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У ноч на су бо ту пад 

уплы вам ат мас фер ных 

фран тоў па паў днё вым 

ус хо дзе кра і ны, а днём на 

боль шай част цы тэ ры то-

рыі ча ка юц ца даж джы. Ра-

ні цай і ўдзень у не ка то рых 

паўд нё ва-ўсход ніх ра ё нах 

даж джы моц ныя. Мес ца-

мі маг чы мыя на валь ні цы. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-

чы скла дзе 6—12 цяп ла, 

па паў днё вым ус хо дзе краі-

ны — плюс 13—14 гра ду-

саў. Удзень бу дзе не вы шэй 

за 13—19 цяп ла, толь кі па 

паў днё вым за ха дзе кры ху 

цяп лей — да плюс 21 гра ду-

са. За ха ва ец ца ха лад на ва-

тае ня ўстой лі вае на двор'е 

і ў ня дзе лю. На боль шай 

част цы тэ ры то рыі прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы, у 

не ка то рых ра ё нах на паў-

ноч ным ус хо дзе ча ка юц ца 

моц ныя ліў ні. Днём мес-

ца мі маг чы мыя на валь ні-

цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад плюс 

6 да плюс 11 гра ду саў, 

удзень — 14—21 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх 

пра гно заў ай чын ных сі ноп-

ты каў, у па ня дзе лак уна-

чы ў не ка то рых ра ё нах, а 

ўдзень на боль шай част-

цы тэ ры то рыі прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы. 

Днём мес ца мі маг чы мыя 

на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад 

плюс 5 да плюс 12 гра ду-

саў. Удзень бу дзе ў асноў-

ным ад 14 да 21 цяп ла, па 

поўд ні кра і ны мес ца мі па-

вет ра пра грэ ец ца да плюс 

23 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

У су вя зі з па ве лі чэн нем коль кас-

ці зва ро таў па пы тан ні ўвя дзен ня 

і зняц ця за ба рон на на вед ван не 

ля соў Мі ніс тэр ства ляс ной гас-
па дар кі па лі чы ла не аб ход ным 
вы сту піць з тлу ма чэн ня мі.

Ра шэн не аб увя дзен ні або зняц ці 
за ба ро ны на на вед ван не ля соў, згод-
на з за ка на даў ствам Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, пры ма юць мяс цо выя рас па рад-
чыя і вы ка наў чыя ор га ны. Ад па вед на, 
ін фар ма цыю аб на яў нас ці або ад сут-
нас ці да зво ле ных участ каў для пра хо-
ду да дач ных участ каў, збо ру гры боў і 
г. д. мо гуць даць у ра ён ных вы ка наў-
чых ка мі тэ тах або ў ляс га сах на мес-

цах. Пры гэ тым су пра цоў ні кі ляс га саў і 

ад дзе лаў па над звы чай ных сі ту а цы ях 

мо гуць звяр нуц ца ў рас па рад чыя і вы-

ка наў чыя ор га ны з ха дай ніц твам аб 

увя дзен ні або зняц ці за ба ро ны.

Га лоў ная мэ та ўвя дзен ня за ба рон 

на на вед ван не ля соў — га ран та ван не 

бяс пе кі гра ма дзян, за ха ва нас ці іх ма-

ё мас ці і ляс но га фон ду. Як пра ві ла, 

да дзе ная ме ра ўво дзіц ца пры вы со кай 

ці над звы чай най па жар най не бяс пе цы 

па ўмо вах на двор'я, ка лі па жар мо-

жа па чац ца ад най мен шай іск ры. Су-

свет ны во пыт па каз вае, што ах вя ра мі 

ляс ных па жа раў ня рэд ка ста но вяц ца 

лю дзі. На прык лад, у мі ну лым го дзе ў 

Пар ту га ліі пры ляс ным па жа ры за гі ну-

ла больш за 50 ча ла век — не змаг лі 

вы брац ца з па ла ю ча га ле су.

Для та го каб зні зіў ся клас па жар-

най не бяс пе кі, не аб ход на пра цяг лае 

(на пра ця гу не каль кіх дзён) і ін тэн-

сіў нае вы па дзен не апад каў. Толь кі ў 

та кім вы пад ку па жа ра не бяс печ ная 

аб ста ноў ка ў ляс ным фон дзе мо жа 

ста бі лі за вац ца. Трэ ба ра зу мець, што 

дак лад ных тэр мі наў дзе ян ня за ба ро-

ны на на вед ван не ля соў ня ма. Та кім 

чы нам, пы тан не «Ка лі зды муць за ба-

ро ну на на вед ван не ля соў у пэў ным 

ра ё не?» мо жа мець толь кі адзін ад каз: 

«Пас ля вы па дзен ня апад каў у ляс ным 

фон дзе».

