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 Мін скі мет ра па лі тэн і ды рэк цыя ІІ Еў ра-

пей скіх гуль няў рэа лі за ва лі су мес ны пра ект 

па брэн дзі ра ван ні ва го наў мет ро да буй ной 

спар тыў най па дзеі, якая ад бу дзец ца ў ста лі-

цы ў чэр ве ні, па ве да мі лі Бел ТА ў прэс-служ-

бе фон ду Гуль няў. На дзвюх лі ні ях пад зем кі 

кур суе па ад ным са ста ве з аформ ле ны мі ў 

сты ліс ты цы ІІ Еў ра пей скіх гуль няў бар та мі. 

На двух ва го нах прад стаў ле ныя 15 ві даў 

спор ту (15 лі ся нят Лё сі каў у ад па вед ным 

спар тыў ным адзен ні), а так са ма ла га тып 

фо ру му, ад рас афі цый на га сай та і хэш тэ гі 

гуль няў. На ас тат ніх ва го нах раз ме шча ны 

на леп кі-сты ке ры з ін фар ма цы яй аб спар-

тыў най па дзеі і яе дэ ві зы.

  Ту рыс тыч ныя ар га ні за цыі Мін ска 

ў 2018 го дзе ака за лі па слу гі 116,5 тыс. за-

меж ных гра ма дзян, якія на ве да лі Бе ла русь. 

Для па раў на ння: у 2017 го дзе ў скла дзе ар-

га ні за ва ных груп ста лі цу на ве да лі 98,7 тыс., 

у 2016-м — 88,2 тыс. ін ша зем цаў, па ве да мі-

лі Бел ТА ў га лоў ным ста тыс тыч ным упраў-

лен ні ста лі цы. Больш за ўсё гас цей пры бы-

ло з Ра сіі — 67,5 % ад агуль най коль кас ці. 

Ся род ін шых кра ін лі дзі ру юць Лат вія, Літ ва, 

Поль шча, Іс па нія, Кі тай, Із ра іль, Вя лі ка бры-

та нія, Гер ма нія, Ірак, Эс то нія. Ся рэд няя пра-

цяг ласць зна хо джан ня ту рыс таў у го ра дзе 

скла ла ча ты ры дні.

Што да ты чыц ца ўнут ра на га ту рыз му, то 

прад пры ем ствы ту рыс тыч най га лі ны аб слу жы лі 

26,5 тыс. ту рыс таў (у 2017 го дзе — 23,3 тыс.) 

і 112,6 тыс. эк скур сан таў (110 тыс.).

На гра дус вы шэй 
нор мы?

Са ка вік сё ле та ча ка ец ца 

цяп лей шым, чым звы чай на. 

Мяр ку ец ца, што ся рэд няя тэм-

пе ра ту ра па вет ра па кра і не ў гэ-

ты ме сяц бу дзе 1 гра дус вы шэй 

клі ма тыч най нор мы (яна скла-

дае ад мі нус 1,4 да плюс 2,2 

гра ду са). Ме сяч ная коль касць 

апад каў бу дзе ка ля ся рэд ніх 

шмат га до вых зна чэн няў (клі-

ма тыч ная нор ма 32—51 мм).

У пер шай па ло ве са ка ві ка 

праг на зу ец ца та кое на двор'е, 

ка лі цяп ло днём мо жа чар га-

вац ца з ма ро зам уна чы. А ўсё 

та му, што асноў ны ўплыў ака-

жуць ат мас фер ныя фран ты і 

па вет ра ныя ма сы, якія бу дуць 

па сту паць з За ход няй Еў ро пы. 

«А ў дру гой па ло ве ме ся ца, па-

вод ле на шых раз лі каў, на двор'е 

бу дзе фар мі ра вац ца за кошт 

ан ты цык ло наў, та му апад каў 

ча ка ец ца менш і толь кі ў асоб-

ныя дні, а тэм пе ра тур ны фон 

бу дзе ад па вя даць клі ма тыч най 

нор ме і на ват пе ра вы шаць яе», — 

ад зна чыў на чаль нік служ бы

ў прэс-цэнт ры Бел ТА. Як раз у 

трэ цяй дэ ка дзе са ка ві ка прый-

дзе іс тот нае па цяп лен не.

