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У Мiн ску бу дуць больш 
ак тыў на пры цяг ваць гра ма-
дзян да ўдзе лу ў фi нан са-
ван нi ра бот па бу даў нiц тве 
пар ко вак.

Ды рэк цыi бу даў нiц тва Бе-
ла рус кай АЭС вы да дзе на лi-
цэн зiя на ўзвя дзен не ядзер-
най уста ноў кi энер га бло ка 
ну мар 1.

Ме ра стры ман ня ад нос на 
Ула дзi сла ва Баў мгерт не ра 
не змя нi ла ся — ён за ста ец-
ца пад да маш нiм арыш там. 
Тэр мiн рас сле да ван ня кры-
мi наль най спра вы ад нос на 
Баў мгерт не ра пра цяг ну ты 
на 2 ме ся цы.

Бе ла русь пра доў жы ла за-
ба ро ну на вы ваз не апра ца-
ва ных шкур буй ной ра га тай 
жы вё лы да 20 снеж ня.

У Мiн ску пры шчэп ле на су-
праць гры пу 22,3 пра цэн та 
гра ма дзян, што скла ла 423 
тыс. ча ла век.

Мiн скае га рад ское ўпраў-
лен не МНС 29 каст рыч нi ка 
пра вя дзе ву чэн нi ў бу дын ку 
Ака дэ мii кi ра ван ня пры Прэ-
зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
па ву лi цы Мас коў скай, 17. 
Ву чэн нi прой дуць з 10.00 да 
12.00.

КОРАТКА

ЛІЧБА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 29.10.2013 г. 
Долар ЗША    9180,00
Еўра 12670,00
Рас. руб. 288,50
Укр. грыўня 1121,56

РАМАНТЫКА ТВОРЧАГА ПОШУКУ
Да ра гiя сяб ры!

Вiн шую вас са зна мя наль най да тай у гiс то рыi ма ла дзёж на га ру ху — 95-год дзем ВЛКСМ.
Для мно гiх на шых су ай чын нi каў на заў сё ды за ста нуц ца ў па мя цi га ды кам са моль ска га юнац тва, авея -

ныя ра ман ты кай твор чых по шу каў, эн ту зi яз мам ства раль най пра цы i iмк нен нем бу да ваць су час насць i 
бу ду чы ню сва ёй Ра дзi мы.

Гiс та рыч ны шлях Са ю за мо ла дзi ад зна ча ны яр кi мi здзяйс нен ня мi ў пе ры яд бу даў нiц тва пра мыс ло-
вых гi ган таў пер шых пя цi го дак, ге ра iз мам на фран тах Вя лi кай Ай чын най вай ны, ак тыў ным удзе лам у 
ад наў лен нi раз бу ра ных га ра доў i вё сак, асва ен нi ца лi ны, ра ё наў Край няй Поў на чы, Да лё ка га Ус хо ду i 
Сi бi ры.

У на шай кра i не цу доў ныя тра ды цыi кам са моль ска га ру ху пра даў жае Бе ла рус кi рэс пуб лi кан скi са юз 
мо ла дзi. Гэ та ма са вая гра мад ская ар га нi за цыя, пры цяг ва ю чы ў свае ра ды леп шых прад стаў нi коў ма-
ла до га па ка лен ня, ста но вiц ца для iх доб рай шко лай вы ха ван ня гра ма дзян скай ад каз нас цi, iнi цы я та рам 
доб рых па чы нан няў i вы раз нi кам iн та рэ саў усiх юна коў i дзяў чат.

Па ва жа ныя ве тэ ра ны кам са мо ла! Шчы ра ўдзяч ны вам за за ха ван не пе ра ем нас цi i за даб ра твор ны 
ўплыў, якi вы аказ ва е це на мо ладзь. Ня хай гэ ты юбi лей ста не знач най вя хой ва ўма ца ван нi на ша га ма-
ла дзёж на га ру ху, пры мна жэн нi яго слаў ных спраў. Жа даю вам зда роўя, ап ты мiз му, шчас ця, твор чай 
энер гii i но вых пе ра мог у iмя пра цвi тан ня род най Бе ла ру сi.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

