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У трэ цяй дэ ка дзе са ка ві ка ў нас за хоў ва ец ца да-

во лі цёп лае на двор'е з тэм пе ра тур ным фо нам на 

3—7 гра ду саў вы шэй за клі ма тыч ную нор му. А ў на-

ступ ныя вы хад ныя дні, пры чар га ван ні ат масфер-

ных фран тоў і аб лас цей па вы ша на га ціс ку, ча ка ец-

ца ня ўстой лі вае на двор'е, па ве да мі лі 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.

Сён ня ўдзень ада б'ец ца ўплыў воб лас ці па вы ша-

на га ціс ку і іс тот ных апад каў не праг на зу ец ца. У мно-

гіх ра ё нах ча ка ец ца ўзмац нен не вет ру па ры ва мі да 

15—20 м/с. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе 

ад плюс 6 да плюс 11 гра ду саў, па паў днё вым за ха дзе 

кра і ны — да 13 цяп ла. І ў су бо ту на двор'е ў асноў ным 

ста не вы зна чаць воб ласць па вы ша на га ат мас фер на га 

ціс ку. Бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі ўдзень па 

край нім паў ноч ным за ха дзе кра і ны маг чы мы не вя лі-

кія ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы мес ца мі па ўсхо-

дзе за ха ва ец ца па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра па вет-

ра ўна чы — ад мі нус 3 гра ду саў да плюс 2 гра ду саў, 

удзень — плюс 6—13 гра ду саў, па паў днё вым за ха-

дзе — 14—16 цяп ла.

А вось у ня дзе лю чар го вая сіс тэ ма ат мас фер ных фран-

тоў з поў на чы-за ха ду Еў ро пы пры ня се но вую пор цыю 

віль гот на га па вет ра. Уна чы і ра ні цай на боль шай част-

цы тэ ры то рыі, днём у край ніх паўд нё ва-ўсход ніх ра ё нах 

кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы ад плюс 1 да плюс 7 гра ду саў, удзень бу-

дзе 6—12 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 праг на зу ец ца без іс тот ных апад каў, 

удзень пе ра важ на па паў ноч на-за ход няй па ло ве кра і ны 

ка рот ка ча со выя апад кі, у асноў ным мок ры снег. Ноччу 

ў асоб ных ра ё нах сла бы ту ман, на да ро гах га ла лё дзі ца. 

Уна чы ча ка ец ца ад мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў, удзень — 

3—10 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

 У мінскіх гатэлях расце колькасць замежных 

пастаяльяцаў. Па стану на пачатак гэтага года ў сталіцы 

функцыянавалі 45 гасцініц і сем гасцінічных комплексаў, 

паведамілі агенцтву «Мінск-Навіны» ў Галоўным статы-

стычным упраўленні Мінска. Летась тут спыніліся 584,2 ты-

сячы замежных гасцей, з іх 367,3 тысячы — грамадзяне 

СНД. Найбольшая колькасць прыходзілася на жыхароў 

Расійскай Федэрацыі — 312,5 тыс., Кітая — 18,8 тыс., 

Германіі — 16,6 тыс., Літвы — 14,9 тыс., Польшчы — 

13,8 тыс. Сярэдні кошт пражывання ў гатэлі белару-

скай сталіцы ў мінулым годзе склаў 94,2 рубля ў суткі 

(у 2017-м — 88 рублёў).

 У Мінску плануецца змяніць сістэму работы з не-

эксплуатуемым аўтатранспартам. Пра гэта паведаміў 

на пасяджэнні рабочай групы па пытаннях утрымання і 

добраўпарадкавання тэрыторый сталіцы першы намеснік 

кіраўніка адміністрацыі Фрунзенскага раёна Дзяніс Драпей, 

перадае карэспандэнт БелТА. Новыя падыходы мярку-

юць вызначэнне адзінага аператара, адказнага за вы-

ваз і захоўванне кінутых машын, таксама прадугледжана 

арганізацыя дзевяці парковак, на якія будзе эвакуіравацца 

аўтахлам.

Пад час ак цыі «За дай пы тан не Прэ зі дэн ту» 

сваю праб ле му агу чы ла Ні на Ля во нен ка, жы хар ка 

аг ра га рад ка Ка му нар Бу да-Ка ша лёў ска га 

ра ё на. Жан чы на на пі са ла: «Да са май 

бліз кай чы гу нач най стан цыі 4 кі ла мет ры, 

да аў то бус най — 2. Ад нас хо дзяць толь кі 

пры ват ныя марш рут кі. Але цэ ны ў іх 

пры стой ныя, а льгот для ін ва лі даў і пен сі я не раў 

ня ма. Ды і ка лі ін ва лід ка ля сач нік, то ўво гу ле 

ня ма маг чы мас ці па ехаць у аб лас ны цэнтр. 

