
ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

19 ВЕРАСНЯ  2014 г. ПЯТНІЦА Кошт 1800 рублёў№ 178  (27788)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЛІЧБА ДНЯ

6

КОРАТКА

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.
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Рэ фе рэн дум у Шат лан дыі 
узрушыў Еў ро пу

Больш за ча ты ры міль ё ны шат ланд скіх вы-
бар шчы каў прый шлі ў чац вер на вы бар чыя 
ўчаст кі, каб пра га ла са ваць на рэ фе рэн ду-
ме аб не за леж нас ці кра і ны. Як ад зна ча юць 
экс пер ты, не за леж на ад вы ні каў пле біс цыт 
на заўж ды зме ніць Вя лі ка бры та нію. Ка лі боль-
шасць шат ланд цаў ад ка за лі «так» на адзі-
нае пы тан не ў бю ле тэ ні для га ла са ван ня: «Ці 
па він на Шат лан дыя быць не за леж най?», то 
прый дзе ка нец 300-га до ва му са ю зу кра і ны з 
Вя лі ка бры та ні яй. Ад нак і ў вы пад ку, ка лі боль-
шасць вы бар шчы каў ска за ла «не» ад дзя лен-
ню, бу дуць вя лі кія пе ра ме ны. Бры тан скія ўла-
ды абя ца лі пры за ха ван ні ста ту су Шат лан дыі 
вы дзе ліць ёй да дат ко выя срод кі і даць больш 
пра воў мяс цо ва му кі раў ніц тву. На рэ фе рэн ду-
ме ад зна ча на рэ корд на вы со кая яў ка вы бар-
шчы каў — для ўдзе лу ў га ла са ван ні за рэ гіст-
ра ва ла ся 4,3 млн ча ла век (97% элек та ра ту). 
Як па каз ва юць па пя рэд нія да сле да ван ні, дум кі 
на сель ніц тва па дзя лі лі ся прак тыч на па роў ну. 
Ад нак на ват ка лі шат ланд цы пра га ла са ва лі за 
ад дзя лен не ад Вя лі ка бры та ніі, не за леж насць 
бу дзе афі цый на аб' яў ле на не ра ней за 24 са-
ка ві ка 2016 го да. Да та го ча су Эдын бург і Лон-

дан па він ны 
бу дуць аб-
мер ка ваць 
умо вы раз-
дзе лу са ю-
за. Ка мен-
та та ры за-

яў ля юць, што не за леж насць Шат лан дыі мо жа 
мець сур' ёз ныя на ступ ствы для ўсёй Еў ро пы 
не толь кі з-за стра ты Вя лі ка бры та ні яй част-
кі тэ ры то рыі. Рэ фе рэн дум, маг чы ма, ака жа 
ўплыў на лёс Ка та ло ніі, дэ пу та ты якой ра ней 
пры ня лі за кон аб пра вя дзен ні рэ фе рэн ду му 
аб вы ха дзе са скла ду Іс па ніі.

У Сі рыі ня якас ная вак цы на 
ад ад ру за бі ла ка ля 100 дзя цей

У пад кант-
роль ных сі-
рый скай апа-
зі цыі ра ё нах 
паў ноч на-за-
ход няй пра-
він цыі Ід ліб, 
дзе пры пад-
трым цы ААН 
пра во дзі ла ся вак цы на цыя ад ад ру, за гі ну ла 
ка ля 100 дзя цей. Пра гэ та за явіў па ста ян ны 
прад стаў нік Сі рыі пры ААН Ба шар Джа а фа-
ры. Ра ней СМІ па ве дам ля лі пра 40 за гі ну лых. 
«Па на шых звест ках, за гі ну ла 100 дзя цей», — 
ска заў дып ла мат. Па вод ле слоў Джа а фа ры, 
ня якас ная вак цы на бы ла вы раб ле на ў Тур цыі. 
«Мы па пра сі лі Су свет ную ар га ні за цыю ахо-
вы зда роўя рас сле да ваць ін цы дэнт», — за явіў 
па ста ян ны прад стаў нік САР. Ён ус клаў ад каз-
насць за гі бель дзя цей на на мес ні ка ге не раль-
на га сак ра та ра ААН па гу ма ні тар ных пы тан нях 
Ва ле ры Амос. «Уся гэ тая тра гіч ная сі ту а цыя 
ўзнік ла з-за Амос. Ме на ві та яна на ста я ла на 
тым, каб мець спра ву з тэ ра рыс та мі ў гэ тым 
ра ё не», — пад крэс ліў Джа а фа ры.
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Чар го вая су стрэ ча кан-
такт най гру пы па Укра і не 
ад бу дзец ца ў Мін ску 19 ве-
рас ня. Ад па вед ную ін фар-
ма цыю БЕЛ ТА па цвер дзі лі 
ў прэс-служ бе МЗС Бе ла-
ру сі.