9 млн 465,5 тыс. 
ча ла век 

скла ла коль касць на сель нiц тва 
Бе ла ру сi на 1 каст рыч нi ка гэ-
та га го да. На ту раль нае змян-
шэн не на сель нiц тва сёлета 
ў сту дзе нi—ве рас нi знізілася 
ў па раў на ннi з ад па вед ным 
пе ры я дам 2012 го да на 28% 
i скла ла 6 тыс. 247 ча ла век. 
Мiг ра цый ны пры рост за сту-
дзень—ве ра сень склаў 7 тыс. 
869 ча ла век (уз рос у па раў на-
ннi з ана ла гiч ным пе ры я дам 
2012 го да на 1 тыс. 750 ча ла-
век, або на 28,6 %) i кам пен-
са ваў на ту раль нае змян шэн не 
на сель нiц тва, за бяс пе чыў шы 
па ве лi чэн не яго коль кас цi. Па-
вод ле апе ра тыў ных да ных, у 
сту дзе нi—ве рас нi гэ та га го да ў 
рэс пуб лi цы на ра дзi ла ся 87 тыс. 
917 дзя цей, па мер лi — 94 тыс. 
164 ча ла ве кi.

Фі нан са вая «на він ка»Фі нан са вая «на він ка»  ��

РУБ ЛЁ ВЫ ДЭ ПА ЗІТ 
«ПРЫ ВЯ ЗА ЛІ» ДА ВА ЛЮ ТЫ

Упер шы ню буй ней шы банк Бе ла ру сі пра па нуе на сель ніц-
тву экс клю зіў ны фі нан са вы пра дукт — уклад у бе ла рус кіх 
руб лях «Га рант», які за бяс печ вае ста біль ны ўзро вень да-
ход нас ці, не за леж на ад зме ны кур су до ла ра, па ве да мі лі 
рэ дак цыі ў прэс-служ бе Бе ла рус бан ка.

Та кім чы нам, да ход па ўкла дзе «Га рант» скла да ец ца з асноў на-
га да хо ду — пра цэнт най стаў кі ў па ме ры 10, 12 ці 15%, а так са ма 
да дат ко ва га да хо ду, які ўста лёў ва ец ца ў пра цэн тах га да вых у 
за леж нас ці ад зме ны кур су до ла ра.

Асноў ны да ход мо жа вы плач вац ца як што ме сяц, так і ў кан цы 
тэр мі ну. Да дат ко вы да ход вы плач ва ец ца пры на ды хо дзе тэр мі ну 
вяр тан ня ўкла ду. Уклад мо жа быць ад кры ты на лю бы тэр мін па 
ва шым вы ба ры — 3, 6 ці 12 ме ся цаў. Уклад не пра ду гледж вае рас-
ход ныя апе ра цыі і да дат ко выя ўзно сы. Мі ні маль ная су ма ўкла ду 
скла дае 10 млн руб лёў.

Пры раз мя шчэн ні срод каў у бе ла рус кіх руб лях банк га ран-
туе клі ен там атры ман не да дат ко ва га да хо ду, які за бяс пе чыць 
вяр тан не ўкла дзе ных збе ра жэн няў у бе ла рус кіх руб лях, эк ві ва-
лент ных су ме до ла раў на да ту ад крыц ця ўкла ду, плюс асноў ны 
пра цэнт ны да ход.

Сяр гей КУР КАЧ.

ДОБРАЕ МЕСЦА 
НА ВОСЕНЬ 

ЖЫЦЦЯ
Цi хут ка бе ла рус кiя пенсіянеры 
змо гуць жыць на кам форт ных 

i ўтуль ных «вi лах»?
Боль шасць сем' яў iмк нуц ца са мi кла па цiц ца 
пра сва iх са ста рэ лых баць коў. Але, па кi да ю-
чы iх ад ных до ма, па куль са мi зна хо дзяц ца 
на пра цы, тры во жац ца: як там яны ад ны? Цi 
змо гуць па да грэць абед, цi не за бу дуць вы-
клю чыць плi ту? Для част кi з iх праб ле ма ця-
пер вы ра ша на: учо ра ў Мiн ску ў Фрун зен скiм 
ра ё не ад кры ла ся пер шае ад дзя лен не дзён на-
га зна хо джан ня для па жы лых. Ця пер ста рых 
баць коў мож на бу дзе па кi нуць там, як у дзi ця-
чым сад ку, а ўве ча ры за браць да до му.

