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На двор'е

ЗІ МА ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 
З АД ЛІ ГІ

З се ра ды мок ры снег бу дзе 
па сту по ва пе ра хо дзіць у дождж

Ка лі ў пер шых чыс лах снеж ня ў кра і не тры маў ся 

сла бы ма роз, то ў ся рэ дзі не тыд ня на двор'е пач не 

мя няц ца. У гэ тыя дні 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 мок ра га сне гу, 

які пе ра хо дзіць у дождж, мес ца мі ту ман і га ла лёд, 

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 роды.

А на огул на гэ тым тыд ні ча ка ец ца ня ўстой лі вае на-

двор'е. У аў то рак удзень па паў днё вым ус хо дзе кра і ны 

снег, сла бая за ві ру ха. Мес ца мі га ла лёд, на асоб ных участ-

ках да рог га ла лё дзі ца. У се ра ду ўна чы мес ца мі, пе ра важ-

на па паў ноч на-за ход няй част цы Бе ла ру сі, ра ні цай і ўдзень 

на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дзе ка рот ка ча-

со вы мок ры снег, які бу дзе пе ра хо дзіць у дождж. Мес ца мі 

ту ман, га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра ў 

ноч на се ра ду бу дзе ад мі нус 2 да мі нус 8 гра ду саў ма ро зу, 

удзень ча ка ец ца ад мі нус 1 да 5 з плюсам.

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

сне гу і даж джу ча ка юц ца ў асоб ных ра ё нах у чац вер. 

Мес ца мі ту ман, сла бы га ла лёд. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў, а ўдзень 

бу дзе ад ну ля да 5 цяп ла. У пят ні цу ча ка ец ца без іс тот-

ных апад каў, толь кі ў асоб ных ра ё нах на паў ноч ным 

ус хо дзе кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя дождж і мок ры 

снег. Мес ца мі ту ман, уна чы і ра ні цай сла бы га ла лёд. 

У нач ны час тэм пе ра ту ра па вет ра бу дзе апус кац ца да 

мі нус 5 гра ду саў, удзень ча ка ец ца ад мі нус 1 гра ду са 

да 5 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Най леп шыя

З ГА НА РО ВАЙ 
АД ЗНА КАЙ

У кан цы мі ну ла га тыд ня ў Ма гі лё ве вы зна чы лі 

най леп шых участ ко вых ін спек та раў мі лі цыі 

і най леп шых участ ко вых ін спек та раў па спра вах 

не паў на лет ніх. Агляд-кон курс пра хо дзіць 

што год і тра ды цый на збі рае сем ка ман даў — 

з кож най воб лас ці і Мін ска. 42 ін спек та ры 

спа бор ні ча лі за пе ра мо гу на пра ця гу трох 

дзён. Вы пра ба ван няў бы ло шмат — стра я вая, 

аг ня вая, так ты ка-спе цы яль ная пад рых тоў ка, 

ара тар скае май стэр ства, іс пы ты па ме ды цын скай 

і фі зіч най пад рых тоў цы.

У ка манд ным за лі ку ся род ін спек та раў ІСН пер шае 

мес ца — у Гро дзен скай воб лас ці. У аса біс тым за лі ку пе ра-

мог стар шы ўчаст ко вы ін спек тар ІСН ад дзе ла ўнут ра ных 

спраў Ві цеб ска га рай вы кан ка ма Аляк сей Са ўчан ка. А най-

леп шым участ ко вым ін спек та рам мі лі цыі ста ла На стас ся 

Чуп рыс з Мін ска. Ста ліч ная ка ман да зда бы ла вік то рыю і 

ў ка манд най на мі на цыі. Пе ра мож цы атры ма лі клю чы ад 

но вых служ бо вых аў та ма бі ляў і сер ты фі кат на кам п'ю-

тар ную тэх ні ку.