Роз ніч ны та ва ра аба рот 
у сту дзе ні-жніў ні 2014 го-
да склаў Br197,7 трлн, што 
ў су па стаў ных цэ нах на 
9,7% больш, чым за ана-
ла гіч ны пе ры яд 2013 го-
да. До ля про да жу хар чо-
вых та ва раў у роз ніч ным 
та ва ра аба ро це скла ла
49,7%, не хар чо вых та ва-
раў — 50,3%.

У Бе ла ру сі 825 най-
маль ні каў га то вы пры няць 
на ра бо ту 7,8 тыс. гра ма-
дзян Укра і ны, пры чым
3 тыс. ва кан сій — з пра да-
стаў лен нем жыл ля.

V Між на род ны фес ты-
валь тэ ат раў агню прой дзе 
20 ве рас ня ў Го ме лі ў час 
свят ка ван ня Дня го ра да.

Бе ла рус кая ка ман да 
ад пра віц ца на Маль ту для 
ўдзе лу ў між на род ным 
дзі ця чым кон кур се пес ні 
«Еў ра ба чан не-2014» 8 ліс-
та па да.

Br293,3 трлн
склаў агуль ны аб' ём гра шо вых 
да хо даў на сель ніц тва ў кра і не ў 
сту дзе ні-лі пе ні 2014 го да (у раз-
лі ку на аднаго чалавека на сель-
ніц тва — Br4 млн 426 тыс. у 
ме сяц). У агуль ным аб' ёме гра-
шо вых да хо даў на сель ніц тва 
тра ды цый на пе ра ва жа юць 
апла та пра цы (64% у сту дзе-
ні — лі пе ні гэ та га го да су праць 
64,2% у сту дзе ні — лі пе ні 2013-
га) і транс фер ты на сель ніц тву 
(20,9% су праць 21,4%). Да хо-
ды ад прад пры маль ніц кай і ін-
шай дзей нас ці, якая пры но сіць 
да ход, скла лі 10% (9,7%), да-
хо ды ад улас нас ці і ін шыя да-
хо ды — 5,1% (4,7%). Па вод ле 
апе ра тыў ных ста тыс тыч ных 
звес так, рэ аль ныя на яў ныя гра-
шо выя да хо ды (гра шо выя да хо-
ды за вы лі кам па дат каў, збо-
раў і ўзно саў, ска рэк ці ра ва ныя 
на ін дэкс спа жы вец кіх цэн на 
та ва ры і па слу гі) у сту дзе ні — 
лі пе ні 2014 го да ў па раў на нні з 
ад па вед ным ле таш нім пе ры я-
дам па вя лі чы лі ся на 3,6%.

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
20 КАНАЛАЎ

Ідзе пад піс ка на га зе ту «Звяз да» на ІV квар тал. 
За ста вай це ся з на мі — мы пі шам пра тое, што са праў ды важ на!

Га лі на ПЯТ КУН, на-
стаў ні ца ма лод шых 
кла саў гім на зіі го ра-
да Дзяр жын ска:

— Коль кі га доў я чы таю 
«Звяз ду», дак лад на не ска жу, 
бо яшчэ мае баць кі яе вы піс-
ва лі. Па мя таю, як ма ма заў сё-
ды вель мі ча ка ла гэ ту га зе ту, 
з за да валь нен нем яе гар та ла. 
Па сту по ва і я ўклю чы ла ся ў 
гэ ты пра цэс. На той ро зум 
не ўсё мне бы ло зра зу ме ла, 
ды і са ма га зе та бы ла ін шая, 
але ця пер я жыць без сва ёй 
«Звяз ды» не зма гу.

