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Больш за тое, сён ня да нас за ві таў ма-
гут ны цык лон, па якім Бел гід ра мет цэнтр 
аб вяс ціў штар ма вое па пя рэ джан не і аран-
жа вы ўзро вень не бяс пе кі па ўсёй тэ ры то рыі 
кра і ны. Уво гу ле цык лон бу дзе пра хо дзіць з 
бо ку паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы праз цэнт-
раль ныя рэ гі ё ны Бе ла ру сі на паў ноч ны 
ўсход Ра сіі і пры ня се пра цяг лыя апад кі. У 
аў то рак паў сюд на бу дзе іс ці снег, мок ры 
снег, па поўд ні — снег з даж джом, ча сам 
мя це лі ца, на лі пан не мок ра га сне гу, па ўсхо-
дзе ча ка ец ца ве цер з па ры ва мі да 18 м/с. 
Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе 
ва гац ца ад мі нус 5 гра ду саў па поў на чы, да 
плюс 5 гра ду саў — па поўд ні кра і ны.

СЯ ДЗІ ДО МА ДВА ДНІ
Дзміт рый Ра баў рас тлу ма чыў, што па-

раў ноў ваць гэ ты цык лон з «Хаў е рам» не 
вар та. Той «Хаў ер» быў уні каль ным, бо 
та кія цык ло ны зда ра юц ца раз у 50 га доў, 
ка лі ў адзін мо мант сыш лі ся не каль кі фак-
та раў — ве цер, моц ныя сне га па ды і за веі. 
У комп лек се гэ та і пры вя ло да над звы чай-
най сі ту а цыі. А сён ня моц ных ма ра зоў не 
бу дзе, тэм пе ра ту ра бу дзе сла ба ма роз ная, 
а ў паў днё вых ра ё нах — не вя лі кі плюс і з 
даж джом. Даж джы ча ка юц ца ў Брэсц кай, 
Го мель скай аб лас цях і па поўд ні Мін скай.

Га лоў ная не бяс пе ка — гэ та снеж ныя 
за но сы на да ро гах. Кі ра ваць на іх ста не 
праб ле ма тыч на. Та му сі ноп ты кі і рэ ка мен-
ду юць устры мац ца ад па ез дак на ўлас ным 
аў то, каб у га ра дах не ства раць за то ры. 
Спе цы я ліс ты пад лі чы лі, што цык лон пра-
цяг не гас па да рыць на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
на ват да ве ча ра се ра ды. Та кім чы нам, на 
поў на чы кра і ны ча ка юц ца моц ныя за веі, у 
паў днё вых рэ гі ё нах — пра цяг лыя апад кі ў 
вы гля дзе мок ра га сне гу і даж джу, а так са-
ма на лі пан не мок ра га сне гу.

У се ра ду на боль шай част цы кра і ны бу-
дзе іс ці ўжо ка рот ка ча со вы снег, ад нак мес-

ца мі — снег і мок ры снег. Ча сам за ха ва ец-
ца мя це лі ца, на да ро гах га ла лё дзі ца. Уна чы 
і ра ні цай у асоб ных ра ё нах кра і ны ча ка ец ца 
ўзмац нен не вет ру па ры ва мі да 15—18 м/с. 
Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
на се ра ду скла дзе ад мі нус 10 гра ду саў па 
паў ноч ным ус хо дзе, да ну ля па паў днё вым 
за ха дзе. Удзень бу дзе пе ра важ на 1—8 ма-
ро зу, а па поўд ні кра і ны — ад ну ля да плюс 
2 гра ду саў. Па вод ле слоў Дзміт рыя Ра ба ва, 
вы шы ня снеж на га по кры ва за гэ тыя два дні 
ў паў ноч ным і цэнт раль ным рэ гі ё нах па вя лі-
чыц ца ад ра зу на 25—30 сан ты мет раў.

