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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
Ма гут ны зем лятрус на мя жы Іра на і Іра ка

Па мен шай ме ры 378 ча-
ла век за гі ну лі ў вы ні ку зем-
ле тра сен ня маг ні ту дай 7,2, 
якое ад бы ло ся ў па ня дзе-
лак на мя жы Іра на і Іра ка, 
па ве дам ляе агенц тва ІSNA. 
Ад зна ча ец ца, што амаль 
усе ах вя ры сты хіі за гі ну лі на 
тэ ры то рыі Іра на. У Іра ку сты хія за бра ла жыц ці 11 ча ла век.

Эпі цэнтр зем лятрусу зна хо дзіў ся за 32 кі ла мет ры на поў-
дзень ад го ра да Ха лаб джа ў Ірак скім Кур ды ста не. Больш 
за ўсё лю дзей за гі ну ла ў іран скім го ра дзе Са рполь-э-За хаб 
у пра він цыі Кер ман шах. Па звест ках улад, у Кер ман ша ху 

сот ні да моў засталіся без элект ра за бес пя чэн ня, мно гія бу-

дын кі раз бу ра ныя.

Вяр хоў ны лі дар Іра на ая та ла Алі Ха ме неі ў афі цый най за-

яве за клі каў усе служ бы і ўсіх служ бо вых асоб пры няць ме ры 

па ака зан ні да па мо гі па цяр пе лым. Па вод ле яго слоў, увесь 

вы ра та валь ны ар се нал па він ны быць апе ра тыў на вы ка ры-

ста ны, каб пра ду хі ліць да лей шае па ве лі чэн не коль кас ці за-

гі ну лых. У сваю чар гу, прэ зі дэнт Іра на Ха сан Раў ха ні аб вяс ціў 

тры дні жа ло бы па за гі ну лых у Кер ман ша ху. Ён рас па ра дзіў ся 

ака заць па цяр пе лым усю не аб ход ную да па мо гу. 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на кі ра ваў спа чу ван-

не Прэ зі дэн ту Іс лам скай Рэс пуб лі кі Іран Ха са ну Раў ха ні ў су вя зі з 

ах вя ра мі зем ле тра сен ня ў гэ тай кра і не.

«Па ве дам лен ні пра шмат лі кія ча ла ве чыя ах вя ры ў вы ні ку зем-

ле тра сен ня вы клі ка лі ў сэр цах бе ла ру саў па чуц ці бо лю і глы бо кай 

спа га ды Іс лам скай Рэс пуб лі кі Іран», — га во рыц ца ў спа чу ван ні.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы пад крэс ліў, што ў Бе ла ру сі смут-

ку юць па за гі ну лых пад час гэ та га сты хій на га бед ства і спа дзя юц ца 

на хут кае вы зда раў лен не ўсіх па цяр пе лых.

Прэм' ер Іс па ніі пры быў у Ка та ло нію і за клі каў 
па клас ці ка нец «се па ра тысц ка му ха о су»

Прэм' ер-мі ністр Іс па ніі Ма ры я на Ра хой пры быў у Ка та-
ло нію — упер шы ню пас ля ўвя дзен ня ў гэ тай аў та ном най 

пра він цыі пра мо га праў лен ня Мад ры да, — каб пад тры маць 
пра ціў ні каў ад дзя лен ня рэ гі ё на.

Ра ней, ад пра віў шы ў ад стаў ку кі раў ні ка ўра да Ка та ло ніі 
Кар ле са Пуч дэ мо на пас ля не пры зна на га рэ фе рэн ду му аб 
не за леж нас ці, Ра хой пры зна чыў у бун тар скім рэ гі ё не но выя 
пар ла менц кія вы ба ры на 21 снеж ня. Ра хой пад тры маў ка ле-
гу па пар тыі і за клі каў «маўк лі вую боль шасць» прый сці на 
сне жань скія вы ба ры, дзе бу дуць «са праўд ныя урны», каб 
«ад на віць дэ ма кра тыю». Ён вы ка заў над зею, што вы ба ры 
да па мо гуць спы ніць «се па ра тысц кі ха ос». На пя рэ дад ні, у 
су бо ту, у Бар се ло не прай шоў шмат ты сяч ны марш су праць 
за тры ман ня ка та лон скіх па лі ты каў, якія вы сту па юць за не-
за леж насць. Пра тэс тоў цы на зы ва лі іх па літ вяз ня мі.

