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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

На двор'еНа двор'е  

НА ВЫ ХАД НЫЯ ПА ХА ЛАД НЕЕ
У ня дзе лю да нас за ві тае па вет ра 

з паў ноч ных шы рот
У блі жэй шыя дні ў кра і не за ха ва ец ца ня ўстой лі вае 

на двор'е, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра 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 су бо ту тэ ры то рыя на шай кра і ны за ста нец ца пад уплы-
вам фран таль ных на дзе лаў, якія аб умо вяць на яе боль шай 
част цы ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі на валь ні цы. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 9—14 цяп ла, удзень — ад 
плюс 16 гра ду саў на паў ноч ным за ха дзе да 23 цяп ла на 
паў днё вым ус хо дзе кра і ны. У ня дзе лю ча ка ец ца зме на на-
двор'я і па ха ла дае. Так, 20 мая на тэ ры то рыю кра і ны рас-
паў сю дзіць уплыў воб ласць па вы ша на га ат мас фер на га ціс-
ку, сфар мі ра ва ная ў ха лод най па вет ра най ма се паў ноч ных 
шы рот. Бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі ўна чы мес ца мі 
па Го мель скай воб лас ці, а ўдзень у асоб ных ра ё нах Ві цеб-
скай воб лас ці не абы дзец ца без ка рот ка ча со вых даж джоў. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы па ні зіц ца да 3—8 цяп ла, толь кі 
па паў днё вым ус хо дзе яна скла дзе плюс 9—12 гра ду саў, 
удзень тэм пе ра ту ра па вы сіц ца да плюс 14—21 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, 
у па чат ку на ступ на га тыд ня за ха ва ец ца ня ўстой лі вае на двор'е. 
У па ня дзе лак уна чы ў асоб ных ра ё нах, а ўдзень на боль шай 
част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, 
маг чы мы на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы бу дзе уся го 
плюс 3—10 гра ду саў, але ўдзень па вя лі чыц ца да 13—19 цяп-
ла, а мес ца мі пры грэе ад плюс 20 да плюс 22 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ



Плыў па го ра дзе во дар...
Ты дзень бэ зу пра хо дзіць у Ба та ніч ным са дзе

Зна ка мі ты бэ за вы сад Цэнт раль на га ба та ніч на га са да 
НАН на ліч вае больш за 250 сар тоў, у тым лі ку больш за 
16 — улас най се лек цыі. Аца ніць дэ ка ра тыў ную ка лек цыю 
бэ зу, на ву чыц ца мас тац тву вы рошч ван ня гэ та га ві ду, пра-
кан суль та вац ца ў вя ду чых спе цы я ліс таў ЦБС мож на што-
дня, акра мя па ня дзел ка.

Куль мі на цы яй Тыд ня ста не куль тур на-асвет ніц кае ме ра-
пры ем ства «Бэ за выя мроі», якое прой дзе 19 мая. Толь кі ў 
гэ ты дзень ку ра тар ка лек цыі бэ зу, кан ды дат бія ла гіч ных 
на вук На тал ля Ма ке дон ская пра вя дзе па зна валь ныя гу тар кі 
з на вед валь ні ка мі, рас ка жа, як зра біць пра віль ны вы бар, 
на бы ва ю чы са джан цы бэ зу для свай го ўчаст ка. Во пыт ны 
спе цы я ліст-ві за жыст Воль га Гры ба ва за ці ка віць мно гіх на-
вед валь ніц сва ім май стар-кла сам «Пя шчот ны воб раз бэ зу, 
або Як зра біць ма кі яж на ра ман тыч ны ве чар».

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, фо та аўтара.

Свя ты ні з ве ча ра 19 мая 

і да абе ду 20 мая бу дуць 

зна хо дзіц ца ў Свя та-Ду-

ха вым ка фед раль ным 

са бо ры Мін ска. З пя ці 

га дзін ве ча ра 20 мая да 

22 мая круг ла су тач ны 

до ступ ар га ні за ва ны 

ў Дзяр жаў ным хра ме 

Свя та-Елі са ве цін ска га 

ма нас ты ра ў мік ра ра ё-

не На він кі.