Дзе цi на пра цу, а па жы лыя 
баць кi — у «дзi ця чы сад»

— У ад дзя лен не мы бу дзем браць лю дзей пен сi й-
на га ўзрос ту, тых, хто мае па трэ бу ў до гля дзе i па ста-
не зда роўя не мо жа зна хо дзiц ца до ма адзiн, — ка жа 
на мес нiк стар шы нi ка мi тэ та па пра цы, за ня тас цi 
i са цы яль най аба ро не Мiн гар вы кан ка ма Iры на 
ДУД КА. — Iх дзе цi, як пра вi ла, пра цу юць. I для та го, 
каб яны не бы лi вы му ша ны змя шчаць баць коў у дом-
iн тэр нат аль бо кi даць пра цу, каб па жы лы ча ла век 
жыў по бач са сва я ка мi, у род ных сце нах, i 
ства ра юц ца та кiя ад дзя лен нi.

ЗАЦІКАЎЛЕНАСЦЬ 
У КАНСТРУКТЫЎНЫМ 

СУПРАЦОЎНІЦТВЕ
План су мес ных дзе ян няў ура да i Нац бан ка па струк тур ным 
рэ фар ма ван нi i па вы шэн нi кан ку рэн та здоль нас цi эка но мi кi 
Бе ла ру сi, за цвер джа ны ў каст рыч нi ку гэ та га го да, мо жа 
стаць ас но вай для но вай пра гра мы Мiж на род на га ва лют-
на га фон ду (МВФ) з Бе ла рус сю. Та кое мер ка ван не вы ка заў 
прэм' ер-мi нiстр Бе ла ру сi Мi ха iл Мяс нi ко вiч на су стрэ чы з 
кi раў нi ком мi сii МВФ у Бе ла ру сi Дэ вi дам Хоф ма нам, пе рад-
ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Прэм' ер-мi нiстр пра па на ваў кi раў нi ку мi сii раз гле дзець ме ха-
нiзм вы ра шэн ня двух да во лi важ ных пы тан няў, та кiх як пла цеж ны 
ба ланс i рэ зер вы. «Гэ та зна чыць, на якiя кро кi фон ду мо жа раз-
лiч ваць Бе ла русь у рам ках пя та га ар ты ку ла ста ту та МВФ, згод на 
з якiм кож ная дзяр жа ва — удзель нiк фон ду мо жа раз лiч ваць на 
атры ман не да па мо гi ў вы ра шэн нi праб лем пла цеж на га ба лан-
су i рэ зер ваў. Пры чым на прын цы пах не дыс кры мi на цый нас цi», 
— удак лад нiў ён. Па вод ле слоў кi раў нi ка бе ла рус ка га ўра да, ця-
пер у эка но мi цы Бе ла ру сi ме на вi та та кая сi ту а цыя, ка лi ак ту аль ны 
раз гляд су мес ных мер у рам ках гэ та га ар ты ку ла ста ту та.

У цэ лым Мi ха iл Мяс нi ко вiч ад зна чыў, што ўрад за цi каў ле ны ў 
кан струк тыў ным су пра цоў нiц тве з фон дам.

«Ка лi га ва рыць аб не ка то рых пы тан нях раз вiц ця бе ла рус кай 
эка но мi кi на су час ным эта пе, то мы пры трым лi ва ем ся той мат ры-
цы, якая бы ла ад пра ца ва на з Ан ты кры зiс ным фон дам Еў рА зЭС. 
Гэ та бы ла на ша ўза ем ная да моў ле насць з Ра сi яй i Ка зах ста нам, 
i мы iмк нём ся дзей нi чаць у рам ках тых па ра мет раў, якiя бы лi 
вы зна ча ны ад па вед най пра гра май з АКФ», — пад крэс лiў прэм'-
ер-мi нiстр.

Акра мя та го, да даў ён, урад i На цы я наль ны банк Бе ла ру сi 
пры ня лi план сiс тэм ных i струк тур ных пе ра ўтва рэн няў, якi быў 
прад стаў ле ны мi сii. «На наш по гляд, гэ та тая ба за, на асно ве якой 
мо гуць бу да вац ца па ды хо ды па но вай пра гра ме МВФ з Бе ла рус-
сю», — лi чыць Мi ха iл Мяс нi ко вiч.

