
На кон курс ную сцэ ну ў Лі са бо не 

вый дзе ўра джэ нец на шай кра і ны, 

які ўжо вый граў «Еў ра ба чан не-2009» 

у Маск ве з рэ корд ным на той 

мо мант вы ні кам у 387 ба лаў. Праў да, 

прад стаў ляць ён бу дзе Нар ве гію. 

Аляк сандр Ры бак з ба дзё рай 

кам па зі цы яй «That's how you wrіte 

a song» («Вось як вы пі ша це пес ню») 

пе ра мог у ад кры тым на цы я наль ным 

тэ ле ві зій ным ад бо ры, што фі ні ша ваў 

10 са ка ві ка.

На га да ем, аба яль ны вы ка наў ца, які па-

ра ней ша му не раз віт ва ец ца з улю бё най 

скрып кай, не каль кі га доў та му спра ба ваў 

свае сі лы і ў бе ла рус кім ад бо ры з дзя во чым 

гур там MІLKІ, вы сту паў як аў тар пе сень у 

на цы я наль ных ад бо рах Маль ты і Нар ве гіі, 

ад нак увай сці дру гі раз у кон курс ную ра-

ку «Еў ра ба чан ня» спе ва ку ўда ло ся толь кі 

ця пер. Між ін шым, на сё лет нім нар веж скім 

ад бо ры Melodі Grand Prіx быў за фік са ва-

ны но вы рэ корд — 1200 за явак ад аў та раў 

і вы ка наў цаў, та му пе ра мо га Аляк санд ра 

Ры ба ка вы гля дае яшчэ больш пе ра ка наў-

чай. Кі раў ніц тва нар веж ска га тэ ле ба чан-

ня ад зна чы ла вы со кі пра фе сій ны ўзро вень 

вы ка наў цы, а так са ма па зі тыў ную рэ ак цыю 

на яго пес ню вя ліз най ар міі пры хіль ні каў з 

кра ін Ус ход няй Еў ро пы.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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Се зонСе зон  

Ад кры ва ец ца па ля ван не на птуш ку

У Бе ла ру сі на пра ця гу ча ты рох дзён 

бу дзе до сыць цёп ла, але да кан ца тыд-

ня рэз ка па ха ла дае, і ў вы хад ныя ча ка-

юц ца ма ра зы, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 

ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры 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.

Сён ня ўмо вы на двор'я на тэ ры то рыі кра і-

ны бу дуць вы зна чаць ат мас фер ныя фран ты 

і цёп лыя па вет ра ныя ма сы, якія па сту па юць 

з паўд нё ва г а за ха ду Еў ро пы. На боль шай 

част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дуць апад кі, у 

асноў ным дождж, якія бу дуць су пра ва джац-

ца па ры віс тым паў днё вым вет рам. Мес ца мі 

маг чы мы ту ман, на асоб ных участ ках да-

рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Мак сі маль ная 

тэм пе ра ту ра бу дзе 2—8 цяп ла, па паў днё-

вым за ха дзе па вет ра пра грэ ец ца ад плюс 

9 да плюс 14 гра ду саў. У се ра ду ўна чы і 

ра ні цай пе ра важ на па паўд нё ва-ўсход няй 

част цы кра і ны, а ўдзень мес ца мі прой дуць 

апад кі ў вы гля дзе даж джу, мес ца мі з мок-

рым сне гам. У асоб ных ра ё нах ча ка ец ца 

ту ман, уна чы і ра ні цай на да ро гах га ла лё-

дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

ад ну ля да плюс 6 гра ду саў, удзень бу дзе 

ад плюс 2 да плюс 9 гра ду саў, у паўд нё ва-

за ход ніх ра ё нах да 10-11 цяп ла.

Ат мас фер ныя фран ты бу дуць гас па да-

рыць у нас і ў чац вер. Та му ўна чы амаль 

паў сюд на, а днём мес ца мі, пе ра важ на па 

паўд нё вай част цы кра і ны, ча ка юц ца ка рот-

ка ча со выя апад кі (дождж, які бу дзе пе ра-

хо дзіць у мок ры снег). У асоб ных ра ё нах 

ча ка ец ца ту ман, сла бы га ла лёд, на да ро гах 

га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў, па 

поўд ні — 4-5 цяп ла. Удзень праг на зу ец ца 

ад ну ля да плюс 7 гра ду саў.