У пя цёр цы са мых 
цёп лых га доў

Спе цы я ліс ты пад лі чы лі, што 

мі ну лы год за няў чац вёр тае мес-

ца ў ран жы ра ва ным шэ ра гу на-

зі ран няў (ад най больш цёп ла га 

го да да най больш ха лод на га) з 

1945 го да. Ся рэд няя тэм пе ра ту-

ра па вет ра скла ла плюс 7,9 гра-

ду са, што на 1,2 гра ду са вы шэй 

нор мы. У боль шас ці ме ся цаў (у 

10 з 12) ад зна ча ла ся да дат ная 

ана ма лія тэм пе ра ту ры па вет ра.

Ад ной з га лоў ных асаб лі вас-

цяў 2018 го да з'яў ля ла ся пра-

цяг лае клі ма тыч нае ле та (пе ры-

яд з ся рэд ня су тач ны мі тэм пе ра-

ту ра мі па вет ра вы шэй 14 гра ду-

саў), якое доў жы ла ся больш за 

ча ты ры ме ся цы. Яно па ча ло ся 

29—30 кра са ві ка, амаль на 

ме сяц ра ней сва іх звы чай ных 

тэр мі наў, і скон чы ла ся 22—23 

ве рас ня, пры клад на на дзве дэ-

ка ды паз ней звы чай на га.

У мі ну лым го дзе ў ся рэд нім 

па кра і не вы па ла 581 мм апад-

каў, або 90 % нор мы. Най больш 

віль гот ным ме ся цам быў лі пень. 

Та ды коль касць апад каў скла ла 

147 мм, або 173 % ад нор мы. 

А са мым су хім ака заў ся ліс та-

пад, ка лі за ме сяц вы па ла 21 мм 

апад каў, або 46 % ад нор мы.

У Брэсц кай 
воб лас ці трак та ры 
ўжо вый шлі ў по ле

Аг ра ме тэа ра ла гіч ныя ўмо вы 

для пе ра зі моў кі азі мых па се ваў і 

шмат га до вых траў на тэ ры то рыі 

кра і ны склад ва юц ца не ад на знач-

на, а да лей шы іх стан бу дзе за ле-

жаць ад па чат ку вяс ны, па ве да-

мі ла на чаль нік ад дзе ла аг ра ме-

тэа ра ло гіі служ бы гід ра ло гіі і 

аг ра ме тэа ра ло гіі Бел гід ра ме та 

Ка ця ры на ІС ТО МІ НА.

Не кры тыч ныя ніз кія тэм пе ра-

ту ры, якія ад зна ча лі ся ў па чат ку 

зі мы і ў асоб ныя пе ры я ды ў сту-

дзе ні — лю тым, у прын цы пе не 

па він ны бы лі на нес ці шко ду азі-

мым, та му што быў да стат ко вы 

снеж ны по лаг, каб іх аба ра ніць. 

У той жа час, ка лі ка заць пра 

азі мы рапс, які з'яў ля ец ца да лі-

кат най куль ту рай, то маг чы мыя 

яго па шко джан ні. Асаб лі ва на 

паў днё вым за ха дзе кра і ны, та-

му што ў пе ры яд па ха ла дан ня

там снеж ны по лаг быў не вы со кі — 

мен шы за 5 сан ты мет раў.