На мес нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў — на чаль нік мі лі цыі 

гра мад скай бяс пе кі ге не рал-ма ёр мі лі цыі Мі ка лай Мель-

чан ка ўру чыў так са ма і дып ло мы прад стаў ні кам срод-

каў ма са вай ін фар ма цыі за най леп шую пуб лі ка цыю аб 

дзей нас ці ўчаст ко вых ін спек та раў мі лі цыі і ўчаст ко вых 

ін спек та раў па спра вах не паў на лет ніх. Ся род уз на га ро-

джа ных — вя ду чы рэ дак тар ад дзе ла кам п'ю тар ных сіс-

тэм і ін тэр нэт-вер сіі на ша га вы да вец ка га до ма Ка ця ры на 

Ахры мен ка. Він шу ем!

Ул. інф.

Но вы гра фік ру ху цяг ні коў на да-

ро гах кра ін Са друж нас ці і Бал тыі 

на 2019/2020 год пач не дзей ні чаць 

з 0.00 га дзін 8 снеж ня, у кра і нах 

За ход няй Еў ро пы — з 0.00 га дзін 

15 снеж ня.

Па тэ ры то рыі Бе ла ру сі гра фі кам 

пра ду гле джа на кур сі ра ван не 59 пар 

цяг ні коў між на род ных лі ній, 19 пар цяг-

ні коў між рэ гі я наль ных лі ній біз нес-кла-

са, 42 пар цяг ні коў між рэ гі я наль ных 

лі ній эка ном-кла са, 14 пар цяг ні коў 

рэ гі я наль ных лі ній біз нес-кла са, а так-

са ма 342 пар цяг ні коў рэ гі я наль ных 

лі ній эка ном-кла са і 33 пар цяг ні коў 

га рад скіх лі ній. Но вы гра фік скла дзе ны 

з улі кам па трэ бы ў пе ра воз ках у на зва-

ны пе ры яд, па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры 

ма гіст ра лі.

У між на род ных марш ру тах за ха ва-

ны па ме ры ру ху цяг ні коў на асноў ных 

па са жы раў тва раль ных на прам ках з 

Ра сі яй, Укра і най, Літ вой і Лат ві яй, Ка-

зах ста нам, Мал до вай і кра і на мі Еў ра-

са ю за.

Ва ўза е ма дзе ян ні з чы гу нач нымі 

ад мі ніст ра цы я мі Чэ хіі і Поль шчы з 

15 снеж ня па шы ра на марш рут ная сет-

ка пе ра са дач ных і ўзгод не ных цяг ні коў 

у зно сі нах Вар ша ва — Брэст — Мінск і 

ад кры ты но вы пе ра са дач ны марш рут 

Пра га — Вар ша ва — Брэст — Мінск.

Так, но вы цяг нік № 126 Вар ша ва — 

Брэст бу дзе ад праў ляц ца са стан-

цыі Вар ша ва-Цэнт раль ная ў 13.10 і 

пры бы ваць на стан цыю Брэст-Цэнт-

раль ны ў 19.10. Са стан цыі Брэст-

Цэнт раль ны цяг нік № 125 Брэст — 

Вар ша ва бу дзе ад праў ляц ца ў 19.56 

і пры бы ваць на стан цыю Вар ша ва 

ў 22.15. Для пе ра сад кі па са жы раў, 

якія на кі роў ва юц ца да стан цыі Мінск-

Па са жыр скі і на зад, пра ду гле джа на 

кур сі ра ван не ўзгод не на га цяг ні ка 

№ 726 Брэст — Мінск ад праў лен нем 

са стан цыі Брэст-Цэнт раль ны ў 20.00 

і пры быц цём на стан цыю Мінск-Па са-

жыр скі ў 23.25. Са стан цыі Мінск-Па-

са жыр скі цяг нік № 725 Мінск — Брэст 

бу дзе ад праў ляц ца ў 15.59 і пры бы-

ваць на стан цыю Брэст-Цэнт раль ны 

ў 19.01.