СЛЕ ДАМ ЧА КА ЕМ 
УЗ МАЦ НЕН НЯ МА РА ЗОЎ

І гэ та яшчэ не ўсе сюр пры зы ад на двор'я. 
Ка лі цык лон сы дзе і пач не пад ма рож ваць, 
на да ро гах з'я віц ца су цэль ная га ла лё дзі ца, 
што мо жа пры вес ці да рос ту траў ма тыз му. 
На ват на тра ту а рах пас ля мок ра га сне гу 
і даж джу ма роз зу сім не сяб ра. У чац вер 
у боль шас ці рэ гі ё наў ка рот ка ча со вы снег, 
а па паў днё вым ус хо дзе — мок ры снег. 
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 ад 
мі нус 1 гра ду са на паў днё вым ус хо дзе да 
13 ма ро зу па паў ноч ным за ха дзе кра і ны, 
уна чы па паў ноч ным за ха дзе пры пра яс-
нен нях — да мі нус 16 гра ду саў.

У пят ні цу да нас уво гу ле за ві тае сур' ёз-
ная хва ля хо ла ду. У асоб ных ра ё нах ужо 
паў сюд на праг на зу ец ца вы ключ на ка рот-
ка ча со вы снег, а на да ро гах га ла лё дзі ца. 
Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе мі нус 13—20 гра ду саў, пры пра яс-
нен нях — 21—23 ма ро зу, па поўд ні — мі нус 
7—12 гра ду саў. Удзень бу дзе мі нус 6—13, 
а па поў на чы — да 17 ма ро зу.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў, 
са праўд нае вы пра ба ван не хо ла дам ча кае 
нас у вы хад ныя. У су бо ту–ня дзе лю мес ца-
мі ча ка ец ца ка рот ка ча со вы снег, на да ро-
гах га ла лё дзі ца. Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы бу дзе да хо дзіць да мі нус 
14—21 гра ду са, а пры пра яс нен нях — да 
22—25 ма ро зу. Мак сі маль ная тэм пе ра ту-
ра ўдзень скла дзе 10—17 ма ро зу. Ад нак у 
паў днё вых ра ё нах кра і ны на пра ця гу су так 
ча ка ец ца мі нус 7—13 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ. 
kurkасh@zvіаzdа.bу

На ву каНа ву ка  ��

ГІС ТО РЫ КІ ТРА ПІ ЛІ
Ў ТОП-10 ДА СЯГ НЕН НЯЎ 

ЗА МІ НУ ЛЫ ГОД
Бю ро Прэ зі ды у ма НАН Бе ла ру сі агу чы ла ТОП-10 
вы ні каў Ака дэ міі на вук за 2015 год у га лі не фун-
да мен таль ных і пры клад ных да сле да ван няў. Усе 
яны бы лі апуб лі ка ва ны ў вя ду чых су свет ных і 
ай чын ных на ву ко вых вы дан нях з вы со кі мі рэй-
тын га мі.

У дзя сят ку са мых важ ных да сяг нен няў ака дэ міч най 
на ву кі, у пры ват нас ці, увай шлі но выя ніз ка ма ле ку ляр-
ныя хі міч ныя злу чэн ні для ства рэн ня эфек тыў ных ле ка-
вых прэ па ра таў су праць ВІЧ /СНІД з шы ро кім спект рам 
нейт ра лі зу ю ча га дзе ян ня. Вы най сці іх су пра цоў ні кам 
Аб' яд на на га ін сты ту та праб лем ін фар ма ты кі да па мог 
ме тад кам п'ю тар на га скры нін гу і ма дэ ля ван ня.

У Ін сты ту це фі зі кі бы лі ство ра ны но выя на на па мер-
ныя гла бу ляр ныя фа тон ныя крыш та лі і пра дэ ман стра-
ва ны маг чы мас ці фар мі ра ван ня на іх ба зе пе ра ўтва-
раль ні каў ла зер на га вы пра мень ван ня і сэн са раў для 
ана лі зу ма лых коль кас цяў рэ чы ваў.

У На ву ко ва-прак тыч ным цэнт ры НАН Бе ла ру сі па 
ма тэ ры я лаз наў стве ўста ноў ле на пры ро да моц ных уза-
е ма дзе ян няў у маг ніт ных паў пра вад ні ках, што ства рае 
пе рад умо вы для з'яў лен ня но вых ма тэ ры я лаў.

