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На двор'еНа двор'е

Амаль ба бі на ле та
У ня дзе лю цяп ло з Поль шчы пры ня се нам 

плюс 15— 20 гра ду саў, але мес ца мі абя ца юць 
моц ны па ры віс ты ве цер

Умо вы на двор'я ў на шай кра і не бу дзе вы зна чаць віль-

гот ная цёп лая па вет ра ная ма са, якая па сту пае з бо ку 

За ход няй Еў ро пы, па ве да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі-

кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые-

ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мінп ры ро ды. Ве цер за ход ні, паўд нё ва-за-

ход ні ўме ра ны. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 

сён ня ўдзень бу дзе ад плюс 9 да плюс 15 гра ду саў.

А вось заўт ра, 12 каст рыч ні ка, паў ноч ная па ло ва кра і ны 
за ста нец ца пад уплы вам сіс тэ мы фран таль ных раз дзе лаў, 
якія на соў ва юц ца з бо ку За ход няй Еў ро пы, а на паў днё вую 
част ку на шай тэ ры то рыі пач не па шы рац ца цёп лая па вет-
ра ная ма са з паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы. Бу дзе воб лач на 
з пра яс нен ня мі. Пе ра важ на па паў ноч най па ло ве кра і ны 
прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы.

Ве цер паўд нё ва-за ход ні, уна чы па паў ноч ным за ха дзе, 
удзень на боль шай част цы тэ ры то рыі моц ны па ры віс ты. 
Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ад плюс 6 да 
плюс 11 гра ду саў, мак сі маль ная ўдзень 11—18 цяп ла, а па 
паў днё вым за ха дзе — да плюс 20 гра ду саў. У ня дзе лю ў 
нас амаль паў сюд на ча ка ец ца цёп лае і со неч нае на двор'е. 
У гэ ты дзень на ша кра і на бу дзе зна хо дзіц ца пад уплы вам 
цёп лых ня ўстой лі вых па вет ра ных мас, якія пе ра мя шча юц-
ца з тэ ры то рыі Поль шчы. На двор'е ча ка ец ца воб лач нае з 
пра яс нен ня мі, толь кі мес ца мі прой дуць ка рот ка ча со выя 
даж джы. Ве цер паўд нё ва-за ход ні ўме ра ны, уна чы ў асоб ных 
ра ё нах моц ны па ры віс ты. Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы бу дзе ўжо ад плюс 8 да плюс 12 гра ду саў, удзень — 
12—18 цяп ла, на поўд ні кра і ны да плюс 20 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 
па чат ку на ступ на га тыд ня ўзмоц ніц ца ўплыў ан ты цык ло ну 
з За ход няй Еў ро пы. Бу дзе пе ра важ на без апад каў і па-
ве рас нёў ску цёп ла, толь кі ў цём ны час су так мес ца мі па 
поў на чы кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы і 
ра ні цай у асоб ных ра ё нах ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 6 да плюс 12 гра ду саў, 
удзень — 15—22 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

На трэ нер скім са ве це кі раў-

ні ка мі фе дэ ра цыі ва лей бо ла 

гэ тыя ад стаў кі бы лі пры ня тыя. 

На га да ем, муж чын ская збор-

ная пад кі раў ніц твам Вік та-

ра Бек шы не змаг ла вый сці 

з гру пы на чэм пі я на це Еў ро пы, 

жа но чая ка ман да, якую трэ ні-

ра ваў Пётр Хіль ко, так са ма не 

пе ра адо ле ла гэ тую мя жу.

Ге не раль ны сак ра тар фе дэ ра-

цыі Ала ЦЯ ЦЕ РЫ НА па дзя ка ва ла 
Вік та ру Бек шу за ра бо ту ў збор най 
і да сяг ну ты вы нік: «Мы ве да ем, што 
гэ та адзін з най леп шых трэ не раў 
на шай кра і ны. Ён па пра сіў паў зу, 
та му што быць трэ не рам і збор най, і 
клуб най ка ман ды вель мі цяж ка. Гэ та 
ка ла саль ная фі зіч ная і псі ха ла гіч ная 
на груз ка. Та му мы ра зу ме ем і пад-
трым лі ва ем та кое ра шэн не, але не 
раз віт ва ем ся з Вік та рам Іва на ві чам. 
Мы спа дзя ём ся, што праз не каль кі 
га доў зноў уба чым яго на па зі цыі 
га лоў на га трэ не ра збор най».