Но вы цяг нік № 136 Пра га — Вар-

ша ва — Брэст бу дзе ад праў ляц ца з 

Пра гі ў 10.23 пад № 115 і пры бы ваць 

на стан цыю Брэст-Цэнт раль ны ў 0.37. 

З Брэс та цяг нік № 137 бу дзе ад праў-

ляц ца ў 7.11 і пры бы ваць на стан цыю 

Пра га-Га лоў ная ў 17.39 пад № 114.

Цяг нік Пра га — Вар ша ва — Брэст 

бу дзе іс ці праз стан цыі Ост ра ва-Га лоў-

ная (Чэ хія), Ка та ві цэ, Вар ша ва-Цэнт-

раль ная, Ця рэс паль (Поль шча).

Для па са жы раў цяг ні коў № 136/137 

Пра га — Вар ша ва — Брэст пра ду-

гле джа на маг чы масць пе ра сад кі на 

стан цыі Брэст-Цэнт раль ны на цяг нік 

№ 96 Брэст — Маск ва і з цяг ні ка № 27 

Маск ва — Брэст. Цяг нік № 96 Брэст — 

Маск ва бу дзе ад праў ляц ца са стан цыі 

Брэст-Цэнт раль ны ў 1.10 і пры бы ваць 

на стан цыю Мінск-Па са жыр скі ў 6.18. 

Са стан цыі Мінск-Па са жыр скі цяг нік 

№ 27 бу дзе ад праў ляц ца ў 0.30 і пры-

бы ваць на стан цыю Брэст-Цэнт раль ны 

ў 5.47. У са ста ве цяг ні коў № 136/137 

Пра га — Вар ша ва — Брэст так са ма 

пра ду гле джа ны што дзён ныя бес пе ра-

са дач ныя ва го ны Маск ва — Пра га.

Цяг ні кі № 126/125 і № 136/137 бу-

дуць аб слу гоў вац ца ва го на мі ла ка ма-

тыў най ця гі.

Так са ма з уво дам но ва га гра фі ка 

ру ху цяг ні коў на 2019/2020 год ап ты-

мі за ва на схе ма кур сі ра ван ня цяг ні коў 

па марш ру це Грод на — Мінск — Маск-

ва, пра ду гле джа на кур сі ра ван не што-

дзён на га двух груп на га цяг ні ка № 26/25 

Грод на — Мінск — Маск ва, шэ раг цяг-

ні коў на на прам ку Брэст — Мінск — 

Маск ва вы ве дзе ны з аба ра чэн ня з 

улі кам ацэн кі эфек тыў нас ці іх ра бо ты 

і ап ты мі за цыі рас кла даў.

У рам ках уза е ма дзе ян ня з су меж-

ны мі рэ гі ё на мі і ў мэ тах па шы рэн ня 

і ўма ца ван ня транс парт ных су вя зяў 

Бе ла рус кай чы гун кай ар га ні за ва на 

што дзён нае кур сі ра ван не дзвюх пар 

цяг ні коў па марш ру це Го мель — На ва-

зыб каў у ра ніш ні і вя чэр ні час.

У між рэ гі я наль ных зно сі нах з улі кам 

па ступ лен ня на Бе ла рус кую чы гун ку су-

час на га ру хо ма га са ста ву з 8 снеж ня 

ар га ні за ва на кур сі ра ван не трох пар цяг-

ні коў між рэ гі я наль ных лі ній біз нес-кла са 

ДП6 па марш ру це Мінск — Ві цебск.

