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Апош ні ме сяц зі мы не спя ша ец ца 

зда ваць свае па зі цыі: на гэ тым 

тыд ні ча ка ец ца ха лод нае на-

двор'е. Ды і сне гу бу дзе больш, 

па ве да мі лі 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.

Сён ня ўмо вы на двор'я бу дзе вы зна-

чаць воб ласць па вы ша на га ат мас фер-

на га ціс ку, сфар мі ра ва ная ў віль гот най 

па вет ра най ма се. Та му ў асоб ных ра ё-

нах кра і ны не абы дзец ца без не вя лі ка га 

сне гу. Мес ца мі на да ро гах за ха ва ец-

ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўдзень бу дзе ад мі нус 5 гра ду саў да 

1 цяп ла. Па ха ла дан не прый дзе ў се-

ра ду. Та ды пад уплы вам 

фран таль на га па дзе лу на 

боль шай част цы тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі прой дзе ка рот ка ча со вы снег. 

На асоб ных участ ках да рог за ха ва ец ца 

га ла лё дзі ца. За фрон там на тэ ры то рыю 

кра і ны на кі ру ец ца ха лод нае па вет ра з 

арк тыч ных мо раў. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад мі нус 7 да мі нус 13 

гра ду саў, па паў ноч ным ус хо дзе кра і ны 

бу дзе да 15 ма ро зу. Мес ца мі ўна чы па 

кра і не пры пра яс нен нях да мі нус 16—19 

гра ду саў. Удзень ча ка ец ца ад мі нус 3 

да мі нус 8 гра ду саў, толь кі па край нім 

паў днё вым за ха дзе кра і ны тэм пе ра тур-

ны фон бу дзе кры ху вы шэй шы: уна чы 

4—6 ма ро зу, удзень — ад ну ля да мі нус 

2 гра ду саў.

Са мыя моц ныя ма ра зы тыд ня праг-

на зу юц ца ў ноч на чац вер і на пят ні цу. 

Так у чац вер у асоб ных ра ё нах Бе ла ру сі 

маг чы мы не вя лі кі ка рот ка ча со вы снег, 

мес ца мі на да ро гах за ха ва ец ца га ла лё-

дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла-

дзе ад мі нус 8 да мі нус 14 гра ду саў, па 

паў ноч ным ус хо дзе кра і ны бу дзе 15—18 

ма ро зу, мес ца мі па кра і не пры пра яс-

нен нях да мі нус 19—20 гра ду саў. Удзень 

ча ка ец ца ад мі нус 4 да мі нус 9 гра ду саў. 

Толь кі па край нім паў днё вым за ха дзе 

кра і ны ўна чы праг на зу ец ца 4—7 ма ро зу, 

а ўдзень — ад мі нус 1 да мі нус 3 гра ду-

саў. І ў пят ні цу за ха ва ец ца ма роз нае на-

двор'е, у асоб ных ра ё нах кра і ны прой дзе 

ка рот ка ча со вы снег. На да ро гах мес ца мі 

ча ка ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўна чы скла дзе 11—17 ма ро зу, пры 

пра яс нен нях ад мі нус 18 да мі нус 20 гра-

ду саў. Удзень бу дзе ад мі нус 6 да мі нус 

12 гра ду саў. У паўд нё ва-за ход ніх ра ё-

нах кра і ны ма ра зы праг на зу юц ца больш 

сла быя. Там уна чы бу дзе мі нус 5—10 

гра ду саў, удзень — 4—5 ма ро зу.

Сяр гей КУР КАЧ.

Су вязьСу вязь  

Раз мо вы па ма біль ным 
па да ра жэ юць

Апе ра тар vеlсоm анан са ваў па вы шэн не кош ту 

па слуг су вя зі.

У пры ват нас ці, з 1 кра са ві ка па да ра жэ юць па слу гі 

ма біль най су вя зі: па вя лі чыц ца аба ненц кая пла та, кошт 

зван коў на ну ма ры аба не нтаў Бе ла ру сі, па да ра жэ юць 

ма біль ны ін тэр нэт, SMS, MMS, ад на ра зо выя ўзно сы, а 

так са ма спе цы яль ныя і да дат ко выя па слу гі для фі зіч-

ных і юры дыч ных асоб. Па да ра жан не, як па ве дам ляе 

ма біль ны апе ра тар, не пе ра вы сіць 3 %. А з 1 са ка ві ка 

зме ніц ца кошт па слуг на шэ ра гу та ры фаў фік са ва най 

су вя зі і тэ ле ба чан ня для пры ват ных і кар па ра цый ных 

клі ен таў — па вы шэн не скла дзе ў ся рэд нім 9 %.

