
26 лістапада 2019 г. 3СЁННЯ

Пе рад гіс то рыя гэ тай па-

дзеі на ступ ная. На ад ным з 

пры ёмаў гра ма дзян да Іга ра 

Ула дзі мі ра ві ча звяр ну ла ся 

ма ці, якая мае дзі ця-ін ва лі-

да. Жан чы на па скар дзі ла ся, 

што ма шы на, якая пад во зіць 

вы ха ван цаў да цэнт ра, час та 

вы хо дзіць са строю.

— Мы вы ву чы лі сі ту а цыю, 

я даў да ру чэн не на чаль ні ку 

ДАІ Мін скай воб лас ці вы-

свет ліць, коль кі га доў гэ тай 

ма шы не, які ў яе пра бег, 

як час та яна ста но віц ца на 

ра монт. Пра ана лі за ваў шы 

ўсе па ра мет ры, зра зу ме-

лі, што праб ле ма са праў ды 

ёсць, аў то бус тэх ніч на зно-

ша ны, — рас ка заў Ігар Яў-

се еў. — Мной і стар шы нёй 

Мі набл вы кан ка ма Ана то лем 

Іса чан кам бы ло пры ня тае 

ра шэн не аб не аб ход нас ці 

на быць но вую ма шы ну.

Мік ра аў то бус аб ста ля-

ва ны спе цы яль ным пры ста-

са ван нем для за ма ца ван ня 

ін ва лід най ка ляс кі, элект-

рыч ным пан ду сам-пад' ём ні-

кам, ся дзен ня мі з ра мя ня мі 

бяс пе кі, мес цам для су пра-

ва джа ю ча га пе да го га, кан-

ды цы я не рам. А тэ ле ві зар 

зро біць па езд ку ма лень кіх 

па са жы раў больш ці ка вай і 

за хап ляль най.

— Я ду маю, ця пер у дзя-

цей і іх баць коў бу дзе праб-

лем на мно га менш. Я ра ды, 

што ў нас усё атры ма ла ся. 

Сён ня, на ве даў шы ваш го-

рад, яшчэ раз упэў ніў ся, што 

жы ха ры яго лю бяць, — пры-

ем на пра ехац ца па чыс тых 

пры го жых ву лі цах. Аб мер-

ка ва лі мы са стар шы нёй 

рай вы кан ка ма і не ка то рыя 

ін шыя ас пек ты раз віц ця го-

ра да і ра ё на. У пры ват нас ці, 

у рай цэнт ры ня ма ба сей на, 

жы ха рам да во дзіц ца ез дзіць 

у Стоўб цы. Бу дзем ду маць 

над ра шэн нем, — рэ зю ма-

ваў Ігар Яў се еў.

— Мы раз гле дзім пы тан-

не, каб на гэ тай ма шы не 

дзе ці з'ез дзі лі ў рэ зі дэн цыю 

Дзе да Ма ро за ў Бе ла веж-

скую пу шчу. Да вай це зро-

бім для вы ха ван цаў цэнт ра 

та кі на ва год ні па да ру нак, — 

звяр нуў ся ён да на чаль ні ка 

ўпраў лен ня аду ка цыі Мі н-

абл вы кан ка ма Тац ця ны 

Апра ніч. — Я са свай го бо ку 

бу ду ха дай ні чаць, ду маю, 

гро шы зной дзем.

— Мы ўпэў не ны, што но-

вы аў то бус знач на па леп-

шыць якасць на ву чан ня і 

са цы яль най рэ абі лі та цыі 

дзя цей. А на шы ўза е ма ад-

но сі ны з усі мі суб' ек та мі аду-

ка цый на га пра цэ су вый дуць 

на но вы ўзро вень, — сцвяр-

джае ды рэк тар цэнт ра 

Ма ры на ПАЎ ЛО ВІЧ. — Но-

вы транс парт да зво ліць ар-

га ні за ваць бес пе ра бой ную 

да стаў ку дзя цей. Уся го ж у 

кла се адзі нац цаць вы ха ван-

цаў, ча ты ры з іх атрым лі ва-

юць спе цы яль ную аду ка цыю 

до ма, се мя рых во зім у цэнтр 

з роз ных на се ле ных пунк таў 

ра ё на. Акра мя та го, на шы 

вы ха ван цы змо гуць ця пер 

на вед ваць сва іх ра вес ні каў 

з Дзяр жын ска, Клец ка, Ка-

пы ля, Ня сві жа, з які мі сяб-

ру юць, пра вод зяць роз ныя 

ме ра пры ем ствы, кон кур сы, 

спа бор ніц твы.