За апош нія дні за ба ро ны на на вед-

ван не ля соў бы лі зня ты ў не ка то рых 

ра ё нах Го мель скай і Гро дзен скай аб-

лас цей. Ад нак на да дзе ны мо мант 

аб ме жа валь ныя ме ры дзей ні ча юць 

у 83 ра ё нах кра і ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Клас ныя на ві ныКлас ныя на ві ны  

У шко лу вяр та ец ца 
пра фе сій ная пад рых тоў ка
У 10-х кла сах школ з'я вяц ца шэсць га дзін «Пра цоў на га 

на ву чан ня» на тыд ні. Коль касць уро каў за меж най мо вы 

ў гім на зі ях не змен шыц ца. А на ўсіх сту пе нях агуль най 

ся рэд няй аду ка цыі ўста наў лі ва ец ца ад ноль ка вая коль-

касць га дзін на вы ву чэн не бе ла рус кай і рус кай моў.

Мі ніс тэр ства аду ка цыі за цвер дзі ла ты па выя на ву чаль ныя 

пла ны на 2018/2019 на ву чаль ны год для ўсіх ві даў уста ноў 

агуль най ся рэд няй аду ка цыі, з які мі мож на азна ё міц ца на 

пар та ле ве дам ства ў раз дзе ле «Агуль ная ся рэд няя аду ка-

цыя»/«Да па чат ку 2018/2019 на ву чаль на га го да». У ка мен та-

рыі да па ста но вы мі ніс тэр ства ад зна ча ец ца, што ця пер маг чы-

масць вы ву чаць асоб ныя ву чэб ныя прад ме ты на па вы ша ным 

уз роў ні бу дзе як у ся рэд ніх шко лах, так і ў гім на зі ях.

Ва ўста но вах агуль най ся рэд няй аду ка цыі мо гуць ства рац-

ца кла сы (гру пы) з вы ву чэн нем асоб ных ву чэб ных прад ме таў 

на па вы ша ным уз роў ні на ІІ і ІІІ сту пе нях агуль най ся рэд няй 

аду ка цыі.

У V—VІІ кла сах гім на зій за ха ва на коль касць ву чэб ных 

га дзін на вы ву чэн не за меж най мо вы (пяць га дзін у ты дзень). 

У та кім жа аб' ёме вы ву чаць за меж ную мо ву мож на ў V—VІІ 

кла сах ба за вых і ся рэд ніх школ. У 8-м кла се і гім на зіі, і шко-

лы так са ма мо гуць пра во дзіць пяць уро каў за меж най мо вы. 

Акра мя та го, у 8-м кла се на ву чэн цы і гім на зій, і школ мо гуць 

вы ву чаць на па вы ша ным уз роў ні і лю бы ін шы прад мет або 

не каль кі ву чэб ных прад ме таў. 

Яшчэ ад ной ад мет най асаб лі вас цю ты па во га ву чэб на га 

пла на на на ступ ны на ву чаль ны год з'яў ля ец ца ўвя дзен не 

ў 10-м кла се школ прад ме та «Пра цоў нае на ву чан не». Ра-

ней вы ву чэн не гэ тай дыс цып лі ны за вяр ша ла ся ў 9-м кла се. 

З 1 ве рас ня ў рам ках да дзе на га ву чэб на га прад ме та дзе ся-

ці клас ні кі бу дуць атрым лі ваць пра фе сій ныя на вы кі, асвой-

ва ю чы аду ка цый ную пра гра му пра фе сій най пад рых тоў кі 

ра бо чых (слу жа чых) у аб' ёме шасці га дзін у ты дзень. У гім на-

зі ях і профільных класах сярэдняй школы ў дзе ся ці клас ні каў 

«Пра цоў на га на ву чан ня» не бу дзе.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



На двор'еНа двор'е  

Іс тот на па ха ла дае на фо не моц ных даж джоў
У вы хад ныя днём ча ка ец ца ўся го ад плюс 13 да 21 цяп ла

Апад кі і яшчэ раз апад кі!
Мін ляс гас аб увя дзен ні і зняц ці за ба рон на на вед ван не ля соў

Па вод ле слоў пер ша га на мес ні-

ка на чаль ні ка Бе ла рус кай чы гун кі 

Іга ра ШЫ ЛА ВА чы гу нач ныя пе ра воз кі 

з Кі та ем за раз імк лі ва рас туць.

