
СЁННЯ 316 чэрвеня 2020 г. На двор'е
ЗНОЎ СПЯ КО ТА, 
АЛЕ ДАЖ ДЖЫ...

У пят нi цу да нас за вi тае мар ское па вет ра 
i ка лi лас ка — 32 цяп ла

Ужо тра ды цый на ў па чат ку ле та нас як бы пра вя рае 

на вы трым ку тра пiч нае на двор'е. На гэ тым тыд нi яно 

ча ка ец ца га ра чае i з вя лi кай пор цы яй апад каў, па ве дам-

ля юць спе цы я лiс ты Рэс пуб лi кан ска га цэнт ра па гiд ра-

ме тэа ра ло гii, кант ро лi ра дые ак тыў на га за брудж ван ня i 

ма нi то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мiнп ры ро ды.

Гэ ты мi дня мi ў шмат кi ла мет ро вай тоў шчы ат мас фе ры зноў 

ўста лю юц ца паўд нё ва-ўсход нiя плы нi. Па вет ра ныя ма сы зноў 

пач нуць па сту паць да нас з поўд ня Еў ра пей скай Ра сii i з Ус ход-

няй аква то рыi Чор на га мо ра, дзе на за па сi ла ся вель мi цёп лае 

i вiль гот нае па вет ра. Так што се зон даж джоў у нас, мяр ку ю чы 

па ўсiм, пра цяг нец ца. За мi ну лую па ло ву чэр ве ня вiль га цi ўжо 

вы па ла да стат ко ва, а па паў ноч на-ўсход няй част цы кра i ны ў 

асоб ных рэ гi ё нах ужо i за лiш не.

Заўт ра ўдзень ча ка ец ца пе ра мен ная воб лач насць. Мес ца мi, 

пе ра важ на па паў днё вым за ха дзе кра i ны, бу дуць ка рот ка ча-

со выя даж джы i на валь нi цы. Ве цер уме ра ны, пры на валь нi цах 

па ры вiс ты. Уна чы на се ра ду бу дзе ад 14 да 20 цяп ла, удзень — 

плюс 25—31 гра дус. Пе ра мен ная воб лач насць праг на зу ец ца i 

ў чац вер. Уна чы па паў днё вым за ха дзе, а ўдзень на боль шай 

част цы тэ ры то рыi кра i ны ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы. 

У асоб ных ра ё нах пра гры мяць на валь нi цы. Ве цер ча ка ец ца 

паўд нё ва-ўсход нi ўме ра ны, пры на валь нi цах па ры вiс ты. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 15 да плюс 20 гра ду саў, 

удзень — плюс 25—31 цяп ла.

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

пят нi цу ча ка ец ца пе ра мен ная воб лач насць, з пра яс нен ня мi. 

У раз гар дня спя ко та бу дзе яшчэ мац ней шая. Уна чы мес ца-

мi, а ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыi кра i ны прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных ра ё нах з на валь нi ца мi. 

Ве цер бу дзе ўсход нi ўме ра ны, пры на валь нi цах па ры вiс ты. 

Тэм пе ра ту ра ўна чы скла дзе ад плюс 15 да плюс 20 гра ду саў, 

удзень — плюс 26—32 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Будзь це ў кур се

А не шкодзь!
ЗДЫ МА ЛI СЕТ КI

 Ў РАЗ ГАР НА ВАЛЬ НI ЦЫ,
але бра кань е рам не да па мог на ват 

пра лiў ны дождж
У кра i не скон чыў ся не рас та вы пе ры яд. Хто толь кi нi 

трап ляў ся «на кру чок» iн спек та рам гэ тай вяс ной! Як 

па ве дам ляе Дзяр жаў ная iн спек цыя ахо вы жы вёль на га 

i рас лiн на га све ту пры Прэ зi дэн це, гэ та бы лi i не ле га-

лы з элект ра ву да мi, i ама та ры вуг ра, i са мая шмат лi кая 

ка тэ го рыя — бра кань е ры з сет ка мi. Двое з iх, ледзь да-

ча каў шы ся за кан чэн ня за ба ро ны на лоў лю ў Вi цеб скай 

воб лас цi, на на ступ ны ж дзень вый шлi на про мы сел.

