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На двор'еНа двор'е  

ВЕ ЦЕР З ПОЎ НА ЧЫ
Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра 

ў се ра ду бу дзе толь кі 14—21 цяп ла
З ся рэ дзі ны тыд ня ў на шай кра і не іс тот на па ха-
ла дае, па ве дам ляе на чаль нік служ бы гід ра ме тэа-
ра ла гіч ных пра гно заў 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 Дзміт рый РА БАЎ.

Праз на шу кра і ну бу дзе пра хо дзіць ха лод ны ат мас-
фер ны фронт. Услед за ім пач не па сту паць ха лод нае 
па вет ра з паў ноч на га за ха ду Еў ро пы, што пры вя дзе да 
па ні жэн ня тэм пе ра ту ры, а па ры віс ты паў ноч ны ве цер 
узмоц ніць ад чу ван не хо ла ду.

А сён ня ў Бе ла ру сі бу дзе цёп ла. У кра і не за ха ва ец ца 
цёп лая па вет ра ная ма са, а па за ха дзе ада б'ец ца ўплыў 
ат мас фер на га фрон ту. Удзень па за ха дзе на шай тэ ры-
то рыі ча ка юц ца даж джы, у асоб ных ра ё нах на валь ні цы. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень бу дзе тры мац ца ад плюс 
23 да плюс 29 гра ду саў, а ў за ход ніх ра ё нах ужо менш — 
19—22 цяп ла. Да лей ча ка ец ца па ха ла дан не. У се ра ду 
на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць ка рот-
ка ча со выя даж джы, днём у асоб ных ра ё нах маг чы мы 
на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 11—18 
цяп ла, удзень — ад плюс 14 да плюс 21 гра ду са.

Ат мас фер ныя фран ты ад цык ло на над поў нач чу Еў ро-
пы бу дуць кі ра ваць на шым на двор' ем у чац вер. Уна чы ў 
асоб ных ра ё нах, а днём пе ра важ на па паў ноч на-за ход няй 
част цы кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Удзень 
мес ца мі маг чы мы на валь ні цы, у мно гіх ра ё нах ча ка ец ца 
ўзмац нен не вет ру па ры ва мі да 15—18 м/с. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла дзе 8—14 цяп ла. Удзень бу дзе ад плюс 
15 да плюс 22 гра ду саў, а на поўд ні — да 24 цяп ла.

У пят ні цу ста не яшчэ ха лад ней. Та ды ўна чы і ра ні-
цай на боль шай част цы тэ ры то рыі, а удзень у асоб-
ных ра ё нах кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. 
У асоб ных ра ё нах мес ца мі на валь ні цы, пе ра важ на па 
паў ноч най част цы кра і ны ча ка ец ца ўзмац нен не вет ру 
па ры ва мі да 15—20 м/с. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе 9—16 цяп ла, удзень — ад плюс 12 да плюс 
18 гра ду саў, па поўд ні — да плюс 20 гра ду саў.

Згод на з доў га тэр мі но вым пра гно зам ай чын ных спе-
цы я ліс таў, у су бо ту на двор'е бу дзе вы зна чаць воб ласць 
па ні жа на га ат мас фер на га ціс ку. Уна чы бу дзе пе ра важ на 
без апад каў, днём у асоб ных ра ё нах, у асноў ным па за-
ха дзе, прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Уна чы і ра ні-
цай ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе 5—11 цяп ла. Удзень праг на зу ец ца ад плюс 14 
да плюс 20 гра ду саў, па поўд ні — да 22 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



Сё лет няе жні во ў Мін-
скай воб лас ці па спя хо ва 
за вер ша на. У агуль ную 
скар бон ку важ кі ўклад, 
як заў сё ды, унес лі хле-
ба ро бы Ня свіж чы ны. 
У мі ну лую пят ні цу пра-
цаў ні кі ра ё на, шмат лі кія 
гос ці са бра лі ся ў аг ра-
га рад ку Анош кі, каб ад-
свят ка ваць ра ён ныя «Да-
жын кі».