«Сё ле та мы пла ну ем пра вес ці праз 

бе ла рус кую чы гун ку больш за 4 ты-

ся чы кан тэй нер ных цяг ні коў з Кі тая 

ў Еў ро пу, у тым лі ку і ў на шу кра і ну 

і на зад», — ад зна чыў пад час цы ры-

мо ніі ад крыц ця но ва га марш ру ту Ігар 

Шы лаў.

Так са ма пла ну ец ца, што но вы шлях 

сты му люе бе ла рус кіх біз нес ме наў па-

шы раць свой экс парт ны па тэн цы ял.

«БЧ су мес на з Сhіnа Mеrсhаnts 

Grоuр, ла гіс тыч ны мі апе ра та ра мі, 

парт нё ра мі і пе ра воз чы ка мі ства ра-

юць усе не аб ход ныя ўмо вы для бес-

пе ра шкод на га гру за во га аба ро ту 

та ва раў. Сён ня ня ма праб лем для 

пе ра мя шчэн ня бе ла рус кіх та ва раў 

у 12 пра він цый Кі тая, як і ня ма праб ле-

мы па пе ра мя шчэн ні кі тай скіх та ва раў 

у Бе ла русь. Мы ча ка ем рэ ак цыі бе-

ла рус ка га і кі тай ска га біз не су: умо вы 

ство ра ны», — кан ста та ваў пер шы на-

мес нік на чаль ні ка БЧ.

Як ад зна чыў ге не раль ны ды-

рэк тар прад пры ем ства «Бел ін тэр-

транс — транс парт на-ла гіс тыч ны 

цэнтр» Яў ген УСЯН КОЎ, пас ля су-

стрэ чы пер ша га цяг ні ка пла ну ец ца 

пра вес ці рэ клам ную кам па нію, каб 

пры цяг нуць біз нес. Ча ка ец ца, што ў 

ме сяц маг чы ма бу дзе ад праў ляць 3-4 

цяг ні кі з пра він цыі Хэ бэй.

«У асноў ным па но вым марш ру це 

бу дуць пе ра во зіць та ва ры пра мыс ло-

ва га пры зна чэн ня. У да лей шым пла ну-

ец ца на ла дзіць да стаў ку кі тай скіх гру-

заў да Еў ро пы, кра ін Бал тыі і СНД», — 

рас тлу ма чыў Яў ген Усян коў.

Акра мя та го, па вод ле яго ацэ нак, 

чы гу нач ны транс парт ро біць пе ра-

воз ку гру заў тан ней шай у 10 ра зоў 

у па раў на нні з авія цы яй. Важ ная пе-

ра ва га вы ка ры стан ня чы гун кі — і ў 

тэр мі не да стаў кі. Сён ня цяг нік па 

но вым марш ру це змо жа да стаў ляць 

гру зы за 14 дзён. На прык лад, ка лі 

вез ці та ва ры праз Клай пед скі порт, 

то тэр мін мо жа па вя лі чыц ца ў 3-4 

ра зы.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ



Дыя лог біз не саўДыя лог біз не саў  

КІ ТАЙ АД КРЫЎ НО ВАЕ АКНО 
Ў ЕЎ РО ПУ ПРАЗ БЕ ЛА РУСЬ

Ча ка ец ца, што но вы марш рут
 да зво ліць іс тот на па ско рыць

 гру за выя пе ра воз кі 
і сты му ля ваць раз віц цё 

экс парт ных маг чы мас цяў біз не су

Па між Бе ла рус сю і Кі та ем 

з'я віў ся но вы чы гу нач ны 

марш рут гру за вых зно сін. 

Пер шы цяг нік з 38 кан тэй не ра мі 

з акру гі Шыц зяч жу ан кі тай скай 

пра він цыі Хэ бэй пры быў 

на тэр мі нал Ка ля дзі чы, 

што зна хо дзіц ца пад Мінск ам. 

Гэ ты раз та вар ны са стаў па кі не 

свой груз у Бе ла ру сі, 

ад нак у най блі жэй шай бу ду чы ні 

но вы ла гіс тыч ны лан цу жок 

да зво ліць па ско рыць аб мен 

пра мыс ло вы мі та ва ра мі 

па між Кі та ем і кра і на мі Еў ро пы.

Ат мас фер ны фронт, які змя шча ец ца з За ход няй 

Еў ро пы, пры ня се ў на шу кра і ну на валь ніч ныя 

даж джы і вы цес ніць цёп лае па вет ра за яе ме жы. 

Услед за ім на тэ ры то рыю Бе ла ру сі пач нуць 

па сту паць па вет ра ныя ма сы з паў ноч на га за ха ду 

Еў ро пы, і ў гэ тыя вы хад ныя тэм пе ра тур ны фон 

іс тот на па ні зіц ца, пе рад ае Бел гід ра мет.