Ры ба кi-не ле га лы раз лiч ва лi, што фi нан са выя прэ тэн зii да iх 

у вы пад ку за тры ман ня не бу дуць вель мi вы со кi мi. Ад нак яны 

на ла вi лi столь кi ры бы, што iх не за кон ны на бы так па цяг нуў на 

круг лую су му.

Па ру шаль нi кi ўста на вi лi тры ве лi зар ныя сет кi даў жы нёй 

амаль 400 мет раў на во зе ры Сель цы ў Глы боц кiм ра ё не. Зды-

ма лi за ба ро не ныя пры ла ды ў раз гар на валь нi цы пад пра лiў-

ным даж джом. Але та кая мас кi роў ка не да па маг ла — на бе ра-

зе iх ча ка лi iн спек та ры. 57 кi ла гра маў ры бы (у асноў ным лi ня i 

ля шча) абы дуц ца бра кань е рам як мi нi мум у 9 ты сяч руб лёў.

Яшчэ два iх бра кань е раў за тры ма лi на Пры пя цi ў Пiн скiм ра ё-

не. Яны так са ма ўста на вi лi ня ма ла се так — во сем штук даў жы-

нёй 700 мет раў, вы ла вiў шы пры гэ тым 18 кi ла гра маў ры бы. «Не 

па шан ца ва ла» i тром ма гi лёў цам, якiя па спе лi па вез цi не за кон ны 

ўлоў з ва да ёма, але бы лi за тры ма ныя пры пра вер цы служ бай 

ДАI. У iх ма шы не знай шлi дзве сет кi i амаль 15 кi ла гра маў роз най 

ры бы. Урон пры ро дзе склаў 4,7 i 3 ты ся чы руб лёў ад па вед на, а 

гэ та на го да для пры цяг нен ня да кры мi наль най ад каз нас цi.

Ня гле дзя чы на тое, што са мы на пру жа ны пе ры яд скон чыў-

ся, ра бо та iн спек та раў на ва да ёмах пра цяг ва ец ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ядзер ныя дзяр жа вы пра цяг ва юць 
ма дэр нi за цыю сва iх ар се на лаў

Та кая вы сно ва ўтрым лi ва ец ца ў 

чар го вым дак ла дзе аб ста но вi шчы 

ў сфе ры ўзбра ен няў, апуб лi ка ва-

ным Стак голь мскiм мiж на род ным 

iн сты ту там да сле да ван ня праб лем 

мi ру (SIPRI). Як сцвяр джа юць экс-

пер ты, «на па ча так 2020 го да дзе вяць ядзер ных дзяр-

жаў — ЗША, Ра сiя, Вя лi ка бры та нiя, Фран цыя, Кi тай, Iн-

дыя, Па кi стан, Iз ра iль i Паў ноч ная Ка рэя — ме лi су куп на 

13,4 ты ся чы адзi нак ядзер най зброi». «Ка ля 3,72 тыс. 

адзi нак за хоў ва юц ца на скла дах апе ра тыў ных час цей, 

ка ля 1,8 тыс. з iх зна хо дзяц ца ў ста не апе ра тыў най га тоў-

нас цi», — ад зна ча ец ца ў да ку мен це. У 2018 го дзе агуль-

нае ска ра чэн не ў све це ядзер ных уз бра ен няў ад бы ло ся 

ў асноў ным у вы нi ку дэ ман та жу Ра сi яй i ЗША (на дзве 

кра i ны пры па дае звыш 90 % су свет ных за па саў ядзер най 

зброi) са ста рэ лых бо е га ло вак у ад па вед нас цi з да га во рам 

аб ска ра чэн нi i аб ме жа ван нi стра тэ гiч ных на сту паль ных 

уз бра ен няў, за клю ча ным у 2010 го дзе. Ле тась ар се на лы 

абедз вюх кра iн за ста ва лi ся ў вы зна ча ных да га во рам ме-

жах. Ка лi ён не бу дзе па доў жа ны, яго дзе ян не спы нiц ца ў 

лю тым 2021 го да. Пе ра мо вы аб пад аў жэн нi ста ро га або 

за клю чэн нi но ва га да га во ра ле тась вы нi каў не пры нес лi, 

ад зна ча юць экс пер ты SIPRI.