Па-пер шае, пра цую на-

стаў ні цай у гім на зіі, вы кла-
даю прад ме ты на бе ла рус кай 
мо ве і час та свой слоў ні ка вы 
за пас па паў няю дзя ку ю чы 
«Звяз дзе». Па-дру гое, не бу-
ду та іць, што больш за ўсё ча-
каю руб ры кі Ва лян ці ны Доў-
нар. Яны вель мі ча ла веч ныя, 
па бу да ва ныя на ча ла ве чых 
каш тоў нас цях. З не мен шым 
за да валь нен нем чы таю «Ігу-
мен скі тракт» з яго ці ка він-
ка мі род на га краю. Люб лю 
па да рож ні чаць, але не заў сё-
ды ха пае ча су, та му ванд рую 
час та ра зам з ва шай га зе тай. 
Заў сё ды ча каю паэ тыч ныя 
фо та за ма лёў кі Яў ге на Пя-
сец ка га. Не пра пус каю пуб лі-
ка цыі Над зеі Ні ка ла е вай, якія 
ма юць пра мое да чы нен не да 
ма ёй пра цы...

Усё пе ра лі чыць не маг чы-
ма. Я пра чыт ваю га зе ту цал-
кам — з пер шай ста рон кі да 

апош няй. Зна хо джу там ка-
рыс ныя па ра ды. У па чат ку на-
ву чаль на га го да, на прык лад, 
га зе та на дру ка ва ла ка ля ро вы 
ка лян да рык, дзе па ка за ла ўсе 
ка ні ку лы і пра цоў ныя дні, і ён 
мне вель мі да па мог склас ці 
пла ны.

Ад ной чы на су стрэ чы з су-
пра цоў ні ка мі ма ёй лю бі май 
га зе ты мне па да ры лі па вет ра-
ны ша рык, на якім бы ло на пі-
са на «Звяз да», і по тым я іш ла 
з гэ тым ша ры кам па го ра дзе 
і ад чу ва ла ся бе са праўд най 
«зор кай»!

Ха чу па жа даць ва шай га-
зе це пос пе хаў і за ста вац ца 
та кі мі, якія вы ёсць. Мне як-
раз ха пае ўся го: і сур' ёз ных 
тэм, і гу ма ру, і ду шэў нас ці. 
На столь кі гэ та ўсё цу доў на, 
што я ні ко лі не ад моў лю ся ад 
«Звяз ды»!

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Я зноў вы бі раю «Звяз ду»Я зноў вы бі раю «Звяз ду»  ��

ВЕЛЬМІ 
ЧАЛАВЕЧНАЯ
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Долар ЗША    10530,00
Еўра 13560,00
Рас. руб. 274,50
Укр. грыўня 812,91

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 19.09.2014 г. 

Як журналісты 
«елі мыла» 
ў тэлеэфіры

«Белыя 
плямы» 

спаленых 
вёсак
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Ка лі вы дрэн на за сы на е це, 
пе ра гледзь це ме ню 
на вя чэ ру

На дум ку япон скіх ву чо ных, ка лі ўве ча-
ры з'ес ці вя лі кую пор цыю ры су, то моц ны 
сон за бяс пе ча ны. А вось ма ка ро на, на ад ва-
рот, пе ра шко дзіць сну, пі ша Thе Dаіlу Mаіl. 
Пры гэ тым бе лы хлеб, блі ны і пі ца ні як не 
ўплы ва юць на сон. На огул, пра дук ты з вы-
со кім глі ке міч ным ін дэк сам (ГІ) на кшталт 
ры су звя за ны з моц ным сном. Та кія пра дук-
ты хут ка вы зва ля юць у кроў цу кар. І ра цы-
ён з вы со кім ГІ мо жа ўплы ваць на сон з-за 
трып та фа ну — амі на кіс ла ты, якая ва ло дае 
за спа ка яль ны мі ўлас ці вас ця мі і звя за на з 
гар мо нам сну — ме ла та ні нам. Эфект уплы ву 
ры су на сон лю дзей быў пра ана лі за ва ны на 
пры кла дзе 1164 муж чын і 684 жан чын. Уліч-
ва лі ся якасць сну, час, па трэб ны ча ла ве ку, 
каб за снуць пас ля вы клю чэн ня свят ла, пра-
цяг ласць сну, на коль кі ча ла век ад па чы ваў, 
як час та пра чы наў ся, ці піў ле кі і якім чы нам 
ад чу ваў ся бе ўдзень. Ака за ла ся, лю дзі, якія 
спа жы ва юць шмат ры су, ме лі доб рыя па каз-
чы кі сну. А вось лю боў да лок шы ны не га тыў-
на ад бі ва ла ся на якас ці сну — лю дзі час та 
пра чы на лі ся, дрэн на ад чу ва лі ся бе ўдзень, 
пі лі снат вор ныя, даў жэй за сына лі.