Да гэ та га ме ра пры ем ства 
рых та ва лі ся за га дзя. Доб ра-
ўпа рад ка ва лі на се ле ны пункт 
усёй та ла кой. Анош кі су стра-
ка лі ўдзель ні каў свя та чыс ці-
нёй, утуль нас цю. Па аб ноў ле-
ных ву лі цах прай шла ка ло на: 
шэсць пе ра мож цаў убо рач най 
кам па ніі нес лі сцяг «Да жы-
нак», а дзяў ча ты — свя точ-
ныя ка ра ваі.

— Сло вы са май шчы рай 
удзяч нас ці кож на му, хто доб-
ра сум лен на і ад каз на пра-
ца ваў на зям лі, зра біў усё 
маг чы мае, каб вы рас ціць і 
са браць та кі зна ка вы для ра-
ё на ўра джай, — па він ша ваў 
пры сут ных стар шы ня Ня-
свіж ска га рай вы кан ка ма 
Іван КРУП КО.

Не сві жа не на ма ла ці лі 
143 394 то ны зер ня. Пры чым 
ура джай насць скла ла 65,1 
цэн т нера з гек та ра. Цал кам 
вы ка на ны дзярж за каз — 
16 тыс. тон збож жа.

— Вы ні кі ра бо ты хле ба ро-
баў — гэ та наш го нар. Яны 
да сяг ну ты на пру жа най пра-
цай, во ляй і пра фе сі я на ліз-
мам усіх зем ля ро баў ра ё на: 
ме ха ні за та раў, кам бай не раў, 
кі роў цаў, спе цы я ліс таў, кі-

раў ні коў, — пад крэс ліў Іван 
Круп ко. — Упэў не ны, што 
пра цаў ні кі сель ска гас па дар-
чай ні вы бу дуць і да лей сва і мі 
зда быт ка мі сла віць на шу лю-
бую Ня свіж чы ну, зро бяць усё 
маг чы мае, каб з доб ры мі па-
каз чы ка мі за вяр шыць сель-
ска гас па дар чы год і ўнес ці 
важ кі ўклад ва ўма ца ван не 
эка на міч на га па тэн цы я лу 
Мін шчы ны і Бе ла ру сі.

Па він ша ваць пра цаў ні коў 
пры ехаў і пер шы на мес нік 
стар шы ні Мі набл вы кан ка ма 
Ігар МА КАР. Асаб лі ва ён ад-
зна чыў пос пе хі ААТ «Но вае 
жыц цё» і СВК «Аг ра кам бі-
нат Сноў». У Сно ве, да рэ-

чы, зла дзі лі свае «Да жын кі». 
Сноў ская зям ля ад дзя чы ла 
хле ба ро бам шчод рым ура-
джа ем. Тут з 2415 гек та-
раў збож жа вых на ма ла ці лі 
23 272,7 то ны зер ня. Ся рэд-
няя ўра джай насць 96,4 цэнт-
не ра з гек та ра. Гэ та са мы вы-
со кі па каз чык у ра ё не і адзін з 
най леп шых у кра і не. Акра мя 
та го, 4964 то ны збож жа са-
бра лі на аран да ва ных зем лях 
у Клец кім ра ё не. У вы ні ку ва-
ла вы збор склаў 28 тыс. тон.

Уся го ж у Мін скай воб лас-
ці, як ад зна чыў Ігар Ма кар, 
са бра на ра зам з ку ку ру зай 
больш як 2 млн тон. Ся рэд няя 

ўра джай насць збож жа вых — 
37 цэнт не раў на круг. Ігар 
Ма кар уру чыў най леп шым 
пра цаў ні кам уз на га ро ды Мін-
абл вы кан ка ма. Уз на га ро ды 
яны атры ма лі і ад Фе дэ ра цыі 
праф са юзаў Бе ла ру сі.

