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• У сту дзе нi—лi пе нi 

праз БУТБ пра да лi ў 4 ра-

зы больш сы ро га ма ла ка, 

чым за ўвесь 2019 год.

• «Бел авiя» пра цяг ну ла 

пры пы нен не рэй саў у Гру-

зiю да кан ца ве рас ня.

• Тэм пе ра ту ра ва ды ў 

рэ ках Бе ла ру сi скла дае 

плюс 14—23 гра ду сы.

• Авiя цыя МНС пра цяг-

вае аказ ваць да па мо гу ў 

ту шэн нi ляс ных па жа раў у 

Тур цыi.

• Фраг мен ты блiн да жа 

i астан кi чыр во на ар мей-

цаў знай шлi ў Вi цеб скiм 

ра ё не.

КОРАТКА
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Мi ха iл ОР ДА, стар шы ня 

Фе дэ ра цыi праф са юзаў 

Бе ла ру сi:

«Скла да ныя, цяж кiя 
два днi — гэ та тое, 
што ад бы ва ла ся 9 
i 10 жнiў ня. Фе дэ ра цыя 
праф са юзаў звяр ну ла ся 
да пра ва ахоў ных ор га наў. 
У на шым зва ро це 
га во рыц ца пра тое, што 
сён ня не аб ход на дэ та лё ва 
i аб' ек тыў на вы ву чыць 
кож ны вы па дак. Мi нiстр 
унут ра ных спраў на днях 
зра бiў за яву аб тым, 
што ўсе вы пад кi бу дуць 
вы ву ча ны i ўжо пры сту пi лi 
да iх вы ву чэн ня. I я ду маю, 
што ў най блi жэй шы 
час мы па чу ем вы нi кi 
гэ та га рас сле да ван ня. 
Але нам трэ ба зра бiць 
усё, каб больш нi ко лi 
ў нас не паў та ры ла ся 
тое, што ад бы ло ся. 
I не аб ход на з кож ным 
вы пад кам ра за брац ца 
i даць аб' ек тыў ную ацэн ку. 
У нас ёсць пра ва вая 
iн спек цыя, там пра цу юць 
вы са как лас ныя юрыс ты, 
i мы га то выя ака заць 
па цяр пе лым пра ва вое 
су пра ва джэн не. Пры чым 
не важ на, ува хо дзiць 
ча ла век у ра ды праф са ю за 
цi не».

ЦЫТАТА ДНЯ

Бы лы на стаў нiк ма тэ ма ты кi i фi зi кi, жы хар вёс кi Страл кi Верх ня дзвiн-

ска га ра ё на Пётр КАСЬ КО ВIЧ амаль паў ста год дзя зай ма ец ца лю бi май 

спра вай — пча ляр ствам. У свой час ён быў пер ша пра ход цам ся род вяс-

коў цаў, якiя рас па чы на лi гэ ты кла пат лi вы i за хап ляль ны мя до вы за ня так. 

Для мно гiх вяс коў цаў-пча ля роў Пётр Пят ро вiч быў i за ста ец ца пер шым 

на стаў нi кам — пе рад ае iм свае мя до ва-пча ляр скiя на вы кi i до свед.

— Ця пер у мя не за ста ло ся толь кi шас нац цаць ву лей чы каў (ра ней бы-

ло со рак), але i з гэ тай коль кас цю пчо ла сем' яў ха пае тур бот — як-нi як, 

мне ўжо пад во сем дзе сят, — з лёг кiм су мам ка жа Пётр Кась ко вiч. — 

Ха чу, каб са лод кiм ра мяст вом ава ло даў i мой унук Ула дзi слаў — вя до ма, 

яго так са ма на ву чу, як займацца пчо ла мi.

На ве даў шы вёс ку Страл кi i су стрэў шы ся з Пят ром Пят ро вi чам, я 

па зна ё мiў ся i з яго ўну кам Ула дзi сла вам ФЕ ДУ КО ВI ЧАМ, якi жы ве ў 

рай цэнт ры i пра цуе вы кон ва ю чым аба вяз кi га лоў на га iн жы не ра прад-

пры ем ства элект ра се так Верх ня дзвiн ска га ра ё на. А яшчэ да ве даў ся, 

што на стаў нiк i пча ляр Кась ко вiч па-ра ней ша му сяб руе са «Звяз дою» — 

ужо на пра ця гу трыц ца цi га доў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

На двор'еНа двор'е

ДАЖ ДЖЫ ВОЗЬ МУЦЬ ПАЎ ЗУ. 
АЛЕ НЕ НА ДОЎ ГА

Доў га ча ка ныя даж джы, на рэш це, прый шлi на гэ тым тыд нi. Але, на 

жаль, па куль што яны не на сы цi лi зям лю ва дой так, як бы гэ та га 

ха це ла ся. Па звест ках Мi нiс тэр ства ляс ной гас па дар кi, за раз уста-

ноў ле ны за ба ро ны i аб ме жа ван нi на на вед ван не ля соў у 34 ра ё нах 

Бе ла ру сi. Пры гэ тым у «чыр во най зо не» — уся Го мель ская воб-

ласць. Рэш та ж зна хо дзiц ца ўздоўж ме жаў з кра i на мi Бал тыi.