Усе мiк ра ра ё ны Пе кi на праз COVID-19
пе ра вя лi ў «рэ жым ва ен на га ча су»

У кi тай скай ста лi цы ад па ня-

дзел ка ўве дзе ны «рэ жым ва ен-

на га ча су» ва ўсiх жы лых мiк ра -

ра ё нах го ра да з-за ўспыш кi

ка ра на вi ру са. Пра гэ та па ве да-

мi ла iн фар ма генц тва ТАСС са 

спа сыл кай на мяс цо выя ўла ды. Ад зна ча ец ца, што ад па-

вед ны рэ жым за кра нуў 7120 жы лых мiк ра ра ё наў Пе кi на. 

У спец ме ра пры ем ствах за дзей нi ча на больш за 100 ты сяч 

ча ла век. На мi ну лым тыд нi ўспыш ка ка ра на вi ру са бы ла 

вы яў ле на на най буй ней шым пе кiн скiм ап то вым рын ку 

«Сiнь фа дзi» ў ра ё не Фэн тай, што на поўд нi го ра да. Боль-

шасць тых, хто за ра зiў ся, — ра бот нi кi ганд лё вых кро пак, а 

так са ма асо бы, якiя зна хо дзi лi ся з iмi ў цес ным кан так це. 

Ад мi нiст ра цыя го ра да бы ла вы му ша ная ча со ва за крыць 

не каль кi iн шых важ ных ка мер цый ных аб' ек таў, у тым лi ку 

на за ха дзе ста лi цы, па коль кi яны апы ну лi ся ў зо не па вы-

ша най ры зы кi. У су вя зi з гэ тым у асоб ных ра ё нах Пе кi на 

ўве дзе ныя ўзмоц не ныя ме ры кант ро лю. Так са ма рэ жым 

ва ен на га ста но вi шча быў уве дзе ны ў 11-мiль ён ным 

Ба а дзi не — го ра дзе на паў днё вым за ха дзе ад Пе кi на, якi 

мя жуе з кi тай скай ста лi цай.

За па сы зо ла та ў Нью-Ёр ку да сяг ну лi рэ кор ду
За па сы зо ла та ў схо вi шчах нью-ёрк скай бiр жы Comex 

да сяг ну лi рэ корд на га аб' ёму — 29,7 мiль ё на трой скiх ун-

цый, па ве дам ляе The Wall Street Journal са спа сыл кай на 

кам па нiю FactSet, якая са бра ла да дзе ныя з 2013 го да. 

Амаль тры чвэр цi гэ та га зо ла та, якiя ва жаць як дзе вяць 

цал кам за гру жа ных са ма лё таў Boeing 737-700, пры бы лi ў 

Нью-Ёрк толь кi ў апош нiя тры ме ся цы, пад крэс лi вае га зе-

та. «За ла тую лi ха ман ку» ў Нью-Ёр ку вы дан не звяз вае з 

пан дэ мi яй, якая спра ва ка ва ла ха ос на рын ку каш тоў ных 

ме та лаў з-за па ру шэн ня лан цуж коў па ста вак.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Цы ры мо нiя пры няц ця 

пры ся гi, якая ад бы ла-

ся ў мi ну лую су бо ту ў 

во iн скiх час цях Бе ла-

ру сi, гэ тым ра зам бы-

ла не звы чай ная. Ка лi 

ра ней у тыя ж са мыя 

Пе чы два ра зы на год 

пры яз джа лi за поў-

не ныя «пад за вяз ку» 

элект ра цяг нi кi, а на 

аў та да ро зе ледзь не 

ўтва ра лi ся за то ры, то 

мi ну лая су бот няя ра нi-

ца бы ла зу сiм на тое не 

па доб ная.