Да  рэ  чы ,  ус та  но  ве 

26 каст рыч ні ка споў ні ла ся 

20 га доў з дня за сна ван ня. 

Так што ў пе да го гаў і вы ха-

ван цаў двай ное свя та.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Фо та Бел ТА.

НО ВЫ АЎ ТО БУС — 
НО ВЫЯ МАГ ЧЫ МАС ЦІ

На двор'е

ВОСЬ І СНЕГ НА ГА ЛА ВУ
А ў пят ні цу — з плю сам

У па чат ку тыд ня ўмо вы на двор'я ў на шай кра і не бу дзе 

вы зна чаць за ход няя пе ры фе рыя ан ты цык ло ну з цэнт-

рам над ся рэд няй Вол гай, а ра зам з гэ тым за ха ва ец ца 

ха лод нае без іс тот ных апад каў на двор'е. 

А ў ся рэ дзі не тыд ня на двор'е пач не мя няц ца, і тэ ры то рыя 

кра і ны апы нец ца пад уплы вам ат мас фер ных фран тоў і цёп лых 

па вет ра ных мас, якія па сту па юць з За ход няй Еў ро пы. Тэм пе-

ра тур ны фон пач не па вы шац ца, ча ка юц ца апад кі ў вы гля дзе 

даж джу і мок ра га сне гу, мес ца мі ту ман і сла быя га ла лёд ныя 

з'я вы, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра 

гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю 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.

Заўт ра ў се ра ду ў асоб ных ра ё нах Бе ла ру сі ча ка юц ца не-

вя лі кія ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га сне гу і 

даж джу. Амаль паў сюд на сла бы ту ман і га ла лёд. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 8 гра ду саў па ўсхо дзе да плюс 

1 гра ду са па паў днё вым за ха дзе кра і ны, удзень — ад мі нус 2 

гра ду саў да 5 цяп ла. Так са ма мок ры снег з даж джом ча ка ец ца 

і ў чац вер. Іх пры ня суць да нас ат мас фер ныя фран ты ўна чы ў

асоб ныя ра ё ны, а ўдзень — на боль шую част ку тэ ры то рыі кра і -

ны. Мес ца мі маг чы мыя сла бы ту ман і га ла лёд. Тэм пе ра ту ра

па вет ра ўна чы — ад ну ля да мі нус 6 гра ду саў, а ўдзень — 

ад мі нус 2 да 4 цяп ла. Па паў днё вым за ха дзе кра і ны ўна чы 

бу дзе 1—3 цяп ла, удзень — ад плюс 5 да плюс 7 гра ду саў. 

У пят ні цу ча со ва па цяп лее. У гэ ты дзень на боль шай част цы 

тэ ры то рыі прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, уна чы і ра ні цай 

па паў ноч ным ус хо дзе ча ка юц ца дождж, мок ры снег і сла бы 

га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра на пра ця гу су так скла дзе ад 

ну ля да плюс 5 гра ду саў, толь кі ўна чы па паў ноч ным ус хо дзе 

пры пра яс нен нях па ні зіц ца да мі нус 3 гра ду саў. Ра зам з тым 

удзень па паў днё вым за ха дзе кра і ны бу дзе 6—8 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 

су бо ту на боль шай част цы Бе ла ру сі прой дуць ка рот ка ча со-

выя апад кі ў вы гля дзе даж джу, які бу дзе пе ра хо дзіць у мок-

ры снег. Уна чы і ра ні цай у асоб ных ра ё нах маг чы мы ту ман, 

удзень ча ка ец ца па ры віс ты ве цер. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

удзень — ад мі нус 1 гра ду са па паў ноч ным за ха дзе кра і ны 

да плюс 5 гра ду саў па паў днё вым ус хо дзе.

Сяр гей КУР КАЧ.

