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ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА 
РЭС ПУБ ЛІ КІ НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА 
СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

Па ся джэн не пя тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь шос-

та га склі кан ня ад бу дзец ца ў за ле па ся джэн няў 

Са ве та Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) 

24 каст рыч ні ка 2018 г. у 11.00.

На двор'еНа двор'е

Вось вам 
і мок ры снег

Яго нам абя ца юць сі ноп ты кі 
ўжо ў гэ тыя чац вер і пят ні цу

У па чат ку трэ цяй дэ ка ды каст рыч ні к це шыў 

нас со неч ным на двор' ем, але ўжо ў на ступ ныя 

су ткі яно па гор шыц ца, і да кан ца пра цоў на га 

тыд ня ча ка ец ца ня ўстой лі вае вет ра нае з даж-

джа мі, а ў ся рэ дзі не тыд ня маг чы мы мок ры 

снег, 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 ат мас фер ныя фран ты, якія пе ра мя шча-

юц ца з Бал тый ска га мо ра, аб умо вяць на боль шай 

част цы тэ ры то рыі кра і ны ка рот ка ча со выя даж джы, 

мес ца мі з па ры віс тым вет рам. Па паў днё вым за-

ха дзе кра і ны ў дру гой па ло ве дня ча ка ец ца моц ны 

па ры віс ты ве цер. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра скла-

дзе 5—11 цяп ла. У се ра ду ўмо вы на двор'я бу дуць 

вы зна чаць ат мас фер ныя фран ты цык ло ну, які бу-

дзе пе ра мя шчац ца ўздоўж паў ноч на-ўсход ніх ме жаў 

кра і ны. Ча ка ец ца не вель мі доб рае на двор'е, ча сам 

апад кі, у асноў ным дождж. Па паў днё вым за ха дзе 

за ха ва ец ца моц ны па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 1 да плюс 6 гра ду-

саў, удзень па вет ра пра грэ ец ца не больш чым да 

3—9 цяп ла.

Да лей, у чац вер, мы тра пім у тыл цык ло ну, які 

пе ра мес ціц ца на цэнт раль ныя ра ё ны Ра сіі. А ў мно-

гіх ра ё нах на шай кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя 

даж джы, маг чы мы мок ры снег. Уна чы на боль шай 

част цы тэ ры то рыі, а ўдзень па паў днё вым ус хо дзе 

ча ка ец ца моц ны па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 1 да плюс 4 гра ду саў, 

удзень ча ка ец ца 3—9 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты-

каў, у пят ні цу ў асоб ных ра ё нах кра і ны не абы дзец ца 

без ка рот ка ча со вых даж джоў, уна чы і ў ра ніш нія 

га дзі ны — з мок рым сне гам. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы бу дзе зна хо дзіц ца ў ме жах ад мі нус 4 па паў-

ноч ным ус хо дзе да плюс 4 гра ду саў па паў днё вым 

за ха дзе. Удзень тэм пе ра ту ра ў асноў ным скла дзе 

3—9 цяп ла, у паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах па вы сіц ца 

да плюс 11 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ну і ну!Ну і ну!

ПАРСЮК НА... 
БАЛ КО НЕ

Гіс то рыя, па доб ная на анек дот: у ква тэ ры 

ў до ме па ста ліч ным пра спек це Пуш кі на пра-

жы вае... ка бан.

У мі лі цыю звяр ну лі ся су пра цоў ні кі ЖЭС па да па-

мо гу ў за бес пя чэн ні ахо вы гра мад ска га па рад ку пры 

вы быц ці ў жыл лё, дзе зна хо дзіц ца гэ тая жы вё ла.

На па чат ку ў ад ну з жыл лё ва-экс плу а та цый ных 

служ баў Фрун зен ска га ра ё на Мін ска па ча лі па сту-

паць скар гі ад жы ха роў до ма па пра спек це Пуш кі на 

аб тым, што ў су се да ёсць ка бан, які пе ра шка джае 

спа кой на му пра жы ван ню гра ма дзян.

Прад стаў ні ка мі ЖЭС і су пра цоў ні ка мі мі лі цыі бы-

ло ўста ноў ле на, што са праў ды ў ква тэ ры ў 45-га до-

ва га не пра цу ю ча га муж чы ны на бал ко не жы ве ка-

бан. Як рас тлу ма чыў гас па дар жы вё лы, ён на быў яе 

на рын ку, каб не бы ло сум на, бо ў ква тэ ры пра жы вае 

адзін, па ве да мі лі ў Фрун зен скім РУ УС г. Мін ска.

Прад стаў ні ка мі ЖЭС у да чы нен ні да муж чы ны 

быў скла дзе ны акт для пры цяг нен ня яго ў далей-

шым да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці па арт. 21.16 

Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб ад мі ніст ра цый ных 

пра ва па ру шэн нях (па ру шэн не пра ві лаў ка ры стан ня 

жы лы мі па мяш кан ня мі).