А вось у цэнт раль ных, паў ноч-

ных і ўсход ніх ра ё нах да гэ та га 

ча су за хоў ва ец ца снеж нае по-

кры ва, а тэм пе ра ту ра на глы бі ні 

за ля ган ня вуз ла ку шчэн ня азі-

мых на пра ця гу зі мы прак тыч на 

заў сё ды бы ла да дат най і ва га ла-

ся ў ме жах ад 0 да плюс 1 гра ду-

са. У вы ні ку збож жа выя куль ту-

ры вель мі ін тэн сіў на рас хо да ва лі 

па жыў ныя рэ чы вы, што пры вя ло 

да іх па слаб лен ня. Па се вы на 

мно гіх па лях па кры лі ся снеж най 

цвіл лю. «Да лей шы стан азі мых 

за ле жыць ад та го, як бу дзе раз-

ві вац ца вяс на. Вель мі важ на, ці 

хут ка прый дзе цяп ло, ці бу дзе 

сон ца, ці вы пад зе яшчэ снег, — 

ска за ла Ка ця ры на Іс то мі на. — 

У цэ лым мы не б'ём тры во гу. 

Лепш за ўсё, вя до ма, азі мыя 

вый дуць з зі моў кі ў Брэсц кай і 

Гро дзен скай аб лас цях, дзе прак-

тыч на ня ма па шко джан няў. Не-

каль кі горш сі ту а цыя склад ва ец ца 

ў цэнт раль ных і паў ноч на-ўсход ніх 

ра ё нах». На прык лад, у Ві цеб скай 

воб лас ці ўжо за раз ёсць най боль-

шыя пло шчы (да 8—10 %) з па-

вы ша най зрэ джа нас цю і гі бел лю 

азі мых збож жа вых куль тур, якія 

не аб ход на пе ра ся ваць.

Вяс но ва-па ля выя ра бо ты сё-

ле та пач нуц ца свое ча со ва. «Па 

паў ноч ным за ха дзе сне гу ўжо 

ня ма даў но. У Брэсц кай воб-

лас ці трак та ры вый шлі ў по ле, 

пад ся ва юц ца тра вы, уно сяц ца 

ўгна ен ні. Паў ноч ны ўсход па-

куль зна хо дзіц ца пад сне гам. 

Моц ных ма ра зоў быц цам бы не 
ча ка ец ца, тэм пе ра тур ны фон 
бу дзе па вы шац ца. Як і ва ўсе 
га ды, поў дзень кра і ны вый дзе 
на сяў бу ран ніх яра вых ужо да 
кан ца са ка ві ка, а поў нач — у па-
чат ку кра са ві ка», — ад зна чы ла 

Ка ця ры на Іс то мі на.

Ве ра год насць 
пра гно заў 97 %

За два га ды ве ра год насць 

пра гно заў Бел гід ра ме та вы-

рас ла. Ка лі ў 2017-м яна бы-

ла 92—94 %, то ця пер — 

97 %. Ад на з важ ных пры чын 

па ляп шэн няў — тэх ніч ная ма-

дэр ні за цыя, якая за кра ну ла 

сфе ру дзей нас ці сі ноп ты каў, 

па ве да міў на чаль нік цэнт ра 

Ра ман ЛА БАЗ НОЎ.

Ле тась па ча лі ства раць сет ку 

ра дыё ла ка цый ных на зі ран няў. 

Ра дыё ла ка тар уста ноў ле ны ў 

аэ ра пор це Ві цеб ска. У ста лі цы 

раз гор ну ты цэнтр кі ра ван ня ра-

дыё ла ка цый най сет кай, якая 

ўклю чае ў ся бе так са ма Го мель-

скі і Мін скі ра да ры. У бя гу чым 

го дзе па бу ду юць ра дар у Грод-

не, у 2020-м — у Брэс це. Та кім 

чы нам, уся тэ ры то рыя кра і ны 

бу дзе па кры та ра дыё ла ка цый-

ным по лем. На шы сі ноп ты кі ў 

рэ жы ме ан лайн бу дуць ба чыць 

стан ат мас фер ных пра цэ саў, 

што асаб лі ва важ на для звыш-

ка рот ка тэр мі но ва га праг на за-

ван ня ў на валь ні ца не бяс печ ны 

пе ры яд.

У мі ну лым го дзе ўвя лі ў экс-

плу а та цыю комп лекс ме тэа ра-

ла гіч ных і аэ ра ла гіч ных на зі ран-

няў у Мін ску ў ра ё не Уруч ча. Тут 

упер шы ню ўка ра нё ны ін тэ гра-

ва ны па ды ход функ цы я на ван-

ня роз ных се так на зі ран няў. 