Праз эпi дэ мi я ла гiч ную 

сi ту а цыю ка ман да ван не 

Уз бро е ных Сiл пры ня ло ра-

шэн не не за пра шаць род-

ных i блiз кiх на ва бран цаў 

на пры няц це пры ся гi. За-

мест гэ та га на Youtube-ка-

на ле «Ва ен ТБ» бы ла на ла-

джа на пра мая транс ля цыя 

з 72-га гвар дзей ска га аб'-

яд на на га ву чэб на га цэнт ра 

пад рых тоў кi пра пар шчы каў 

i ма лод шых спе цы я лiс таў, 

раз ме шча на га ў Ба ры са ве, 

i 5-й асоб най бры га ды спе-

цы яль на га пры зна чэн ня,

якая дыс ла ку ец ца ў Мар' i -

най Гор цы. У са цы яль ных 

сет ках i ме сен джа рах iш-

лi па ка зы з iн шых час цей 

кра i ны. Агу лам клят ву на 

вер насць Ра дзi ме пра мо-

вi лi ка ля 3,4 ты ся чы пры-

зва ных на тэр мi но вую ва-

ен ную служ бу i служ бу ў 

рэ зер ве.

Мiж iн шым, ме сяц та-

му ад праў ка вай скоў цаў у 

час цi так са ма пра хо дзi ла 

без пуб лiч ных ура чыс тых 

ме ра пры ем стваў. Пра гэ та 

на га даў мi нiстр аба ро ны 

Вiк тар ХРЭ НIН:

— Зда роўе ў вай ско вых 

ка лек ты вах бы ло, ёсць 

i за ста ец ца вель мi важ-

ным. На пры кан цы ме ся ца 

ў 72-м аб' яд на ным ву чэб-

ным цэнт ры пла ну ец ца ад-

крыць ме ды цын скае пад-

раз дзя лен не. Яно бу дзе аб-

ста ля ва на па ўсiх су час ных 

па тра ба ван нях.

— Ума цоў ваць аба рона-

з доль насць кра i ны — гэ -

та ня прос ты аба вя зак, якi 

пад сi лу толь кi са праўд ным 

муж чы нам, — звяр нуў ся да 

сал дат Вiк тар Хрэ нiн. — 

I спяр ша вам бу дзе ня прос-

та, па коль кi цяп лiч ных умоў 

у ар мii ня ма. Але ка лi прой-

дзе це ўсе вы пра ба ван нi, то 

не толь кi ста не це са праўд-

ны мi аба рон ца мi Ай чы ны, 

але i бу дзе це згад ваць 

ар мiю як важ ны жыц цё вы 

до свед.

Ва ен нае ве дам ства 

пры гэ тым ад зна чае, што 

ў кра i не ро бяц ца за ха ды 

для па вы шэн ня ма ты ва-

цыi тых, хто пры зы ва ец ца 

ў вой ска. На прык лад, з гэ-

та га го да тэр мiн служ бы 

за лiч ва ец ца ў стра ха вы 

стаж, не аб ход ны для на лi-

чэн ня пен сii. У сту дэн таў, 

якiя ма юць рэ ка мен да цыi з 

час цей, з'яў ля ец ца пер ша-

чар го вае пра ва на мес ца ў 

iн тэр на це, а так са ма на вы-

бар пра цоў на га мес ца пры 

раз мер ка ван нi. На пад рых-

тоў чых кур сах вы шэй шых 

i ся рэд нiх спе цы яль ных 

на ву чаль ных уста ноў яны 

мо гуць ву чыц ца за кошт 

бюд жэ ту. Абi ту ры ен ты, якiя 

ма юць та кiя рэ ка мен да цыi, 

мо гуць па сту паць у ССНУ 

без кон кур су на най больш 

за па тра ба ва ныя эка но мi кай 

спе цы яль нас цi. У лi ку прэ-

фе рэн цый — за лi чэн не без 

iс пы таў у вы шэй шыя на ву-

чаль ныя ўста но вы на спе-

цы яль нас цi про фi лю «Ахо ва 

зда роўя». Але пры гэ тым за 

пля чы ма трэ ба мець ся рэд-

нюю спе цы яль ную ме ды-

цын скую аду ка цыю.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Аты-ба ты

