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На двор'еНа двор'е

Цёп ла і су ха
На вы хад ныя сі ноп ты кі абя ца юць 
да 20 цяп ла

У ся рэ дзі не тыд ня тэ ры то рыя кра і ны апы ну-

ла ся пад уплы вам шы ро ка га ан ты цык ло ну, 

які бу дзе вы зна чаць на двор'е ў гэ тыя вы хад-

ныя дні і ў па чат ку на ступ на га тыд ня, 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.

Та му ча ка ец ца не па-асен ня му кам форт нае цёп-
лае на двор'е з тэм пе ра тур ным фо нам на 3—5 гра-
ду саў вы шэй шым за клі ма тыч ную нор му. Бу дзе ў 
асноў ным без апад каў, у нач ныя і ра ніш нія га дзі ны 
мес ца мі не абы дзец ца без ту ма наў. Сён ня бу дзе 
без апад каў. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
скла дзе 13—19 цяп ла. У су бо ту і ня дзе лю ча ка ец ца 
пе ра важ на без апад каў. Уна чы і ра ні цай у не ка то-
рых ра ё нах праг на зу ец ца ту ман. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 2 да плюс 9 гра ду саў, 
а ўдзень бу дзе 12—19 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі-
ноп ты каў, на на ступ ным тыд ні з па ня дзел ка па 
се ра ду іс тот ных апад каў не ча ка ец ца. Уна чы і ра-
ні цай мес ца мі маг чы мы ту ма ны. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы скла дзе 2—9 цяп ла, удзень — ад плюс 
13 гра ду саў да 20 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ка лі ка заць пра вы ні кі спарт сме наў, 

то яны ня дрэн ныя: жа но чая дру жы на 

за ня ла 18-е агуль на ка манд нае мес-

ца, муж чы ны ака за лі ся тро хі ні жэй — 

30-я па зі цыя са 185 удзель ні каў.

Акра мя вы ні каў спарт сме наў, гэ ты тур-
нір стаў зна ка вым для на шай кра і ны, бо 
ме на ві та там мы да ве да лі ся, што Бе ла русь 
ста не гас па ды няй Су свет най шах мат най 
алім пі я ды 2022 го да, а стар шы ня Бе ла-

рус кай фе дэ ра цыі шах мат Анас та сія 

СА РО КІ НА абра ная ві цэ-прэ зі дэн там Між-
на род най фе дэ ра цыі (ФІ ДЭ). «Мы да стат-

ко ва доў га іш лі да гэ та га, больш за год рых-

та ва лі ся, вя ла ся ўнут ра ная ра бо та, якая, 

мо жа быць, не ад ра зу бы ла бач ная, — рас-
каз вае Анас та сія Вік та раў на. — Ідэя па даць 

за яў ку на пра вя дзен не алім пі я ды з'я ві ла ся 

дзесь ці два га ды та му і бы ла агу ча на Мак-

сі му Ры жан ко ву, які яе пад тры маў, ня гле-

дзя чы на тое, што мо жа яна і зда ва ла ся на 

той мо мант не рэ аль най. Мы не алім пій скі 

від спор ту, але і На цы я наль ны алім пій скі 

ка мі тэт і Мі ніс тэр ства спор ту па ве ры лі ў 

нас і пад тры ма лі, сва і мі сі ла мі фе дэ ра цыя 

б ні ко лі не спра ві ла ся».

Каб па вя лі чыць свае шан цы на пе ра мо гу, 
бе ла ру сы за пра сі лі ў Мінск прэ зі дэнц кі са вет 
і ін спек цыю Між на род най фе дэ ра цыі шах мат. 
«Ска жу шчы ра, ка лі на ўзроў ні ФІ ДЭ я пер-

шы раз агу чы ла тое, што Бе ла русь га то вая 

па да ваць за яў ку на пра вя дзен не Су свет най 

шах мат най алім пі я ды, адзін вы со ка па стаў ле-

ны чы ноў нік спы таў: «А аэ ра порт у вас там 

ёсць?» Та му нам да вя ло ся пра вес ці та кія ма-

са выя ме ра пры ем ствы, каб за меж ні кі сва і мі 

ва ча мі ўба чы лі, на што здоль ны Мінск, якая 

ў нас тэх ніч ная ба за. Па пры ез дзе ў Мінск 

стаў лен не змя ні ла ся ад ра зу, і пры па да чы 

за яў кі мы бы лі ўжо ў пры яры тэ це», — ад зна-
чае Анас та сія Са ро кі на.

