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Ха лад на ва та...
Праў да, у кан цы тыд ня із ноў вер нец ца ле та. А ся рэд няя 
тэм пе ра ту ра па вет ра ў трэ цяй дэ ка дзе жніў ня ча ка ец ца 
на 1—2 гра ду сы вы шэй шая за клі ма тыч ную нор му

Са праў ды ха лад на ва тае на двор'е з даж джа мі ча ка-
ец ца ў Бе ла ру сі на гэ тым тыд ні, па ве да міў 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.

Да нас прый дзе па вет ра ная ма са з паў ноч на га за ха-
ду Еў ро пы. У се ра ду прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, 
маг чы мы на валь ні цы, моц ныя даж джы. Удзень ча ка ец ца 
ўзмац нен не вет ру да 15—18 м/с. Удзень ча ка ец ца 13—
19 цяп ла, а па паў днё вым за ха дзе — да плюс 21 гра ду са. 
Ува га! У чац вер у асоб ных ра ё нах маг чы мы на валь ні-
цы, моц ныя даж джы, ча ка ец ца ўзмац нен не вет ру да 
15—20 м/с. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 7—14 цяп-
ла, удзень — плюс 13—20 гра ду саў, а па паў днё вым за ха-
дзе — да 22 цяп ла.

Па чы на ю чы з пят ні цы тэм пе ра ту ра пач не па вы шац-
ца, а даж джоў ста не менш. Уна чы плюс 7—14 гра ду саў, 
удзень — 19—26 цяп ла. Ка рот ка ча со выя даж джы прой дуць і 
ў су бо ту. Уна чы — 9—16 цяп ла, удзень — плюс 19—26 гра ду-
саў. Па паў днё вым за ха дзе ўдзень — 27—29 цяп ла. У ня дзе-
лю ўдзень па паў ноч най част цы Бе ла ру сі прой дуць ка рот ка-
ча со выя даж джы. Уна чы бу дзе плюс 7—14 гра ду саў, удзень 
цёп ла — плюс 19—26 гра ду саў, а па поўд ні — 27—30.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkach@zviazda.by



(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
На «ўзбра ен ні» Ге на дзя 

Ан то на ва кам байн «Па лес-
се». На ву лі цы спя ко та, але 
ўнут ры ма шы ны на ват ха-
лад на ва та. Ра та вац ца ад пе-
ра грэ ву да па ма гае кан ды цы-
я нер. «Ма шы на зроб ле на ў 
ад па вед нас ці з па жа дан ня мі 
тых, хто на ёй пра цуе», — 
усмі ха ец ца су раз моў ца.

Зар пла та кам бай не ра-ра-
та валь ні ка за ле жыць ад на-
ма ло ту. Ге надзь на ма ла ціў 
1300 тон збож жа, і па гас па-
дар цы гэ та са мы леп шы вы-
нік. (А ле тась Ан то наў быў па 
жні ву дру гі ў ра ё не.)

Гэ тыя рэ кор ды да юц ца 
не так прос та, ча са мі ў пяць 
га дзін ра ні цы пры хо дзі ла ся 
быць на на гах. Лёг кі пе ра кус 
і ў ма шы ну — ад до ма да гас-
па дар кі яшчэ 15 кі ла мет раў. 
Але ра та валь ні кі — лю дзі вы-
нос лі выя, уся ля кія вы пра ба-
ван ні пра хо дзі лі. А для гас па-
дар кі та кі ра бот нік зна ход ка. 
Ён і на па лет ках пад ну ма рам 
адзін, і па па жар най бяс пе цы 
мо жа слуш ную па ра ду даць. 
Ва да, вог не ту шы це лі — усё 
па він на быць пад ру кой. Сам 
кам байн ачы шча ны ад смец-
ця, пад шып ні кі зма за ны. 
Лепш па пя рэ дзіць над звы-
чай нае зда рэн не, чым пас ля 
з ім зма гац ца.