Ад на ві ла ся ра дыё за нда ван не 

ат мас фе ры ў ста лі цы, якое 

спы ні ла ся ў 1998 го дзе з-за ра-

мон ту бу дын ка аб сер ва то рыі і 

дэ ман та жу аб ста ля ван ня. На 

тэ ры то рыі комп лек су ўве дзе-

ны ў экс плу а та цыю адзі ны ў 

кра і не тэм пе ра тур на-вет ра вы 

пра фі ля мер у ма біль най вер сіі. 

Вы ка ры стан не та ко га ро ду аб-

ста ля ван ня да зва ляе ў рэ жы ме 

рэ аль на га ча су ра біць бес пе ра-

пын ны ма ні то рынг па ра мет раў 

вет ру і тэм пе ра ту ры ў ніж ніх 

плас тах ат мас фе ры для праг-

на за ван ня не бяс печ ных ме тэа-

ра ла гіч ных з'яў.

Так са ма спе цы я ліс ты Бел-

гід ра ме та пра цу юць над ма-

біль най пра гра май «На двор'е ў 

кі шэ ні» для плат фор мы Аndrоіd. 

Яна дае ін фар ма цыю аб фак-

тыч ным на двор'і, гід ра ла гіч най, 

аг ра ме тэа ра ла гіч най і ра ды я-

цый на-эка ла гіч най аб ста ноў цы 

ў на се ле ных пунк тах кра і ны. 

Па куль пра гра ма пра цуе ў тэс-

та вым рэ жы ме.

Сяр гей КУР КАЧ.

Да на рых тоў кі 
бя ро за ва га со ку ўсё га то ва

Сі ноп ты кі абя ца юць па цяп лен не, а зна-

чыць не да лё ка той час, ка лі мож на бу дзе 

па ла са вац ца бя ро за вым со кам.

Як па ве да мі лі ў Ма гі лёў скім вы твор чым ле-

са гас па дар чым аб' яд нан ні, сё ле та пла ну ец ца 

на рых та ваць ка ля 2000 тон гэ та га смач на га 

на пою. Але ўсё бу дзе за ле жаць ад пра цяг лас ці 

ве ге та цый на га пе ры я ду. Ле тась, на прык лад, 

са бра лі су мес ны мі на ма ган ня мі ка ля 1600 тон. 

На сё лет ні ўра джай пла ны та кія: 700 тон на-

кі ра ваць у Літ ву, яшчэ столь кі ж рэа лі за ваць 

на сель ніц тву, ас тат няе пе ра даць на пра мыс-

ло вую пе ра пра цоў ку.

Уліч ва ю чы, што пе ры яд на рых тоў кі со ку не-

вя лі кі, на сель ніц тву не пе ра шко дзіць за га дзя 

па кла па ціц ца пра ві та мін ны за пас — па тэ ле фа-

на ваць у най блі жэй шы ляс гас па мес цы пра жы-

ван ня і за ка заць па жа да ны аб' ём. Там жа рас-

ка жуць, як мож на на рых та ваць сок са ма стой на. 

Што да ты чыц ца на рых тоў шчы каў, то яны, як 

той ка заў, ужо ў ба я вой га тоў нас ці. Па ке ты, 

жа лаб кі, цыс тэр ны — усё га то ва для та го, каб 

па чаць дзей ні чаць. На пра ця гу апош ніх не каль-

кіх га доў лі да рам па на рых тоў ках за ста ец ца Асі-

по віц кі ляс гас. Ле тась тут са бра лі амаль па ло ву 

ўся го со ку па воб лас ці. І сё ле та пла ну юць са-

браць ка ля 1100 тон. Да рэ чы, для на сель ніц тва, 

рас тлу ма чы лі ў Асі по віц кім во пыт ным ляс га се,

бя ро за вы сок бу дзе каш та ваць пры клад на 

14 ка пе ек за літр. Пра якасць пра дук ту мож на 

не хва ля вац ца. Пер шыя пар тыі со ку пра хо дзяць 

жорст кі кант роль на зна хо джан не ў ім ра дые-

нук лі даў і ін шых не па жа да ных рэ чы ваў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Ім гнен най вяс ны не бу дзе