Для ап ты мі за цыі та рыф най лі ней кі ака зан не па-

слуг на пэў ным пе ра лі ку ар хіў ных та рыф ных пла наў 

vеlсоm з 1 са ка ві ка бу дзе спы не нае. Аба не нты гэ тых 

та ры фаў мо гуць пе рай сці на лю бы ак ту аль ны та рыф 

на агуль ных пад ста вах. З 1 са ка ві ка клі ен ты, якія не 

змя ні лі та рыф ны план са ма стой на, аў та ма тыч на бу-

дуць пе ра во дзіц ца на рэ ка мен да ва ныя та ры фы.

Змя нен не з 1 са ка ві ка кош таў і ўмоў аб слу гоў ван-

ня не ка то рых та рыф ных пла наў анан са ваў так са ма і 

со та вы апе ра тар lіfе :), у ся рэд нім па вы шэн не скла дзе 

ка ля 6 %. На не ка то рых ар хіў ных та ры фах ра зам з 

кош там вы рас це і аб' ём тра фі ку. Пры гэ тым цэ ны на 

роў мінг, на цы я наль ныя SMS і MMS апе ра тар не пад-

ні мае, не зме няц ца і вы пла ты па рас тэр мі ноў цы за 

на бы тае аб ста ля ван не.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



22 лю та га лю бы ах во тны змо жа бяс плат на атры маць 
кан суль та цыю праф са юз ных юрыс таў па пы тан нях, звя-
за ных з аба ро най пра цоў ных і са цы яль на-эка на міч ных 
пра воў і ін та рэ саў. Пры не аб ход нас ці і па жа дан ні та го, 
хто атрым лі вае кан суль та цыю, для вы ра шэн ня пы тан ня 
мо гуць быць пры цяг ну тыя пра ку ро ры.

Час і мес ца пры ёму ў ва шым ра ё не або го ра дзе мож на да-
ве дац ца з 19 па 21 лю та га па тэ ле фо нах у рэ гі ё нах:

Брэсц кае аб лас ное аб' яд нан не праф са юзаў — 
(80162) 21-56-43;

Ві цеб скае аб лас ное аб' яд нан не праф са юзаў — 
(80212) 35-87-71;

Го мель скае аб лас ное аб' яд нан не праф са юзаў — 

(80232) 32-90-85;

Гро дзен скае аб лас ное аб' яд нан не праф са юзаў — 

(80152) 72-34-91;

Ма гі лёў скае аб лас ное аб' яд нан не праф са юзаў — 

(80222) 25-36-52;

Мін скае аб лас ное аб' яд нан не праф са юзаў — 

(8017) 323-39-23;

Мін скае га рад ское аб' яд нан не праф са юзаў — 

(8017) 203-89-37.

У пер шую чар гу та кой кан суль та цы яй мо гуць ска рыс тац ца 

чле ны праф са юзаў, якія ўва хо дзяць у ФПБ, ад нак яна мо жа 

быць атры ма на так са ма ўсі мі, хто су тык нуў ся з па ру шэн ня мі 

за ка на даў ства аб пра цы. Пры гэ тым не мае зна чэн ня, пра цуе 

ча ла век у дзяр жаў най аль бо ў пры ват най ар га ні за цыі.

Рэс пуб лі кан скі праф са юз ны пра ва вы пры ём гра ма дзян 

пра во дзіц ца ў рам ках пра ек та: кож ны апош ні чац вер ме ся ца 

ФПБ пра па нуе бяз вы плат ную юры дыч ную да па мо гу ўсім, хто 

мае ў ёй па трэ бу.

Свят ла на БУСЬ КО.

Алім пі я да-2018Алім пі я да-2018  

Ці ска за ла яна сваё 
апош няе сло ва?
Да р'я До мра ча ва пас ля алім пій ска га 
«се раб ра» ў Пхёнч ха не не ўпэў не ная, 

ці пра цяг не кар' е ру яшчэ на ча ты ры га ды
У пра гра ме бія тлон на га алім пій ска га тур ні ру за ста лі-

ся толь кі эс та фе ты. Сён ня прой дзе зме ша ная гон ка, 

дзе ка ман да бу дзе скла дац ца з двух муж чын і дзвюх 

жан чын. На шу кра і ну тут прад ста вяць На дзея Скар-

дзі на, Да р'я До мра ча ва, Сяр гей Ба чар ні каў і Ула дзі-

мір Ча пе лін.

А на вы хад ных ама та раў спор ту пра цяг ну ла ра да ваць Да-

р'я До мра ча ва, трэ цюю Алім пі я ду за пар яна до рыць мо ман ты 

за хап лен ня ба лель шчы кам па ўсім све це, па каз ва ю чы не-

ве ра год ную во лю да пе ра мо гі. На пэў на, на мас-старт і са ма 

Да р'я на строй ва ла ся па-асаб лі ва му, бо гэ та бы ла апош няя 

маг чы масць узяць уз на га ро ду ў аса біс тай гон цы на ця пе раш-

няй Алім пі я дзе, да та го ж рэ абі лі та вац ца за ня ўда чы ў мі ну-

лых стар тах. І яна гэ та зра бі ла ў сва ім сты лі — пры го жа. 