Кня гі ня Елі са ве та — ад на 
з агуль на ша на ва ных свя тых 
у пра ва слаў ных вер ні каў. 
Больш за дзя ся так хра маў 
у све це па бу да ва ны ў яе 
го нар. Пры быц ця мо шчаў 
кня гі ні Елі са ве ты асаб лі ва 
ча ка юць на сель ні цы ма нас-
ты ра (іх больш за 100) у На-
він ках, які но сіць яе імя.

— Сёст ры ка жуць: «Ма-
туш ка Елі са ве та пры е дзе». 
Спа чат ку не ве рыц ца, па-
куль не ўба чыш афі шы. 
Пры езд на шай свя той ста-
не са праўд ным ду шэў ным 
уз ды мам для сяс цёр, — ка-
жа ма наш ка Свя та-Елі са ве-
цін ска га ма нас ты ра Са фія 
(Кру пі на).

Ма нас тыр невы пад ко-
ва но сіць імя свя той кня гі-
ні. По бач з ім зна хо дзяц ца 
дзі ця чы і да рос лы псі ха-
неўра ла гіч ныя дыс пан се ры, 
рэс пуб лі кан скі цэнтр псі хіч-
на га зда роўя. Та кія хво-
рыя па тра бу юць асаб лі вай 
лю бо ві і кло па ту, якія пры 
жыц ці па каз ва ла Елі са ве та 
і яе па плеч ні цы ў ство ра ным 
ёю Мар фа-Ма ры ін скім пры-
стан ку.

— Ка лі вы бі ра лі мес ца 
для ма нас ты ра, тут бы ла 
пуст ка. Ра зу ме лі, што мы 
раз мес цім ся по бач з баль-
ні цай і па він ны акарм ляць 
лю дзей, якія зна хо дзяц ца 
там, — ад зна чае ма наш ка 
Са фія (Кру пі на).

Па дзвіж ні ца XX ста год дзя 
вя до мая як ня бес ная за ступ-
ні ца ле ка раў, су пра цоў ні каў 
са цы яль ных служ баў і даб-
ра чын цаў. «Свя тая Елі са ве-
та — яна так са ма і ахоў ні ца 
ся мей ных пар і ду хоў на ня-
мог лых. Мно гія лю дзі хва рэ-
юць ду хоў на — стрэ сы, гон ка 
ў пра цы. Га лоў нае, каб ча ла-
век ішоў да свя ты ні з ве рай. 
Ад каў чэ га з мо шча мі кня гі ні 
Елі са ве ты кож ны пры ха джа-
нін пой дзе су це ша ны», — 
сказала ма наш ка Са фія.

У Мінск з Нью-Ёр ка бу-
дзе пры не се ны каў чэг з 
пра ві цай кня гі ні і част кай 
мо шчаў іна кі ні Вар ва ры. 
«На ват ма лень кая рэшт ка 
мо шчаў свя то га ва ло дае 
та кой жа сі лаю ха раст ва 
Бо жа га, як і ўсе мо шчы, 
та му част кі вы ма юц ца для 
па кла нен ня, — ад зна чае 
Аляк сандр Бен дзін, док тар 
гіс та рыч ных на вук, пра фе-
сар ка фед ры ба га слоўя Ін-
сты ту та тэ а ло гіі БДУ. — Да 
мо шчаў звяр та юц ца лю дзі, 
якія апы ну лі ся ў цяж кіх жыц-
цё вых аб ста ві нах, — хва ро-
ба, го ра. Ча ла век ра зу мее 
сваё поў нае бяс сіл ле, і за-
ста ец ца апош няя на дзея — 
на да па мо гу Бо жую...

Ма рыя ДА ДА ЛКА



Спра вы ду хоў ныяСпра вы ду хоў ныя  

Ня бес ная за ступ ні ца 
са цы яль ных служ баў

У Мінск пры бу дуць 
мо шчы свя тых 

вя лі кай кня гі ні Елі са ве ты 
і іна кі ні Вар ва ры

Ці ка ва па чы тацьЦі ка ва па чы таць  

Кніж ны Су свет у ад ным скве ры
Га рад скі кніж ны фес ты валь «Го рад і Кні гі» ў Мін ску 

запрашае на лі та ра тур ныя пры го ды чац вёр ты раз.