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Тэ ма ска ра чэн ня коль кас ці ад тэр мі-

но вак ад служ бы ў ар міі ўжо не раз 

аб мяр коў ва ла ся на са мым вы шэй-

шым уз роў ні. Пры чы най гэ та га ста ла 

тое, што ў 2018 го дзе бы ло пры зва на 

ў ар мей скія шэ ра гі менш ма ла дых лю-

дзей, пры дат ных па ста не зда роўя, 

чым пла на ва ла ся. Ды і за апош нія 

дзе сяць га доў коль касць пры зыў ні-

коў, якія ста яць на ўлі ку ў ва ен ка ма-

тах, ска ра ці ла ся ўдвая. Пры чы ну трэ-

ба шу каць у эка на міч ных ка та кліз мах 

1990-х га доў, ла гіч ным на ступ ствам 

якіх ста ла імк лі вае ска ра чэн не на ра-

джаль нас ці.

Кі раў нік дзяр жа вы аса біс та звяр таў ува-

гу, што гэ тая сі ту а цыя не га тыў на ад бі ва ец-

ца на на цы я наль най бяс пе цы Бе ла ру сі.

— Ця пер Уз бро е ныя Сі лы Бе ла ру сі кам-

плек ту юц ца па змя ша ным прын цы пе, — 

ад зна чыў на чаль нік га лоў на га ар га ні за-

цый на-ма бі лі за цый на га ўпраў лен ня — 

на мес нік на чаль ні ка Ге не раль на га шта ба 

Уз бро е ных Сіл Аляк сандр ШКІ РЭН КА. — 

У шэ ра гі вай скоў цаў трап ля юць як даб-

ра воль цы па кант рак це, так і пры зыў ні кі 

па аба вяз ку. Ме на ві та та кая сіс тэ ма най-

больш мэ та згод ная для на шай кра і ны з улі-

кам аба рон чай да стат ко вас ці і эка на міч ных 

маг чы мас цяў.

Мі ністр аба ро ны Анд рэй Раў коў ра ней 

ужо анан са ваў маг чы мыя зме ны ў за ка на-

даў стве, што даты чац ца пры зы ву ў вой ска. 

На прык лад, пра па ноў ва ла ся вы да ваць ад-

тэр мі ноў кі на ву чо бу ўся го адзін раз — гэ та 

зна чыць, за крыць тэ му «веч ных сту дэн таў». 

Акра мя та го, бы ло агу ча на мер ка ван не, 

каб сту дэнт, які да ву чо бы зволь ніў ся ў за-

пас, меў у на ву чаль най уста но ве не ка то-

рыя пры ві леі — на прык лад, пе ра важ нае 

за лі чэн не ў шэ ра гі сту дэн таў і за ся лен не ў 

ін тэр нат, а так са ма пры раз мер ка ван ні.

Па да ных Мі ніс тэр ства аба ро ны, ця пер у 

Бе ла ру сі на ліч ва ец ца 47 ка тэ го рый гра ма-

дзян, якія не пры зы ва юц ца на тэр мі но вую 

ва ен ную служ бу або ў рэ зерв. Пры гэ тым 

у ін шых кра і нах, дзе за хоў ва ец ца пры зыў, 

іх менш. На прык лад, ва Укра і не іх 30, а ў 

Ка зах ста не і на огул 18.