УВА ГА! По тым у нас ча ка ец ца рэз кая 

зме на на двор'я. Услед за ат мас фер ны мі 

фран та мі на тэ ры то рыю Бе ла ру сі пач не па-

сту паць ха лод нае па вет ра са Скан ды на віі. 

Да кан ца тыд ня па ха ла дае. У пят ні цу пе ра-

важ на па паўд нё ва-ўсход няй част цы кра і ны 

прой дуць апад кі ў вы гля дзе сне гу і мок ра га 

сне гу. На да ро гах ча ка ец ца га ла лё дзі ца. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы па ні зіц ца да 

2—8 ма ро зу, па поў на чы пры пра яс нен нях 

да мі нус 9-10 гра ду саў. Удзень бу дзе ад 

мі нус 4 да плюс 2 гра ду саў. Толь кі ў паў днё-

вых ра ё нах кра і ны ўна чы бу дзе ка ля ну ля, 

удзень — 3-4 цяп ла.

* * *
Па вод ле ін фар ма цыі ай чын ных гід ро-

ла гаў, у су вя зі з цёп лым на двор' ем на рэ-

ках Бе ла ру сі ад зна ча юц ца па лон кі, лёд на 

ва да ёмах па цям неў, стаў сі та ва тым і вы-

хо дзіць на яго не бяс печ на. На рэ ках пе ра-

ва жае рост уз роў няў ва ды з ін тэн сіў нас цю 

1—11 см за су ткі. На асоб ных участ ках рэк 

уз роў ні ва ды пе ра вы ша юць ад зна кі вы ха ду 

ва ды на пой му. На Пры пя ці ка ля вёс кі Чэр-

ні чы Жыт ка віц ка га ра ё на ўзро вень ва ды 

пе ра вы шае не бяс печ ную вы со кую ад зна ку 

на 4 см, тут ад бы ва ец ца рост уз роў ню ва ды 

з ін тэн сіў нас цю 3 см за су ткі. Умо вы на-

двор'я ў най блі жэй шыя дні бу дуць спры яць 

рас та ван ню ле дзя но га по кры ва на рэ ках, 

струк ту ра лё ду бу дзе мя няц ца, па вя лі чац ца 

пра сто ры з ад кры тай вод най па верх няй. На 

рэ ках бу дзе ад зна чац ца ў асноў ным рост 

уз роў няў ва ды, у вы ні ку ча го на Бя рэ зі не ў 

го ра дзе Бе ра зі не і Со жы ка ля Слаў га ра да 

ва да вый дзе на пой му.

Сяр гей КУР КАЧ 



ПА ЭТ БЕ ЛА РУС КАЙ ПРА ВІН ЦЫІ

На слы хуНа слы ху  

Аляк сандр Ры бак дру гі раз 
прад ста віць Нар ве гію на «Еў ра ба чан ні»

Нар ве жац з бе ла рус кі мі ка ра ня мі вый граў ад кры ты тэ ле ві зій ны ад бор

ТЫ ДЗЕНЬ ЦЯП ЛА
Праў да, у пят ні цу сі ноп ты кі абя ца юць 

па ха ла дан не да мі нус 10 гра ду саў

Па ля ван не на гу сей і ка-

ча роў ка чак да зва ля ец ца ў 

свет лы час су так, акра мя 

пе ры я ду з 11 да 18 га дзін. 

Спо са бы па ля ван ня на гу-

сей — з за са ды толь кі са 

скрад ка, на ка ча роў ка-

чак — з за са ды толь кі са 

скрад ка з пад зы ван нем, 

з да па мо гай пад сад ной 

кач кі (ка чак) і (або) ва бі ка 

(ва бі каў) і чу ча ла (чу чал). 

Да пус ка ец ца пры мя няць 

глад ка стволь ную па ляў-

ні чую зброю і па тро ны са 

шро там. Пры пе ра мя шчэн ні 

да мес ца па ля ван ня і на зад, 

а так са ма ў за ба ро не ны час 

зброя па він на быць раз-

ра джа на і за чах лё на. Для 

вы шу ку і па да чы зда бы тай 

дзі чы ны мож на вы ка рыс-

тоў ваць па ляў ні чых са бак: 

тэр' е раў, так саў, ля га вых, 

спа ні э ляў, рэ тры ве раў, вод-

ных са бак.