Алім пі я дзе-2022 бу дзе па пя рэд ні чаць 
муж чын скі Ку бак све ту ў 2021 го дзе і жа но чы 
чэм пі я нат све ту 2020 го да. А са ма Су свет ная 

алім пі я да, да рэ чы, прой дзе на «Мінск-арэ не». 
Ця пе раш ні па доб ны тур нір у Ба ту мі са браў 
чатыры ты ся чы ўдзель ні каў, з іх ка ля дзвюх 
ты сяч спарт сме наў, та кая ж коль касць за-
про ша ных, ба лель шчы каў і афі цый ных асоб. 
«Сё ле та бы ла прад стаў ле на рэ корд ная коль-

касць кра ін — 185, мы ча ка ем, што ў Мінск 

пры е дзе яшчэ больш. Ця пер у Між на род ную 

шах мат ную фе дэ ра цыю ўва хо дзіць 189 кра-

ін, але лік што год рас це, я спа дзя ю ся, мо жа, 

мы і 200 кра ін пры мем і дой дзем да пяці ты-

сяч удзель ні каў у 2022 го дзе», — рас каз вае 
стар шы ня фе дэ ра цыі.

Як кра і на-гас па ды ня Бе ла русь бу дзе 
мець пра ва прад ста віць па тры сва іх ка ман-
ды ў кож най дыс цып лі не, та му акра мя та-
го, што бу дзе вы стаў ляц ца асноў ны склад, 
пла ну ец ца вы ста віць і ма ла дзёж ны. «У нас 

вель мі доб рае ма ла дое па ка лен не, пле я да 

ма ла дых шах ма тыс таў 12—14 га доў, — ад-
зна чае Анас та сія Са ро кі на. — Мы трэ ці год 

пра во дзім чэм пі я нат све ту па блі цы ся род 

ка дэ таў, гэ та дае доб ры ім пульс для ма ла-

дых спарт сме наў».

Пла ну ец ца, што да Су свет най шах мат-
най алім пі я ды 2022 го да Бе ла русь на ве дае 
шэ раг га на ро вых гас цей, вя до мых шах ма-
тыс таў, та кіх як Ана толь Кар паў, Ба рыс 
Гель фанд і Мая Чы бур да ні дзэ.

Так са ма Анас та сія Са ро кі на ад зна чы ла, 
што ў Бе ла ру сі за раз на зі ра ец ца шах мат-
ны бум, акра мя дзяр жаў ных, ад кры ва юц ца 
пры ват ныя шко лы, ак тыў на вя дзец ца пра-
гра ма «Шах ма ты ў шко ле».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

За тры ма ныя не каль кі ўплы во вых фут-
боль ных аген таў, шэ раг суд дзяў і прад стаў-
ні коў клу баў. За меж ныя СМІ па ве дам ля юць, 
што ў пра ва ахоў ных ор га наў ёсць ін фар-
ма цыя аб мер ка ва ных пра ва па ру шэн нях у 
бель гій скім фут бо ле — ка руп цыі, ад мы ван ні 
гро шай, ар га ні за цыі да моў ных мат чаў і фі-
нан са вых ма хі на цы ях пры пе ра хо дзе гуль-
цоў з клу ба ў клуб.

Ся род арыш та ва ных суд дзяў Барт Вер-
тэн тэн і Се басць ен Дэль фер' ер, ар біт рам 

пры піс ва юць удзел у да моў ных мат чах. Ад-
зна чым, што Се басць ен Дэль фер' ер пра ца-
ваў на мат чы мінск ага «Ды на ма» су праць 
«Зе ні та» ў Санкт-Пе цяр бур гу, які за вяр шыў-
ся раз гро мам бе ла рус кай ка ман ды, — 1:8. 
Так са ма гэ тыя суд дзі аб слу гоў ва лі еў ра-
куб ка выя гуль ні ўкра ін скіх ка ман даў, на-
прык лад, Дэль фер' ер на мі ну лым тыд ні быў 
га лоў ным ар біт рам у мат чы кі еў скіх ды на-
маў цаў з чэш скім «Яб лон цам» (2:2).