Сё ле та ар га ні за та ры фес ты ва лю — На ву ко вая біб лі я-
тэ ка БНТУ, пра ект «За Чы тан не» і ГА «Бе ла рус кая біб лі я-
тэч ная аса цы я цыя» пра па ну юць гас цям ка ля сот ні са мых 
роз ных ме ра пры ем стваў на пя ці пля цоў ках. Усе пра гра мы 
так ці інакш звя за ны з кні га мі, ад нак вы зна ча ны і асноў ныя 
тэ мы гэ та га го да: Мінск, на ву ка, ко мік сы і фан тас ты ка, каз кі 
аб пра фе сіях, асаб лі выя дзе ці. Ся род па ва жа ных удзель-
ні каў і за про ша ных спі ке раў бу дуць гос ці з Ра сіі, Шве цыі і 
Фін лян дыі.

На вед валь ні кі фес ты ва лю змо гуць спаз наць Мінск на воб-
ма цак, па спра чац ца пра дзі ця чую лі та ра ту ру, пра ве рыць, 
ці моц на фі зі ка ад роз ні ва ец ца ад фан тас ты кі і ства рыць 
уні каль ную рэч сва і мі ру ка мі. У пра гра ме за пла на ва ны лек-
цыі, ін тэр ак тыў ныя чы тан ні, гуль ні, трэ нін гі, май стар-кла сы, 
вы ста ва hand-made ге ро яў з су час ных кніг «Смяш лі выя цу-
ды». Ама та ры кніж ных су све таў «Га ры По тэ ра» і «Ула да ра 
пярс цён каў» змо гуць паў дзель ні чаць у варк шо пе і прай сці 
вы пра ба ван не ў «Ду эль ным клу бе». Для дзя цей і да рос лых 
ува ход на ме ра пры ем ствы воль ны. Фес ты валь ад бу дзец-
ца 18—19 мая ў скве ры пе рад бу дын кам БНТУ (пра спект 
Не за леж нас ці, 65). Пад ра бяз ную пра гра му мож на па гля-
дзець на сай це http://bookfest.by/ru/programma.

Раг не да ЮР ГЕЛЬ.

БРУК З ІМ ЁНА МІ
Ма гі лёў пра цяг вае пад рых тоў ку 

да V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і 

Ра сіі. Ідзе рэ кан струк цыя шэ ра гу 

аб' ек таў, у тым лі ку га лоў нага — 

плошчы Сла вы.

Як мы ўжо па ве дам ля лі раней, яна 
бу дзе вы бру ка ва ная гра ніт най пліт-
кай. Да рэ чы, імян ной. Жы ха рам го ра-
да пра па на ва лі ўве ка ве чыць сваё імя 
пад час ак цыі «Ім ёны Ма гі лё ва». Для 
гэ та га трэ ба ў пе ры яд да 15 чэр ве ня 
звяр нуц ца ў га рад ское ўпраў лен не 
ка му наль ных прад пры ем стваў з кві-
тан цы яй аб апла це 65 руб лёў, за клю-
чыць да га вор і атры маць сер ты фі кат. 
Удзель нік ак цыі пры гэ тым атры мае 
пра ва на гра ві роў ку свай го проз ві-
шча, імя і імя па баць ку на гра ніт ным 
бру ку пло шчы Сла вы. За мест ся бе 
ах вот ныя мо гуць упі саць імя ней кай 
асо бы, якая па кі ну ла след у гіс то рыі 
го ра да. Удзел у доб рай спра ве мо-
гуць пры маць не толь кі ма гі ляў ча не, 
але і жы ха ры ін шых аб лас цей і на ват 
кра ін.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

АХ ВЯ РЫ ДА РОС ЛАЙ ЯЗ ДЫ
Ля чэн не дзя цей, што па цяр пе лі 

ў ава рыі пад Ка мян цом, пра цяг-

ва ец ца.

