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ЦЫТАТА ДНЯ

Анд рэй МОЛ ЧАН, 
ды рэк тар Дэ парт амен та 
па ту рыз ме Мі ніс тэр ства 
спор ту і ту рыз му:

«Бяз ві за вы рэ жы м паў плы ваў 
на пры рост на вед ван няў на шай 
кра і ны пры клад на 
ў 20 %. Яго ўвя дзен не 
ад на знач на звя за на 
з па ве лі чэн нем па то ку 
ту рыс таў. Пад аў жэн не 
тэр мі ну бяз ві за ва га 
зна хо джан ня з 5 да 
30 дзён за па тра буе 
аб наў лен ня ту рыс тыч най 
інф ра струк ту ры 
і пад рых тоў кі кад раў 
з ве дан нем за меж ных моў. 
Ка лі ра ней асноў ны тур па ток 
пры хо дзіў ся на прад стаў ні коў 
Ра сіі і кра ін СНД, то за раз 
больш ува гі трэ ба ўдзя ліць 
ра бо це з ту рыс та мі 
з да лё ка га за меж жа. А тэ лям, 
са на то ры ям і аг ра ся дзі бам 
трэ ба за бяс пе чыць 
маг чы масць раз лі ку 
праз між на род ныя сіс тэ мы 
пла ця жоў. На ту раль на, 
га вор ка ідзе 
і аб па вы шэн ні якас ці 
і куль ту ры аб слу гоў ван ня».
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• Ся мей ны экі паж у скла дзе 

Пят ра і Паў ла Маск вян ко вых 

з Мас тоў ска га ра ё на пер шы 

ў Гро дзен скай воб лас ці пе-

ра адо леў мя жу ў 2 тыс. тон 

збожжа.

• Бе ла рус кія ан ко ла гі ўпер-

шы ню ўста на ві лі па цы ен ту 

ты та на вае раб ро.

• Ін фля цыя ў Бе ла ру сі па 
вы ні ках 2018 го да ча ка ец ца 
ні жэй за мэ та вы па ра метр 
(не больш за 6 %).

• У Бе ла рус кім дзяр жаў-
ным уні вер сі тэ це на бюд-
жэт ную фор му на ву чан ня 
па спе цы яль нас ці «жур на-

ліс ты ка (на пра мак — вэб-

жур на ліс ты ка)» пра хад ны 

бал склаў 393.

• Но вы аў то бус ны марш рут 

звя жа Брэст і поль скі Ця рэс-

паль.
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На двор'еНа двор'е  

ЛІ ПЕНЬ ЗА ВЯР ША ЕЦ ЦА 
СПЯ КО ТАЙ

У па ня дзе лак бу дзе пры пя каць паў сюд на — 
ча ка ец ца ад 25 да 32 цяп ла

Апош нія дні дру го га ме ся ца ле та абя ца юць быць са-

праў ды га ра чы мі. Ка лі ў пят ні цу мак сі маль ная тэм пе-

ра ту ра па вет ра да сяг не 30 цяп ла, то ў су бо ту і ня дзе лю 

бу дзе да плюс 32 гра ду саў, пе ра да юць спе цы я ліс ты 

Бел гід ра ме та. А гэ та ўжо го ра ча...

Ад нак ня ўстой лі вае на двор'е яшчэ за ха ва ец ца і 28 лі пе ня. 

У су бо ту ўна чы мес ца мі, ра ні цай і днём на боль шай част цы тэ-

ры то рыі кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, у асоб ных 

ра ё нах бу дуць ліў ні з на валь ні ца мі. Ноч чу тэм пе ра ту ра скла дзе 

ад плюс 15 да плюс 20 гра ду саў, удзень — 26—32 цяп ла.

А вось у ня дзе лю ўзмоц ніць уплыў скан ды наў скі ан ты цык-

лон, па пе ры фе рыі яко га ў кра і ну бу дзе па сту паць вель мі 

цёп лае па вет ра. Даж джоў ста не менш, але бу дзе го ра ча. 

У гэ ты дзень мес ца мі, пе ра важ на па паў днё вым за ха дзе 

кра і ны, не абы дзец ца без ка рот ка ча со вых на валь ніч ных 

даж джоў. Тэм пе ра ту ра ўна чы скла дзе ад плюс 15 да плюс 

21 гра ду са, днём бу дзе знач на цяп лей — 32 гра ду сы.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, у 

па ня дзе лак пе ра важ на па паўд нё ва-за ход няй па ло ве кра і ны 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі з на валь ні ца мі. 

Уна чы бу дзе ад плюс 15 да плюс 21 гра ду са, удзень — ад 

25 цяп ла па паў ноч ным ус хо дзе да плюс 32 гра ду саў па 

паў днё вым за ха дзе кра і ны. Так са ма гарачыня ча ка ец ца і 

ў аў то рак. У гэ тыя су ткі вы ключ на днём праг на зу юц ца ка-

рот ка ча со выя даж джы, маг чы мы на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе плюс 13—20 гра ду саў, злёг ку ад пус-

ціць і днём — 24—29 гра ду саў. Але па поўд ні кра і ны па вет ра 

пра грэ ец ца да плюс 31 гра ду са. Спя ко та...

Сяр гей КУР КАЧ.

За ня тасцьЗа ня тасць  

«ПРА ЕХАЦЬ СТАН ЦЫЮ — 
ГРУ БАЯ ПА МЫЛ КА»

Як сле са ры і спарт сме ны 
пе ра вуч ва юц ца на ма шы ніс таў мет ро

«Па мя таю, да нас тры лёт чы кі прый шлі. Адзін па ру ме ся цаў па пра ца-

ваў — плю нуў. Ска заў: «Лё таць пра сцей, чым ва дзіць ва шы цяг ні кі», — 

і вяр нуў ся на аэ ра дром». Мін скі мет ра па лі тэн рэ гу ляр на пра во дзіць кур сы 

па пра фе сіі «ма шы ніст элект ра цяг ні ка». Спе цы яль насць вы со ка аплат ная, 

а та му ад ах вот ных ад бою ня ма. Мы да ве да лі ся, як ад бі ра юць і рых ту юць 

бу ду чых ма шы ніс таў.
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