З улі кам по пы ту на пе ра воз кі і ў 

мэ тах па вы шэн ня эфек тыў нас ці вы ка-

ры стан ня су час на га ру хо ма га са ста ву 

марш ру ты цяг ні коў рэ гі я наль ных лі ній 

біз нес-кла са Мінск — Ба ра на ві чы па-

доў жа ны да стан цыі Брэст-Цэнт раль ны 

праз стан цыю Ба ра на ві чы-Па лес кія, 

пе ра ве дзе ны ў ка тэ го рыю між рэ гі я-

наль ных лі ній біз нес-кла са. Та кім чы-

нам, гэ тыя дзве па ры цяг ні коў бу дуць 

кур сі ра ваць кож ныя су ткі па марш ру це 

Мінск — Брэст.

Па шы ра на схе ма рэ гі я наль на га кур-

сі ра ван ня ў Го мель скай воб лас ці — за 

кошт но вых па ско ра ных цяг ні коў рэ-

гі я наль ных лі ній па марш ру тах Ра га-

чоў — Го мель, Рэ чы ца — Го мель, Го-

мель — Доб руш.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

З 8 СНЕЖ НЯ — 
ЗІ МО ВЫ ГРА ФІК РУ ХУ ЦЯГ НІ КОЎ

Бо рыс Джон сан вы сту пае су праць 
да тэр мі но ва га вы зва лен ня тэ ра рыс таў

74 ча ла ве кі, ра ней асу-

джа ных па звя за ных з тэ ра-

рыз мам ар ты ку лах бры тан-

ска га за ка на даў ства, бы лі 

вы зва ле ныя ўмоў на-да тэр-

мі но ва і ця пер зна хо дзяц-

ца на во лі. Ся род іх быў і 

28-га до вы Усман Хан, што здзейс ніў у мі ну лую пят ні цу 

тэ ракт на Лон дан скім мос це, у вы ні ку яко га за гі ну лі двое 

і па цяр пе лі трое ча ла век. Як за явіў прэм' ер-мі ністр Вя-

лі ка бры та ніі Бо рыс Джон сан у эфі ры тэ ле ка на ла Sky 

News, ка мен ту ю чы сі ту а цыю, да тэр мі но выя вы зва лен ні 

тэ ра рыс таў не да пу шчаль ныя. Усман Хан у 2012 го дзе 

быў асу джа ны на 16 га доў тур мы за тэ ра рызм — ён спра-

ба ваў па да рваць на пя рэ дад ні Ка ляд 2010 го да Лон дан-

скую фон да вую бір жу, Біг-Бэн і Вест мінс тэр скае аб ацтва, 

а так са ма ата ка ваць Бо ры са Джон са на, які та ды быў 

мэ рам Лон да на. Але ў снеж ні 2018 го да, пас ля ад быц ця 

па ло вы пры зна ча на га тэр мі ну зня во лен ня, яго вы пус ці лі 

з-пад вар ты ўмоў на-да тэр мі но ва з аба вя за цель ствам 

на сіць элект рон ны бран за лет. У ін тэр в'ю ў ня дзель най 

пра гра ме BBC «Шоу Энд ру Ма ра» Джон сан за явіў, што 

Хан змог атры маць УДВ аў та ма тыч на, на ват без за клю-

чэн ня ка мі сіі па ўмоў на-да тэр мі но вым вы зва лен ні. «Мы 

ўвя дзём больш стро гія па ка ран ні за гвал тоў ныя і сэк су-

аль ныя зла чын ствы, а так са ма за тэ ра рызм, — аб вяс ціў 

прэм' ер. — Я лі чу не да пу шчаль ным тое, што гэ ты ча ла век 

зна хо дзіў ся на во лі».