Бе ла русь рэа лi за ва ла пра гра му стэнд-бай, пад тры ма ную крэ-
ды там МВФ на $3,5 млрд, у пе ры яд са сту дзе ня 2009 па кра са вiк 
2010 го да. Гэ та да ло маг чы масць кра i не за бяс пе чыць да дат ную 
ды на мi ку па шэ ра гу па зi цый у эка но мi цы i гра шо ва-крэ дыт най 
сфе ры. На 2013 год пры па дае пiк вы плат па крэ ды це. З 17 па 
28 кра са вi ка ў Мiн ску зна хо дзiц ца мi сiя су пра цоў нi каў Мiж на-
род на га ва лют на га фон ду, якую ўзна чаль вае Дэ вiд Хоф ман, для 
пра вя дзен ня пя та га пост пра грам на га ма нi то рын гу бе ла рус кай 
эка но мi кi.

Мiж на род ны ва лют ны фонд — спе цы я лi за ва ная ўста но ва ААН 
са штаб-ква тэ рай у Ва шынг то не (ЗША). Афi цый ная да та ства рэн-
ня МВФ — 27 снеж ня 1945 го да. Бе ла русь з'яў ля ец ца чле нам МВФ 
з 1992 го да. Дзей насць МВФ у Бе ла ру сi на кi ра ва на на су пра цоў-
нiц тва з ура дам i На цы я наль ным бан кам пры пад рых тоў цы пра-
грам эка на мiч най па лi ты кi з ак цэн там на пад атко ва-бюд жэт ную i 
гра шо ва-крэ дыт ную па лi ты ку, аб мен ны курс i ганд лё вую па лi ты ку 
з мэ тай да сяг нен ня знач на га эка на мiч на га рос ту, нiз кай iн фля цыi 
i ўстой лi вас цi пла цеж на га ба лан су.

З 1992 па 2008 год Бе ла русь двой чы вы ка рыс тоў ва ла фi нан-
са выя рэ сур сы МВФ: па лi нii фон ду сiс тэм ных транс фар ма цый 
— $217,2 млн i па ме ха нiз ме стэнд-бай — $77,4 млн. У лю тым                 
2005 го да Бе ла русь цал кам па га сi ла на зва ныя крэ ды ты МВФ.

За ключ ны этап алiм пi я ды школь нi каў Са юз най 
дзяр жа вы «Ра сiя i Бе ла русь»: гiс та рыч нае i ду-
хоў нае адзiн ства» стар таваў у По лац ку 27 каст-
рыч нi ка.

Удзел у за ключ ным ту ры алiм пi я ды возь муць 180 
бе ла рус кiх i ра сiй скiх школь нi каў — вуч нi 9—11-х кла-
саў. Бе ла русь прад ста вяць 8 ка манд — з усiх аб лас цей, 
ста лi цы, i асоб ная ка ман да — з Лi цэя БДУ. У кож ную 
ка ман ду ўваходзіць 6 ча ла век.

За ключ ны этап алiм пi я ды скла да ец ца з двух ту раў 
— асноў на га i твор ча га. Асноў ны тур — аба вяз ко вы для 
ўсiх удзель нi каў. Пад час гэ та га ту ра школь нi кi вы кон ва-
юць пiсь мо выя за дан нi: пi шуць са чы нен не i комп лекс ную 

ра бо ту па рус кай мо ве i лi та ра ту ры. Ах вот ныя мо гуць 
пры няць удзел яшчэ i ў твор чым ту ры, дзе вы зна ча юц ца 
пе ра мож цы ў ры та рыч ным май стэр стве, вы раз ным чы-
тан нi, а так са ма знаў цы гiс то рыi. Ацэнь ваць здоль нас цi 
школь нi каў бу дзе жу ры, у склад яко га ўвай шлi вя до мыя 
бе ла рус кiя i ра сiй скiя на ву коў цы, вя ду чыя вы клад чы-
кi ВНУ i на стаў нi кi-прак ты кi. Так са ма для ўдзель нi каў 
алiм пi я ды за пла на ва на вя лi кая куль тур ная i эк скур сiй-
ная пра гра ма.