— Ва ен нае ве дам ства па ўзгад нен ні з 

ін шы мі дзяр жаў ны мі ор га на мі лі чыць най-

больш мэ та згод ным шлях ска ра чэн ня ад тэр-

мі но вак, звя за ных з пра ця гам аду ка цыі, — 

пад крэс ліў вы кон ва ю чы аба вяз кі на чаль-

ні ка ва ен на-ме ды цын ска га ўпраў лен ня 

Мі ніс тэр ства аба ро ны Дзміт рый АЛЬ ХО-

ВІК. — Акра мя та го, ра зам з Мі ніс тэр ствам 

ахо вы зда роўя за раз ідзе ра бо та, за клі ка-

ная ўдак лад ніць кры тэ рыі ды яг нос ты кі па 

не ка то рых за хвор ван нях пад час ме ды цын-

ска га агля ду. Гэ та ро біц ца для та го, каб вы-

клю чыць не ка то рыя суб' ек тыў ныя фак та ры 

пад час вы зна чэн ня пры дат нас ці юна ка да 

служ бы. Знач ных змен у сіс тэ ме ад бо ра 

гра ма дзян па ста не зда роўя не бу дзе. Мі-

ніс тэр ства аба ро ны за ці каў ле на ў тым, каб 

у шэ ра гі Уз бро е ных Сіл не быў пры зва ны 

ні вод ны ча ла век, які не мо жа слу жыць па 

ста не зда роўя.

— Мы пад рых та ва лі шэ раг за ха даў, якія 

да зво ляць па вы сіць са цы яль ны ста тус ва-

ен на слу жа чых тэр мі но вай служ бы, — па-

ве да міў на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен-

ня ін фар ма цыі ўпраў лен ня ідэа ла гіч най 

ра бо ты Мі ніс тэр ства аба ро ны Дзя ніс 

ФЁ ДА РАЎ. — Акра мя ўжо на зва ных ра-

ней мер, мы пра па ну ем уклю чыць пе ры яд 

тэр мі но вай служ бы ў мі ні маль ны стра ха-

вы стаж, а так са ма аб ме жа ваць пры ём на 

служ бу ў дзяр жаў ныя ор га ны і ва е ні за ва-

ныя ар га ні за цыі тых, хто не мае за пля чы ма 

сал дац ка га мі ну ла га. Так са ма мы звяр ну лі 

ўва гу на пра ца ўлад ка ван не ма ла дых лю-

дзей пас ля та го, як яны ад слу жаць у ар міі. 

Ця пер га ран тыя на ра ней шае мес ца пра цы 

рас паў сюдж ва ец ца толь кі на дзяр жаў ныя 

ар га ні за цыі. Мы ж пра па ноў ва ем па шы-

рыць яе і на пры ват ны сек тар.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

АД ТЭР МІ НО ВАК — МЕНШ, 
ВЫ ГОД — БОЛЬШ

Аты-ба ты

Гро шы НО ВАЕ 
Ў ЗА РОБ КАХ

За цвер джа на ба за вая стаў ка 
для апла ты пра цы бюд жэт ні каў

Ура дам за цвер джа ны но вая та рыф ная сет-

ка і ба за вая стаў ка для апла ты пра цы ра-

бот ні каў бюд жэт най сфе ры. Па мер стаў кі 

скла дзе 180 руб лёў. Ад па вед ная па ста но ва 

Са ве та Мі ніст раў ад 28 лю та га 2019 го да 

№ 138 бы ла апуб лі ка ва на на На цы я наль-

ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та ле.

На га да ем, што на ліч ваць за роб кі па но вай 

сіс тэ ме бу дуць з 1 сту дзе ня 2020 го да.

Акра мя ра бот ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый, 

зме ны за кра нуць так са ма ра бот ні каў ар га ні за-

цый, якія атрым лі ва юць дзяр жаў ныя суб сі дыі і 

чые су пра цоў ні кі пры роў не ныя да бюд жэт ні каў.

Мяр ку ец ца, што но вая струк ту ра апла ты пра-

цы бу дзе пра сцей шай: яна скла да ец ца з акла ду, 

сты му лю ю чых вы плат (над баў кі, прэ міі), кам-

пен са валь ных вы плат (да пла ты). Так са ма ў кі-

раў ні коў бюд жэт ных ар га ні за цый бу дзе больш 

маг чы мас цяў па сты му ля ван ні пра цы ра бот ні каў, 

у тым лі ку і ў вы пла це прэ мій і над ба вак.

Свят ла на БУСЬ КО.
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