ЗБОР НАЯ ФРАН ЦЫІ 
ТРЭ ЦЯЙ ТРА ПІ ЛА Ў ПЛЭЙ-ОФ

У гру пе С учо ра пер шы матч дня Да нія — 

Аў стра лія за вяр шыў ся ні чы ёй — 1:1. Скан ды-

на вы ак тыў на па прэ сін га ва лі са пер ні ка ад ра зу 

ў па чат ку мат ча, і на сё май хві лі не Крыс-

ці ян Эрык сен за біў пры го жы гол. Да лей 

дат ча не па ча лі дзей ні чаць па пры кла дзе 

Уруг вая ў яго мат чы су праць Са удаў скай Ара віі, але з 

тым ад роз нен нем, што не змаг лі па кі нуць свае ва ро ты су хі мі. 

У сва ёй штраф ной мяч тра піў Поў льсе ну ў ру ку, і аў стра лі ец 

Мі ле Едзі нак так са ма з пе наль ці за біў свой дру гі мяч на чэм-

пі я на це. І зноў 11-мет ро вы быў пры зна ча ны пас ля вы ка ры-

стан ня VАR — сіс тэ мы ві дэа да па мо гі ар біт рам. Што ці ка ва, 

дац кі на па да ючы Поў льсен за ра біў ужо дру гі пе наль ці, пер шы 

зда рыў ся ў мат чы з Пе ру, але та ды яго ка ман дзе па шан ца ва-

ла — са пер нік пра ма заў. Да лей на по лі лепш гу ля лі ва ра та ры, 

чым на па да ючыя, і га лоў у мат чы больш за бі та не бы ло.

У дру гім мат чы гру пы С ам бі цый ная збор ная Фран цыі 

абы гра ла сім па тыч ную збор ную Пе ру з лю бі мым у апош ні 

час мно гі мі ка ман да мі лі кам 1:0, гол за біў Кі лі ян Мба пэ. 

Зноў мож на ўспом ніць з не пры ем ным ад цен нем Уруг вай, 

які па ка заў дрэн ны прык лад утры ман ня мі ні маль на га пе ра-

мож на га вы ні ку, які пай шоў «у на род», та кую ж гуль ню пас ля 

за бі та га го ла па ка за лі і трох ка ля ро выя. Зрэш ты, ка лі стаў кай 

з'яў ля ец ца пра цяг ба раць бы на чэм пі я на це све ту, ма ла хто 

па сту піў бы інакш. Та кім чы нам, фран цу зы на кі роў ва юц ца 

ў 1/8 фі на лу, а Пе ру пас ля яшчэ ад ной гуль ні — да до му.

З-ЗА ЧЭМ ПІ Я НА ТУ НА РА ДЖА ЮЦ ЦА ДЗЕ ЦІ
Lа Gаzzеttа dеllо Sроrt раз мяс ці ла ў ся бе на сай це ма тэ ры-

ял, які па ды мае вель мі важ ную праб ле му: «Чэм пі я нат све ту, 

за па сы пі ва вы чэрп ва юц ца». «Зда ец ца, ба лель шчы кі п'юць 

толь кі пі ва», — рэ зю муе вы дан не, па гу та рыў шы з раз губ ле-

ны мі афі цы ян та мі Маск вы.

Тэ ле ка нал «Чэ» змя ніў наз ву на най блі-

жэй шы час у го нар га лоў на га трэ не ра збор-

най Ра сіі Ста ні сла ва Чар чэ са ва. Ава тар ка 

ка на ла ва ўсіх са цы яль ных сет ках ця пер на-

зы ва ец ца «Ста ні слаў Чэ», а ў эфі ры на ла га-

ты пе з'я ві лі ся ву сы коў ча.

Жан чы на ра ней ча су на ра дзі ла пад час мат ча па між збор-

ны мі Ра сіі і Са удаў скай Ара віі і вы ра шы ла на зваць сы на ў 

го нар гуль ца збор най Ра сіі Аляк санд ра Га ла ві на, па ве да міў 

мі ністр ахо вы зда роўя Крас на дар ска га краю Яў ген Фі лі паў. 

«У Крас на дар скім краі ад на па цы ент ка, якая бы ла ця жар ная 

36 тыд няў, так пе ра жы ва ла пад час мат ча, што ў яе па ча лі ся 

ро ды, і на ра дзі ла ў той мо мант, ка лі за вяр шыў ся матч. Та му 

сы на на зва лі Аляк санд рам», — цы туе Фі лі па ва «Ін тэр факс».

Іван КУПАРВАС.
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