КЛЯТ ВА НА ВЕР НАСЦЬ

Да ку мен ты, тэр мiн дзе ян ня якiх 

скон чыў ся або за вяр ша ец ца сё-

ле та ў пе ры яд з 30 кра са вi ка па 

31 лi пе ня, бу дуць са праўд ны мi 

яшчэ тры ме ся цы. Пры гэ тым 

аў та ма тыч нае пра цяг нен не ча-

су дзе ян ня афi цый ных па пер не 

за ба ра няе гра ма дзя нам, якiя хо-

чуць па мя няць да ку мент, зра-

бiць гэ та. Та кiя маг чы мас цi, а 

так са ма пе ра лiк да ку мен таў, 

якiя мож на не мя няць, вы зна ча-

ны па ста но вай Саў мi на № 299.

Ся род да ку мен таў i ра шэн няў, якiя 

не аба вяз ко ва пра даў жаць ад ра зу 

пас ля за вяр шэн ня тэр мi ну iх дзе ян-

ня, на ступ ныя:

да вед ка аб зна хо джан нi на ўлi ку 

асоб, якiя ма юць па трэ бу ў па ляп шэн-

нi жыл лё вых умоў;

да вед ка аб зай ма е мым жы лым па-

мяш кан нi i скла дзе сям'i;

да вед ка аб мес цы жы хар ства i 

скла дзе сям'i;

ко пiя аса бо ва га ра хун ку;

ра шэн не аб на зна чэн нi да па мо гi 

па до гля дзе дзi ця цi-iн ва лi да ва ўзрос-

це да 18 га доў;

за клю чэн не ўра чэб на-кан суль та-

цый най ка мi сii (УКК), ме ды ка-рэ абi лi-

та цый най экс перт най ка мi сii (МРЭК);

да вед ка аб ста не зда роўя;

да зволь ная да ку мен та цыя на бу-

даў нiц тва ад на ква тэр на га, бла кi ра-

ва на га жы ло га до ма;

паш парт гра ма дзя нi на Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь;

па свед чан не на пра ва жы хар ства 

ў Рэс пуб лi цы Бе ла русь;

да ку мен ты аб за пра шэн нi iн ша-

зем ных гра ма дзян i асоб без гра ма-

дзян ства;

да звол на пра ва зай мац ца пра цоў-

най дзей нас цю ў Рэс пуб лi цы Бе ла-

русь iн ша зем на му гра ма дзя нi ну;

па свед чан не кi роў цы;

да ку мент аб дзярж рэ гiст ра цыi 

транс парт на га срод ку;

да звол на на быц цё гра ма дзян скай 

зброi;

до пуск да зда чы прак тыч на га эк-

за ме ну на пра ва кi ра ван ня ме ха нiч-

ным транс парт ным срод кам.

Па доў жа ны так са ма тэр мiн дзе ян-

ня асоб ных да ку мен таў у сфе ры ахо-

вы аб' ек таў пра мыс ло вай улас нас цi, 

за клю чэн ня дзяр жаў най экс пер ты зы 

па го ра да бу даў нi чым, ар хi тэк тур ным 

пра ек це, да зво лу на раз мя шчэн не 

срод каў вон ка вай рэ кла мы, на быц-

цё i за хоў ван не зброi, сер ты фi ка ты 

пра дук цыi (та ва ры, па слу гi), шэ раг 

iн шай да зволь най да ку мен та цыi, у 

тым лi ку на ўвоз i вы ваз пэў ных та-

ва раў.

Пас ля за вяр шэн ня трох ме сяч-

най ад тэр мi ноў кi за яў нi кi аба вя за ны 

звяр нуц ца да ад па вед на га ўпаў на-

ва жа на га ор га на за вы да чай но вых 

да ку мен таў за га дзя ў ад па вед нас цi з 

вы зна ча ным за ко нам па рад кам.

Iры на СI ДА РОК.

Тэр мiн скон ча ны, 
але да ку мент са праўд ны

Пра тэр мi на ва ныя паш пар ты, да вед кi, да па мо гi мож на не мя няць тры ме ся цы

Фо та Бел ТА.
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