Апош нія гек та ры збож жа 
бы лі зжа ты ў «Пры воль ным 
аг ра» на мі ну лым тыд ні. Убі-

раць пры хо дзі ла ся ўсё — 
яч мень, пша ні цу, тры ці ка ле. 
Ця пер кам бай ны пе ра ары ен-
та ва ны на да па мо гу на сель-
ніц тву.

У Воль гі Ка нан ко вай з 
Ган ча роў кі ў гас па дар цы 
ёсць і па рсю чок, і ка роў ка, 
і птуш ка. Вось яна і па пра сі-
ла зжаць 30 со так тры ці ка ле. 
Для яе, ра бот ні цы гас па дар-
кі, сот ка каш туе 30 ка пе ек.

Ма рыя Іва наў на з гэ тай жа 
вёс кі звяр та ец ца па да па мо-
гу ў гас па дар ку не ўпер шы-
ню. Для пен сі я не раў та кія ж 
рас цэн кі, як і для сва іх ра бот-
ні каў. Жан чы на за да во ле на і 
якас цю пра цы. Хлоп цы ве да-
юць сваю спра ву, ро бяць яе 
хут ка і аку рат на.

Час на га дзін ні ку блі зіц ца 
да абе ду. Пра ве даць баць ку 
за ві таў 15-га до вы сын Ан то-
на ва — Мі кі та. Яму вель мі 
хо чац ца па на зі раць, як ён 
пра цуе. У хлоп ца з дзя цін-
ства ці ка васць да тэх ні кі, 
збі ра ец ца пас ля шко лы іс ці 
ў тэх ніч ную ВНУ.

Хут ка ра та валь нік змо жа 
ўздых нуць з па лёг кай і не-
каль кі дзён па быць з сям' ёй. 
А то 4-га до вая дач ка па ча-
ла ўжо су ма ваць без та ты. 
У пла нах — з'ез дзіць у заа-
парк, на лі нію Ста лі на.

Да рэ чы, Ге надзь Ан то наў 
не адзі ны ад ра та валь ні каў 
да па ма гае на рых тоў ваць 
ура джай. Мі ка лай Ла ба чоў 
так са ма ў ад па чын ку і так-

са ма пра вёў яго на пе ра да-
вой жні ва. Яго пра цоў ныя 
ру кі бы лі за па тра ба ва ны ў 
гас па дар цы «Жа ле зен скі 
аг ра», дзе Мі ка лай зай маў-
ся ад воз кай збож жа. Слаў-
га рад скім аг ра гас па дар кам 
да па ма гае не пер шы год, на-
ват быў ад ной чы па моч ні кам 
кам бай не ра ў свай го ка ле гі 
Ге на дзя Ан то на ва. Вось і сё-
лет ні «ад па чы нак» пра ля цеў 
не пры кмет на. А сё май ра ні-
цы пры хо дзі ла ся быць на ма-
шын ным два ры, а да до му па-
куль да бя рэш ся, ужо цём на. 
Але на цяж кас ці ра бо ты, як і 
яго та ва рыш па служ бе, не 
на ра кае. Маў ляў, нар маль-
ная пра цоў ная аб ста ноў ка. 
Хоць і не ха вае, што ў спя кот-
ныя жні вень скія дні кі роў цам 
да во дзіц ца на ват скла да ней, 
чым кам бай не рам. Бо ў ка бі-
не кам бай на ёсць кан ды цы-
я нер, а ў гру за ві ку яго ня ма. 
І ка лі на ву лі цы вы шэй за 30 
градусаў, унут ры ма шы ны 
са праўд ная па рыл ка.

— Мы лю дзі звык лыя, — 
па ціс кае пля чы ма Мі ка лай 
Ла ба чоў. — Ад кры ваю фор-
тач кі, п'ю ва ду, тым і ра ту ю ся 
ад спя ко ты.