Пе ра мож цаў алiм пi я ды ча ка юць спе цы яль ныя дып-
ло мы, каш тоў ныя пры зы i па да рун кi. Ас тат нiя школь нi кi 
атры маюць дып ло мы ўдзель нi каў i су ве нi ры. Так са ма 
пла ну ец ца вы даць збор нiк леп шых ра бот.

Алiм пi я да школь нi каў «Ра сiя i Бе ла русь: гiс та рыч-
нае i ду хоў нае адзiн ства» пра во дзiц ца з 
2004 го да. Яе ар га нi за та ры — Мi нiс тэр ства 
аду ка цыi на шай кра i ны i Мi нiс тэр ства аду ка-
цыi i на ву кi Ра сiй скай Фе дэ ра цыi. Фi нан са-
ван не ажыц цяў ля ец ца з бюд жэ ту Са юз най 
дзяр жа вы.

Бе ла рус кiя школь нi кi, якiя пе ра ма га юць 
на алiм пi я дзе, атрым лi ва юць пра ва пры яры-
тэт на га па ступ лен ня на фi ла ла гiч ныя спе цы-
яль нас цi ў ра сiй скiя i бе ла рус кiя ВНУ. У 2012 
го дзе аб са лют ным пе ра мож цам алiм пi я ды 
«Бе ла русь—Ра сiя: гiс та рыч ная i ду хоў ная 
ед насць» ста ла на ву чэн ка го мель скай гiм-
на зii № 14 Воль га Ня на ша ва, якая на бра ла 
мак сi маль ную коль касць ба лаў, знач на апя-
рэ дзiў шы ўсiх удзель нi каў.

На дзея НI КА ЛА Е ВА. 3

СА ЮЗ НЫ ТУР НIР 
IН ТЭ ЛЕ КТУ А ЛАЎ

ГРУ ЗIЯ АБ РА ЛА ПРЭ ЗI ДЭН ТА
Кан ды дат ад кi ру ю чай ка а лi цыi «Гру зiн ская ма ра» Ге ор гiй Марг ве лаш вi лi 

пе ра мог на вы ба рах прэ зi дэн та Гру зii. Па вы нi ках пад лi ку 99,68 пра цэн та бю ле-
тэ няў ён на браў 62,12 пра цэн та га ла соў вы бар шчы каў. Як па ве да мi ла прэс-сак-
ра тар ЦВК Гру зii Эка Аза раш вi лi, гэ та прак тыч на кан чат ко выя звест кi, i нi чо га 
ўжо не зме нiц ца. Блi жэй шыя апа не нты Марг ве лаш вi лi — кан ды дат ад пар тыi 
Мi ха i ла Са акаш вi лi «Адзi ны на цы я наль ны рух» Да вiд Бак ра дзэ i бы лы спi кер 
пар ла мен та Нi но Бур джа на дзэ на бра лi 21,72 i 10,18 пра цэн та га ла соў ад па вед-
на. Яў ка на вы ба рах скла ла 46,91 пра цэн та. Па вод ле звес так прэс-сак ра та ра 
Цэнт рвы бар ка ма, сур' ёз ных па ру шэн няў пад час га ла са ван ня за фiк са ва на не 
бы ло. Уся го за прэ зi дэнц кае крэс ла зма га лi ся 23 ча ла ве кi.

ЗЛУ ЧА НЫЯ ШТА ТЫ ПА ЧЫ НА ЮЦЬ УСТА ЛЁЎ ВАЦЬ СIС ТЭ МУ ПРА Ў РУ МЫ НII
На ба зе ў Дэ ве се лу на поўд нi Ру мы нii ў па ня дзе лак стар та ва лi ра бо ты па раз мя шчэн нi су праць ра кет на га 