У Ін сты ту це гле ба знаў ства і аг ра хі міі рас пра ца ва ны 
но выя бія хі міч ныя і мік ра бія ла гіч ныя кры тэ рыі фар мі-
ра ван ня ўрад лі вас ці дзяр но ва-пад зо ліс тых і су глін ка-
вых гле б, што да зва ля юць аца ніць ак тыў насць пра цэ-
саў мі не ра лі за цыі і ства рыць ме то ды ку на кі ра ва най 
транс фар ма цыі ар га ніч на га рэ чы ва гле бы.

У Ін сты ту це гіс то рыі вы яў ле ны і сіс тэ ма ты за ва-
ны ра ней не  вя до мыя пом ні кі гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны Бе ла ру сі і сла вян скай куль ту ры (комп лекс 
«Ва сі леў шчы на»), якія да зва ля юць рэ кан стру я ваць 
гіс та рыч ныя па дзеі, лад жыц ця і по бы ту ў X—XІІ стст., 
кан крэ ты за ваць эта пы за ся лен ня бе ла рус кіх зя мель 
сла вя на мі, што ўяў ляе асаб лі вую каш тоў насць для 
су свет най гіс та рыч най на ву кі і куль ту ры.

ТОП-10 вы зна чаў ся па вы ні ках кон кур су на ад кры-
тым Бю ро Прэ зі ды у ма На цы я наль най ака дэ міі на вук.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkalaeva@zvіazda.by
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Май на ўвазе!Май на ўвазе!  ��

НА МІЖ ГА РОД НІХ АЎ ТО БУ САХ — 
НО ВЫЯ ТА РЫ ФЫ

З 12 сту дзе ня змя ня юц ца та ры фы на між га род-
нія аў та ма біль ныя пе ра воз кі па са жы раў у рэ-
гу ляр ных зно сі нах, па ве да мі лі ў дзяр жаў ным 
прад пры ем стве «Мінск транс».

З на зва най да ты яны скла дуць за адзін кі ла метр 
пра ез ду: на звы чай ных марш ру тах — у аў то бу сах 
агуль на га ты пу — 590 руб лёў; у аў то бу сах з мяк кі-
мі ад кід ны мі ся дзен ня мі — 610 руб лёў; на хут кас ных 
марш ру тах — у аў то бу сах агуль на га ты пу — 768 руб-
лёў; у аў то бу сах з мяк кі мі ад кід ны мі ся дзен ня мі — 794 
руб лі; на да дат ко вых рэй сах — у аў то бу сах агуль на га 
ты пу — 796 руб лёў; у аў то бу сах з мяк кі мі ад кід ны мі 
ся дзен ня мі — 824 руб лі; на экс прэс ных марш ру тах — у 
аў то бу сах агуль на га ты пу — 886 руб лёў; у аў то бу сах з 
мяк кі мі ад кід ны мі ся дзен ня мі — 916 руб лёў.

Та ры фы на аў та ма біль ныя пе ра воз кі па са жы раў у 
рэ гу ляр ных зно сі нах на не ка то рых між га род ніх марш-
ру тах уста наў лі ва юц ца асоб на (за адзін кі ла метр пра-
ез ду): «Мінск — Грод на» праз Ба ра на ві чы ў па ме ры 
464 руб лі; «Мінск — Ма гі лёў» у па ме ры 500 руб лёў; 
«Мінск — Пінск» праз Клецк, «Мінск — Пінск» праз 
Сі ня ўку ў па ме ры 660 руб лёў; (за па езд ку): «Мінск — 
Грод на» ў па ме ры 140 ты сяч руб лёў, на ўчаст ку 
«Мінск — Лі да» ў па ме ры 65 ты сяч руб лёў.

Та ры фы на аў та ма біль ныя пе ра воз кі ба га жу і (або) 
руч ной па кла жы ў рэ гу ляр ных зно сі нах на між га род-
ніх марш ру тах за адзін кі ла метр пра во зу скла дуць: за 
кож нае ма ла мер нае мес ца ба га жу — 50 руб лёў; за 
кож нае ся рэд ня мер нае мес ца — 100 руб лёў; за кож нае 
буй на мер нае мес ца ба га жу — 200 руб лёў.