Пад час «Да жы нак» быў 
пад ве дзе ны кон курс ка ра ва-
яў ад усіх сель гас прад пры-
ем стваў ра ё на. Пра ца ва лі 
вы стаў кі вы ра баў на род ных 
умель цаў, ра бот вуч няў го ра-
да і ра ё на. Пе рад пры сут ны мі 
вы сту пі лі з кан цэр там фі на-
ліс ты праф са юз на га кон кур-
су «Но выя ім ёны Бе ла ру сі» і 
зор кі бе ла рус кай эст ра ды ў 
ме жах рэс пуб лі кан скай на-
род на-па тры я тыч най ак цыі 
ФПБ «Мы — ра зам».

Што да ты чыц ца ра ён ных 
«Да жы нак», то ў Мін скай 
воб лас ці яны пра хо дзяць ме-
на ві та ў аг ра га рад ках. І на-
да лей яны бу дуць ла дзіц ца ў 
та кім фар ма це. Гэ та да зва ляе 
доб ра ўпа рад ка ваць сель скія 
на се ле ныя пунк ты. Пла ну ец-
ца, што аб лас ное свя та-фес-
ты валь сель скіх пра цаў ні коў 
прой дзе 7 каст рыч ні ка ў Сма-
ля ві чах.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by



УраджайУраджай  

БУ ДЗЕМ З ХЛЕ БАМ!
Ка ра вай Ня свіж чы ны «за ва жыў» больш чым 143 тыс. тон

Не сві жа не на ма ла ці лі 
143 394 то ны зер ня. 
Пры чым ура джай насць 
скла ла 65,1 цэнт не ра 
з гек та ра. Цал кам 
вы ка на ны дзярж за каз — 
16 тыс. тон збож жа.

Ву чэн не яшчэ не па ча ло ся, а вай-
скоў цы і іх тэх ні ка ўжо не каль кі 
дзён на па зі цы ях. На коль кі вой скі 
і пад раз дзя лен ні га то выя да вы ка-
нан ня па стаў ле ных за дач, да ве да-
лі ся ка рэс пан дэн ты «Звяз ды».

Асноў ная част ка ўсёй ар ты ле рыі, якая 
бу дзе за дзей ні ча на ў ву чэн ні, скан цэнт-
ра ва на на па лі го не пад Асі по ві ча мі. 
Прак тыч ныя дзе ян ні яшчэ не па ча лі ся, 
але ва ен на слу жа чыя ўжо ў поў най ба я-
вой га тоў нас ці.

— Ця пер на па лі го не за вяр ша ец ца 
пад рых тоў ка да су мес на га стра тэ гіч на га 
ву чэн ня, — ад зна чыў пер шы на мес нік 
на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен ня ба-
я вой пад рых тоў кі Уз бро е ных Сіл Бе-
ла ру сі пал коў нік Ігар КА ВА ЛЕН КА. — 
Вай ско выя час ці і пад раз дзя лен ні за ня лі 
ра ё ны скан цэнт ра ван ня і ўдас ка наль ва-
юць ін жы нер нае аб ста ля ван не ў пунк тах 
кі ра ван ня аба рон чых па зі цый і ру бя жоў. 

У хо дзе пла на вых ме ра пры ем стваў ба я-
вой пад рых тоў кі, так ты ка-стра я вых за ня-
ткаў ад пра цоў ва юц ца пры ёмы і спо са бы 
дзе ян няў пад час бою ў ад па вед нас ці са 
сва ім пры зна чэн нем. Ка ман дзі ры ацэнь-
ва юць ве ды ва ен на слу жа чых, іх за бес-
пя чэн не, а так са ма га тоў насць да вы ка-
нан ня за дач пад час ву чэн ня.