Збож жа Мі ка лай ва зіў на 
збож жа ток у Ла па ці чы, да 
якіх ка ля 15 кі ла мет раў. Пе-
ра рыў толь кі на абед. Паў га-
дзі ны ад па чыў і зноў за руль. 
Ад коль кас ці рэй саў за ле жаў 
і за ро бак. А гро шы для сям'і 

не ліш нія. Уліч ва ю чы, што 
ста рэй шая дач ка сё ле та па-
сту пі ла ў го мель скую ВНУ. 
Ды і дру гую дач ку трэ ба да 
шко лы пад рых та ваць.

— Для нас вя лі кі го нар, 
што на шы ра бот ні кі так са-
ма зра бі лі ўнё сак у агуль ны 
дзяр жаў ны ка ра вай, — ка-
жа на мес нік на чаль ні ка па 
ідэа ла гіч най ра бо це і кад-
ра вым за бес пя чэн ні Слаў-
га рад ска га ад дзе ла па над-
звы чай ных сі ту а цы ях Сяр-
гей ПА ДА ЧАН КА. — І тое, 
што яны пры свя ці лі свой ад-
па чы нак та кой важ най спра-
ве, да стой на толь кі па ва гі. 
Ад ра зу бач на, што ў на шых 
ра дах слу жаць лю дзі сур' ёз-
ныя і дыс цып лі на ва ныя. Ну 
а нам бы ло больш спа кой на 
за ход жні ва, бо на шы прад-
стаў ні кі — лю дзі во пыт ныя, і 
як спе цы я ліс ты маг лі неш та 
пад ка заць па су праць па жар-
най бяс пе цы кі раў ніц тву гас-
па дар кі, а та ва ры шам па жні-
ве на га даць пра пяр віч ныя 
срод кі па жа ра ту шэн ня.

Да рэ чы, па звест ках Ма-
гі лёў ска га аб лас но га ўпраў-
лен ня МНС, удзел у жні ве-
2017 пры ня ло 14 ча ла век, 
з якіх шэсць пра ца ва лі кам-
бай не ра мі, чатыры — па-
моч ні ка мі, адзін — кі роў цам 
і тры — на зер несу шыль ных 
комп лек сах.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 
zigulya@zviazda.by

РА ТА ВАЛЬ НІК МЯ НЯЕ ПРА ФЕ СІЮ

Мі кі ту ці ка ва, як пра цуе баць ка.

На па лет ках жні во скон чы ла ся, ця пер чар га за ага ро да мі.

Умоўныя абазначэнні:
 — Намалочана збожжа, тысяч тон;
 — Ураджайнасць, цэнтнераў з гектара;
 — Сабрана збожжавых 

            і зернебабовых культур, 
      у працэнтах да плана.
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Су пра цоў ні ка мі 7-га ўпраў лен ня па Ві цеб скай воб лас ці 

ГУ БА ЗіК МУС Бе ла ру сі за тры ма ны жы ха ры Ві цеб ска, 

якія па да зра юц ца ў вы кра дан ні ча ла ве ка.

Як па ве да мі лі ў МУС, бы ла атры ма на апе ра тыў ная ін-
фар ма цыя аб тым, што 24-га до ва га ме не джа ра ад на го з 
пры ват ных прад пры ем стваў аб лас но га цэнт ра збі лі, вы вез лі 
ў дач ны па сё лак і ўтрым лі ва лі там. У хо дзе дэ та лё вай пра-
пра цоў кі ін фар ма цыі апе ра тыў ні кі ўста на ві лі ах вя ру зла-
чын ства, а так са ма ко ла асоб, да яго да тыч ных. Так са ма 
бы ла са бра на не аб ход ная до каз ная ба за для прад' яў лен ня 
аб ві на вач ван ня.

Па пя рэд не ўста ноў ле на, што гру па жы ха роў Ві цеб ска, 
двое з якіх ра ней су дзі мыя, да мо ві лі ся аб су стрэ чы з па-
цяр пе лым. Яны збі лі яго, пры чы ніў шы ця лес ныя па шко-
джан ні, гвал тоў на па са дзі лі ў аў та ма біль і вы вез лі на да чу 

да сва я ка ад на го з фі гу ран таў спра вы, дзе і ўтрым лі ва лі 
не ка то ры час.