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фі нан сыФі нан сы

Спя ваць на ўро ку, фа та-

гра фа вац ца з сяб ра мі і 

за піс ваць усё гэ та на ві-

дэа ка ме ру... Та кое крэ-

а тыў нае за дан не ад на-

стаў ні каў атры ма лі ўво-

сень школь ні кі Бе ла ру сі. 

Пад час ін тэр ак тыў ных 

за ня ткаў вуч ні мо гуць 

не толь кі да ве дац ца пра 

ка рысць і не аб ход насць 

раз дзель на га збо ру 

смец ця, але і паў дзель-

ні чаць у рэс пуб лі кан скім 

кон кур се «Ге ро ям спя-

ваць лёг ка», які ар га ні зуе 

ДУ «Апе ра тар дру гас ных 

ма тэ ры яль ных рэ сур саў» 

(Апе ра тар ДМР).

Яшчэ па вяс не апе ра тар 
па чаў рас сы лаць па шко лах 
дыс кі з ві дэа ўро кам «Шко-
ла юных эка ме наў». Гэ ты 
ма тэ ры ял стаў на гляд ным 
да па мож ні кам на стаў ні кам, 
якія, ка рыс та ю чы ся ві дэа ма-
тэ ры я лам, пра вя лі ў шко лах 
ін фар ма цый ную га дзі ну, каб 
на ву чыць дзя цей пра віль на-
му абы хо джан ню з ад хо да мі. 
Не каль кі та кіх за ня ткаў у шко-
лах Грод на, Мін ска і Го ме ля 
спе цы я ліс ты прад пры ем ства 
ра зам з ка зач ным Эка ме нам 
ар га ні за ва лі су мес на з пе да-
го га мі, а ўсе юныя ўдзель ні кі 
ўро каў так са ма ста лі ге ро я мі-
эка ме на мі.

Ця пер, пэў на, ужо цяж ка 
знай сці школь ні ка, які б не ве-
даў гімн ма лень ка га эка ме на, 
дзе за клі ка юць ра та ваць пла-
не ту ад смец ця. Пас ля пра вя-
дзен ня ін тэр ак тыў на га ўро ка 
апе ра тар ра іць шко лам зняць 
ві дэа кліп, дзе не менш як 
шэсць вуч няў лю бых кла саў 
бу дуць спя ваць пес ню эка ме-
наў «Каб пла не ту нам ра та-
ваць» і па каз ваць, як важ на 
збі раць ад хо ды раз дзель на.

— Раздзельны збор смец-
ця да зва ляе на кі роў ваць яго 
на да лей шую пе ра пра цоў ку. 
А дру гас ная сы ра ві на эка-
но міць пры род ныя рэ сур сы і 
па мян шае коль касць смец це-
вых па лі го наў. У Гер ма ніі, на-
прык лад, до ля зва ро ту смец-
ця ў ка рыс ны аба рот пе ра вы-

шае 60 %, у Фран цыі — 40 %, 
а ў Бе ла ру сі — па куль толь-
кі 17 %, — па дзя лі ла ся Ні на 

КУЛЬ БЕ ДА, га лоў ны спе цы-

я ліст па ін фар ма цый най ра-

бо це ДУ «Апе ра тар дру гас-

ных ма тэ ры яль ных рэ сур-

саў». — Гэ ты па каз чык трэ ба 
па вы шаць, та му на ша га лоў-
ная за да ча — праз гуль ня выя і 
на ву чаль ныя ме ра пры ем ствы 
за пэў ніць дзя цей, а праз іх — і 
баць коў, як важ на збі раць ад-
хо ды раз дзель на.

Крэ а тыў ны ма тэ ры ял да 
31 каст рыч ні ка мож на да-
слаць на элект рон ны ад рас 
tаrgеt99bу@gmаіl.соm ра зам 
з за яў кай на ўдзел у кон кур-
се. Яе мо жа спам па ваць на 
сай це httр://tаrgеt99.bу. Яшчэ 
адзін ва ры янт: за пам па ваць 

ві дэа ро лік на лю бы фай ла аб-
мен нік і да слаць спа сыл ку для 
пам па ван ня на тую ж элект-
рон ную скры ню. Ві дэа ро лік 
на дыс ку мож на ад пра віць 
так са ма звы чай най пош тай 
на ад рас: 220073, г. Мінск, 
вул. Каль ва рый ская, 25, па-
кой 200. ДУ «Апе ра тар дру-
гас ных ма тэ ры яль ных рэ сур-
саў» з па мет кай на кан вер це 
«Мэ та 99». Ад ад ной шко лы на 
кон курс пры ма ец ца не больш 
як два клі пы.