Шчы ры па да ру нак

Па моч нік Прэ зі дэн та — ін спек тар па Мін скай воб-

лас ці Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ ва ўра чыс тай аб ста ноў цы ўру-

чыў клю чы ад но ва га мік ра аў то бу са «ГА Зель» 

Уз дзен ска му ра ён на му цэнт ру ка рэк цый на-раз ві ва ю-

ча га на ву чан ня і рэ абі лі та цыі для пе ра воз кі дзя цей 

з асаб лі вас ця мі раз віц ця. Ма шы на куп ле на за кошт 

ра ён на га і аб лас но га бюд жэ таў.

Па да ру нак цэнт ру — мік ра аў то бус.

Па моч нік Прэ зі дэн та Ігар ЯЎ СЕ ЕЎ
і ды рэк тар цэнт ра Ма ры на ПАЎ ЛО ВІЧ.

К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БелВитунифарм»

Внеочередное собрание акционеров состоится 17 декабря 2019 года в 
12.00 по адресу: Витебская область, Витебский район, д. Должа, ул. Совет-
ская, д. 26А, актовый зал. Регистрация участников будет осуществляться 
по указанному выше адресу, время регистрации участников собрания 
пройдет в день проведения собрания с 9.00 до 11.45. Для регистрации при 
себе иметь следующие документы: акционеру Общества – паспорт, пред-
ставителю акционера – паспорт и доверенность. Список лиц, имеющих 
право на участие в собрании акционеров, составлен на основании реестра 
владельцев ценных бумаг, сформированного на 1 декабря 2019 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ

Формулировка вопроса повестки дня

1
О создании дочернего торгового унитарного предприятия Общества 
на территории Российской Федерации

2
Об участии в обществе с ограниченной ответственностью на терри-
тории Республики Казахстан

3 О создании филиала Общества в г. Минске Республика Беларусь

4 О внесении изменений и дополнений в устав Общества

С материалами внеочередного собрания можно ознакомиться в рабочие 
дни (понедельник – пятница), начиная с 2 декабря 2019 г., по месту на-
хождения Общества в кабинете начальника отдела правовой и кадровой 
работы с 08.00 до 16.00.

Наблюдательный совет ОАО «БелВитунифарм». Тел. 8 0212 209390. 

УНП 811001710

Па па Рым скі су стрэў ся ў То кіа 
з ім пе ра та рам Япо ніі

Па па Рым скі 

Фран цыск, які зна-

хо дзіц ца з ві зі там 

у Япо ніі, су стрэў ся 

ў па ня дзе лак у То-

кіа з ім пе ра та рам 

Япо ніі На ру хі та, 

пе рад ае тэ ле ка нал NHK.

Япон скі ім пе ра тар, адзе ты ў чор ны 

еў ра пей скі гар ні тур з галь шту кам, вый-

шаў да ма шы ны су стрэць пан ты фі ка, 

які пры быў у па лац, а пас ля за кан чэн ня 

су стрэ чы пра во дзіў яго да аў та ма бі ля. 

На ру хі та стаў ім пе ра та рам Япо ніі 1 мая 

гэ та га го да, пас ля та го, як яго баць ка 

Акі хі та пе ра даў яму трон у спад чы ну. 

Ра ней Фран цыск вы сту піў з пра мо вай 

у На га са кі і за клі каў свет ад мо віц ца ад 

ядзер най зброі. Пас ля На га са кі ён на-

кі ра ваў ся ў Хі ра сі му, на якую ўпер шы-

ню ў све це ў 1945 го дзе бы ла скі ну тая 

ядзер ная бом ба. Гэ та пер шае на вед ван-

не Фран цыс кам Кра і ны ўзы хо дзя ча га 

сон ца, па пя рэд ні ві зіт кі раў ні ка ка та ліц-

кай царк вы ў Япо нію ад быў ся 38 га доў 

та му.

Ча со вы прэ зі дэнт Ба лі віі 
пад пі са ла за кон 
аб усе агуль ных вы ба рах

Ча со вы прэ зі-

дэнт Ба лі віі Жа нін 

Ань ес пад пі са ла 

за кон аб усе агуль-

ных вы ба рах, пры-

ня ты на пя рэ дад ні 

абедз вю ма па ла та-

мі пар ла мен та кра і ны, які ад мя няе вы-

ні кі каст рыч ніц кіх вы ба раў і вы зна чае 

па ра дак і тэр мі ны пра вя дзен ня но вых. 