Ця пер фе дэ ра цыя аб мяр коў-
вае кан ды да таў на гэ тую па са ду. 

Асноў ным прэ тэн дэн там з'яў ля-
ец ца бры тан скі трэ нер Джэй сан 
Хол дэйн. Як ад зна чае стар шы-

ня фе дэ ра цыі Эду ард ВЕН СКІ: 

«Маг чы ма, за меж ны спе цы я-
ліст пры ўня се ў на шу збор ную 
штось ці но вае і све жае». Дарэчы, 
у якас ці гуль ца Хол дэйн удзель ні-
чаў у Алім пі я дзе-2012, аба ра няў 
ко ле ры цэ ла га шэ ра гу еў ра пей-
скіх клу баў. Вый гра ваў Лі гу чэм-
пі ё наў (2001), Ку бак ЕКВ (1999) і 
Су пер ку бак Еў ро пы. У якас ці трэ-
не ра пра ца ваў у азер бай джан скім 
«Азерй о ле» (2014—2015) і ўва хо-
дзіў у трэ нер скі штаб збор най Ка-
на ды (2017).

Асноў ным кан ды да там на па-
са ду га лоў на га трэ не ра жа но чай 
на цы я наль най ка ман ды па ва лей-
бо ле раз гля да ец ца га лоў ны трэ нер 
«Ды на ма-Ме тар» Дзя ніс Мац ве еў. 
У фе дэ ра цыі ва лей бо ла ад зна ча-
юць, што 40-га до вы бе ла рус кі спе-
цы я ліст ва ло дае доб рым гуль ня-
вым і трэ нер скім до све дам.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

У ВА ЛЕЙ БО ЛЕ 
БУ ДУЦЬ ЗМЕ НЫ?

Га лоў ныя трэ не ры муж чын скай і жа но чай збор ных па да лі ў ад стаў ку

Між на род ны тур нір па 

мас тац кай гім нас ты цы 

на пры зы алім пій скай 

чэм пі ён кі Ма ры ны Ло-

бач прой дзе ў Мін ску 

19—20 каст рыч ні ка 

ў Па ла цы мас тац кай 

гім нас ты кі.

З 2002 го да гэ ты тур-
нір стаў тра ды цый ным, за 
17 га доў спа бор ніц твы за-
слу жы лі сла ву ад ных з са-
мых яр кіх і знач ных ме ра-
пры ем стваў па мас тац кай 
гім нас ты цы ў між на род-
ным ка лен да ры. Бе ла русь 
што год пры мае больш за 
дзя ся так кра ін-удзель ніц, 
геа гра фія якіх па ста ян на 
рас шы ра ец ца. З'яў ля ю чы ся 
свое асаб лі вым стар там для 
юных гра цый, тур нір ад крыў 
вя лі ка му спор ту та кія ім ёны, 
як Ва ле рыя Ку рыль ская, 
На стас ся Івань ко ва, Ган на 
Раб ца ва, Аляк санд ра Нар-
ке віч, Ме лі та Ста ню та.

Юныя спарт смен кі ад 
9 да 15 га доў у роз ных уз-
рос та вых ка тэ го ры ях бу-
дуць вес ці ба раць бу за каш-
тоў ныя пры зы, га лоў ныя з 
якіх — імян ныя ста ту эт кі 
Ма ры ны Ло бач, — па тра-
ды цыі да ста юц ца пе ра мож-
цам у мна га бор'і. За меж ныя 
гім наст кі на стой лі ва імк нуц-
ца склас ці год ную кан ку рэн-

цыю гас па ды ням спа бор ніц-
тваў. Бе ла рус кім гра цыям 
з кож ным го дам усё ця жэй 
утрым лі ваць вы шэй шыя 
пры ступ кі п'е дэс та ла. Але 
на шы дзяў ча ты з улас ці-
вым ім бляс кам вы хо дзяць 
пе ра мож ца мі ў ня лёг кай 
тур нір най ба раць бе. Ужо 
шмат га доў ні ад на ста ту эт-
ка алім пій скай чэм пі ён кі не 

па кі ну ла ме жаў на шай ра-
дзі мы і ні ад на спарт смен ка 
не за ста ла ся без па да рун ка 
ад ар га ні за та раў.