Тым ча сам кі раў нік рас пу шча на га ка та лон ска га пар ла-
мен та ра зам з не каль кі мі ка ле га мі па ка бі не це збег у Бель-
гію, дзе здаў ся мяс цо вым ула дам і быў ад пу шча ны пад 
пад піс ку аб ня вы ез дзе.

Ду тэр тэ пра спя ваў па прось бе Трам па
Прэ зі дэнт Фі лі пін Рад ры га 

Ду тэр тэ вы ка наў пес ню пад-
час вя чэ ры на фо ру ме АСЕ АН 
з удзе лам 20 кі раў ні коў дзяр-
жаў. Па вод ле яго слоў, зра біў 
ён гэ та па прось бе прэ зі дэн та 
ЗША До наль да Трам па.

На мес нік мі ніст ра гра мад скіх ра бот і аў та ма біль ных да-
рог Фі лі пін Ка рэн Джым апуб лі ка ва ла ві дэа гэ та га мо ман ту 
ў Twіtter. Прэ зі дэнт Ду тэр тэ пра спя ваў у ду э це з поп-спя-
вач кай Пі лі тай Ка ра лес. «Па нен кі і па но ве, я пра спя ваў па 
па тра ба ван ні вяр хоў на га га лоў на ка ман ду ю ча га Злу ча ных 
Шта таў», — па жар та ваў Ду тэр тэ. Па між прэ зі дэн та мі-па-
пу ліс та мі ня ма ла агуль на га, і Ду тэр тэ час та на зы ва юць 
«азі яц кім Трам пам». У той час як Ду тэр тэ спра буе дэ ман-
стра тыў на па бу да ваць су пра цоў ніц тва з Ра сі яй і КНР, Трамп 
хо ча пе ра ка наць яго, што ЗША — усё яшчэ са мы на дзей ны 
са юз нік Фі лі пін.

31-ы са міт АСЕ АН пра хо дзіць у Ма ні ле. Асноў ныя ме ра-
пры ем ствы за пла на ва ны на 13—14 ліс та па да.

Дзяр жа ва і біз несДзяр жа ва і біз нес  

СТАЎ КА 
НА ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВУ

У ста лі цы сё мы раз стар та ваў Су свет ны ты дзень 
прад пры маль ніц тва. Ме ра пры ем ства пра хо дзіць з 
13 па 19 ліс та па да, а асноў най яго тэ май сё ле та з'яў-
ля юц ца стар та пы. Ад на з най важ ней шых па дзей для 
біз не су Бе ла ру сі ад кры ла ся VІІ Між на род ным фо ру-
мам «Сін эр гіі. Стар та пы і кар па ра цыі». Удзель ні кі па-
дзеі аб мер ка ва лі іна ва цый ныя стра тэ гіі і фі нан са выя 
ін стру мен ты для пад трым кі біз не су.

Фо рум — гэ та тое ўні каль нае мес ца, дзе прад стаў ні кі 
ўра да і біз не су кра і ны мо гуць у больш не фар маль най аб ста-
ноў цы аб мя няц ца дум ка мі. Для абод вух ба коў сён ня важ на 
знай сці ад ка зы на тое, ці змо жа Бе ла русь стаць стар тап-
на цы яй, як па леп шыц ца біз нес-клі мат, як ума ца ваць свае 
па зі цыі ў сфе ры раз віц ця сек та ра ін фар ма цый ных і ка му -
ні ка цый ных тэх на ло гій. У су час ных рэа лі ях гэ та, без умоў на, 
важ ныя кі рун кі для Бе ла ру сі, бо раз віц цё дзе ла вой іні цы я ты-
вы, ства рэн не не аб ход ных умоў для ра бо ты біз не су здоль на 
даць но вы штур шок ад ра зу для ўсёй эка но мі кі.

Пад час ад крыц ця фо ру му прэм' ер-мі ністр Анд рэй 
КА БЯ КОЎ пад крэс ліў, што ўрад бу дзе пра цяг ваць пад трым ку 
раз віц ця прад пры маль ніц тва, а так са ма рэа лі зоў ваць но выя 
фор мы і ме ха ніз мы ўза е ма дзе ян ня дзяр жа вы і біз не су. «Урад 
вель мі за ці каў ле ны ў раз віц ці біз не су, у гэ тым сек та ры пра цуе 
трэ цяя част ка ўсіх за ня тых у эка но мі цы. Але па тэн цы ял для 
да лей ша га раз віц ця і рос ту вя лі кі, і мы ма ем на мер яго вы ка-
рыс тоў ваць», — вы ка заў сваё мер ка ван не Анд рэй Ка бя коў.

