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На двор'еНа двор'е

У НЯ ДЗЕ ЛЮ ЎЖО АД МI НУС 3 
ДА 9 ГРА ДУ САЎ ЦЯП ЛА
Та кi су тач ны тэм пе ра тур ны фон 

на 1—3 гра ду сы нi жэй шы за клi ма тыч ную нор му 
гэ тых дзён каст рыч нi ка

Вось i ўсё. Мi ну лая се ра да ста ла за ключ ным ана-

маль на цёп лым днём во се нi. А да лей у вы хад ныя 

ў на шай кра i не бу дзе гас па да рыць больш жорст-

кае, ха лод нае на двор'е, ка лi ўна чы маг чы мы на ват 

мок ры снег, 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.

Ужо сён ня мак сi маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе 

ўся го ад 5 да 12 цяп ла. Да лей — толь кi ха лад ней. У су-

бо ту на ша тэ ры то рыя бу дзе зна хо дзiц ца ў ха лод най ня-

ўстой лi вай па вет ра най ма се, ка лi ўдзень па паў днё вым 

ус хо дзе кра i ны ада б'ец ца ўплыў ат мас фер на га фрон ту. 

Ча ка ец ца, што бу дзе воб лач на з пра яс нен ня мi. Мес ца мi 

па Бе ла ру сi, а ўдзень на боль шай част цы Го мель скай, Ма-

гi лёў скай i Брэсц кай аб лас цей прой дуць ка рот ка ча со выя 

апад кi, у асноў ным дождж, але па поў на чы ў не ка то рых 

ра ё нах не вы клю ча ны пер шы ў гэ тым се зо не мок ры снег. 

Ве цер праг на зу ец ца паў ноч ны, паў ноч на-ўсход нi ўме ра ны, 

удзень па паў днё вым ус хо дзе па ры вiс ты. Пер шыя во сень-

скiя за ма раз кi прый дуць да нас уна чы ў су бо ту, ка лi тэм-

пе ра ту ра па вет ра бу дзе ад ну ля да плюс 7 гра ду саў, пры 

пра цяг лых пра яс нен нях — 1—2 ма ро зу. Удзень у су бо ту 

праг на зу юць ад плюс 3 гра ду саў да 10 цяп ла.

На на ступ ны дзень за ха ва ец ца ўплыў ха лод най ня-

 ўстой лi вай па вет ра най ма сы арк тыч на га па хо джан ня. 

У ня дзе лю аб ло каў бу дзе аж за шмат. Уна чы мес ца мi, а

ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыi ча ка юц ца ка рот ка ча-

со выя апад кi ў вы гля дзе даж джу з мок рым сне гам. Ве цер 

бу дзе паў ноч ны з пе ра хо дам на за ход нi па ры вiс ты, удзень 

па паў ноч ным за ха дзе мес ца мi моц ны па ры вiс ты. Тэм пе-

ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мi нус 3 гра ду саў да 4 

цяп ла, удзень ча ка ец ца ад плюс 2 да плюс 9 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд нiх раз лi каў ай чын ных сi ноп ты каў, у 

па чат ку на ступ на га тыд ня за ха ва ец ца ўплыў ха лод ных па-

вет ра ных мас. I ў па ня дзе лак мес ца мi па кра i не прой дуць 

ка рот ка ча со выя апад кi ў вы гля дзе мок ра га сне гу i даж джу. 

Ува га! Уна чы i ра нi цай у па ня дзе лак мес ца мi маг чы мы 

сла бы га ла лёд. Ве цер бу дзе за ход нi ўме ра ны. Тэм пе ра-

ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля да плюс 5 гра ду саў, 

пры пра яс нен нях — 1—3 ма ро зу. Удзень ча ка ец ца 3—10 

цяп ла. Та кi тэм пе ра тур ны фон на 1—3 гра ду сы нi жэй шы 

за клi ма тыч ную нор му, але... На шы сi ноп ты кi так ня сме ла 

абя ца юць, што ў ся рэ дзi не на ступ на га тыд ня ха лод нае 

па вет ра па кi не тэ ры то рыю кра i ны, ста не хо лад на, але 

не ма роз на. Усё та му, што тэм пе ра ту ра вер нец ца ў сваю 

клi ма тыч ную каст рыч нiц кую нор му.

У па ня дзе лак з ра нi цы маг чы мы сла бы га ла лёд.

Сяр гей КУР КАЧ.