Най леп шыя ві  дэа ро-
лі кі ўдзель ні каў раз мес-
цяць на YоuTubе-ка на ле 
tаrgеt99Bеlаrus. Пе ра мож цаў 
кон кур су з 1 па 26 ліс та па да 
вы зна чыць жу ры, якое бу дзе 
ацэнь ваць якасць спе ваў, ары-
гі наль насць па да чы ідэі пра 
ка рысць раз дзель на га збо ру 
смец ця, а так са ма пе ра ка наў-
часць вы ка нан ня за дум кі.

Ча ты ры шко лы, якія зро-
бяць са мыя ці ка выя клі пы, 
з 27 ліс та па да да 17 снеж ня 
атры ма юць па да рун кі: кам-
плек ты му зыч на га муль ты-
ме дый на га аб ста ля ван ня і 
эка ла гіч ныя на бо ры для ўсіх 
вуч няў ад пер са на жаў вя до-
мых ро лі каў «Наш кло пат, а не 
яно та». Га лоў на му пе ра мож цу 
прыз уру чыць сам су пер ге рой 
Эка мен.

Іры на СІ ДА РОК.

Эка ла гіч ны кон курсЭка ла гіч ны кон курс

ПРЫ ЗЫ АД ЯНО ТАЎ
За най леп шыя клі пы аб раз дзель ным зборы смец ця

З ДОБ РЫ МІ НА ВІ НА МІ
На ша ка ман да вяр ну ла ся з Су свет най шах мат най алім пі я ды 
ў Ба ту мі

До пінг змя ніў ся ка руп цы яй 
і да моў ны мі мат ча мі

За тры ма ны суд дзя су стрэ чы 
мінск ага «Ды на ма» і пі цер ска га «Зе ні та»
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Су свет ны спорт зноў са тра са юць 

буй ныя скан да лы, на гэ ты раз яны 

да ты чац ца ка руп цыі і да моў ных мат-

чаў. У се ра ду ў ся мі еў ра пей скіх кра і-

нах пра ве дзе на маш таб ная апе ра цыя 

ў рам ках рас сле да ван ня спра вы аб 

ка руп цыі ў вы шэй шай фут боль най 

лі зе Бель гіі. Бы лі пра ве дзе ны во быс-

кі ў 57 аб' ек тах у Бель гіі, Фран цыі, 

Люк сем бур гу, Чар на го рыі, Сер біі, 

Ма ке до ніі і на Кіп ры.

Чулі?!Чулі?!

Ін дэкс спа жы вец кіх цэн на та ва ры 

і па слу гі ў ве рас ні ў па раў на нні са 

жніў нем склаў 100,8 %, са снеж нем 

мі ну ла га го да — 103,7 %, па ве да мі лі 

спе цы я ліс ты ў На цы я наль ным ста-

тыс тыч ным ка мі тэ це.

Ба за вы ін дэкс спа жы вец кіх цэн, які вы-
клю чае змя нен не цэн на асоб ныя та ва-
ры і па слу гі, якія пад па да юць пад уплыў 

фак та раў ад мі ніст ра цый на га і се зон на га 
ха рак та ру, у ве рас ні ў па раў на нні са жніў-
нем склаў 100,8 %, са снеж нем 2017 го-
да — 103,6 %.

Як ад зна чы лі ў Бел ста це, хар чо выя та-
ва ры па да ра жэ лі на 0,4 % у па раў на нні са 
жніў нем, не хар чо выя та ва ры — на 1 %. 
Больш за ўсё ў мі ну лым ме ся цы пад рас лі 
спа жы вец кія цэ ны на па слу гі — 1,3 %.

Сяр гей КУР КАЧ.

ІН ФЛЯ ЦЫЯ 
ЗА МІ НУ ЛЫ МЕ СЯЦ — 0,8 %