У Кі таі ўвод зяць аба вяз ко вае ска ні ра ван не 
тва раў ка рыс таль ні каў смарт фо наў

З па чат ку снеж ня жы ха рам Кі тая для пад клю чэн ня 

но вых ма біль ных сэр ві саў спат рэ біц ца пра ска ні ра ваць 

свае тва ры. Аб ма ю чым ад быц ца но ва ўвя дзен ні бы ло 

аб ве шча на ў ве рас ні. Па сло вах ула даў, гэ та ро біц ца 

для аба ро ны за кон ных пра воў і ін та рэ саў гра ма дзян 

у кі берп рас то ры. Ула ды КНР шмат га доў пас ля доў на 

зма га юц ца з ана нім ным вы ка ры стан нем ін тэр нэ ту. Для 

атры ман ня ма біль на га ну ма ра і ра ней па тра ба ва ла ся 

па свед чан не асо бы з фа та гра фі яй (як гэ та ро біц ца ў 

мно гіх кра і нах). Ця пер прад' яў ле нае фо та бу дуць па-

раў ноў ваць са ска ні ра ва ным тва рам, каб дак лад на 

ідэн ты фі ка ваць ча ла ве ка 

і пе ра ка нац ца, што ўсе 

ка рыс таль ні кі пры сут ні-

ча юць у сет цы пад сва і-

мі са праўд ны мі ім ёна мі. 

На га да ем, што ў 2017 го-

дзе быў пры ня ты за кон, 

па вод ле яко га ін тэр нэт-

плат фор мы аба вя за лі пра вя раць асо бу ка рыс таль ні-

каў пе рад раз мя шчэн нем іх кан тэн ту. Но вае пра ві ла, 

на дум ку мі ніс тэр ства пра мыс ло вас ці і ін фар ма цыі, 

пры зна ча на ўзмац ніць гэ тую сіс тэ му. Коль касць ін тэр-

нэт-ка рыс таль ні каў у Кі таі вы мя ра ец ца сот ня мі міль ё-

наў. Боль шасць з іх ува хо дзяць у сет ку праз ма біль ныя 

тэ ле фо ны. Урад шы ро ка вы ка рыс тоў вае ві дэа на зі ран не 

і роз ныя тэх на ло гіі рас па знан ня лю дзей па тва рах для 

кант ро лю. Кі тай лі чыц ца су свет ным лі да рам у гэ тай 

га лі не.

За два дні аме ры кан цы па тра ці лі 
на ан лайн-па куп кі рэ корд ныя 
11,6 міль яр да до ла раў

Жы ха ры ЗША вы дат ка-

ва лі рэ корд ныя 7,4 міль-

яр да до ла раў на па куп кі 

ў ін тэр нэт-кра мах у «чор-

ную пят ні цу» — час буй ных 

рас про да жаў. А на пя рэ-

дадні — у чац вер, пад час 

Дня па дзя кі — так са ма ўста ноў ле ны рэ корд — 4,2 міль-

яр да. Па каз чы кі «чор най пят ні цы» 2019-га больш чым на 

міль ярд пе ра вы сі лі ле таш нія, ка лі аме ры кан цы па тра ці лі 

толь кі 6,2 міль яр да до ла раў, па ве дам ляе CNN. Сё ле та 

ўста ноў ле ны рэ корд і на куп лі, здзейс не ныя з да па мо-

гай смарт фо наў, — ка ля 2,9 міль яр да до ла раў, што на 

900 міль ё наў вы шэй, чым ле тась. І гэ та зу сім не мя жа 

спа жы вец ка га гі пер бу му. Ана лі ты кі спраг на за ва лі, што 

пад час «кі бер па ня дзел ка» аме ры кан цы зро бяць па ку пак 

яшчэ на 9,4 міль яр да до ла раў. Та кім чы нам, на працягу 

трох дзён «на збі ра ец ца» 21 міль ярд! Як вя до ма, тэр мін 

«чор ная пят ні ца» ўпер шы ню быў вы ка ры ста ны пры апі-

сан ні бір жа вай па ні кі 1869 го да, а ў су час ным зна чэн ні яго 

па ча лі вы ка рыс тоў ваць у 1950-х для апі сан ня аў та ма біль-

ных за то раў, якія ўзні ка лі ў гэ ты дзень ка ля ганд лё вых 

цэнт раў, на гад вае ТАСС.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Будзь у кур се!
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