З на го дыЗ на го ды

СТО СЕМ ГА ДОЎ 
НА КА РЫСЦЬ 

НА ВУ КI
Га лоў ная куз ня пе да га гiч ных кад раў на 

Ма гi лёў шчы не — дзяр жаў ны ўнi вер сi-

тэт iмя А. Ку ля шо ва — ад зна чыў сваё 

107-год дзе. Сён ня тут на ся мi фа куль-

тэ тах ву чац ца ка ля 5 ты сяч ча ла век, у 

тым лi ку паў ты ся чы за меж ных сту дэн-

таў. Ся род яго вы пуск нi коў шмат вя до-

мых лю дзей. Ме на вi та тут у 1975 го дзе 

дып лом вы пуск нi ка гiс та рыч на га фа-

куль тэ та атры маў Прэ зi дэнт Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На пра ця гу тыд ня ва ўнi вер сi тэц кiх сце нах 

пра хо дзi лi свя точ ныя ме ра пры ем ствы, су-

стрэ чы з бы лы мi вы пуск нi ка мi, спар тыў ныя 

спа бор нiц твы. Чац вё ра вы клад чы каў атры-

ма лi вы со кiя ўзна га ро ды за ўклад у раз вiц цё 

гэ тай на ву чаль най уста но вы, а най леп шым 

вы клад чы кам го да на зва ны пра фе сар ка фед-

ры ар хеа ло гii, гiс то рыi Бе ла ру сi i спе цы яль ных 

дыс цып лiн Пётр ДЗМIТ РАЧ КОЎ. Унi вер сi тэт 

iдзе ў на гу з ча сам — сё ле та тут упер шы ню 

на бра лi бу ду чых пра гра мiс таў.

— Гэ та пер шая iн жы нер ная спе цы яль-

насць, па якой мы па ча лi пад рых тоў ку, — ад-

зна чыў рэк тар МДУ iмя А. Ку ля шо ва Дзя нiс 

ДУК. — Яна цал кам ад люст роў вае про фiль 

на ша га ўнi вер сi тэ та i вель мi важ ная для яго 

да лей ша га лiч ба ва га раз вiц ця. Мы i на да лей 

бу дзем ру хац ца па шля ху ад крыц ця но вых, 

за па тра ба ва ных у са цы яль на-эка на мiч най 

сфе ры спе цы яль нас цяў.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Цi за дум ва лi ся вы, ча му тво ры 

Ры го ра Ба ра ду лi на так па да ба юц-

ца i ма лым, i да рос лым? Пад час 

су стрэ чы, пры све ча най 85-год-

дзю паэ та, што прай шла ў На цы я-

 наль най бiб лi я тэ цы Бе ла ру сi,

школь нi кi з роз ных кут коў на шай 

кра i ны дзя лi лi ся сва i мi ўра жан ня-

мi, звя за ны мi з вер ша мi кла сi ка.

— Ха чу вы ка заць шчы рую па дзя ку 

дзядзь ку Ры го ру, што звяр таў на шу 

ўва гу на са праўд ныя жыц цё выя каш-

тоў нас цi, якiя ву чаць ча ла ве ка па ва-

жаць ся бе i iн шых, быць iн тэ ле гент ным, 

ка хаць i ве рыць са праў ды, а не на па-

каз, — за ўва жы ла Ма рыя Ца ро ва. Яна

ўпэў не на, што ў час га джэ таў i па го нi

за «лай ка мi», iс цi ны, па да дзе ныя ў вер-

шах кла сi ка, ста но вяц ца ак ту аль ныя 

як нi ко лi.

Ма рыя — ад на з удзель нi каў твор-

ча га кон кур су, ар га нi за ва на га На цы я-

наль най бiб лi я тэ кай. Су пра цоў нi кi га-

лоў най кнiж най скарб нi цы за ўва жы лi,

што на тво рах Ры го ра Ба ра ду лi на мож-

на вы хоў ваць дзе так, што цы та ты з 

яго вер шаў здоль ныя пе ра ва роч ваць

свя до масць, абу джаць ма лень кiх чы-

та чоў да ўсве дам лен ня важ ных пы тан-

няў, по шу ку сэн саў ча ла ве ча га жыц ця. 

Яны пра па на ва лi школь нi кам вы браць 

лю бi мыя рад кi з вер шаў кла сi ка i па-

раз ва жаць на тэ мы, якiя за кра нуў па эт. 

I на та кую пра па но ву ад гук ну лi ся вуч нi 

з усёй кра i ны.

Так, на свя та «Ба ра ду лiн у на шых 

сэр цах» са бра лi ся школь нi кi з Мiн-

ска, Брэс та Ма гi лё ва, Па стаў, Рэ чы-

цы, Ба ра на вiц ка га ра ё на. Ака за ла ся, 

што су час ных дзя цей мно гiя вер шы 

кла сi ка  клiчуць да дыя ло гу. Дзе цi асэн-

соў ва юць дум кi дзядзь кi Ры го ра i ра-

зу ме юць, што ён па кi нуў iм у спад чы ну 

ад ка зы на вель мi мно гiя хва лю ю чыя 

пы тан нi.