ВОСЕНЬСКІЯ КВЕТКІВОСЕНЬСКІЯ КВЕТКІ

У па ня дзе лак сур' ёз ныя даж джы, а з аў то рка — хо лад на
Гэ ты мі дня мі на тэ ры то рыі на шай кра і ны бу дзе і на да лей гас па-
да рыць ан ты цык лон, та му апад каў не бу дзе, па ве да мі ла рэ дак цыі 
спе цы я ліст Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га 
ФЯ ДО ТА ВА.

ГЭ ТА — ВО СЕНЬ...На двор'еНа двор'е  ��

На думку парламентарыяНа думку парламентарыя  ��

На пра ця гу не каль кіх га доў у ста лі цы ак-
тыў на пра во дзіц ца пра ца па раз дзель ным 
збо ры ка му наль ных ад хо даў. Спе цыяль-
ныя кан тэй не ры жоў та га, сі ня га і зя лё на-
га ко ле раў, пры зна ча ныя для шкла, плас-
ты ку і ма ку ла ту ры, з'я ві лі ся амаль 
ва ўсіх мін скіх два рах. «Сён ня іх 
на ліч ва ец ца ка ля 12 ты сяч, — рас-
па вя ла на мес нік ге не раль на га ды-
рэк та ра дзяр жаў на га аб' яд нан ня 
«Мін ская га рад ская жыл лё вая гас-
па дар ка» Га лі на ГІ ЛЕ ВІЧ. — Сё ле та 
мы пла ну ем за ку піць яшчэ паў та-
ры ты ся чы кан тэй не раў і два аў-
та ма бі лі для свое ча со ва га вы ва зу 
за поў не ных «скры нак». Не ўза ба ве 
з'я вяц ца дзве сар та валь ныя лі ніі, 
на якіх бу дуць да сар тоў вац ца ад хо-
ды, са бра ныя на пры два ро вых тэ-
ры то ры ях». Ло гі ка прос тая — чым 
больш кан тэй не раў, тым больш 
ад хо даў бу дзе са бра на.

Праб ле ма збо ру, сар та ван ня і пе ра-
пра цоў кі ад хо даў для Бе ла ру сі да во лі 
сур' ёз ная з эка на міч на га, эка ла гіч на га і 
са цы яль на га ба коў, лі чыць спе цы я ліст. 
Вы ра шыць яе мож на толь кі ў комп лек се. 

У кра і не за цвер джа на Дзяр жаў ная пра гра-
ма па на рых тоў цы, збо ры і пе ра пра цоў цы 
ад хо даў, раз лі ча ная на 2009—2015 га ды, 
акра мя та го, дзей ні чае што га до вая га рад-
ская пра гра ма і дзяр жаў ны за каз, згод на 

з якім ад ра ё наў да пе ра пра цоў-
чых прад пры ем стваў па стаў ля юц-
ца па пе ра, кар дон, шкло, тэкс тыль, 
па лі мер ныя ад хо ды. Асноў ным на-
рых тоў шчы кам з'яў ля ец ца ка му-
наль нае ўні тар нае прад пры ем ства 
«ЭКА РЭС». Але, як ад зна чыў кі-
раў нік упраў лен ня га рад ской гас-
па дар кі і энер ге ты кі Мін гар вы кан-
ка ма Дзміт рый ЯН ЧЫК, пла на выя 
па каз чы кі па шклу і тэкс ты лю не 
вы кон ва юц ца. А прад пры ем ствы-
спа жыў цы не заўж ды вы плач ва юць 
абя ца ныя гро шы, чым ад бі ва юць 
ах во ту да збо ру і на рых-
тоў кі ад хо даў.