Цi па леп шыц ца сi ту а цыя ў iх? Пад ра бяз ней пра на двор'е на ка-

нец тыд ня рас ка за лi ў Рэс пуб лi кан скiм цэнт ры 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.

З су бо ты ан ты цык лон рас паў сю дзiц ца на ўсю тэ ры то рыю Бе ла ру сi. 

У су бо ту ады хо дзя чае ле та лас ка ва нас па грэе. Удзень бу дзе +22—29! 

Праў да, уна чы ўжо ада б'ец ца блiз касць ве рас ня — ча ка ец ца ўся го ад 

ся мi да ча тыр нац ца цi са зна кам «плюс». Абы дзец ца без апад каў. Ве цер 

мяр ку ец ца ўме ра ны, але ня ўстой лi вы.

23 жнiў ня на двор'е зноў пач не па кры се змя няц ца. На тэ ры то рыю 

Бе ла ру сi пач не змя шчац ца фран таль ны раз дзел. Па чы на ю чы з паў-

ноч на га за ха ду, бу дзе па вя лiч вац ца воб лач насць. Ад туль жа да нас 

прый дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Але хо лад на не бу дзе — ад 21 да 

27 цяп ла, мес ца мi сон ца па спее на грэць па вет ра да 29 вы шэй за нуль. 

Уна чы ж тэм пе ра ту ра не зме нiц ца ў па раў на ннi з су бо тай, за ад ным 

вы клю чэн нем — на за ха дзе яна мо жа да ся гаць 15—18 цяп ла. Аб умоў-

ле на гэ та боль шай коль кас цю аб ло каў.

Па па пя рэд нiх пра гно зах, даж джы на боль шую част ку тэ ры то рыi 

кра i ны вер нуц ца ў па чат ку на ступ на га тыд ня.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

«Са лод кае жыц цё» Пят ро вi ча«Са лод кае жыц цё» Пят ро вi ча

Энер ге ты каЭнер ге ты ка

Ядзер нае па лi ва 
на Бе лА ЭС 
за гру жа на
Атам шчы кi рых ту юц ца 

да «ха лод ных» вы пра ба ван няў
Су свет ная прак ты ка па каз вае, што энер га бло ку, каб ён за-

пра ца ваў, па трэб на дзе сяць га доў: ад мо ман ту ства рэн ня да 

за пус ку. Бу даў нiц тва Бе ла рус кай АЭС у гэ тым пла не iдзе хi ба 

што не з апе рад жэн нем гра фi ка. Энер ге тыч ны пуск пер ша га 

рэ ак та ра з уклю чэн нем у бе ла рус кую энер га сiс тэ му за пла-

на ва ны сё ле та на чац вёр ты квар тал. Пра спе цы фi ку на гля ду 

i лi цэн за ван ня Бе ла рус кай АЭС на эта пах фi зiч на га i энер ге-

тыч на га пус ку рас ка за лi экс пер ты Дзярж атам наг ля да.

Дзей насць у га лi не вы ка ры стан ня атам най энер гii лi цэн зу ец ца, гэ-

так са ма як i ўсе эта пы жыц цё ва га цык лу iс на ван ня ядзер най уста ноў кi. 

Гэ та азна чае, што перш чым да зво лiць стан цыi за пра ца ваць, экс плу а -

ту ю чая ар га нi за цыя, якая атрым лi вае ад па вед нае ра шэн не, па вiн на

прад ста вiць кам плект да ку мен таў лi цэн зу ю ча му ор га ну. У Бе ла ру сi гэ та 

Мi нiс тэр ства па над звы чай ных сi ту а цы ях. А раз гля дае да ку мен ты, пра-

во дзiць экс пер ты зу i пры мае ра шэн не аб да зво ле на дзей насць Дзярж-

атам наг ляд, аба зна чы ла Воль га ЛУ ГАЎ СКАЯ, на чаль нiк Дэ парт амен-

та па ядзер най i ра ды я цый най бяс пе цы Мi нiс тэр ства па 

над звы чай ных сi ту а цы ях (Дзярж атам наг ля да).
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