Ма рыя Ка ра лё ва ў вер шах кла сi-

ка шу ка ла ад ка зы на тэ му «што та кое 

ка хан не», Тэ рэ за Ба ра на ва з вёс кi За-

ста рын не Ба ра на вiц ка га ра ё на пi са ла 

эсэ, на якое яе на тхнi ла цы та та з вер-

ша Ба ра ду лi на «Род ны край нi хто не 

вы бi рае, вы бi рае род ны край ця бе». 

А яе сяб роў ку Ары ну На хват за ча пi ла 

тэ ма вай ны, дзяў чын ка раз ва жа ла над 

рад ка мi паэ та «П'е ча ла ве чую кроў, 

хар чу ец ца люд ствам вай на».

Бы ла да сла на на кон курс i ад на 

вер ша ва ная ра бо та — та кую фор му 

для свай го эсэ аб раў Iлья Талс ты ка 

з вёс кi Вя лi кая Сва рот ва Ба ра на вiц-

ка га ра ё на. Хто ве дае, мо жа з гэ та га 

ад кры та га хлоп чы ка, сэр ца яко га ад-

гук ну ла ся на вер ша ва ныя за па ве ты 

Ры го ра Ба ра ду лi на, так са ма вы рас це 

цу доў ны па эт. Усё ж дзядзь ка Ры гор 

даў лi та ра тур ную пу цёў ку ў жыц цё не 

ад на му пiсь мен нi ку.

На су стрэ чу ў На цы я наль ную бiб лi я-

 тэ ку за вi та лi сяб ры Ры го ра Ба ра ду-

 лi на. Па зна ё мiц ца з юны мi ама та ра мi 

твор час цi пісьменніка пры еха ла i яго 

ўда ва. Ва лян цi на Мi хай лаў на пры зна-

ла ся: «З Ры го рам бы ло ве се ла жыць. 

А цяпер сум на. Не ста ла i ма ёй адзi най 

дач кi, па сы хо дзi лi ўжо яго сяб ры, i сён-

ня мой адзi ны су раз моў ца — ста ры 

ру ды кот. Вя лi кi дзя куй, што вы са-

бра лi ся ўспом нiць май го Ры го ра, ён 

быў бы ду жа шчас лi вы». Ме на вi та та-

кiя су стрэ чы да зва ля юць зра зу мець, 

што Ры гор Ба ра ду лiн за ста ец ца з на мi. 

У на шых сэр цах, на шых дум ках, на-

шых ма рах.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Фо та аў та ра.

Iм ёныIм ёны

ДЗЯ КУЙ, 
ДЗЯДЗЬ КА РЫ ГОР

Дзе цi ства ра лi пла ка ты i цы та ва лi кла сi ка.

27 октября 2020 года в 14.30 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Элегант».

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О совершении сделок.
Место нахождения ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.
Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.
Время регистрации участников собрания в день проведения собрания 

с 14.00 до 14.30 по предъявлении документа, удостоверяющего личность 
(для представителя акционера – доверенность).

Список акционеров для участия в собрании будет составлен на осно-
вании реестра акционеров по состоянию на 19 октября 2020 г.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повестки 
дня собрания в рабочие дни c 11.00 до 13.00, начиная с 19.10.2020 г., по 
месту нахождения общества.

Наблюдательный совет.
УНН 400078331

ПЫ ТАН НI 
СЯ РЭ ДЗI НЫ ВО СЕ НI

Тра ды цый на па су бо тах абл вы кан ка ма мi i Мiн скiм 

гар вы кан ка мам пра вод зяц ца пра мыя лi нii ў мэ тах 

па вы шэн ня эфек тыў нас цi ра бо ты са зва ро та мi гра-

ма дзян i юры дыч ных асоб, вы ка ра нен ня фак таў 

бю ра кра тыз му i ця га нi ны, па пе ра твор час цi, а так-

са ма для апе ра тыў на га вы ра шэн ня праб лем ных 

пы тан няў, якiя ўзнi ка юць у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лi нii ў су бо ту, 17 каст рыч нi ка, з 9.00 да 

12.00 пра вя дуць:

• стар шы ня Брэсц ка га аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Юрый Iо сi фа вiч НАР КЕ ВIЧ. Тэл. 8 016 221 31 21;

• кi раў нiк спраў Вi цеб ска га абл вы кан ка ма Аляк сандр 

Ула дзi мi ра вiч СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

• на мес нiк стар шы нi Го мель ска га абл вы кан ка ма Ула дзi-

мiр Аляк санд ра вiч ПРЫ ВА ЛАЎ. Тэл. 8 023 233 12 37;