Кі раў нік ура да так са ма на га даў, што сё ле та кра і на ро біць 
чар го вы крок па мак сі маль най лі бе ра лі за цыі прад пры маль-
ніц кай дзей нас ці. «У цес ным уза е ма дзе ян ні з прад пры маль-
ніц кай су поль нас цю пад рых та ва ны па кет дзе ся ці пра ек таў 
нар ма тыў ных пра ва вых ак таў. Во сем з іх ужо пад пі са ныя 
кі раў ні ком дзяр жа вы, два да ку мен ты раз гля да юц ца. Сур' ёз на 
рэ фар ма ва на кант роль на-на гляд ная дзей насць — ак цэнт у 
ра бо це пе ра не се ны на пра фі лак тыч ны склад нік. Уве дзе ны 
ін сты тут пад атко вых кан суль тан таў. У прад пры маль ні каў з'я-
ві ла ся маг чы масць атры маць пра фе сій ную па ра ду ў спе цы я-
ліс та, які ня се ад каз насць за свае рэ ка мен да цыі», — рас ка заў 
ён. Прэм' ер-мі ністр пад крэс ліў, што ра ды каль на ска ра ча ец ца 
і аб' ём аба вяз ко вых па тра ба ван няў са ні тар ных і эка ла гіч ных 
нор маў, тэх ніч ных стан дар таў. Іс тот на спра шча юц ца ўмо вы 
па чат ку ра бо ты прад пры маль ні каў, па шы ра юц ца маг чы мас ці 
для до сту пу да фі нан са вых рэ сур саў. Ад ной з важ ных па дзей 
для раз віц ця біз не су, на яго дум ку, з'яў ля ец ца тое, што па 
іні цы я ты ве ўра да ство ра ны Банк раз віц ця. 

«Сё ле та праз бан кі-парт нё ры мы пра фі нан са ва лі пра-
ек ты на су му 85 млн руб лёў. Гэ та столь кі ж, коль кі ўкла лі 
ў пра гра му за ўвесь час іс на ван ня. У струк ту ры ба лан су 
на ша га бан ка ўдзель ная ва га пад трым кі ма ло га і ся рэд ня га 
прад пры маль ніц тва ўсё яшчэ не вя лі кая — ка ля 7%. Ду маю, 
што до ля бу дзе на рас таць. Пад трым ка ма ло га і ся рэд ня га 
біз не су — адзін з на шых асноў ных пры яры тэ таў», — рас ка-
заў стар шы ня праў лен ня Бан ка раз віц ця Сяр гей РУ МАС. 
Уся го з па чат ку ра бо ты пра гра мы пра фі нан са ва на больш 
за ты ся чу пра ек таў на су му 360 міль ё наў руб лёў. «Тэ май 
VІІ Між на род на га фо ру му прад пры маль ніц тва з'яў ля ец ца
раз віц цё стар тап-ру ху. Мэ та та кіх ме ра пры ем стваў — у 
дыя ло гу з ула да мі вы пра ца ваць ме ха ніз мы, якія да па маг лі б 
пе ра тва рыц ца Бе ла ру сі ў стар тап-на цыю. Банк раз віц ця 
аказ вае гэ та му ўся ля кую пад трым ку. У нас ёсць не каль кі 
пра дук таў, якія на кі ра ва ны на раз віц цё стар та паў, ка мер-
цый ныя бан кі апош нім ча сам усё больш па чы на юць крэ ды-
та ваць та кія пра ек ты», — рэ зю ма ваў Сяр гей Ру мас.