Як рас ка заў ка ман дзір уз во да — 
стар шы афі цэр 2-й гаў біч най са ма ход-
най ар ты ле рый скай ба та рэі гвар дыі 
стар шы лей тэ нант Аляк сандр ЛЯ ПІЧ, 
тэх ні ка зна хо дзіц ца ў доб рым ста не, поў-
нас цю пад рых та ва на да вы ка нан ня па-

стаў ле най ба я вой за да чы. «У ця пе раш ні 
мо мант аса бо вы склад ад пра цоў вае за-
няц це аг ня вой па зі цыі, а так са ма ары-
ен та ван не гар мат і раз лік ка ар ды нат і 
ўста но вак для па ра жэн ня цэ ляў, зай ма ец-
ца пад рых тоў кай тэх ні кі для здзяйс нен ня 
стрэ лу, — удак лад няе ка ман дзір уз во-
да. — Для мно гіх з іх ву чэн не — ка ла саль-
ны во пыт. Перш за ўсё гэ та да ты чыц ца 
ўза е ма ад но сін з ва ен на слу жа чы мі на шай 
дру жа люб най дзяр жа вы».

Па куль вай скоў цы ад точ ва юць апош-
нія штры хі пе рад вы ка нан нем па стаў ле-
ных за дач, у па ля вым ла ге ры для іх рых-
ту ец ца вя чэ ра. Уво гу ле, пе рад і пад час 
ву чэн ня для ва ен на слу жа чых на ла джа на 
трох ра зо вае хар ча ван не. Ла гер на гэ тыя 
не каль кі дзён — яшчэ і мес ца ад па чын ку. 
Тут яны не толь кі на чу юць, а і, ка лі ёсць на 
гэ та час, гля дзяць тэ ле пе ра да чы, слу ха-
юць ра дыё, чы та юць све жыя га зе ты. Ла-
дзяц ца для ўдзель ні каў ву чэн ня і пра гляд 
кі на філь маў, і спар тыў ныя спа бор ніц твы, 
а ня даў на, на Дзень тан кіс та, да ва ен на-
слу жа чых уво гу ле за ві та лі ар тыс ты.

Для боль шас ці вай скоў цаў, якія не ўза-
ба ве бу дуць удзель ні чаць у ма неў рах, ву-
чэн не — вя нец усёй служ бы. Для сяр жан-
та рэ зер ву Ра дзі во на Утро бі на гэ та і адзін 
з най больш га лоў ных эта паў у жыц ці. Як 
пры зна ец ца ка ман дзір гар ма ты, для яко-
га гэ та апош ні збор, ву чэн не — гэ та маг-
чы масць да ка заць афі цэ рам, улас ным 
сем' ям, а так са ма ўся му бе ла рус ка му на-
ро ду, што на вар це бяс пе кі на шай кра і ны 
ста яць пра фе сі я на лы, не абы яка выя да 
лё су Ра дзі мы лю дзі.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА. kаnуutа@zvіаzdа.bу
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За хад-2017За хад-2017  

Вай скоў цы ўжо на па зі цы ях
Да су мес на га стра тэ гіч на га ву чэн ня ўзбро е ных сіл Бе ла ру сі і Ра сіі ўсё га то ва

Фо та фактФо та факт  

ПРАД МЕ ТЫ РУ РЫ КА ВІ ЧАЎ
Фон ды Ма гі лёў ска га аб лас но га края знаў ча га му-
зея па поў ні лі ся ўні каль ны мі прад ме та мі ІХ ста-
год дзя.

Іх у па да-
ру нак му зею 
пе ра даў пісь-
мен нік, лаў-
рэ ат Дзяр-
жаў най прэ міі 
Ра сіі ў га лі не 
куль ту ры Ва-
ле рый Ка за-
коў. Ста ра-
жыт ныя пярс-
цён кі, пад вес ка, жэ тон, якія ця пер бу дуць зна хо дзіц ца 
ў Ма гі лё ве, па пя рэд не да ту юц ца ІХ ста год дзем, ча са мі 
Ру ры ка ві чаў, але ўсе пад ра бяз нас ці яшчэ вы свет ляць 
спе цы я ліс ты. 

— Услед за док та рам гіс та рыч ных на вук Іга рам Мар-
за лю ком, я лі чу, што Ма гі лё ву, як і Мін ску, больш як 
ты ся ча га доў, — ка жа Ва ле рый КА ЗА КОЎ.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА. vеsіаluhа@zvіаzdа.bу
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