комп лек су як част кi ство ра най Злу ча ны мi Шта та мi i НА ТА еў ра пей скай су праць ра кет най аба ро ны. Для ўдзе лу ў 
цы ры мо нii па чат ку раз горт ван ня сiс тэ мы ПРА ў Ру мы нiю пры бы лi на мес нiк мi нiст ра аба ро ны ЗША па па лi тыч ных 
спра вах Джэймс Мi лер i шэ раг вы со ка па стаў ле ных прад стаў нi коў кра iн — чле наў НА ТА. Ра сiя тым ча сам зноў 
за клi ка ла Злу ча ныя Шта ты i НА ТА па спра ба ваць ра зам вый сцi з ту пi ка ў су вя зi з аб мер ка ван нем праб ле мы ПРА, 
якая з'яў ля ец ца клю ча вой у рос це на пру жа нас цi ў ад но сi нах па мiж Маск вой i Ва шынг то нам. Але ў той жа час 
Маск ву не за да валь ня юць толь кi раз мо вы ЗША i НА ТА аб не на кi ра ва нас цi еў ра пей скай ПРА су праць Ра сii. Гэ тую 
тэ му пад няў у па ня дзе лак мi нiстр за меж ных спраў РФ Сяр гей Лаў роў, вы сту па ю чы на 8-м па ся джэн нi ра сiй ска-
ўкра iн ска га пад ка мi тэ та па мiж на род ным су пра цоў нiц тве.

АМЕ РЫ КА НЕЦ НЕ ЗМОГ АД МЯ НІЦЬ РА ШЭН НЕ СУ ДА АБ СВА ЁЙ СМЕР ЦІ
У шта це Агаё муж чы на, які звяр нуў ся ў суд з па тра ба ван нем ад мя ніць па ста но ву аб сва ёй смер ці, за стаў ся 

юры дыч на «мёрт вым». Суд дзя акру гі Хэн кок Алан Дэ віс, які аб вяс ціў До наль да Юджы на Мі ле ра-ма лод ша га 
мёрт вым у 1994 го дзе пас ля та го, як той во сем га доў лі чыў ся без вес так пра-
паў шым, аб’явіў, што тэр мін даў нас ці для ад ме ны гэ та га ра шэн ня даў но мі нуў. 
Ён ад зна чыў, што, згод на з за ко нам шта та, па ста но ву аб смер ці мож на ад мя-
ніць толь кі на пра ця гу трох га доў пас ля яе пры няц ця. Па вод ле слоў Мі ле ра, ён 
уцёк з до му 27 га доў та му з-за та го, што шмат піў і стра ціў пра цу. Мёрт вым яго 
аб' яві лі па зва ро це яго бы лой жон кі Ро бін. За во сем га доў сва ёй ад сут нас ці ён 
не вы плач ваў алі мен ты, і та кім чы нам яна збі ра ла ся да маг чы ся пра ва на са цы-
яль ную да па мо гу для дзя цей.

«СВЯ ТЫ IУ ДА» АБ РЫ НУЎ СЯ 
НА ВЯ ЛI КА БРЫ ТА НIЮ, 

НI ДЭР ЛАН ДЫ I ФРАН ЦЫЮ
Ма гут ны ўра ган, якi атры маў iмя свя то га 

Iу ды, аб ры нуў ся ўчо ра ра нi цай на паў днё выя 
ра ё ны Вя лi ка бры та нii, а так са ма на паў ноч ны 
за хад Фран цыi, пе ра да юць iн фар ма генц твы. 
Хут касць вет ру на ўзбя рэж жы Паўд нё вай Анг лii 
да ся га ла 120 км/г. У шэ ра гу рэ гi ё наў пе ра кры ты 
аў та ма бiль ныя да ро гi, на марш ру ты не вый шлi 
цяг нi кi. У лон дан скiм аэ ра пор це Хiт роў ад ме не-
ны сот нi рэй саў. У Лон да не бу даў нi чы кран упаў 
на бу ды нак сак ра та ры я та ка бi не та мi нiст раў у 
Вест мiнс та ры. Ура ган ужо стаў пры чы най гi бе лi 
пры нам сi трох ча ла век. У Вя лi ка бры та нii 17-га-
до вая жы хар ка Эдэнб ры джа атры ма ла смя рот-
ныя ра нен нi пас ля та го, як на яе ўпа ла дрэ ва. 
Муж чы на, яко му бы ло за 50 га доў, за гi нуў за 
ру лём свай го аў та ма бi ля ў Харт форд шы ры так-
са ма пад час па дзен ня дрэ ва, пе рад ае BBC.