З алім пій скім «се раб ром» спарт смен ку па він ша ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Да ра гая Да ша! Мы ўсе на ця бе вель мі раз ліч ва лі і з не-

цяр пен нем ча ка лі год нае вы ступ лен не на бія тлон най тра се 

Пхёнч ха на. Па ка заў шы вы дат ную псі ха ла гіч ную ўстой лі-

васць, ты ў вы дат ным сты лі пра вя ла гон ку мас-стар ту і 

за ва я ва ла «се раб ро» Алім пі я ды!» — га во рыц ца ў він ша ван-

ні. «Дзя куй за гэ тую пе ра мо гу. Упэў не ны, на шы дзяў ча ты 

здоль ныя па ка заць вы со кі вы нік і ў эс та фе це. Ня хай вам 

спа да рож ні чае ўда ча!» — па жа даў Прэ зі дэнт.

Ад зна чым, што для Да р'і гон кі з ма са вым стар там з'яў-

ля юц ца са мы мі па спя хо вы мі, ме на ві та ў іх яна атры ма ла 

больш за ўсё пе ра мог у сва ёй кар' е ры і за ва я ва ла тры 

ма лыя Хрус таль ныя гло бу сы Куб ка све ту.

«Гэ та «се раб ро» з за ла тым ад лі вам, без пе ра боль шан-

ня. З са ма га па чат ку Алім пі я ды на строй быў мак сі маль ны. 

Ад нак пе ра шка джа лі роз ныя фак та ры: на двор'е, ве цер, 

страль ба. Стар ты тут я за пом ню на доў га», — пад крэс лі ла 

бія тла ніст ка. Так са ма яна ад зна чы ла да па мо гу і пад трым ку 

свай го му жа Уле-Эй на ра Б'ёрн да ле на. «Не дзе ён ста ра ўся 

пра маў чаць, дзесь ці па быць уба ку і да зво ліць, каб за пал 

ма іх эмо цый вый шаў ку ды-не будзь на сця ну. Пад трым лі ваў 

на дыс тан цыі, да па ма гаў на шым хлоп цам у сэр ві се, з тэс-

там лыж. Ста ра ўся быць ка рыс ным на шай ка ман дзе тут. 

Дзя куй яму за гэ та!»

Сён ня Да р'я зай мае вель мі знач нае мес ца ў гіс то рыі су-

свет на га бія тло на, за сваю кар' е ру яна атры ма ла 30 пе ра мог 

на топ-тур ні рах (сю ды ўва хо дзяць Алім пій скія гуль ні, чэм пія-

на ты све ту і Куб кі све ту), па гэ тым па каз чы ку До мра ча ва 

дзе ліць трэ цюю па зі цыю з нем кай Ушы Дызль. І з'яў ля ец ца 

дру гой па лі ку ся род ула даль ніц аса біс тых уз на га род Алім пі-

яд — 5 ме да лёў, вы шэй за яе толь кі тры ум фа тар ця пе раш ніх 

Гуль няў — Анас та сія Кузь мі на, у якой 6 уз на га род.

«Я ду маю, вар та аб ме жа вац ца тры ма Алім пі я да мі, — 

рас каз вае Да р'я, ад каз ва ю чы на пы тан не пра маг чы масць 

узяць удзел у зі мо вых Гуль нях-2022. — Пас ля гэ тай Алім-

пі я ды яшчэ тры эта пы Куб ка све ту, якія так са ма хо чац ца 

пра вес ці год на. Я ця пер ду маю пра гэ та. Што бу ду ра біць 

по тым, па ду маю вяс ной».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ



ЗдарэннеЗдарэнне  

Пад час ру ху ста ла дрэн на...
Ма шы ніст элект рыч кі па мёр на пад' ез дзе да Жо дзі на.

Па ін фар ма цыі прэс-цэнт ра ма гіст ра лі, тра гіч нае зда-

рэн не ад бы ло ся 18 лю та га на стан цыі Жо дзі на-Паўд нё вае. 