Рас клад тур ні ру:

19 каст рыч ні ка

11.00 — цы ры мо нія ад-
крыцця;

11.30 — прэ ю ні ёр кі 
2007 — 2008 г. н. (ка манд-
нае пер шын ство);

14.00 — юні ёр кі 2004 — 
2006 г. н. (ка манд нае пер-
шын ство);

16.30 — прэ ю ні ёр кі 2007 — 
2008 г. н. (мна га бор'е);

17.30 — юні ёр кі 2004 — 
2006 г. н. (мна га бор'е);

20 каст рыч ні ка

11.00 — прэ ю ні ёр кі 
2007 — 2008 г. н. (фі на лы);

12.30 — юні ёр кі 2004 — 
2006 г. н. (фі на лы);

14.30 — цы ры мо ніі ўзна-
га ро джан ня і за крыц ця;

15.30 — га ла-кан цэрт.
Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

На пя рэ дад ні па дзеіНа пя рэ дад ні па дзеі

ЗОР КІ ЗА ПАЛЬ ВА ЮЦ ЦА ТУТ!

Аты-батыАты-баты

НА ВАР ТУ ЗА СТУ ПІЦЬ 
«УРА ГАН»?

Гэ ты мі дня мі на па лі го не пад Асі по-
ві ча мі бы ла па спя хо ва вы пра ба ва ная 
ма дэр ні за ва ная рэ ак тыў ная сіс тэ ма 
зал па ва га агню «Ура ган». Яна прай-
шла праз глы бо кую ма дэр ні за цыю 
на прад пры ем ствах Дзяр жаў на га ва-
ен на-пра мыс ло ва га ка мі тэ та.

Іс тот ныя да пра цоў кі да ты чы лі ся так-
ты ка-тэх ніч ных ха рак та рыс тык. У сіс тэ мы 
з'я ві ла ся но вае ша сі, на яго ўста ля ва ныя 
су час ныя срод кі на ві га цыі, су вя зі, пе ра да-
чы да ных, па зі цы я на ван ня...

На чаль нік ра кет ных вой скаў і ар-
ты ле рыі Уз бро е ных Сіл — на чаль нік 
упраў лен ня ра кет ных вой скаў і ар ты-
ле рыі Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных 
Сіл ге не рал-ма ёр Ге надзь КАЗ ЛОЎ СКІ 
ад зна чыў:

— Усе пус кі прай шлі па спя хо ва, і сна ра-
ды тра пі лі ў цэль з вы со кай дак лад нас цю. 
Але гэ та бы лі толь кі па пя рэд нія вы пра ба-
ван ні. Яшчэ не ка то рыя эле мен ты трэ ба 
да пра ца ваць. У хут кім ча се «Ура ган» ча-
ка юць дзяр жаў ныя вы пра ба ван ні. Пас ля 
гэ та га бу дзе вы ра шац ца пы тан не аб па-
стаў цы гэ тых ба я вых ма шын у на шы Уз-
бро е ныя Сі лы.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Італь ян скі пар ла мент ча кае ска ра чэн не
Коль касць за ка на-

даў цаў па він на змен-
шыц ца пры бліз на на 
тра ці ну: з 630 да 400 
дэ пу та таў і з 315 да 
200 се на та раў, пе ра-
дае Euronews. Ніж няя 
па ла та пры ня ла гэ тую 
іні цы я ты ву пе ра важ най 

боль шас цю га ла соў. Су праць кан сты ту цый най рэ фор мы 
вы сту пі лі толь кі 14 дэ пу та таў. Пры хіль ні кі гэ тых пе ра-
мен га во раць як пра эка но мію бюд жэт ных срод каў, так 
і пра аба ро ну ін та рэ саў вы бар шчы каў. Яны ўпэў не ныя, 
што дэ пу та ты па він ны прад стаў ляць ін та рэ сы боль шай 
коль кас ці гра ма дзян і шы рэй гля дзець на іх праб ле мы. 
Пра ціў ні кі іні цы я ты вы аб ві на вач ва юць ула ды ў пе ра-
ва ро це і раз бу рэн ні кан сты ту цый на га ба лан су. Зме ны 
па він ны ўсту піць у сі лу пас ля бу ду чых пар ла менц кіх вы-
ба раў у 2023-м, ка лі яны не бу дуць аб мер ка ва ны на 
рэ фе рэн ду ме.