Не паў на лет нія па са жы ры з Укра і-
ны, якія тра пі лі ў ДТЗ, пра хо дзяць курс 
ля чэн ня ў Брэсц кай аб лас ной баль ні-
цы. На га да ем, ава рыя ад бы ла ся ў сем 
га дзін ра ні цы 13 мая на тра се Р98. 
Кі роў ца мік ра аў то бу са, гра ма дзя нін 
Укра і ны, не спра віў ся з кі ра ван нем і 
су тык нуў ся з аў та па груз чы кам «Амка-
дор». У вы ні ку адзін юны па са жыр 
за гі нуў, шас цё ра атры ма лі ця лес ныя 
па шко джан ні і бы лі да стаў ле ны ў Ка-
мя нец кую рай баль ні цу, ад туль іх пе-
ра вез лі ў Брэст.

Чац вё ра па цы ен таў ужо пе ра ве дзе-
ны з рэ ані ма цыі ў ін шыя ад дзя лен ні, 
двое па-ра ней ша му зна хо дзяц ца ў 
рэа ні ма цыі, іх стан ха рак та ры зу ец ца 
як ста біль на цяж кі. Пра гэ та па ве да-
міў на мес нік га лоў на га ўра ча Брэсц-

кай аб лас ной баль ні цы Вя ча слаў 

ГАЎ РЫ ЛЕН КА. У аб лас ным цэнт ры 
зна хо дзяц ца баць кі і род ныя па цяр-
пе лых. А 12-га до ва га хлоп чы ка, які 
за гі нуў, ужо па ха ва лі на ра дзі ме.

Тым ча сам у Сто лін скую ра ён ную 
баль ні цу па сту пі лі на ля чэн не двое 
ма лень кіх дзя цей, якіх баць ка пе-
ра во зіў у ма шы не на ват без дзі ця-
чых крэс лаў. Ава рыю пад Сто лі нам 

спра ва ка ваў кі роў ца «мер се дэ са», 
які ехаў з пры чэ пам. Той пры чэп, 
не за ма ца ва ны як след, ада рваў ся і 
вы ехаў на су стрэч ную па ла су, дзе ў 
яго ўля цеў «фоль ксва ген». У вы ні ку 
ДТЗ хлоп чык, яко му ня ма і трох га-
доў, атры маў траў мы га ла вы, а дзяў-
чын ка, якой тры ме ся цы за ста ец ца 
да двух га доў, атры ма ла пе ра лом 
сцяг на. Ва ўпраў лен ні ДАІ па ве да-
мі лі, што кі роў ца пер шай ма шы ны 
45 ра зоў пры цяг ваў ся да ад каз нас-
ці за па ру шэн не пра ві лаў на да ро-
зе, а баць ка па цяр пе лых дзя цей — 
42 ра зы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

НЕ ЎКЛЮ ЧАЙ, БО ЛЯС НЕ
«Бел тэ ле кам» рэ ка мен дуе вы клю-

чаць ма дэ мы пад час на валь ніц.

У «Бел тэ ле кам» рэ ка мен ду юць ад-
клю чаць ма дэ мы і пры стаў кі пад час 
на валь ніц. Як рас тлу ма чы лі ў кам па-
ніі, ме тэа ра ла гіч ныя з'я вы ўтва ра юць 
элект ра маг ніт ны ім пульс, які ства рае 
ма гут ную шы ро ка па лос ную пе ра шко-
ду, што мо жа паў плы ваць на пра цу 
бес пра вад ных пры бо раў (Bluеtооth, 
Wі-Fі) і на элект рыч ныя сет кі. Та му 
пас ля не па га дзі аб ста ля ван не мо жа 
пе ра стаць пра ца ваць.

«У вы пад ку, ка лі ў вас з'я ві ла ся 
праб ле ма, па спра буй це ўклю чыць аб-
ста ля ван не ў ін шую ра зет ку або ўста-
на віць за вод скія на ла ды. Ка лі гэ тыя 
дзе ян ні не да па ма га юць, звяр ні це ся 
ў сэр віс ны цэнтр кам па ніі для за ме ны 
пры стаў кі ці ма дэ ма», — звяр ну лі ўва-
гу спе цы я ліс ты тэх ніч най пад трым кі 
«Бел тэ ле кам».