Ма шы ніс ту элект рыч кі Ба ры саў — Мінск пад час ру ху ста ла 

дрэн на. Яго па моч нік вы ка рыс таў эк стран нае тар ма жэн не, 

па ве да міў дзя жур най па стан цыі, бы ла вы клі ка на хут кая 

да па мо га. Так са ма ён шу каў ме ды ка ў элект рыч цы. Бры га-

да хут кай ме ды цын скай да па мо гі пра вя ла рэ ані ма цый ныя 

ме ра пры ем ствы, ад нак 45-га до вы ма шы ніст па мёр. Чы гу-

нач ні кі пе ра са дзі лі па са жы раў на ін шы са стаў, які да ста віў 

іх у Мінск.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



ЁСЦЬ ПЫ ТАН НЕ 
ПА ПРА ЦОЎ НЫМ ПРА ВЕ?

Аказ ва ец ца, пра род ную мо ву мож на 

га ва рыць праз вы шы ван кі і жы ва піс. 

Та кі па ды ход да та го, каб звяр нуць 

ува гу гра мад скас ці да Між на род на га 

дня род най мо вы, у гэ тым го дзе быў 

зной дзе ны су пра цоў ні ка мі На цы я-

наль най біб лі я тэ кі.

У ме жах свят ка ван ня гэ тай важ най 

да ты су мес на з гра мад скім аб' яд нан нем 

укра ін цаў «Ват ра», мін скім гра мад скім 

аб' яд нан нем укра ін цаў «За по віт» і та ва-

рыст вам друж бы на ро даў «Бе ла русь — 

Укра і на» «На цы я нал ка» пад рых та ва-

ла пры го жы вы ста вач ны пра ект. Яго 

ідэя — па ка заць ба гац це, пры га жосць і 

не паў тор насць бе ла рус кай і ўкра ін скай 

моў, іх не па рыў ную су вязь з на род най 

твор час цю.

«Мо ва — ду ша на ро да» — не ме-

та фа ра, спрад ве ку яна пе ра да ва ла ся 

праз пес ні і каз кі, ад люст роў ва ла су вязь 

ча ла ве ка і на ва коль на га све ту. Так і з 

вы шы ван ка мі: жан чы ны праз ка ля ро-

выя ўзо ры на бе лай тка ні не так са ма 

раз маў ля лі, дзя лі лі ся па чуц ця мі. І як у 

кож ным рэ гі ё не роз няц ца ар на мен ты, 

так і з га вор кай лю дзей. «Лі та ра тур-

ная мо ва, фі ло ла гі ве да юць, — мёрт-

вая. Мо ва жы вая ў дыя лек тах, дзе 

па-ін ша му вы маў ля ец ца ней кі гук, дзе 

па ну юць ад мет ныя сло вы. І та му ў кож-

най мяс цо вас ці яна па чы нае гу чаць 

інакш», — за ўва жыў на мес нік дэ ка на 

па на ву ко вай ра бо це фі ла ла гіч на га 

фа куль тэ та БДУ Па вел НА ВОЙ ЧЫК 

пад час ад крыц ця вы стаў кі «Ма ляў ні чыя 

ар на мен ты род ных моў».

А мо жа, са праў ды, ка лі мы хо чам, 

каб час цей гу ча ла род ная мо ва, па він-

ны яе па да ваць но ва му па ка лен ню праз 

на шу ба га тую, ці ка вую куль ту ру, уво-

дзіць у дзі ця чы і ма ла дзёж ны ася ро дак 

ра зам з на цы я наль ны мі гуль ня мі і спе-

ва мі, тра ды цый ны мі ра мёст ва мі і ты мі ж 

вы шы ван ка мі?

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ



Гро шыГро шы  

Да хо ды Да хо ды 
па вя лі чы лі ся па вя лі чы лі ся 

на 2,4 %на 2,4 %
Рэ аль ныя гра шо выя да-

хо ды на сель ніц тва ў мі ну-

лым го дзе скла лі 102,4 % 

да ўзроў ню 2016 го да, па-

ве да мі лі ў На цы я наль ным 

ста тыс тыч ным ка мі тэ це.

У агуль ным аб' ёме гра шо-

вых да хо даў за роб кі зай ма юць 

62,9 %, да хо ды ад прад пры-

маль ніц кай і ін шай дзей нас-

ці — 8,1 %, пен сіі, да па мо гі, 

сты пен дыі і ін шыя транс фер ты 

на сель ніц тву — 23,7 %, да хо ды 

ад улас нас ці і ін шыя да хо ды — 

5,3 %. Да рэ чы, гэ та гра шо выя 

да хо ды за вы лі кам па дат каў, 

збо раў і ўзно саў, ска рэк та ва-

ныя на ін дэкс спа жы вец кіх цэн 

на та ва ры і па слу гі.

Сяр гей КУР КАЧ



Вы стаў каВы стаў ка  

Ма ляў ні чы шлях 
да род най мо вы

На двор'еНа двор'е  

МА РА ЗЫ...
У чац вер і пят ні цу сі ноп ты кі абя ца юць мес ца мі 

да мі нус 20 гра ду саў
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