Ак ту аль ная праб ле маАк ту аль ная праб ле ма  ��

БОЛЬШ КАН ТЭЙ НЕ РАЎ —
БОЛЬШ АД ХО ДАЎ Ці на ву чы лі ся мін ча не 

вы кід ваць смец це па асоб на?

— Я заў сё ды лі чыў, што 
12% — гэ та вель мі ніз кі па-
да так, — ска заў Ана толь Ру-
бі наў. — Больш за тое, у нас 
плос кая шка ла па дат ка аб кла-
дан ня — усе пла цяць ад ноль-
ка ва. У ін шых кра і нах міль я нер 
аба вя за ны ад да ваць па ло ву 
сва іх да хо даў на па да ткі. Па 
гэ тай пры чы не там і зай ма юц-
ца даб ра чын нас цю. Ка лі да ход 
у ба га та га ча ла ве ка пе ра вы-
шае пэў ны ўзро вень, ён, каб 
змен шыць яго, ад дае гро шы 
на ней кія доб рыя спра вы. Па-
да так змян ша ец ца, а міль я нер 
атрым лі вае яшчэ і пэў ныя ды-
ві дэн ды ў пла не гра мад скай 
па пу ляр нас ці.

Стар шы ня Са ве та Рэс пуб-
лі кі пад крэс ліў, што ў нас пры-
вык лі да не вы со ка га па да тку 
яшчэ з са вец кіх ча соў, ка лі лю-
дзі жы лі да стат ко ва сціп ла.

— Сён ня сі ту а цыя ра ды-
каль на змя ні ла ся, — за ўва жыў 
Ана толь Ру бі наў. — Тым не 
менш мы шмат па тра бу ем ад 
дзяр жа вы. А што та кое дзяр-
жа ва? Яна ж не ро біць гро шай, 

а толь кі рэ гу люе, як іх пра віль-
на атры маць і ку ды на кі ра ваць. 
Але ка лі мы іх не са бра лі, то як 
та ды мож на ка заць пра бяс-
плат ную аду ка цыю, ме ды цы ну, 
пен сій ны ўзрост?..

Ана толь Ру бі наў упэў не ны, 
што па вы шэн не па да тку — гэ-
та аб са лют на нар маль ная з'я-
ва. Ён так са ма не вы клю чае 
маг чы мас ці ўвя дзен ня ды фе-
рэн ца ва на га па да тку ў бу ду-
чы ні.

— Са свай го пунк ту гле-
джан ня, я ўвёў бы ды фе рэн-
ца ва ны па да так. Праў да, у нас 
па куль не вель мі шмат за раб-
ля юць, а ды фе рэн ца ва ны па-
да так мае сэнс ужо та ды, ка лі 
ёсць па-са праўд на му ба га тыя 
лю дзі. Та кіх жа, я ду маю, у нас 
ня шмат. Та му па куль што да 
ды фе рэн ца ва на га па да тку мы 
не прый шлі. Але ў бу ду чы ні, ка-
лі мы па ба га це ем, ён па ві нен 
быць. Трэ ба ж дзя ліц ца: у не-
ка га ёсць больш маг чы мас цяў 
для гэ та га, у не ка га — менш.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
Мінск — Са лі горск — Мінск.

Аб гэ тым за явіў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Пётр 
Пра ка по віч, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Па вод ле яго слоў, ра шэн не аб па вы шэн ні па да ход на га па да-
тку з 12 пра цэн таў да 13 пра цэн таў аб мяр коў ва ла ся і, хут чэй за 
ўсё, бу дзе пры ня та. «Усе гро шы бу дуць на кі ра ва ны на сям'ю, на 
пад трым ку дзя цей», — ска заў ві цэ-прэм' ер.

Ад каз ва ю чы на пы тан не аб пла ну е мым па ве лі чэн ні ПДВ і зні-
жэн ні па да тку на пры бы так, Пётр Пра ка по віч ад зна чыў, што «заў-
сё ды аб мяр коў ва ец ца шмат ва ры ян таў». «Кан чат ко вае ра шэн не 
бу дзе пры ня та на па ся джэн ні Прэ зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў», — 
да даў ён.