Згод на з па рад кам ака зан ня па-
слуг, каб па збег нуць па шко джан няў 
аб ста ля ван ня апе ра та ра, вы клі ка ных 
уплы вам ме тэа ра ла гіч ных з'яў (на-
прык лад, на валь ніч ных раз ра даў), 
аба нент па ві нен вы клю чаць аб ста ля-
ван не з сет кі элект ра сіл ка ван ня пры 
іх ўзнік нен ні.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

ПА ЧА ЛО СЯ ПА ЛЯ ВАН НЕ 
НА КА ЗУ ЛЮ

Зда бы ваць да зво ле на да рос лых 

са мцоў, а так са ма се лек цый ных 

жы вёл гэ та га ві ду лю бо га по лу і 

ўзрос ту.

У ад па вед нас ці з Пра ві ла мі вя дзен-
ня па ляў ні чай гас па дар кі і па ля ван ня, 
па ля ван не на ка зу лю да зво ле на на 
пра ця гу су так спо са ба мі — з за са ды, з 
па ды хо ду. Да пус ка ец ца вы ка ры стан не 

ў якас ці пры лад па ля ван ня на раз ной 
(з дуль най энер гі яй ку лі звыш 1500 
джо у ляў), глад ка стволь най (з вы ка-
ры стан нем па тро наў з ку ляй або кар-
цеч чу) і кі даль най (па ляў ні чыя лу кі і 
ар ба ле ты) па ляў ні чай зброі, на га да лі ў 
Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы вёль-
на га і рас лін на га све ту пры Прэ зі дэн це 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Для вы шу ку зда бы тых і зда бы чы 
па ра не ных па ляў ні чых жы вёл у пра-
цэ се лет ня га па ля ван ня на еў ра пей-
скую ка зу лю мож на вы ка рыс тоў ваць 
вы жлаў, спа ні э ляў, рэ тры ве раў, тэр'-
е раў і так саў, а так са ма са бак ін шых 
па род, якія ма юць па ля вы дып лом па 
кры вя ным сле дзе.

Згод на з су мес ным рас тлу ма чэн-
нем не ка то рых пы тан няў пры мя нен ня 
Пра ві лаў вя дзен ня па ляў ні чай гас па-
дар кі і па ля ван ня (ліс ты Мін ляс га са і 
Дзярж ін спек цыі), да тай пе ра хо ду ка-
пыт ных па ляў ні чых жы вёл з уз рос та-
вай гру пы «ма лад няк» ва ўзрос та вую 
гру пу «да рос лыя» вар та лі чыць да ту 
па чат ку но ва га бія ла гіч на га го да — 
1 кра са ві ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

КА ЛІ АЛ КА ГОЛЬ 
ПАД ЗА БА РО НАЙ

Про даж ал ка голь ных на по-

яў бу дзе аб ме жа ва ны ў Мін ску 

30 мая і 9 чэр ве ня з-за пра вя дзен-

ня апош ніх зван коў і вы пуск ных 

ве ча роў у шко лах. Ад па вед нае 

ра шэн не Мін гар вы кан ка ма ад 

4 мая 2018 го да № 1480 афі цый на 

апуб лі ка ва на ў се ра ду на На цы я-

наль ным пра ва вым ін тэр нэт-пар-

та ле.

У пры ват нас ці, не бу дуць пра да-
вац ца ал ка голь ныя на поі — га рэл-
ка, лі кё ра-га рэ лач ныя вы ра бы, ві ны, 
кань як, брэн дзі, каль ва дос, шам пан-
скае і ін шыя з аб' ём най до ляй эты ла-
ва га спір ту 7 % і вы шэй — з 8 га дзін 
ра ні цы 30 мая да 8 га дзін ра ні цы 31 
мая і з 8 га дзін ра ні цы 9 чэр ве ня да 
8 га дзін ра ні цы 10 чэр ве ня. У гэ ты ж 
пе ры яд у кра мах не бу дуць рэа лі зоў-
ваць пі ва і сла ба ал ка голь ныя на поі з 
аб' ём най до ляй эты ла ва га спір ту не 
больш за 7 %.

Гэ та аб ме жа ван не не за кра не про-
да жу ал ка го лю ў аб' ек тах гра мад ска-
га хар ча ван ня, але толь кі ў вы пад-
ку, ка лі на поі пра па ну юц ца ў раз ліў. 
Зга да нае ра шэн не Мін гар вы кан ка-
ма ўсту пі ла ў сі лу з да ты афі цый на га 
апуб лі ка ван ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