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Учо ра ў кі на тэ ат ры Falcon Club Бу-

цік Кі но ад бы ла ся дру гая прэс-кан-

фе рэн цыя Мінск ага між на род на га 

кі на фес ты ва лю «Ліс та пад». Ка лі 

на пер шай ды рэк цыя рас ка за ла 

аб да сяг нен нях і кон курс ных пра-

гра мах іг ра во га і да ку мен таль на га 

кі но, то гэ тым ра зам — пра На цыя-

наль ны кон курс, Ін дуст ры яль ную 

плат фор му, па за кон курс ныя сек-

цыі і жу ры.

Са май «га ра чай» на ві ной, без су мнен-

няў, ста ла тое, што кон курс бе ла рус кіх 

філь маў гэ тым ра зам ака заў ся цал кам 

пад па рад ка ва ным ка мі сіі Мі ніс тэр ства 

куль ту ры, у якую не ўвай шлі прад стаў ні кі 

ды рэк цыі «Ліс та па да». Та кім чы нам, пра-

па но вы ды рэк цыі — а гэ та цал кам сфар-

мі ра ва ная і ада бра ная пра гра ма — на сі лі 

рэ ка мен да цый ны ха рак тар. Па сло вах 

ка ар ды на та ра На цы я наль на га кон кур су 

Мі ка лая Лаў ра ню ка, ка ман да фес ты ва-

лю раз гля дае гэ та «як экс пе ры мент».

Ін дуст ры яль ная плат фор ма гэ тым ра-

зам бу дзе пра хо дзіць на пля цоў цы На-

цыя наль най кі на сту дыі «Бе ла русь фільм» 

з 3 да 7 ліс та па да.

Пра грам ныя ды рэк та ры Іры на Дзям' я-

на ва і Ігар Су кма наў рас ка за лі пра філь-

мы і ім ёны, што бу дуць прад стаў ле ныя ў 

па за кон курс ных пра гра мах. Тут Сяр гей 

Лаз ні ца, Кар нэ ліу Па рум бою, рэт ра спек-

ты ва Ань ес Вар да, «фільм го да» на дум-

ку Іга ра Су кма на ва «Наш час» — Кар-

ла са Рэй га да са, пе ра мож ца Кан ска га 

кі на фес ты ва лю «Ма га зін ныя зла дзюж кі» 

Хі ра ка дзу Ка рэ-эда, цэ лая се рыя сла вен-

ска га кі но і шмат-шмат ін ша га.

25-ы — юбі лей ны — кі на фес ты валь 

«Ліс та пад» прой дзе з 2 да 9 ліс та па да 

пад сло га нам «Па зна ю чы бе лы свет» 

з ад сыл кай да філь ма Кі ры Му ра та вай. 

Па ка зы ад бу дуц ца ў кі на тэ ат рах «Цэнт-

раль ны», «Мір», «Пі я нер», «Маск ва», 

«Бе ла русь» і Falcon Club Бу цік Кі но.

Больш пад ра бяз на пра тое, што бы ло 

рас ка за на на дру гой прэс-кан фе рэн цыі 

кі на фо ру му, чы тай це ў на ступ ным ну-

ма ры.

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

САК РЭ ТАЎ НЕ ЗА СТА ЛО СЯ
Кі на фес ты валь «Ліс та пад» аб вяс ціў усё, што мог аб вяс ціць

Ме на ві та МАЗ 216 ста не 

пер шым су чле не ным бе ла-

рус кім аў то бу сам з за дне ма-

тор най кам па ноў кай. Сі ла вы 

пры вод бу дзе зна хо дзіц ца 

не ў га лаў ной, а ў хвас та вой 

част цы «гар мо ні ка». У вы-

ні ку ін жы не ры зра бі лі ці хі і 

пра стор ны са лон, ад даў шы 

больш воль на га мес ца па-

са жы рам, у тым лі ку ма ці з 

дзець мі і ма ла ма біль ным гру-

пам на сель ніц тва. Но вы аў то-

бус зроб ле ны цал кам ніз ка-

пад ло га вым.

Акра мя та го, аў то бус «рас-

цяг нуў ся» ў даў жы ню на 18 мет-

раў пры шы ры ні ў 2,55 мет ра 

і вы шы ні ў 3,1 мет ра. Мак сі-

маль ная поў ная ма са да ся гае 

28 тон. Аў то бус аснас цяць 326-

сіль ным ру ха ві ком ад Mеrсеdеs 

кла са Еў ра-5 і аў та ма тыч най 

ка роб кай пе ра дач Аllіsоn. Лі мі-

та ва ная хут касць аб ме жа ва на 

на ад зна цы 85 км/г. Да рэ чы, 

для кра ін Еў ра са ю за аў то бу сы 

бу дуць кам плек та ваць ма то ра-

мі кла са Еў ра-6. Па ліў ны бак 

раз лі ча ны на 300 літ раў, але 

па жа дан ні яго па вя лі чаць да 

400 літ раў.