На га да ем, што Бе ла русь да лу чы ла ся да пра вя дзен ня 
Су свет на га тыд ня прад пры маль ніц тва яшчэ ў 2011 го дзе. 
Кра і на ста ла 137-й па лі ку ўдзель ні цай най буй ней шай прад-
пры маль ніц кай іні цы я ты вы ў све це. Сёлетні дзе ла вы ты-
дзень пра во дзіц ца больш чым у 160 кра і нах све ту.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. krуzhеvісh@zvіаzdа.bу



З на зва ным ра сій скім рэ гі ё нам у 
нас ня ма агуль най мя жы, але на 
са ма лё це ад Мін ска да Ка лі нін-
г ра да ля цець менш за га дзі ну. 
У гэ тай воб лас ці яшчэ з са вец кіх 
ча соў шмат бе ла ру саў — хтось ці 
слу жыў там у ар міі, а по тым за-
стаў ся, ка гось ці ту ды на кі ра ва лі на 
пра цу... Эка на міч ных су вя зяў так-
са ма шмат, праў да, у гэ тым кі рун-
ку ёсць ку ды раз ві вац ца. Учо ра ў 
Па ла цы Не за леж нас ці Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
аб мер ка ваў з гу бер на та рам Ка-
лі нінг рад скай воб лас ці Ан то нам 
Алі ха на вым шэ раг перс пек тыў ных 
кі рун каў уза е ма дзе ян ня, ці ка вых 
для абод вух ба коў.

У КЛЮ ЧЫ ПАРТ НЁР СТВА
— Мы даў но змяс тоў на не су стра ка-

лі ся з кі раў ніц твам Ка лі нінг рад скай воб-
лас ці, — ад зна чыў бе ла рус кі лі дар. —
Так скла ла ся, што мы вель мі бліз кія. Бе-
ла ру саў шмат там пра ца ва ла, яны там 
за ста лі ся і жы вуць. Па стаў кі не аб ход най 
пра дук цыі заў сё ды здзяйс ня лі ся ў Ка лі-
нінг рад і з Ка лі нінг ра да да нас. Я заў сё ды 
лі чыў Ка лі нінг рад скую воб ласць род най. 
Пасля развалу Са вец кага Са юза бы лі 
ча сы, ка лі я ў ся рэ дзі не 90-х ска заў, што 
Ка лі нінг рад скую воб ласць мы ў крыў ду 
не да дзім. Бе ла ру сы заў сё ды ад каз ва лі 
за гэ тую воб ласць і бу дуць ад каз ваць. 
Але мы не прэ тэн ду ем на тое, каб яна 
бы ла ў скла дзе Бе ла ру сі.

Кі раў нік дзяр жа вы пры знаў ся, што з 
вя лі кай на дзе яй гля дзіць на но вую ка-
ман ду, но ва га гу бер на та ра гэ тай воб-
лас ці:

— Мы не дзе лім Ра сію і Бе ла русь 
па ме жах, імк нём ся па бу да ваць неш та 
агуль нае — на зва лі яго Са юз най дзяр-
жа вай, — дай бог яе па бу да ваць. Мы ад 
гэ та га не ады хо дзім.

ПРОС ТЫЯ ПА ДЫ ХО ДЫ
У Бе ла ру сі і ра сій ска га анк ла ва шмат 

агуль на га. У пры ват нас ці, па доб нае геа-
па лі тыч нае ста но ві шча: мы мя жу ем не 
прос та з кра і на мі Еў ра са ю за, але і з ак-
тыў ны мі чле на мі НА ТА. Ды і ў эка но мі цы, 
ганд лі сі ту а цыя з су пра цоў ніц твам з за-
ход ні мі парт нё ра мі ў нас па доб ная.

— Як бы тут ні аб мяр коў ва лі гэ тыя 
пы тан ні, на зы ва лі нас пра за ход ні мі, мы 
цу доў на ра зу ме ем, што гэ та ры то ры-
 ка, — за явіў кі раў нік на шай дзяр жа вы. — 
Кан крэт ныя фак ты ка жуць пра тое, 
што нам ня ма на ка го раз ліч ваць. Нам, 
бе ла ру сам, ра сі я нам, трэ ба ба чыць свой 

ін та рэс, ін та рэс сва іх на ро даў. І тут на-
шы ін та рэ сы су па да юць. Я гэ та да та го, 
што вы заў сё ды мо жа це раз ліч ваць на 
Бе ла русь. У скла да ную хві лі ну мы заў-
сё ды пад ста вім пля чо.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўспом ніў, што 
та кія сі ту а цыі бы лі.