«З-за гэ та га за ко на мы вый шлі на ву-

лі цы», — за яві ла пад час вы ступ лен ня 

ў па ла цы Ке ма да па лі тык, сло вы якой 

пры во дзіць Ба лі вій скае ін фар ма цый нае 

агенц тва. Мак сі маль ны тэр мін, вы зна-

ча ны за ко нам для пра вя дзен ня но вых 

прэ зі дэнц кіх вы ба раў у Ба лі віі, скла дае 

140 дзён: 20 дзён дэ пу та ты ад вя лі на 

вы ба ры вяр хоў най ка ле гіі Вы шэй ша га 

вы бар ча га су да і да дат ко выя 120 — на 

ар га ні за цыю і пра вя дзен не га ла са ван -

ня, якое па він на прай сці не паз ней 

за 12 кра са ві ка. У тлу ма чэн ні да за-

ко на пра ек та, апуб лі ка ва ным се на там 

Ба лі віі, га во рыц ца, што ён за ба ра няе 

вы стаў ляць свае кан ды да ту ры на вы-

ба рах асо бам, якія ра ней зай ма лі гэ тую 

па са ду два тэр мі ны за пар. Та кім чы нам, 

ста но віц ца юры дыч на не маг чы мым уд-

зел у ма ю чых ад быц ца вы ба рах экс-

прэ зі дэн та кра і ны Эва Ма ра ле са.

Гра ма дзя нін Ма лай зіі па ве ша ны 
ў Сін га пу ры за спро бу ўво зу
16 гра маў нар ко ты каў

У Сін га пу ры пры ве дзе ны ў вы ка нан-

не смя рот ны пры суд, вы не се ны гра ма-

дзя ні ну Ма лай зіі за кант ра бан ду нар ко-

ты каў. Муж чы ну су дзі лі пас ля та го, як 

у яго кан фіс ка ва лі 16,56 гра ма ге ра і ну. 

36-га до ва га Абд Холм Абд Ха лі ма па-

ка ра лі смер цю праз па ве шан не ў га-

лоў най тур ме «Чанг», пі ша Thе Stаr. 

Ін ша зе мец быў арыш та ва ны на гра ні цы, 

на су ха пут ным па гра ніч ным пе ра хо дзе, 

у са ка ві ку 2017 го да. Апош няе пра шэн-

не аб па мі ла ван ні бы ло ад хі ле на сін-

га пур скім су дом у лі пе ні гэ та га го да. 

На гэ тым тыд ні мі ністр у дэ парт амен це 

прэм' ер-мі ніст ра Ма лай зіі па пы тан нях 

юрыс пру дэн цыі Лі Ву Кі ёнг на кі ра ваў 

ула дам Сін га пу ра но ту з прось бай пе ра-

гле дзець гэ тае ра шэн не, ад нак зва рот 

за стаў ся без ад ка зу. Па мі ла ваць Ха лі ма 

бес па спя хо ва пра сіў і мі ністр юс ты цыі 

Ма лай зіі. Не за кон ны аба рот нар ко ты каў 

з'яў ля ец ца ад ным з най ця жэй шых зла-

чын стваў у Сін га пу ры, ад зна чае ТАСС. 

Па вод ле мяс цо ва га за ка на даў ства, най-

вы шэй шая ме ра па ка ран ня па гра жае за 

за хоў ван не, транс пар та ван не 15 гра маў 

ге ра і ну або 30 гра маў ка ка і ну.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ра бот ні кі Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць 
глы бо кае спа чу ван не вя ду ча му рэ дак та ру рэ дак цый-
на га ўпраў лен ня Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў 
Ксюк Ва лян ці не Ле а ні даў не ў су вя зі з на пат каў шым яе 
вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

Ну і ну!

Па са жыр 
цяг ні ка па біў ся 

з ка сі рам
І пагражаў нажом мі лі цыянеру

Удзень у Жа бін каў скі РА УС 

па сту пі ла па ве дам лен не: 

у элект рыч цы Брэст — Ба ра-

на ві чы п'я ны муж чы на збі-

вае бі лет на га ка сі ра.