Та ры фы на пе ра воз ку дзя цей ва ўзрос це ад 5 да 10 
га доў у рэ гу ляр ных зно сі нах на між га род ніх марш ру тах 
вы зна ча юц ца ў па ме ры 50 пра цэн таў ад кош ту. Зніж ка 
не рас паў сюдж ва ец ца на марш ру ты, якім пры свое ны 
ну мар з сім ва лам «К», што не ад но сяц ца да пе ра во зак 
транс пар там агуль на га ка ры стан ня. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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Па вод ле ін фар ма цыі УДАІ МУС, за кі ра ван не транс парт ны-
мі срод ка мі ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня бы лі за тры ма ны 
257 кі роў цаў. За пе ра вы шэн не хут кас ных рэ жы маў ру ху аштра-
фа ва ны 2 669 ва дзі це ляў. Вы яў ле ны 1943 кі роў цы і па са жы ры, 
якія пра іг на ра ва лі аба вяз ко вае па тра ба ван не аб пры шпіль ван ні 
ра мя ня мі бяс пе кі.

Па пра гно зах сі ноп ты каў, у блі жэй шыя дні ча ка ец ца па-
цяп лен не, а ра зам з ім дождж, мок ры снег, ту ман, на да ро гах 
га ла лё дзі ца. Каб па збег нуць цяж кіх на ступ стваў ДТЗ, Дзяр жаў-
та інс пек цыя звяр та ец ца да ўсіх кі роў цах з за клі кам пра яў ляць 
мак сі мум ува гі і асця рож нас ці на да ро гах. Ва ўмо вах не прад-
ка заль най зі мо вай да ро гі вы бі раць хут касць ру ху, дыс тан цыю 
і ба ка вы ін тэр вал не аб ход на з улі кам ста ну пра ез най част кі 
і кан крэт най сі ту а цыі на да ро зе, аба вяз ко ва пры шпіль вац ца 
ра мя ня мі бяс пе кі, па збя гаць рэз кіх ма неў раў, па ска рэн няў і 
тар ма жэн няў.

Не па кі дай це «пад снеж ні кі» на да ро зе
У су вя зі з уз мац нен нем сне га па ду ста ліч ная Дзяр жаў та інс пек-
цыя пе ра ка наў ча про сіць ула даль ні каў транс парт ных срод каў 
не па кі даць свае аў та ма шы ны на пра ез най част цы на доў гі час, 
каб не ства раць пе ра шкод у пра цы сне га ўбо рач най тэх ні кі.

— Што дня су пра цоў ні кі да рож най мі лі цыі бу дуць пра во дзіць рэй ды, 
вы яў ля ю чы аў та ма шы ны, якія за гру вашч ва юць га рад скія ву лі цы і пры-
лег лыя да іх два ро выя тэ ры то рыі, — па ве да мі ла «Звяз дзе» стар шы 
ін спек тар па агі та цыі і пра па ган дзе АДАІ Пар ты зан ска га РУ УС 
г. Мін ска Тац ця на СПА ДА БА Е ВА. — Транс парт, які бу дзе пе ра шка-
джаць пра ез ду да рож ных служ баў ці па гра жаць бяс пе цы гра ма дзян, 
ін спек та ры ДПС ма юць пра ва эва ку і ра ваць.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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За ча ты ры вы хад ныя дні на да ро гах кра і ны ад бы ло ся 608 да рож на-транс-
парт ных зда рэн няў з ма тэ ры яль най шко дай. Здзейс не на 31 ДТЗ, у якім во сем 
ча ла век за гі ну лі, 39 — атры ма лі ра нен ні.

Аз бу ка бяс пе кіАз бу ка бяс пе кі  ��

КІ РОЎ ЦЫ, 
БУДЗЬ ЦЕ ПІЛЬ НЫ МІ!

У АДЗІН ДЗЕНЬ ЗГА РЭ ЛІ КО НІ
І ЗА ГІ НУ ЛА ПТУШ КА

Двац цаць ко ней за гі ну ла ў вы ні ку па-
жа ру ў вёс цы Леш ня, што зна хо дзіц ца 
на тэ ры то рыі Блеў чыц ка га сель са ве-
та Ка пыль ска га ра ё на.

