
23 СТУДЗЕНЯ 2015 г. ПЯТНІЦА Кошт 1800 рублёў№ 13  (27871)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ISSN 1990 - 763X

ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 23.01.2015 г. 
Долар ЗША    14890,00
Еўра 17250,00
Рас. руб. 227,50
Укр. грыўня 940,03

Пётр МІК ЛА ШЭ ВІЧ, 

стар шы ня 

Кан сты ту цый на га су да:

«Кан сты ту цый ны суд пад-
крэс лі вае, што ўсе гра ма дзя-
не кра і ны па він ны вы кон ваць 
за ко ны і кан сты ту цый ныя 
аба вяз кі. Ад ным з іх з'яў-
ля ец ца вы пла та па дат каў 
кож ным гра ма дзя ні нам на-
шай кра і ны. Гэ тыя срод кі 
ідуць на агуль нае да бро, на 
рост даб ра бы ту на ро да. 
Дзяр жа ва аказ вае ўся ля-
кую да па мо гу гра ма дзя нам 
кра і ны ў сфе ры ме ды цы ны, 
аду ка цыі. Праб ле ма ў тым, 
што не ка то рыя з іх не вы-
плач ва юць пэў ныя па да ткі, 
але ка рыс та юц ца ты мі вы-
го да мі, якія іс ну юць на срод-
кі ўсіх па дат ка пла цель шчы-
каў. Мэ та рас пра цоў ва е ма га 
нар ма тыў на-пра ва во га ак-
та грун ту ец ца на кан сты-
ту цый ных па ла жэн нях. 
Усе па він ны вы кон ваць 
кан сты ту цый ныя аба вяз-
кі і ўдзель ні чаць у ства рэн ні 
агуль на га даб ра».

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень
20 КАНАЛАЎ

На двор'еНа двор'е  �� РЫХ ТУЙ ЦЕ НА СОЎ КІ
А кры ху пад ма ро зіць толь кі на на ступ ным тыд ні

НА ПРА МОЙ ЛІ НІІ — 
МІ НІСТР КУЛЬ ТУ РЫ

Кож ны чы тач «Звяз ды», гра-
ма дзя нін, бе ла рус — уво гу ле ча-
ла век мае да чы нен не да пы тан-
няў куль ту ры. За якой ста яць і 
між ча ла ве чыя ад но сі ны, і за хоў-
ван не на цы я наль най спад чы ны, 
і но выя па ста ноў кі ў тэ ат рах, і 
су час нае кі но, і лі та ра тур ныя 
тэн дэн цыі... Куль ту ра — гэ та 
ас но ва раз віц ця, ста наў лен ня 
асо бы, на шай бу ду чыні. 

Па якой сіс тэ ме, у якіх на-
прам ках па він на раз ві ва ц ца 
бе ла рус кая куль ту ра з усі мі яе 
скла дні ка мі, чы та чам «Звяз ды» 
рас ка жа мі ністр куль ту ры Ба-
рыс Ула дзі мі ра віч СВЯТ ЛОЎ 
пад час пра мой лі ніі, якая ад бу-
дзец ца ў рэ дак цыі га зе ты «Звяз-
да» 30 сту дзе ня. Дак лад ны час 
бу дзе вя до мы паз ней. 

Па пя рэд не свае пы тан ні да-
сы лай це на элект рон ны ад рас 
(іnfo@zvyazda.mіnsk.by з па зна-
кай «Пра мая лі нія») ці тэ ле фа-
нуй це па ну ма ры: 287-18-51.

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўдзень скла дзе ад ну ля да 
плюс 4 гра ду саў. У су бо ту і ня дзе-
лю на ступ ны ат мас фер ны фронт 
пры цяг не да нас чар го вую пор цыю 
віль га ці і цяп ла. Амаль паў сюд на 
прой дуць мок ры снег і дождж. Мес-
ца мі ту ман і га ла лёд ныя з'я вы. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра на пра ця гу су так у 
гэ тыя два дні бу дзе ва гац ца ад мі нус 
3 да плюс 4 гра ду саў. Толь кі ўна чы 
на ня дзе лю па ўсхо дзе кра і ны пры 
пра яс нен нях тэм пе ра ту ра па вет ра 
зні зіц ца да мі нус 4-7 гра ду саў.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра-
гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, у 
па чат ку на ступ на га тыд ня ча ка ец ца 
не вя лі кае па ха ла дан не. У па ня дзе-
лак пач не па вя ліч вац ца ат мас фер ны 
ціск і мес ца мі прой дзе ка рот ка ча со-

вы снег. На да ро гах га ла лё дзі ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на па-
ня дзе лак ад 0 да мі нус 7 гра ду саў, 
пры пра яс нен нях — да 9 ма ро зу. 