На він ка ад но сіц ца да ка тэ го-

рыі аў то бу саў асаб лі ва вя лі кай 

умя шчаль нас ці. Унут ры пра-

ду гле джа на 40 брэн да ва ных 

ся дзен няў, а ўся го ж у са ло не 

змес ціц ца ка ля 170 ча ла век. 

Пры зна ча ны аў то бус для вы ка-

ры стан ня ў га рад скіх умо вах — 

на най больш ажыў ле ных марш-

ру тах. Кан фі гу ра цыю са ло на 

мож на мя няць у за леж нас ці ад 

па жа дан няў за каз чы ка. Уся рэ-

дзі не пра ду гле джа ны кан ды цы-

я нер з функ цы яй аба гра ван ня.

Но вы аў то бус вы раб ле-

ны ўся го за паў го да. Ра бо-

ты стар та ва лі яшчэ вяс ной у 

Дзяр жын ску, дзе быў зва ра ны 

кар кас, а кан чат ко вая збор-

ка ажыц цяў ля ла ся ў цэ хах 

Мінскага аў та за во да. Пер шы 

аў то бус сім ва ліч на раз ма ля-

ва ны ў ко ле ры Еў ра пей скіх 

гуль няў у Мін ску, пад час якіх 

па са жы раў бу дуць пе ра во-

зіць ме на ві та МА Зы.

Но вы аў то бус пла ну ец ца 

па стаў ляць у буй ныя га ра ды 

кра ін ЕА ЭС і да лё ка га за меж-

жа. На аў то бус з «штур халь-

ным» пры во дам так са ма іс нуе 

по пыт у Поль шчы і Эс то ніі, ці-

ка вяц ца ім і ў Сер біі.

Су чле не ны аў то бус з «штур-

халь ным» пры во дам — ад на з 

са мых доў га ча ка ных на ві нак 

МА За, якая знач на па шы рае на-

шы маг чы мас ці. У пры ват нас ці, 

у Еў ро пе най больш рас паў сю-

джа ная па са жыр ская аў та тэх ні-

ка ме на ві та з та кой схе май.

Сяр гей КУР КАЧ.

У ко лер Еў ра пей скіх гуль няў
Уні каль ны аў то бус-гар мо нік на 170 ча ла век будзе перавозіць 

удзельнікаў і гасцей спартыўных спаборніцтваў

Пад час рэс пуб лі кан скай 

доб ра ах вот най ак цыі 

«Чыс ты лес» ва лан цё-

ры доб ра ўпа рад ка ва лі 

больш за 2000 аб' ек таў 

кра і ны.

На пра ця гу дня 20 каст-

рыч ні ка ва лан цё ры да па ма-

га лі ра бот ні кам га лі ны доб ра-

ўпа рад коў ваць ляс ны фонд: 

пры бі ра лі смец це і за хлам-

ле насць, акуль тур ва лі мес цы 

ма са ва га ад па чын ку, рых та-

ва лі дэнд ра пар кі да зі моў кі, 

зай ма лі ся па сад кай дрэў.

Су пра цоў ні кі апа ра ту Мі-

ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 

ў гэ ты дзень вы ра шы лі на вес-

ці па ра дак на тэ ры то рыі Ба-

раў лян ска га спец ляс га са па-

блі зу Рэс пуб лі кан ска га цэнт-

ра алім пій скай пад рых тоў кі па 

зім ніх ві дах спор ту «Раў бі чы». 

У лю тым 2019 го да гэ ты цэнтр 

пры мае чэм пі я нат Еў ро пы па 

бія тло не.

Ва лан цё ры ачыс ці лі ад 

су ха стой най драў ні ны і бу ра-

ло му ўчас так ле су пло шчай 

1,8 га — не лік від ную драў ні ну 

спа лі лі на вог ні шчах, а пры-

дат ную на дро вы са бра лі і з 

да па мо гай спе цы я лі за ва най 

тэх ні кі вы вез лі з ле су. Па сло-

вах ды рэк та ра Ба раў лян ска-

га спец ляс га са Аляк санд ра 

МІРА НО ВІ ЧА, драў ні на, са бра-

ная пад час ак цыі, бы ла на кі ра-

ва на на ка цель ныя ДП «Мін-

рай цеп ла сет ка», а так са ма 

рэа лі за ва на на сель ніц тву.