У ра ён яшчэ аў то бус па ру ра зоў хо дзіць, 

а ў Го мель ня ма. Ма ла дым дай сці да су сед ніх 

вё сак яшчэ маг чы ма. А што ра біць пен сі я не рам 

і ін ва лі дам? Ці нель га па спры яць та му, каб да лі 

нам аў то бус да Го ме ля хоць бы не каль кі ра зоў 

на дзень?».

Ця пер Ка му нар з аб лас ным цэнт рам звяз вае рэ гу ляр-

ны пры га рад ны экс прэс ны марш рут Го мель — Ка му нар. 

Па ім што дзень вы кон ва ец ца 58 рэй саў у пра мым і зва-

рот ным на прам ках. Марш рут кі аб слу гоў вае пры ват ны 

пе ра воз чык. Сён ня кошт па езд кі на марш рут цы ад Ка-

му на ра да Го ме ля скла дае 2,5 руб ля. Ды рэк тар ПТУП 

«Скарт ранс сэр віс» Іван СКА РА ХО ДАЎ ад зна чыў, што 

тры мае мі ні маль ную ца ну для па са жы ра, які едзе на та-

кую ад лег ласць. Да рэ чы, гэ та ка ля 30 кі ла мет раў.

Як рас ка заў ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Го мель-

аб лаў тат ранс» Дзміт рый СТА РАС ЦЕН КА, з 1 кра са-

ві ка аг ра га ра док Ка му нар Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на з 

Го ме лем звя жа экс пе ры мен таль ны аў то бус ны марш рут. 

Ён бу дзе ар га ні за ва ны па се ра дах і пят ні цах. Аў то бу сы 

пры га рад на га марш ру та Бу да-Ка ша лё ва — Го мель (це-

раз Ак цябр) бу дуць за яз джаць у Ка му нар. Ад праў лен не 

з Ка му на ра — у 9.30 і ад аў та вак за ла ў Го ме лі — у 17.20. 

Экс пе ры мент бу дзе доў жыц ца тры ме ся цы. Раз лі ко вы 

кошт скла дае 1,96 руб ля. Плюс ка лі ча ла век мае пра ва 

на льго ты па вод ле за ка на даў ства — ад па вед на з імі.

Ге не раль ны ды рэк тар ААТ «Го мель аб лаў тат ранс» пад-

крэс лі вае, што са цы яль ны стан дарт па транс парт ным 

аб слу гоў ван ні на сель ніц тва Ка му на ра пе ра вы кон ва ец ца. 

Да рэ чы, у 2015 го дзе аў то бус ны парк № 1 ужо ажыц цяў-

ляў пе ра воз кі па пры га рад ным марш ру це Го мель — Ка-

му нар, ад нак яны бы лі спы не ны, бо акуп насць за 11 ме-

ся цаў 2015 го да скла ла толь кі 26,2 %.

Між тым ад Ка му на ра да ра ён на га цэнт ра ёсць рэ гу-

ляр ныя пры га рад ныя марш ру ты фі лі яла «Аў то бус ны парк 

№ 1». Так, па марш ру це Бу да-Ка ша лё ва — Ка му нар кож ны 

дзень вы кон ва ец ца восем рэй саў у пра мым і зва рот ным 

на прам ках (акра мя ня дзе лі). Так са ма дзей ні чае марш рут 

Ува ра ві чы — Ка му нар. Гэ та два рэй сы ў пра мым і зва рот-

ным на прам ках што дня, акра мя ня дзе лі.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Пас ля «Вя лі кай раз мо вы»Пас ля «Вя лі кай раз мо вы»

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

Здаў сет кі — 
па збег нуў ад каз нас ці

Па чы на ю чы з 20 са ка ві ка і на пра ця гу ўся го не рас та ва-

га пе ры я ду Дзяр жаў ная ін спек цыя 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 

пра во дзіць маш таб ную кам па нію па кан фіс ка цыі бра-

кань ер скіх се так. Гра ма дзя нам пра па ну ец ца доб ра ах-

вот на здаць іх, пры гэ тым пры цяг ваць да ад каз нас ці за 

за хоў ван не за ба ро не ных пры лад лоў лі іх не бу дуць.

У пе ры яд вес на во-

га не рас ту вы лаў ры-

бы сет ка мі на но сіць 

най боль шую шко-

ду яе ўзнаў лен ню. 

Пры чы не ную шко ду, 

якую кам пен су юць 

па ру шаль ні кі, вы ліч-

ва юць па трай ных 

так сах. Та му ін спек-

та ры ста ра юц ца ад-

бі раць бра кань ер скія пры ла ды да та го, як яны тра пяць у ва-

да ём, а іх гас па да ры на жы вуць ма су праб лем і фі нан са вых 

аба вя за цель стваў. На прык лад, 18 са ка ві ка ў Сто лін скім ра ё не 

дзярж ін спек та ры за тры ма лі тра іх бра кань е раў, якія сет ка мі на-

ла ві лі больш за 40 кі ла гра маў ры бы (45 ля шчоў і інш.). Ця пер 

ім трэ ба па крыць амаль чатыры ты ся чы руб лёў шко ды. Ка лі б 

яны па па лі ся пас ля ўвя дзен ня не рас та вай за ба ро ны (з 20 са-

ка ві ка) — ім прый шло ся б за пла ціць ка ля 12 ты сяч руб лёў.

Ад каз насць за за хоў ван не сет ка ма тэ ры я лаў і ган даль імі 

бы ла ўве дзе на ў сту дзе ні 2018 го да ар ты ку лам 15.36 Ка АП Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь. Па ло ва кан фіс ка ва ных ле тась се так (145 кі-

ла мет раў з 309 кі ла мет раў) бы лі вы яў ле ныя як раз у пра цэ се 

за хоў ван ня або пры спро бе рэа лі за цыі. Ула даль ні кам за ба ро-

не ных пры лад лоў лі да вя ло ся за пла ціць не ма лыя штра фы. 

У да чы нен ні да фі зіч ных асоб санк цыя ар ты ку ла пра ду-

гледж вае ад 5 (127,5 руб ля) да 50 (1275 руб лёў) ба за вых 

ве лі чынь штра фу, а ў да чы нен ні да прад пры маль ні каў, якія 

ры зык ну лі пад за ра біць на про да жы се так, — ад 10 (255 руб-

лёў) да 200 (5100 руб лёў) ба за вых ве лі чынь.

У Дзярж ін спек цыі па пя рэдж ва юць: ня гле дзя чы на тое, што 

за ка на даў чая нор ма, якая за ба ра няе за хоў ван не і рэа лі за цыю 

се так, дзей ні чае ўжо больш за год, да лё ка не ўсім вя до ма, 

што на ват ста рыя дзе даў скія сет кі, якія ві сяць на га ры шчы, 

мо гуць стаць пры чы най для раз гля ду. Здаць та кі «ар се нал» 

мож на аб са лют на без на ступ стваў пры ўмо ве доб ра ах вот най 

вы да чы.

ЗдарэнніЗдарэнні

Скра лі ста рыя тэ ле ві за ры
А на атры ма ныя гро шы зла дзі лі пік нік

У апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу Лель чыц ка га РАУС 

звяр нуў ся жы хар ад ной з вё сак ра ё на. Муж чы на па ве-

да міў аб тым, што не вя до мы, уз ла маў шы акон ную ра му, 

пра нік у яго дач ны дом, ад куль вы краў пяць ста рых тэ-

ле ві за раў ма рак «Рэ корд», «Бя роз ка», «Га ры зонт», «Ві-

цязь» са вец кай вы твор час ці і ста цы я нар ны тэ ле фон.

Су пра цоў ні кі ін спек цыі па спра вах не паў на лет ніх хут ка 

ўста на ві лі не вя до мых, якія па ква пі лі ся на чу жое да бро. Імі 

бы лі трое мяс цо вых юна коў, якія не да сяг ну лі паў на лец ця. 

Двое ра ней трап ля лі ў по ле зро ку мі лі цыі па фак тах ужы ван-

ня спірт но га. Як па ве дам ляе гру па ін фар ма цыі і гра мад скіх 

су вя зяў УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма, пры яце лі вы ра шы лі 

су стрэць пер шыя цёп лыя дні вы ха дам на пры ро ду. Пы тан не з 

фі нан са ван нем пік ні ка вы ра шы лі за кошт дач ні ка. Вы краў шы 

тэ ле пры ём ні кі, яны ра за бра лі іх на зап част кі. Тыя, дзе быў ка-

ля ро вы ме тал, зда лі. Атры ма ныя гро шы па тра ці лі на цы га рэ ты 

і мя са для шаш лы ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На двор'еНа двор'е

Амаль без апад каў, але ве цер...
Сі ноп ты кі абя ца юць уз мац нен не вет ру па ры ва мі да 15—20 м/с

Экс пе ры мен таль ны марш рут 
бу дзе

Ва Уні вер сі тэ це гра ма дзян скай 

аба ро ны МНС ад крыў ся су мес-

ны бе ла рус ка-кі тай скі да след-

чыц кі цэнтр. Яго мэ та — рас-

пра цоў ваць су час ныя срод кі 

за сця ро гі ад над звы чай ных сі-

ту а цый. Мяр ку ец ца, што цэнтр 

ста не аду ка цый най і экс пе ры-

мен таль най пля цоў кай, за клі ка-

най зра біць унё сак у бяс печ ную 

бу ду чы ню.

Ства рэн не цэнт ра ста ла маг чы-

мым дзя ку ю чы рэа лі за цыі На цы я-

наль най стра тэ гіі па зні жэн ні ры зы кі 

ўзнік нен ня над звы чай ных сі ту а цый 

на 2019—2030 га ды. За гэ ты час трэ-

ба бу дзе ства рыць но вую ма дэль кі-

ра ван ня бяс пе кай га рад ско га ася род-

дзя, якая да зво ліць ак тыў на ра біць 

пра фі лак ты ку і кі ра ваць ры зы ка мі.

— Ства рэн не бе ла рус ка-кі тай ска га 

да след чыц ка га цэнт ра — гэ та па ка-

заль ны крок у пы тан нях стра тэ гіч на га 

су пра цоў ніц тва па між Кі та ем і Бе ла-

рус сю, — ад зна чыў пер шы на мес нік 

мі ніст ра па над звы чай ных сі ту а цы ях 

Аляк сандр ХУ ДА ЛЕЕЎ. — Мы вель мі 

ўдзяч ны кі тай ска му бо ку за да па мо-

гу ў ства рэн ні цэнт ра. Тут бу дуць рас-

пра цоў вац ца пра грам ныя комп лек сы і 

сіс тэ мы бяс пе кі, якія ўка ра няц ца як на 

аб' ек тах, так і ў цэ лым у го ра дзе. У тым 

лі ку і тыя, якія да ты чац ца транс парт най 

інф ра струк ту ры.

Пад час рэа лі за цыі кан цэп цыі бяс-

печ на га го ра да бу дуць вы ка рыс тоў-

вац ца са мыя су час ныя тэх на ло гіі: 

ін тэр нэт рэ чаў, bіg data, штуч ны ін тэ-

лект і ін фар ма цый ныя ма дэ лі аб'ек-

таў. Усё гэ та да зво ліць спраг на за-

ваць над звы чай ную сі ту а цыю і вы-

пра ца ваць ме ры для па пя рэ джан ня 

ін цы дэн таў, а так са ма як ма га ра ней 

апа вяс ціць на сель ніц тва і ар га ні за-

ваць вы ра та валь ную пра цу.

— Уні вер сі тэт гра ма дзян скай аба-

ро ны вы лу ча ец ца сва і мі на ву ко вы мі 

да сяг нен ня мі, — за ўва жыў па сол 

Кітая ў Бе ла ру сі Цуй ЦЫ МІН. — У гэ-

тай га лі не ёсць ча му ву чыц ца ў на шых 

бе ла рус кіх парт нё раў. Уво гу ле, са мо 

ства рэн не цэнт ра ідзе на ка рысць на-

ро даў абедз вюх кра ін. І гэ та вель мі 

важ ны пра ект для рэа лі за цыі іні цы я-

ты вы «Адзін по яс, адзін шлях».

Іна ва цый ны пра ект з'я віў ся дзя-

ку ю чы вя лі кай су пра цы Ін сты ту та 

да сле да ван няў гра мад скай бяс пе кі 

ўні вер сі тэ та Цын хуа, кам па ніі GSafety 

і Уні вер сі тэ та гра ма дзян скай аба ро-

ны МНС Бе ла ру сі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Перс пек ты ваПерс пек ты ва

БЯС ПЕЧ НЫ ГО РАД 
СТВО РЫМ РА ЗАМ