У Ін да не зіі здзейс не ны за мах на мі ніст ра бяс пе кі
Мі ністр-ка ар ды на тар па пы тан нях па лі ты кі, юс ты цыі 

і бяс пе кі Ін да не зіі Ві ран та атры маў на жа вое ра нен не ў 
вы ні ку на па ду ў пра він цыі Бан тэм. Пра гэ та па ве дам ляе 
пар тал на він Detіk. Па вод ле яго ін фар ма цыі, 72-га до вы 

мі ністр пры быў у го рад Пан дэг ланг з ін спек цый най па-
езд кай. За мах быў здзейс не ны ў мо мант, ка лі Ві ран та 
вы хо дзіў з аў та ма бі ля. Зла мыс нік на нёс яму два ўда ры 
вост рым прад ме там у воб ласць жы ва та. Акра мя та го, 
ра нен ні атры маў кі раў нік мяс цо ва га кі ра ван ня па лі цыі. 
Су пра цоў ні кі служ бы бяс пе кі і па лі цэй скія за тры ма лі 
на пад ні ка, паз ней бы ла арыш та ва ная яго жон ка, якую 
так са ма па да зра юць у пад рых тоў цы за ма ху.

Са турн вый шаў у рэ кард сме ны 
па коль кас ці спа да рож ні каў

Юпі тэр са сту піў Са тур ну пер шын ство па коль кас-
ці вя до мых спа да рож ні каў у Со неч най сіс тэ ме. Ра ней 
лі чы ла ся, што ў Юпі тэ ра 79 спа да рож ні каў, а ў Са тур-
на — 62. Дня мі ста ла вя до ма, што аст ра но мы пад кі-
раў ніц твам Ско та Шэ пар да з аме ры кан ска га Ін сты ту та 
Кар нэ гі вы яві лі яшчэ 20 спа да рож ні каў Са тур на. Та кім 
чы нам, іх агуль ная коль касць па вя лі чы ла ся да 82, і гэ ты 
га за вы гі гант стаў рэ кард сме нам па коль кас ці вя до мых 
спа да рож ні каў. Ад крыц цё бы ло зроб ле на з да па мо гай 
тэ ле ско па «Суб ару» з дыя мет рам люс тэр ка 8,2 мет ра. Ён 
зна хо дзіц ца на вяр шы ні вул ка на Ма у на-Кеа на Га ва ях. 
Ва ўсіх ад кры тых ня бес ных цел дыя метр скла дае ка ля 
пя ці кі ла мет раў. 17 з іх ма юць рэт ра град ны ха рак тар ру-
ху па ар бі це, гэ та зна чыць яны ру ха юц ца ва кол Са тур на 
ў кі рун ку, про ці лег лым кру чэн ню пла не ты ва кол сва ёй 
во сі. Пе ры яд аба ра чэн ня но вых спа да рож ні каў ва кол 
га за ва га гі ган та — ад двух да больш чым трох га доў.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

22 октября 2019 года в 14.00 в актовом зале общества состоится вне-
очередное общее собрание акционеров ОАО «Вишневка – 2010» с по-
весткой дня:
1. О продаже недвижимого имущества ОАО «Вишневка – 2010».
2. О доизбрании членов Наблюдательного совета ОАО «Вишневка – 
2010».
Регистрация участников общего собрания акционеров будет осущест-
вляться 22 октября 2019 года с 13.00 до 13.45 по месту проведения 
собрания.
Для регистрации необходимо иметь при себе: акционеру – паспорт, пред-
ставителю акционера – паспорт и доверенность.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по 
месту нахождения общества (Минский район, аг. Вишневка, ул. Централь-
ная, д.1А) с 08.00 до 17.00 с 11 по 21 октября 2019 года.

УНП 600041880

КАЛЯДЫ — ТРЫ ДНІ
У Бе ла ру сі за цвер джа ны гра фік пе ра но су 

ра бо чых дзён у 2020 го дзе

Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Са ве та Мі ніст раў, згод на 
з па ста но вай № 688 ра бо чы дзень з чац вяр га 2 сту дзе ня 
пе ра но сіц ца на су бо ту 4 сту дзе ня, з па ня дзел ка 6 сту дзе ня 
на су бо ту 11 сту дзе ня, з па ня дзел ка 27 кра са ві ка на су бо ту 
4 кра са ві ка.

Ар га ні за цы ям да дзе на пра ва з улі кам спе цы фі кі вы твор-
час ці (ра бо ты) пе ра но сіць ра бо чыя дні ў ін шым па рад ку ў 
ад па вед нас ці з за ка на даў ствам.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.