— Асноў ная мэ та ак цыі — 

пры цяг нуць ува гу да бе раж-

лі ва га стаў лен ня да на ша га 

зя лё на га хра ма — ле су, — 

рас ка заў пер шы на мес нік 

мі ніст ра ляс ной гас па дар кі 

Аляк сандр КУ ЛІК. — Упер-

шы ню ак цыя бы ла пра ве дзе-

на ў 2010 го дзе, і з та го ча су 

яна ста ла што га до вай. Мы 

ўдзяч ныя лю дзям за ак тыў-

ны ўдзел: ак цыя пад трым лі-

ва ец ца гра мад скас цю, дзяр-

жаў ны мі ар га ні за цы я мі па 

ўсёй кра і не. Лю бы ах вот ны 

мо жа зра біць свой унё сак у 

доб рую спра ву.

У кож ным ляс ніц тве бы лі 

па да бра ны аб' ек ты для пра цы 

ва лан цё раў. Сё ле та асаб лі вы 

ак цэнт зроб ле ны на доб ра-

ўпа рад ка ван ні ляс но га фон-

ду па блі зу ад ме ма ры яль ных 

комп лек саў і зна ка вых для 

на шай кра і ны мес цаў.

Ак тыў ны ўдзел у ак цыі 

пры ня лі і ка лек ты вы апа ра-

таў ор га наў дзярж кі ра ван ня, 

кант роль ных ве дам стваў. Так, 

кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та На тал ля Ка ча на ва пра-

ца ва ла на тэ ры то рыі ста лі цы: 

ра зам з ін шы мі ва лан цё ра мі 

яна вы са джва ла дрэ вы і кус-

ты ўздоўж пра спек та Пе ра-

мож цаў по бач з бія ла гіч ным 

за каз ні кам «Ле бя дзі ны». Ка-

мі тэт дзярж кант ро лю на ча ле 

са стар шы нёй Ле а ні дам Ан-

фі ма вым доб ра ўпа рад коў ваў 

ляс ны ма сіў, што пры ля гае да 

ме ма ры яль на га комп лек су 

«Ха тынь». Ка лек тыў 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 пад кі раў ніц твам Юрыя 

Цер це ля зай маў ся пры бор кай 

ле су ў ра ё не ме ма ры яль на га 

комп лек су «Трас ця нец».

Сё ле та ў доб ра ах вот най 

ак цыі пры ня лі ўдзел больш 

за 38 ты сяч ва лан цё раў. 

Най больш ак тыў на ак цыю 

пад тры ма лі ў Мін скай воб-

лас ці (7826 доб ра ах вот ні-

каў). Ва лан цё ры пра ца ва лі на 

2137 аб' ек тах па ўсёй кра і не, 

а най боль шая коль касць пунк-

таў — 494 — бы ла ар га ні за ва-

на ў Го мель скай воб лас ці.

Су мес ны мі на ма ган ня мі 

ра бот ні каў ле са гас па дар чых 

уста ноў і доб ра ах вот ні каў 

пры бра на больш за 2,5 ты-

ся чы м3 смец ця і больш за 

5 ты сяч м3 за хлам ле нас ці; 

да дат ко ва вы са джа ны ляс-

ныя куль ту ры на пло шчы 

984,6 га; на ве дзе ны па ра дак 

уз доўж пры да рож ных па лос, 

доб ра ўпа рад ка ва ны мес цы 

па блі зу ме ма ры яль ных комп-

лек саў, па мят ных зна каў і ін-

шых аб'ек таў. У Жло бін скім 

ра ё не Го мель скай воб лас ці 

быў уста ноў ле ны пом нік су-

пра цоў ні ку МНС, які за гі нуў 

пры ту шэн ні ляс но га па жа ру 

па блі зу вёс кі Ле сань.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та На тал ля КА ЧА НА ВА 
пад час ак цыі да па ма га ла вы са джваць дрэ вы і кус ты 

ка ля рэс пуб лі кан ска га за каз ні ка «Ле бя дзі ны».

Фо
 та

 Б
ел
ТА

.

ПА РА ДАК НА ЗЯМ ЛІПА РА ДАК НА ЗЯМ ЛІ
Чыс ціць лес лепш та ла коюЧыс ціць лес лепш та ла кою

Мін скі аў та ма біль ны за вод вы пус ціў пер шы аў то бус 

асаб лі ва вя лі кай умя шчаль нас ці са «штур халь ным» 

пры во дам і най ноў шым вуз лом су чля нен ня ад кам па-

ніі Hubnеr, які яшчэ не вы ка рыс тоў ваў ся ні дзе ў све це. 

Пер шы нец бу дзе прад стаў ле ны на між на род ным аў то-

бус ным са ло не Buswоrld, які прой дзе ў Маск ве ў трэ цяй 

дэ ка дзе каст рыч ні ка.