Па вод ле ін фар ма цыі Мінск ага аб лас но га 
ўпраў лен ня Мі ніс тэр ства па над звы чай ных 
сі ту а цы ях, па ве дам лен не аб за га ран ні ка-
нюш ні па сту пі ла пад ра ні цу — ка ля 4.30. Ка лі 
на мес ца зда рэн ня пры бы лі вы ра та валь ні кі, 
ад кры тым по лы мем ужо га рэў дах. Уда ло ся 
вы вес ці на ву лі цу толь кі двух жы вё лін. Пры чы-
ны па жа ру вы свят ля юц ца. Па пя рэд не раз гля-
да юц ца тры вер сіі: не асця рож нае абы хо джан-
не з аг нём, па ру шэн не пра віл экс плу а та цыі 
элект рыч ных се так і аб ста ля ван ня (ка рот кае 
за мы кан не элект ра пра вод кі) і на ват пад пал.

У гэ ты ж дзень, як па ве да мі лі ў ве дам-
стве, у ад кры тым ак цы я нер ным та ва рыст ве 
«Аг ра кам бі нат «Дзяр жын скі» ад быў ся ма са-
вы па дзеж птуш кі. Па вод ле па пя рэд ніх звес-
так за гі ну ла больш як 20 ты сяч асо бін.

Мяр ку ец ца, на птуш ні ку ад бы ло ся ўзга-
ран не. Ад нак ва ўпраў лен ні МНС аб верг лі 
ін фар ма цыю: вы ра та валь ні кі не вы яз джа лі 
на мес ца, па коль кі фак та па жа ру не бы ло 
за фік са ва на.

За раз вы свят ля юц ца пры чы ны зда рэн-
ня, ма тэ ры яль ныя стра ты і ўста наў лі ва ец ца 
коль касць за гі ну лай птуш кі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЗА БЫ ЛА СЯ Ў АП ТЭ ЦЫ... 
52 МІЛЬ Ё НЫ РУБ ЛЁЎ

У ста лі цы дзяў чы на па кі ну ла ў ап тэ-
цы ка роб ку з 52 міль ё на мі руб лёў, якія 
на ле жа лі яе сяб роў цы. Жан чы на, што 
ста я ла ў чар зе за ёй, за ўва жы ла гэ та, 
ад нак на ват не па спра ба ва ла вяр нуць 
чу жое. А ка лі ўба чы ла змес ці ва скар-
бон кі, уво гу ле пры ха пі ла са бе гро шы.

— У той дзень дзяў чы на на кі роў ва ла ся 
да сяб роў кі, каб пе ра даць ёй гэ тую су му. Па 
да ро зе зай шла ў ап тэ ку. Ка роб ку з гра шы-
ма па ста ві ла на стой ку, на яе — су мач ку. 

Пас ля ча го па ча ла за каз ваць ме ды цын скія 
прэ па ра ты. Раз лі чыў шы ся з фар ма цэў там, 
дзяў чы на вый шла з ап тэ кі, за быў шы ся за-
браць ка роб ку, — рас ка за ла прэс-афі цэр 
Пер ша май ска га РУ УС г. Мін ска Воль га 
КУЦЬ КО. — Жан чы на, што ста я ла ў чар зе 
за дзяў чы най, тут жа звяр ну ла ўва гу на па-
кі ну тую чу жую ма ё масць. Пры ўсіх яна ад-
кры ла ка роб ку, але, уба чыў шы та кую коль-
касць гро шай, тут жа за кры ла. Пры сут ным 
жан чы на па тлу ма чы ла, што ўнут ры ўка за-
ны ну мар тэ ле фо на, та му яна звя жац ца з 
ула даль ні цай ка роб кі і ад дасць за бы тае. А 
са ма дзяў чы на пры га да ла пра гро шы, толь-
кі ка лі су стрэ ла ся з сяб роў кай. Удва іх яны 
вяр ну лі ся ў ап тэ ку, ад нак там згу бы ўжо не 
бы ло. Да вя ло ся звяр тац ца ў мі лі цыю. Пры 
пра гля дзе за пі саў ка мер ві дэа на зі ран ня 
на аб' ек тах па блі зу ад ап тэ кі пра ва ахоў ні кі 
ўста на ві лі асо бу, якая здзейс ні ла зла чын-
ства. Гэ та бы ла 55-га до вая бес пра цоў ная 
жы хар ка ста лі цы. Скра дзе ныя гро шы бы лі 
зной дзе ны ў яе до ма ў поў ным аб' ёме. За-
ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ


