сій ская фе дэ ра цыя лёг кай ат ле ты кі бы ла па збаў-

ле ная член ства ў скла дзе Між на род най аса цы я цыі лёг-

ка ат ле тыч ных фе дэ ра цый.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На двор'е

39 руч ных гра нат 
вы яві лі ў Ор шы

Бо еп ры па сы ча соў Вя лі кай Ай-

чын най вай ны бы лі зной дзе ны 

не да лё ка ад пры ват на га жы ло га 

до ма і бу дын ка бы лой баль ні цы ў 

за вул ку Да лё кім рай цэнт ра.

Бу даў ні кі пад час пра вя дзен ня зем ля-

ных ра бот на глы бі ні ка ля 1,5 мет ра за ча-

пі лі эк ска ва та рам ста рую скры ню, з якой 

вы сы па ла ся не каль кі гра нат. Пра сваю 

зна ход ку яны па ве да мі лі ў мі лі цыю.

На мес ца зда рэн ня акра мя пра ва-

ахоў ні каў пры бы лі са пё ры в/ч 5524 

унут ра ных вой скаў МУС Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. У тран шэі імі бы ло вы яў ле-

 на 39 руч ных гра нат ча соў вай ны. 

Бо еп ры па сы бы лі вы ве зе ны ў бяс печ-

нае мес ца і зні шча ны, па ве да мі лі ў ад-

дзя лен ні ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя-

зяў УУС Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

Перакулілася 
аўтацыстэрна 

Ранкам ратавальнікам паступіла 

паведамленне аб дарожна-

т р а н с п а р т н ы м  з д а р э н н і 

з удзелам грузавога аўтамабіля 

з прычэпам-цыстэрнай масай 

26 тон з дызельным палівам. Аўто 

перакулілася каля вёскі Пабедная 

Дзяржынскага раёна.

У выніку ДТЗ з цыстэрны адбылася 

ўцечка каля шасці тон паліва, пацярпе-

лых няма, паведамілі ў МНС. Плошча 

разліву на абочыну дарогі склала каля 

чатырох квадратных метраў. Аварыйнай 

брыгадай прадпрыемства-ўласніка грузу 

праводзіліся работы па перапампоўванні 

паліва і пастаноўцы аўтацыстэрны ў 

транспартнае становішча, ратавальнікі 

на працягу ўсяго часу забяспечвалі па-

жарную бяспеку.

Работы па рэкультывацыі забруджа-

нага ўчастка глебы на месцы ДТЗ будуць 

праводзіцца пасля высноў спецыялістаў 

лабараторыі Дзяржынскага раённага 

цэнтра гігіены і эпідэміялогіі.

Звя заў і ўтрым лі ваў 
зна ё мых

Яны ад мо ві лі ся вы піць 
з муж чы нам га рэл кі

Кры мі наль ная спра ва за не за кон-

нае па збаў лен не во лі рас па ча та 

ў да чы нен ні да 24-га до ва га жы-

ха ра вёс кі Хо та мель Сто лін ска га 

ра ё на. У ся рэ дзі не каст рыч ні ка 

муж чы на за лез у дом ад на вяс-

коў кі, збіў яе су жы це ля, а за тым 

абод вух звя заў і па кі нуў ля жаць 

на пад ло зе, па ве да мі лі ў МУС.

Па цяр пе лых вы яві ла су сед ка, якая 

зай шла ў гос ці і ад ра зу ж вы клі ка ла мі-

лі цыю. Гас па да ры рас ка за лі, што ўжо 

спа лі, ка лі па чу лі, як нех та вы рваў ме-

та ліч ную клям ку, на якую за мы ка лі ся 

ўва ход ныя дзве ры. Ня про ша ным гос-

цем ака заў ся зна ё мы, які шу каў кам-

па нію вы піць з ім га рэл кі.

Па ра ад мо ві ла ся ла дзіць за стол ле і 

па пра сі ла ад на вяс коў ца сыс ці. За мест 

гэ та га су сед па чаў ла яц ца, а за тым 

збіў муж чы ну, які спра ба ваў яго вы пра-

ва дзіць. Гас па ды ня ха це ла аба ра ніць 

ка ха на га, ад нак у вы ні ку абод ва апы-

ну лі ся на пад ло зе са звя за ны мі ру ка мі 

і на га мі. У якас ці пад руч ных срод каў 

па да зра ва ны вы ка рыс таў што ры і ка-

ва лак шпа га ту. Пе рад сы хо дам ён збіў 

звя за на га муж чы ну гу ма вым шлан гам, 

які знай шоў у два ры.

У той жа ве чар сы шчы кі знай шлі ма-

ла до га ча ла ве ка. З яго слоў, на зла чын-

ства ён ра шыў ся з-за моц на га ап'я нен-

ня і ад мо вы па цяр пе лых вы піць з ім.
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