На дум ку ві цэ-прэм' е ра, у цэ лым трэ ба не па вы шаць па да ткі 
для прад пры ем стваў, а ства раць умо вы, каб прад пры ем ствы ста-
на ві лі ся больш пла це жаз доль ны мі.

Ра ней па ве дам ля ла ся, што ўрад раз гля дае за ко на пра ект, які 
пра ду гледж вае па ве лі чэн не ПДВ з 20 да 22 пра цэн таў, па да ход-
на га па да тку з 12 да 13 пра цэн таў і зні жэн не па да тку на пры бы так 
з 18 да 15 пра цэн таў.

ПА ДА ТКІ ПЛА ЦІМ 
ДЛЯ СА МІХ СЯ БЕ

Ра шэн не аб па ве лі чэн ні па да ход на га па да тку, 
хут чэй за ўсё, бу дзе пры ня та
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Не так даў но Мі ніс тэр ства фі нан саў агу чы ла пла ны аб 
маг чы мым па вы шэн ні па да ход на га па да тку з 12 да 13 пра-
цэн таў. На па ся джэн ні Са ве та па ўза е ма дзе ян ні ор га наў 
мяс цо ва га са ма кі ра ван ня пры Са ве це Рэс пуб лі кі Ана толь 
РУ БІ НАЎ, стар шы ня верх няй па ла ты пар ла мен та, вы ка заў 
прэ се сваю дум ку па гэ тай тэ ме.

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень 
скла дзе 16-21 цяп ла. І ў су бо ту ў 
нас за ха ва ец ца па вы ша ны фон 
ат мас фер на га ціс ку, ад нак у паўд-
нё ва-за ход ніх рэ гі ё нах кра і ны пач-
не ад чу вац ца ўплыў ат мас фер ных 
фран тоў, якія ру ха юц ца да нас з 
бо ку За ход няй Еў ро пы. Уна чы па 
край нім за ха дзе, а ўдзень і ўво гу-
ле па паўд нё ва-за ход няй па ло ве 
кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя 
даж джы. Ра ні цай мес ца мі ту ман. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на 
су бо ту скла дзе ад 1 цяп ла па 
ўсхо дзе, да плюс 11 гра ду саў па 
за ха дзе кра і ны. На ўсхо дзе Бе-
ла ру сі ўна чы на гле бе маг чы мы 
сла быя за ма раз кі да 0 — мі нус 
2 гра ду саў. Удзень бу дзе плюс 
13-20 гра ду саў. У ня дзе лю фран-
таль ны раз дзел пра цяг не ру хац-
ца да лей на ўсход. Та му мес ца мі 
там ча ка юц ца ка рот ка ча со выя 
даж джы. Тэм пе ра ту ра ўна чы на 
ня дзе лю скла дзе плюс 3-10 гра ду-
саў, а ўдзень — 12-20 цяп ла.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра-
гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, 
на па чат ку на ступ на га тыд ня на-
двор'е па гор шыц ца. У па ня дзе-
лак даж джы ча ка юц ца амаль па 
ўсёй тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Удзень 
мес ца мі праг на зу юц ца са праў-
ды моц ныя даж джы, ча сам з 
на валь ні ца мі і моц ным вет рам. 
Уна чы на па ня дзе лак бу дзе плюс 
5-11 гра ду саў, удзень — толь кі 
10-17 цяп ла, у Го мель скай воб лас-
ці да плюс 20 гра ду саў. Блі жэй да 
ся рэ дзі ны на ступ на га тыд ня ў Бе-
ла русь прый дзе ха лод нае па вет ра 
з бо ку Скан ды на віі. Ча ка ец ца вет-
ра нае на двор'е, мес ца мі з ка рот-
ка ча со вы мі даж джа мі. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра ўна чы скла дзе плюс 
1-6 гра ду саў, а ўдзень — уся го 
7-14 цяп ла. Зга дзі це ся, што гэ та 
ўжо сур' ёз на. Ад нак сі ноп ты кі раз-
ліч ва юць, што не дзе праз ты дзень 
нас яшчэ па ра дуе ба бі на ле та.

Сяр гей КУР КАЧ.