— Вы ма лай цы, што вый шлі на поў-
нае за да валь нен не па трэб у зер ні, ма ла-
ку. Ма лай цы, што мно гія пра дук ты хар-
ча ван ня вы вы раб ля е це на сто пра цэн-
таў. Гэ та га раней не бы ло, і я па мя таю, 
гу бер на тар ка лісь ці да мя не звяр таў ся і 
пра сіў тэр мі но ва даць хоць бы 100 ты сяч 
тон му кі, та му што вы пя каць хлеб ня ма 
з ча го. Мне прый шло ся пад клю чац ца па 
мно гіх пы тан нях, і вы па він ны ве даць: у 
лю бую хві лі ну, па куль вы да сту ка е це ся 
да Маск вы і да лей, вы заў сё ды мо жа це 
знай сці пад трым ку сва іх род ных лю дзей 
тут у Бе ла ру сі. Я ха чу, каб вы так ра зу-
ме лі ідэа ло гію на шых ад но сін, ка лі яна 
вам па ды хо дзіць.

ДЛЯ АГУЛЬ НАЙ КА РЫС ЦІ
Ан тон Алі ха наў з афі цый ным ві зі-

там на вед вае на шу ста лі цу ўпер шы ню, 
хоць да гэ туль, як ён пры знаў ся, у Мін-
ску бы ваць да во дзі ла ся. Бе ла рус кі лі-
дар вы ка заў упэў не насць, што гэ ты ві зіт 
па слу жыць раз віц цю на шых ад но сін з 
Ка лі нінг рад скай воб лас цю.

Па куль што ліч бы двух ба ко ва га та-
ва ра зва ро ту ад нос на не вы со кія, ле тась 
мы на ганд ля ва лі пры клад на на 190 міль-
ё наў до ла раў.

— Мы раз гля да ем ваш рэ гі ён як 
вель мі перс пек тыў на га і бліз ка га нам 
ганд лё ва-эка на міч на га парт нё ра. Ня хай 
аб са лют ныя ліч бы не вя лі кія — да рэ чы, 
ёсць ку ды рас ці, ёсць пра ек ты, пра гра-
мы, па якіх мы мо жам су пра цоў ні чаць. 
Ёсць доб рыя маг чы мас ці для па глыб-
лен ня пра мыс ло вай ка а пе ра цыі, уз-
мац нен ня ўза е ма дзе ян ня з аграр най 
сфе рай, асаб лі ва ка лі ў вас сель ская 
гас па дар ка ўво гу ле на пад' ёме — па 
8—9% пры баў ляе ў год. Гэ та вель мі 
вы со кія тэм пы. Але я ве даю, што вы 
не ка лі, ка лі не за раз, упер лі ся ў ней кую 
«столь», і сель ская гас па дар ка ва ша ў 
асноў ным на ніз кіх гле бах. Ме лі я ра цыя 

і ін шыя пы тан ні — ад гэ та га ні ку ды не 
сы дзеш, — заўважыў Прэзідент.

Так, у на шай кра і не гэ та праб ле ма 
ўжо ўзні ка ла, і на шы аг ра рыі, ву чо ныя 
пра цу юць над ёй ужо ка ля дзвюх пя ці го-
дак. Та кім чы нам, мы мо жам у тым, што 
да ты чыц ца гэ тай тэ мы, па дзя ліц ца сва ім 
во пы там з ка лі нінг рад скі мі ка ле га мі.

Наcтупныя перс пек тыў ныя сфе ры — 
пра мыс ло васць і бу даў ніц тва.

— У нас у пра мыс ло вас ці — і аў та-
ма бі ле бу да ван не, і стан ка бу да ван не — 
ёсць маг чы мас ці су пра цоў ніц тва, як мя-
не пра ін фар ма ваў урад. І ў пла не бу-
даў ніц тва сель ска гас па дар чых аб' ек таў, 
і ўво гу ле бу даў ніц тва, та му што ў свой 
час Бе ла русь бы ла та кім ма я ком і ўзо-
рам у бу даў ні чай га лі не. Сю ды пры яз-
джа лі з уся го Са ю за ву чыц ца, як трэ ба 
бу да ваць. Кі раў ніц тва Са вец ка га Са ю за 
на да ва ла гэ та му пры яры тэт нае зна чэн-
не, — зга даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На ша кра і на змаг ла за ха ваць «ста-
рую шко лу». Амаль усе за во ды бу даў ні-
чых ма тэ ры я лаў, буй ныя трэс ты за ха ва-
ныя — ня гле дзя чы на з'яў лен не мност ва 
пры ват ных кам па ній:

— Мы ў лю бы пункт мо жам на пра ця-
гу ме ся ца пе ра кі нуць усе ма гут нас ці — 
як мы Гар лык бу да ва лі ў Турк ме ні ста не: 
ве лі зар нае прад пры ем ства па бу да ва лі 
ў пус ты ні пры 30—40-гра дус най спё цы 
лі та раль на за тры-ча ты ры га ды.