Кан флікт за вя заў ся пас ля та-

го, як 45-га до вы па са жыр ад мо-

віў ся аплач ваць пра езд. Слоў-

ная свар ка скон чы ла ся бой кай, 

пас ля якой без бі лет нік вый шаў 

на стан цыі Жа бін ка. Апе ра тыў-

ні кі Брэсц ка га АУС на транс пар-

це ўста на ві лі асо бу па са жы ра і 

ўве ча ры та го ж дня пры еха лі да 

яго да до му для ўдак лад нен ня 

аб ста він та го, што ад бы ло ся.

Ка лі пра ва ахоў ні кі зай шлі ў 

ква тэ ру, гас па дар па чаў іх аб-

ра жаць, а за тым сха піў ся за 

ку хон ны нож. Сы шчык да стаў 

та бель ную зброю і па пя рэ дзіў 

пра на мер яе вы ка рыс таць. Гэ та 

спы ні ла муж чы ну, ён рас ка яў ся 

ў зроб ле ным і рас ка заў пад ра-

бяз нас ці та го, што ад бы ло ся ў 

цяг ні ку. Ця пер пра во дзіц ца пра-

вер ка па фак це гвал ту аль бо 

па гро зы яго пры мя нен ня ў да-

чы нен ні да служ бо вай асо бы, 

а так са ма па фак це гвал ту аль-

бо па гро зы яго пры мя нен ня ў 

да чы нен ні да су пра цоў ні ка ор-

га наў унут ра ных спраў.

Вя до ма, што без бі лет нік ужо 

трап ляў у по ле зро ку су пра цоў-

ні каў мі лі цыі і не ад на ра зо ва 

пры цяг ваў ся да ад мі ніст ра цый-

най ад каз нас ці за дроб ны кра-

дзеж, з'яў лен не ў гра мад скім 

мес цы ў ста не ал ка голь на га 

ап'я нен ня і па ру шэн не ПДР.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«АЛЕ СІ» — 95!
Сён ня ча со піс «Але ся», які выходзіць у на шым Вы-

да вец кім до ме «Звяз да», ад зна чае 95-год дзе вы ха-

ду пер ша га ну ма ра. Ра шэн не аб ства рэн ні ме на ві та 

жа но ча га ча со пі са бы ло пры ня та на І Усе бе ла рус кім 

з'ез дзе ра бот ніц і ся ля нак у са ка ві ку 1924 го да. Ча со-

піс, які не каль кі дзе ся ці год дзяў на сіў наз ву «Ра бот-

ні ца і ся лян ка», быў па пу ляр ны і лю бі мы не толь кі ў 

Бе ла ру сі, але і ў ін шых са юз ных рэс пуб лі ках.

Са слаў ным юбі ле ем вы дан не па він ша ваў Прэ зі дэнт 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што за га ды іс на ван ня 

ча со піс не каль кі ра зоў мя няў наз ву, але не стра ціў сва ёй 

сут нас ці. Як і дзе ся ці год дзі та му, ён па спя хо ва спры яе па-

ляп шэн ню ста но ві шча жан чын у гра мад стве, па каз вае іх як 

ак тыў ных удзель ніц па лі тыч на га, са цы яль на га і куль тур на га 

жыц ця кра і ны.

«Не бу дзе пе ра боль шан нем ска заць, што «Але ся» сфар-

мі ра ва ла не каль кі па ка лен няў бе ла ру сак — энер гіч ных, 

аду ка ва ных і ад каз ных. Вы дан не і сён ня ро біць важ кі ўнё сак 

у ства рэн не свет ла га, вы са ка род на га воб ра за бе ла рус кай 

жан чы ны, вы ха ван не на шай мо ла дзі і па пу ля ры за цыю ся-

мей ных каш тоў нас цяў», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што твор чы ка лек тыў 

ча со пі са і на да лей бу дзе вер ны сва ім пра фе сій ным аба вяз-

кам і доб рым тра ды цы ям. Ён па жа даў аў та рам і чы та чам 

«Але сі» шчас ця, даб ра бы ту і да лей шых пос пе хаў на ка-

рысць род най Бе ла ру сі.