Удзень — ад мі нус 5 да плюс 1 гра-
ду са. Сі ноп ты кі праг на зу юць, што да 
се ра ды ўключ на ў нас ча сам бу дзе 
іс ці снег. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе ад 1 да 7 ма ро зу, пры пра-
яс нен нях — да мі нус 8-12 гра ду саў. 
Удзень ча ка ец ца ад мі нус 5 да плюс 
1 гра ду са.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Па ўда чуПа ўда чу

У су вя зі з па гар шэн нем умоў на двор'я ад быў ся не вя лі кі ўсплёск ава-
рый нас ці на да ро гах. За мі ну лыя су ткі ў ста лі цы, на прык лад, бы ло за-
рэ гіст ра ва на 122 да рож на-транс парт ныя зда рэн ні, што пры клад на на 20 
больш, чым у ін шыя дні. У трох ава ры ях тры ча ла ве кі атры ма лі ра нен ні, 
па ве да мі лі ва УДАІ ГУ УС Мін гар вы кан ка ма.

Дзяр жаў та інс пек цыя про сіць гра ма дзян па маг чы мас ці ад мо віц ца 
ад вы ка ры стан ня аса біс та га аў та транс пар ту ў су вя зі з не спры яль ным 
на двор' ем. Ка лі не вы хо дзіць, быць вель мі ўваж лі вы мі і асця рож ны мі за 
ру лём, за хоў ваць бяс печ ную дыс тан цыю і пра ві лы пра ез ду пе ша ход ных 
пе ра хо даў. На не ка то рых участ ках хут касць транс парт на га па то ку мо жа 
скла даць 30 кі ла мет раў у га дзі ну. Не аб ход на па збя гаць рэз кіх тар ма жэн-
няў. Пе ша хо дам так са ма вар та пра явіць па вы ша ную ўва гу. Пе ра хо дзіць 
да ро гу толь кі ва ўста ноў ле ным мес цы, у цём ны час су так аба зна чаць 
ся бе свят ло ад бі валь ны мі эле мен та мі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Сён ня тэ ры то рыя на шай кра і ны за ста нец ца пад уплы вам цёп лых 
па вет ра ных мас, якія ру ха юц ца да нас з бо ку паўд нё ва г а за ха ду 
Еў ро пы, па ве да мі ла 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. Та му ў мно гіх ра ё нах прой дуць 
апад кі (мок ры снег і дождж), ча ка ец ца ту ман, а мес ца мі — га ла лёд і 
на лі пан не мок ра га сне гу. На асоб ных участ ках да рог га ла лё дзі ца.

Спадчына 
майстра 
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Жы хар га рад ско га па сёл ка Асвея ідзе 
на са мае паў ноч нае бе ла рус кае во зе ра на зі мо вую ры бал ку.

Ад гу ляў шы Ка ля ду, пад пі шы ся на «Звяз ду»!
Вы афор мі лі пад піс ку на пер-

шы квар тал ці на ват на паў год дзе? 
Та ды гэ ты на па мін не для вас.

А вось тым, хто пад пі саў ся на га зе ту 
толькі на сту дзень, на гад ва ем: не за будзь-

це ся пра доў жыць пад піс ку на лю ты, са ка-
вік і на ступ ныя ме ся цы! Зра біць гэ та мож-
на ў лю бым ад дзя лен ні паш то вай су вя зі, з 
да па мо гай аплат на-да ве дач на га тэр мі на ла 
«Бел пош та», праз сіс тэ му «ін тэр нэт-пад-

піс ка» на сай це www.belpost.by аль бо ў 
ва ша га паш таль ё на да 27 сту дзе ня.

У кі ёс ках і кра мах «Бел са юз дру ка» — 
да 23 сту дзе ня.

Пра тое, што са праў ды важ на, чы тай це 
па-бе ла рус ку!