• на мес нiк стар шы нi Гро дзен ска га абл вы кан ка ма Вi таль 

Iо сi фа вiч НЯ ВЕ РА. Тэл. 8 015 273 56 44;

• кi раў нiк спраў Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма Мi ка лай 

Ле а нi да вiч ДЗЯД КОЎ. Тэл. 8 022 250 18 69;

• на мес нiк стар шы нi Мiнск ага абл вы кан ка ма Мi ка лай 

Мi хай ла вiч РА ГА ШЧУК. Тэл. 8 017 500 41 60;

• пер шы на мес нiк стар шы нi Мiнск ага гар вы кан ка ма 

Дзмiт рый Мi хай ла вiч МI КУ ЛЁ НАК. Тэл. 8 017 222 44 44.

Ін дэкс спа жы вец кіх цэн на 

та ва ры і па слу гі ў ве рас ні ў 

па раў на нні са жніў нем склаў 

100,9 %, па ве дам ля юць 

спе цы я ліс ты На цы я наль на га 

ста тыс тыч на га ка мі тэ та.

А вось змя нен не сён няш ніх цэн 

да цэн ве рас ня мі ну ла га го да (га-

да вая ін фля цыя) роў нае 6,1 %. Ка-

лі га да вая ін фля цыя па хар чо вых 

та ва рах у 5 % як раз ад па вя дае за-

пла на ва ным па каз чы кам Нац бан-

ка (5 % — цэ ны снеж ня гэ та га го да 

да снеж ня мі ну ла га), то не хар чо-

выя та ва ры за год пад рас лі ўжо на 

6,8 %, а па слу гі — на 6,9 %.

Ня гле дзя чы на тое, што ў нас 

ця пер у раз га ры се зон сель ска-

гас па дар чых кір ма шоў, у цэ лым 

па ста тыс ты цы га род ні на па да-

ра жэ ла на 3,3 %. І гэ та пры тым, 

што «асноў ная» га род ні на, якую 

мы за па са ем на зі му, у ве рас ні 

кры ху па тан не ла. Зні зі лі ся цэ ны 

на све жую бе ла ка чан ную ка пус ту, 

бу ра кі, морк ву і са лод кі пе рац. Па-

дзен не цэн на буль бу бы ло са мае 

мак сі маль нае —11,8 %. Але вы ні-

ко вую ста тыс ты ку «пад пса ва лі» 

но выя цэ ны на све жыя агур кі і па-

мі до ры (плюс 31,5 % і плюс 24 % 

ад па вед на).

Акра мя буль бы, се зон на па тан-

не лі пра ся ныя кру пы (мі нус 2,9 %) 

і грэч ка (мі нус 1,7 %), а так са ма 

ня знач на — яч ныя кру пы (мі нус 

1,4 %), рыб ныя паў фаб ры ка ты, 

ка ва (мі нус 0,7 %), ке фір (мі нус 

0,3 %) і ёгурт (мі нус 0,2 %).

За мі ну лы ме сяц з мя са пры-

кмет на па да ра жэ ла сві ні на, у 

ся рэд нім яна ста ла да ра жэй шая 

на 3,1 %. Так са ма больш ста лі 

каш та ваць та кія пра дук ты, як 

алей (плюс 2,6 %), мо рап ра дук-

ты, аў ся ныя шмат кі (плюс 2,2 %), 

шлі фа ва ны рыс (плюс 2,1 %), 

ку ры ныя яй кі (плюс 2 %), ку ры 

і ма ка ро ны (ад па вед на — плюс 

1,2 % і плюс 1 %). Ры ба і рыб ныя 

пра дук ты ў цэ лым па да ра жэ лі на 

2,2 %.

Ся род не пра дук то вых та ва-

раў у ве рас ні ста лі да ра жэй шыя 

элект ра со ка вы ціс кал кі і бы та выя 

элект рыч ныя ра ды я та ры (плюс 

6,1 %), а так са ма абу так (плюс 

5,3 %) і гас па дар чае мы ла (плюс 

4,5 %). Мэб ля ў цэ лым па да ра жэ-

ла на 3,5 %. За тое па тан не лі аб-

ру сы (мі нус 1,1 %), мый ныя срод кі 

(мі нус 0,5 %) і па кры ва лы (мі нус 

0,4 %).

Сяр гей КУР КАЧ.

Цэ ныЦэ ны

ЗА МЕ СЯЦ БУЛЬ БА ПА ТАН НЕ ЛА 
АМАЛЬ НА 12 %
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