Ра ней так са ма ста ла вя до ма аб яшчэ ад ной 
ах вя ры — 14-га до вым пад лет ку, яко га, як мяр-
ку ец ца, зне сла ў мо ра ў мяс тэч ку Нью хе вэн. 
Вы ра та валь ныя служ бы спра ба ва лi ад шу каць 
юнака ся род хваль, але бы лi вы му ша ны ад-
сту пiць, ка лi шторм уз мац нiў ся. У Нi дэр лан дах 
«Свя ты Iу да» за браў жыц цё жы хар кi Амстэр да-
ма, па ве дам ляе агенц тва Reuters са спа сыл кай 
на прад стаў нi коў мяс цо вай па лi цыi. На жан-
чы ну ўпа ла па ва ле нае вет рам дрэ ва. Яе муж, 
якi зна хо дзiў ся по бач, да стаў ле ны ў баль нi цу з 
сур' ёз най траў май га ла вы. Сi ноп ты кi праг на-
зу юць, што «Свя ты Iу да» мо жа стаць са мым 
раз бу раль ным у Еў ро пе за апош нiя 20 га доў.

Воль ны час школь ні каў у ка ні ку ляр ны час уклю чае роз ныя фор мы 
аду ка цый най, твор чай, спар тыў най, пра цоў най, праф ары ен та цый най 
дзей нас ці. У пе ры яд во сень скіх ка ні кул у Цэнт ры да дат ко вай аду ка цыі 
дзя цей і мо ла дзі «Ра нак» Мас коў ска га ра ё на Мін ска пра цу юць роз ныя 
аб' яд нан ні па ін та рэ сах, пра вод зяц ца па зна валь ныя, за баў ляль ныя і кон-

курс ныя ме ра пры ем ствы для га рад скіх азда раў лен чых ла ге раў. Ар га ні-
за ва ны эк скур сіі ў му зеі Цэнт ра. 500 хлоп чы каў і дзяў чы нак па бы ва юць 
у му зеі ба я вой сла вы і му зеі гіс то рыі па жар най спра вы «Скрозь по лы мя 
га доў». У цэнт ры пра цу юць 512 гурт коў. У пе ры яд ка ні кул ар га ні за ва на 
пра ца га рад ско га азда раў лен ча га ла ге ра для на ву чэн цаў Цэнт ра.

КА НІ КУ ЛЫ КА НІ КУ ЛЫ 
ПА ІНТАРЭСАХПА ІНТАРЭСАХ
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На двор'еНа двор'е  ��

З СЕ РА ДЫ 
ПАЧ НЕ 

СВЯ ЖЭЦЬ...
У аў то рак на тэ ры то рыі на-
шай кра і ны за ха ва ец ца цёп-
лае на двор'е, ка лі пры па вы-
ша ным ат мас фер ным ціс ку 
даж джоў не прад ба чыц ца, 
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.

Ра зам з тым мес ца мі ча ка ец ца 
уз мац нен не паўд нё ва-за ход ня га 
вет ру, у паў ноч ных рэ гі ё нах кра-
і ны па ры ва мі да 15-18 м/с. Мак-
сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўдзень 12-17 цяп ла, у Брэсц кай і 
Го мель скай аб лас цях — да плюс 
19 гра ду саў. Ад нак ужо ў се ра ду 
ат мас фер ныя фран ты пры ня суць 
ка рот ка ча со выя даж джы ўна чы ў 
паўд нё ва-за ход нія ра ё ны, а ўдзень 
— і ў паўд нё ва-ўсход нюю па ло ву 
Бе ла ру сі. Ра ні цай і ўна чы сла бы 
ту ман. Па свя жэе. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы на се ра ду плюс 4-10 
гра ду саў (толь кі па поўд ні да плюс 
12), удзень 8-14 цяп ла.

У апош ні дзень ме ся ца ат мас-
фер ны ціск бу дзе па вя ліч вац ца, 
та му іс тот ных апад каў ужо не бу-
дзе. Толь кі ўна чы па паў днё вым 
ўсхо дзе ка рот ка ча со выя даж-
джы. Ра ні цай і ўна чы ў асоб ных 
ра ё нах ту ман. Уна чы на чац вер 
тэм пе ра ту ра па вет ра зні зіц ца да 
плюс 2-8 гра ду саў, удзень — 7-13 
цяп ла. Не праг на зу ец ца іс тот ных 
апад каў і ў пят ні цу. Ра ні цай мес-
ца мі ту ман. Тэм пе ра ту ра ўна чы 
ста не ўжо ад 0 да плюс 6 гра ду-
саў, удзень — 7-13 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.
Фо та БЕЛ ТА.