Атры маў шы ўсе не аб ход ныя до ка зы зла чын най дзей нас ці 
гру пы, апе ра тыў ні ка мі бы ло пры ня та ра шэн не аб яе за тры-
ман ні. Двое па да зра ва ных, якія вяр та лі ся з тэ ры то рыі Ра-
сій скай Фе дэ ра цыі, бы лі за тры ма ны на Во ра наў скім каль цы 
на ўез дзе ў Ві цебск. Яшчэ трое ад на ча со ва ла ка лі за ва ны на 
тэ ры то рыі го ра да.

У хо дзе во быс ку па мес цы жы хар ства фі гу ран таў вы яў-
ле ны на руч ні кі і тры піс та ле ты, аб ба я вых улас ці вас цях якіх 
зро біць вы сно ву пры зна ча ная экс пер ты за.

За ве дзе на кры мі наль ная спра ва па п. 6 (гру пай асоб па 
па пя рэд няй змо ве) ч. 2. арт. 182 КК Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
«Вы кра дан не ча ла ве ка».

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



На слы хуНа слы ху   Вы кра лі... ме не джа ра прад пры ем ства

ПРЭЗІДЫУМ 
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ 

АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ

ў адпаведнасці з пунктамі 28 і 29 Статута НАН Беларусі паведамляе аб 
правядзенні выбараў членаў Акадэміі навук 16 лістапада 2017 г. і наяўнасці 
вакансій правадзейных членаў (акадэмікаў) і членаў-карэспандэнтаў На-
цыянальнай акадэміі навук Беларусі па наступных спецыяльнасцях:

Спецыяльнасць
Колькасць вакансій 

акадэмікаў
членаў-
карэс-

пандэнтаў

Аддзяленне фізікі, матэматыкі і інфарматыкі

Інфармацыйныя тэхналогіі 1 1
Оптыка 1 -
Вылічальная матэматыка - 1
Квантавая оптыка - 1
Лазерныя тэхналогіі - 1

Аддзяленне фізіка-тэхнічных навук

Матэрыялазнаўства 2 1
Абаронныя тэхналогіі - 1
Машынабудаванне - 2
Прыборабудаванне - 1
Энергаэфектыўныя тэхналогіі - 1

Аддзяленне хіміі і навук аб Зямлі

Біяарганічная хімія 1 1
Геалогія - 1
Геаэкалогія - 1
Калоідная хімія - 1

Аддзяленне біялагічных навук

Геноміка раслін 1 -
Мікробная біятэхналогія 1 -
Біяфізіка - 1
Генетыка - 1
Лесазнаўства - 1
Экалогія раслін - 1

Аддзяленне медыцынскіх навук

Нейрафізіялогія 1 -
Траўматалогія і артапедыя 1 -
Лазерная тэрапія - 1
Неадкладная кардыялогія - 1
Трансплантацыя органаў - 1
Фтызіяпульманалогія - 1
Хірургія - 1

Аддзяленне гуманітарных навук і мастацтваў

Беларуская мова 1 -
Гісторыя Беларусі 1 -
Археалогія - 1
Культуралогія - 1
Педагогіка - 1
Права - 1

Аддзяленне аграрных навук

Аграпрамысловыя тэхналогіі 2 -
Агульнае земляробства - 1
Прамысловыя тэхналогіі ў жывёлагадоўлі - 1
Селекцыя і развядзенне сельскагаспадар-
чых жывёл

- 1

Селекцыя і насенняводства сельскагаспа-
дарчых раслін

- 1

Правадзейнымі членамі (акадэмікамі) і членамі-карэспандэнтамі 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі могуць быць абраны вядомыя 
вучоныя – грамадзяне Рэспублікі Беларусь,  якія зарэкамендавалі сябе 
значнымі навуковымі і практычнымі дасягненнямі ў сваіх галінах, маюць 
міжнародны аўтарытэт і сфарміравалі навуковыя школы.