Пры гэ тым кі раў нік дзяр жа вы пад-
крэс ліў, што наш бок не ста віць сва ёй 
мэ тай па клас ці па бо лей у кі шэ ню, а гля-
дзіць на перс пек ты ву. Ка лі мы бу ду ем 
доб ра і ня до ра га, то мо жам атры маць і 
да дат ко выя аб' ёмы.

Га то вы мы су пра цоў ні чаць і ў ін шых 
сфе рах — на прык лад, у на ву ко вай. Што 
да гу ма ні тар на га су пра цоў ніц тва, то, 
упэў не ны Прэзідэнт, кі рун кі тут вель мі 
пры стой ныя.

— Га лоў нае — гэ та аду ка цыя. Вы ў 
Ра сіі вель мі пра су ну тыя ў гэ тым пла-
не. Наш мі ністр аду ка цыі ня даў на ў вас 
па бы ваў. Пра мно гае да мо ві лі ся, мы 
бу дзем гэ тыя кі рун кі так са ма пад трым-
лі ваць, — за пэў ніў бе ла рус кі лі дар.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

ДАЎ НІЯ СУ ВЯ ЗІ — НО ВЫЯ МЭ ТЫ
Кі раў нік дзяр жа вы су стрэў ся з гу бер на та рам Ка лі нінг рад скай воб лас ці

 У тэ му
Ан тон АЛІ ХА НАЎ, гу бер на тар Ка лі нінг рад скай воб лас ці:
— Ка лі нінг рад бу дзе да дат ко ва за куп ляць аў то бу сы Мінск ага аў та ма біль на га 

за во да пад чэм пі я нат (чэм пі я нат све ту па фут бо ле 2018 го да. — Заўв. аўт.), та му 
што ў нас ёсць пэў ны дэ фі цыт, ня гле дзя чы на ня даў нюю за куп ку 100 аў то бу саў. 
Мне зда ец ца, што ў нас ад на знач на ёсць не аб ход насць ска рыс тац ца ра бо чай сі лай 
з бо ку Бе ла ру сі: тут вель мі доб рыя кі роў цы. Нам трэ ба за пра сіць бе ла рус кіх ка лег, 
каб яны пад час чэм пі я на ту све ту, пад час пі ка вых на гру зак нам да па маг лі.

На двор'еНа двор'е  

ХО ЛАД НА І МОК РА
Увесь ты дзень уна чы і ра ні цай 
га ла лёд і га ла лё дзі ца на да ро гах

Мок ры снег з даж джом ча ка юц ца ў Бе ла ру сі ў пер-
шай па ло ве тыд ня, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 
ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры 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 аў то рак мес ца мі па Бе ла ру сі маг чы мы сла быя ту ман і 
га ла лёд, на асоб ных участ ках да рог га ла лё дзі ца. Днём пад 
уплы вам ня ўстой лі вых па вет ра ных мас толь кі ў асоб ных ра ё-
нах, у асноў ным па ўсхо дзе кра і ны, не абы дзец ца без апад каў 
(мок ры снег, дождж). Тэм пе ра ту ра па вет ра ў дру гой па ло ве 
дня скла дзе ад плюс 1 да плюс 7 гра ду саў. Уна чы ў се ра ду 
па край нім паў ноч ным за ха дзе кра і ны, а ўдзень пе ра важ на ў 
паў ноч ных і цэнт раль ных ра ё нах прой дуць ка рот ка ча со выя 
апад кі ў вы гля дзе даж джу і мок ра га сне гу, ча ка юц ца сла быя 
ту ман і га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 
3 да плюс 2 гра ду саў, удзень — ад ну ля да плюс 6 гра ду саў.

Згод на з пра гно за мі ай чын ных сі ноп ты каў, у чац вер 
кры ху па цяп лее. Уна чы пе ра важ на па паў ноч най част цы 
кра і ны, а ўдзень у край ніх ус ход ніх ра ё нах Бе ла ру сі прой-
дуць не вя лі кія ка рот ка ча со выя апад кі, у асноў ным дождж. 
Уна чы і ра ні цай ча ка юц ца сла быя ту ман і га ла лёд. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 1 да плюс 5 гра ду саў, 
удзень — 2—7 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу




