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• Пра ект но вай дзярж-

пра гра мы «Бе ла рус кі лес» 

на кі ру юць на ўзгад нен не ў 

най блі жэй шы час.

• Грэч ка ў Бе ла ру сі 

ўбра на больш чым з 40 % 

пло шчаў.

• Шэсць паэ таў і пісь-

мен ні каў Го мель скай воб-

лас ці ста лі лаў рэ а та мі лі та-

ра тур най прэ міі імя Кі ры лы 

Ту раў ска га.

КОРАТКА

84,9 % 
жы ха роў кра і ны — 
бе ла ру сы.
За мі ну лыя двац цаць 
га доў пра цэнт бе ла ру саў 
у на цы я наль ным скла дзе 
на сель ніц тва кра і ны 
вы рас з 81,2 % да 84,9 %. 
Та кая ін фар ма цыя 
змя шча ец ца ў бю ле тэ ні, 
пад рых та ва ным па вод ле 
вы ні каў пе ра пі су 
на сель ніц тва 2019 го да 
і апуб лі ка ва ным на 
сай це Бел ста та. 
Пры чым да дзе ныя ў 
ім прад стаў ле ны ў 
ды на мі цы. У 1999 го дзе 
пры агуль най коль кас ці 
10 045 237 ча ла век бе ла ру саў 
бы ло 81,2 %, рус кіх — 
11,4 %, па ля каў — 3,9 %, 
укра ін цаў — 2,4 %. 
У 2009 го дзе, ка лі 
агуль ная коль касць 
на сель ніц тва скла да ла 
9 503 807 ча ла век, тых, хто 
лі чыць ся бе бе ла ру са мі, 
бы ло ўжо 83,7 %, 
рус кіх — 8,3 %, па ля каў — 
3,1 %, укра ін цаў — 1,7 %. 
А яшчэ праз дзе сяць 
га доў пры коль кас ці 
на сель ніц тва 9 413 446 
ча ла век бе ла ру са мі ся бе 
на зва лі 84,9 %, рус кі мі — 
7,5 %, па ля ка мі — 3,1 %, 
укра ін ца мі — 1,7 %. 
Што да ты чыц ца ін шых 
на цы я наль нас цяў, то іх 
прад стаў ні коў за мі ну лыя 
два дзе ся ці год дзі ста ла 
менш. Па вя лі чы ла ся 
коль касць толь кі 
кі тай цаў, турк ме наў і 
та джы каў.
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ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Ідзе падпіска на «Звязду» на IV квартал 2020 года

На двор'еНа двор'е

Уна чы ўжо хо лад на
Ад нак удзень у вы хад ныя бу дзе да плюс 24—26 гра ду саў
Да нас ідзе за ла тая во сень. Зу сім хут ка пач нец ца се зон нае па ха-

ла дан не, по тым хлю по та, пер шыя нач ныя за ма раз кі, але па куль 

да во лі кам форт на.

Сён ня ўдзень пад уплы вам воб лас ці па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку 

апад каў не ча ка ец ца. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе 15—

20 гра ду саў. Са праўд нае во сень скае на двор'е прый дзе да нас у су бо ту. 

У нач ныя і ра ніш нія га дзі ны ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад 5 да 10 гра ду саў цяп ла, але мес ца мі па вет ра асту дзіц ца 

да плюс 2—4 гра ду саў. Удзень тэр мо мет ры па ка жуць ад плюс 16 па паў-

ноч ным ус хо дзе да 24 цяп ла па паў днё вым за ха дзе кра і ны.

У ня дзе лю ўна чы на двор'е бу дзе вы зна чаць воб ласць па вы ша на га ат ма-

с фер на га ціс ку, ра ні цай і ўдзень — ма ла ак тыў ны ат мас фер ны фронт. Та му 

ўна чы бу дзе пе ра важ на без апад каў, ра ні цай і ўдзень мес ца мі, у асноў ным 

па паў ноч най част цы кра і ны, прой дуць не вя лі кія ка рот ка ча со выя даж джы. 

У нач ныя і ра ніш нія га дзі ны ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад плюс 6 да 13 гра ду саў цяп ла. Удзень бу дзе знач на цяп-

лей — 17—24 гра ду сы, па поўд ні — да 26 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-

ша тэ ры то рыя апы нец ца на паў ноч на-ўсход няй пе ры фе рыі ан ты цык ло ну 

з цэнт рам над Поль шчай. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 7 да 

14 гра ду саў. Удзень бу дзе 16—23 цяп ла, а ў паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах — 

да плюс 26 гра ду саў. Ча ка ец ца, што да ся рэ дзі ны ме ся ца ў кра і не бу дзе 

пе ра важ на су ха.

Сяр гей КУР КАЧ.

Год ма Год ма лой ра дзі мылой ра дзі мы

ЯК НА ДАЦЬ НО ВАЕ ЖЫЦ ЦЁ 
МА ЛЕНЬ КАЙ ВЁ САЧ ЦЫ?

Вы ха дзец з Пе ра су да ві чаў па чаў з ад крыц ця сель скай 
кра мы і за мах нуў ся на не вя лі кі ту рыс тыч ны цэнтр
Пе ра су да ві чы — вёс ка асаб лі вая. Ха ты зу сім не на леп-

ле ны ад на ка ля ад ной, як ня рэд ка бы вае. Тут лю дзі ся лі-

лі ся з раз ма хам. Кож ная ся дзі ба ста іць на вод даль адна 

ад дру гой. Та му і ў ся рэ дзі не вёс кі не па кі дае ад чу ван не 

пра сто ры. Ра зам з ці шы нёй, спа ко ем і стра ка ты мі аст ра мі 

ў два рах яна ства рае кар ці ну ней кай во сень скай ура чыс-

тас ці. Асаб лі ва тут, у цэнт ры, дзе ўз ве дзе на но вая кра ма 

з на ва коль най інф ра струк ту рай і су час ным 

доб ра ўпа рад ка ван нем.

У па да рож жа на па ро меУ па да рож жа на па ро ме

Дзміт рый ЖУ КО ВІЧ.
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Па во зе ры Івесь, што ў Глы боц кім 

ра ё не, кур сі руе экс клю зіў ны, гэ та 

зна чыць, адзі ны ў сва ім ро дзе 

і ў гэт кім вы гля дзе па ром. Не каль кі 

га доў та му «Сва ро жыч» быў 

спу шча ны на ва ду, зай меў «пры піс ку» 

на аг ра ся дзі бе «За па вед ны вост раў» 

і стаў вы праў ляц ца ў края знаў ча-

эка ла гіч ныя эк скур сіі.

МАДЭЛЬ 
З ПРАМЫСЛОВЫМ 
АКЦЭНТАМ

«МНЕ ЁСЦЬ 
З ЧЫМ 
ПАРАЎНОЎВАЦЬ…»