Права вылучэння кандыдатаў у правадзейныя члены (акадэмікі) і 
члены-карэспандэнты па аб’яўленых спецыяльнасцях маюць навуко-
выя арганізацыі, установы Рэспублікі Беларусь, якія забяспечваюць 
атрыманне вышэйшай адукацыі,   правадзейныя члены (акадэмікі) па 
напрамках сваёй навуковай дзейнасці. Члены-карэспандэнты маюць 
права вылучаць кандыдатаў у члены-карэспандэнты.

Вылучэнне кандыдатаў навуковымі арганізацыямі і ўстановамі, якія 
забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі, праводзіцца на пасяд-
жэннях вучоных (навукова-тэхнічных) саветаў шляхам тайнага галаса-
вання простай большасцю галасоў ад агульнай колькасці іх членаў.

Пісьмовае паведамленне аб вылучаных кандыдатах у правадзейныя 
члены (акадэмікі) і члены-карэспандэнты з адпаведнай матывіроўкай, 
а таксама сфарміраваныя ў 2-х экзэмплярах асабістыя справы на пра-
цягу месяца са дня публікацыі паведамлення аб правядзенні выбараў 
прадстаўляюцца ва галоўнае ўпраўленне кадраў і кадравай палітыкі апара-
ту НАН Беларусі на папяровым і электронным носьбітах па адрасе: 220072, 
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 66, Прэзідыум НАН Беларусі, пакой 316а.

Даведкі аб спісе неабходных дакументаў для фарміравання асабістых 
спраў кандыдатаў можна атрымаць на сайце НАН Беларусі, у аддзялен-
нях навук і галоўным ўпраўленні кадраў і кадравай палітыкі апарату НАН 
Беларусі па тэл.: 284 26 26, 284 26 03, 284 14 38, 284 28 26.

Старшыня Прэзідыума 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі                      У. Р. Гусакоў

Галоўны вучоны сакратар 
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі                      А. У. Кільчэўскі У
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ЗА ВЯР ШАЛЬ НЫЯ КРО КІ
Аг ра рыі імк лі ва на блі жа юц ца да за вяр шэн ня ўбор кі хле ба 

з па лёў. Па апе ра тыў най ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства сель-

скай гас па дар кі і хар ча ван ня ў кра і не са бра на 6976,1 ты-

ся чы тон збож жа вых і зер не ба бо вых куль тур з 90,1% 

пло шчаў. Ся рэд няя ўра джай насць скла ла 35,8 ц/га.

Па ўбор цы ўра джаю лі дзі руе Мін ская воб ласць з вы ні кам у 
1769,3 ты ся чы тон. На дру гім мес цы — гас па дар кі Гро дзен скай 
воб лас ці, дзе са бра лі 1270,6 ты ся чы тон, на трэ цім — Брэст чы-
на, дзе на ма лот збож жа склаў 1224,5 ты ся чы тон. Най боль шая 
ўра джай насць на Гро дзен шчы не — 43,5 ц/га. Пер шы мі за вяр шы-
лі ўбо рач ную кам па нію брэсц кія аг ра рыі. У ка мі тэ це па сель скай 
гас па дар цы і хар ча ван ні Ві цеб ска га абл вы кан ка ма ад зна чы лі, 
што ўра джай насць іль но трас ты ў Ві цеб скай воб лас ці на 21% 
пе ра ўзы хо дзіць ле таш нюю. Па вод ле апе ра тыў най ін фар ма цыі 
на ра ні цу 21 жніў ня, у рэ гі ё не лён вы це раб ле ны з 69% пло шчаў. 
Са бра на 318 тон на сен ня пры ся рэд няй ура джай нас ці 3,5 ц/га. 
На рых та ва на 1,7 ты ся чы тон іль но трас ты, ся рэд ні ну мар сы ра-
ві ны — 1. Ура джай насць іль но трас ты скла ла 34 ц/га. Пра цяг ва-
ец ца сяў ба азі ма га рап су. Гэ тыя ра бо ты вы ка на ны на 65,7%.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. krуzhеvісh@zvіаzdа.bу