Агуль ная пра цяг ласць 

вес на во га се зо на па ля ван-

ня на гу сей і ка ча роў ка чак 

не мо жа пе ра вы шаць ча ты-

рох тыд няў (28 ка лян дар ных 

дзён) за пар у пра ду гле джа-

ным пра ві ла мі дыя па зо не 

(у 2018 го дзе — з 10 са ка-

ві ка па 13 мая). Кан крэт ныя 

тэр мі ны ўста наў лі ва юц ца 

ра шэн ня мі ка рыс таль ні каў 

па ляў ні чых угод дзяў.

На пра ця гу ўся го вяс но-

ва га се зо на за хоў ва ец ца 

за ба ро на на ажыц цяў лен-

не па ля ван ня на гу сі бе ла-

ло бую, гу мен ні ка, шэ рую, 

ка над скую ка зар ку, кры-

жан ку, чыр ка-трас кун ка, 

чыр ка-свіс тун ка, чэр нець 

чыр во на га ло вую, чэр нець 

чу ба тую на тэ ры то рыі асоб-

ных па ляў ні чых угод дзяў, 

ме жы якіх уста ноў ле ны па-

ста но вай Мі ніс тэр ства пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя 

ад 01.07.2014 г. № 30. Пры 

не за кон най зда бы чы дзі-

кай жы вё лы, якая жы ве ва 

ўгод дзях, дзе за ба ро не на яе 

ада бран не, на не се ная пры-

ро дзе шко да вы лі ча ец ца ў 

трай ным па ме ры.

Як на га да лі ў дзяр жаў-

най ін спек цыі ахо вы жы-

вёль на га і рас лін на га све ту 

пры Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, у пе ры яд ма са-

вай вес на вой міг ра цыі пту-

шак знач на ўзрас тае маг-

чы масць су стрэць пад час 

па ля ван ня рэд кіх, у тым 

лі ку чыр ва на кніж ных, пту-

шак. Вар та па мя таць: у вы-

пад ку не за кон най зда бы чы 

дзі кай жы вё лы, якая з'яў-

ля ец ца ўзо рам СІ ТЕС або 

ўклю ча на ў Чыр во ную кні гу, 

шко да вы лі ча ец ца ў двай-

ным або трай ным па ме рах 

(ад па вед на).

Сяр гей РА СОЛЬ КА



След чыя пра вод зяць 

пра вер ку па фак це 

смер ці двух жы ха роў 

Мё раў, якія раз бі лі ся 

на гэ тым транс парт ным 

срод ку.

Па ін фар ма цыі ўпраў-

лен ня След ча га ка мі тэ та па 

Ві цеб скай воб лас ці, 8 са ка-

ві ка не каль кі жы ха роў ра ён-

на га цэнт ра зна хо дзі лі ся ў 

вёс цы Блаж кі, дзе ўжы ва лі 

спірт ныя на поі. Ка ля 17 га-

дзін двое муж чын се лі на 

сне га ход і па еха лі ка тац ца. 

Транс парт ным срод кам кі-

ра ваў 28-га до вы ўла даль нік. 

У якас ці па са жы ра ехаў яго 

27-га до вы зна ё мы. Праз не-

каль кі га дзін яны не вяр ну-

лі ся, на тэ ле фон ныя зван кі 

не ад каз ва лі. Паз ней іх це-

лы знай шлі на по лі па блі зу 

аг ра га рад ка Ча рэ сы, дзе 

сне га ход пе ра ку ліў ся пры 

пе ра ся чэн ні ме лі я ра цый на-

га ка на ла, урэ за ўшы ся ў яго 

ад хон. Ад атры ма ных цяж кіх 

ця лес ных па шко джан няў кі-

роў ца і па са жыр па мер лі на 

мес цы зда рэн ня.

Ра ні цай 9 са ка ві ка след-

чыя пра вя лі да дат ко вы агляд 

мес ца тра ге дыі, пры зна чы лі 

не аб ход ныя экс перт ныя да-

сле да ван ні, апы та лі ві да воч-

цаў. Па ін фар ма цыі ўпраў-

лен ня Дзярж ка мі тэ та су до-

вых экс пер тыз па Ві цеб скай 

воб лас ці, уста ноў ле на, што 

траў мы атры ма ныя за адзін 

раз, смерць муж чын на сту пі-

ла ад гэ тых цяж кіх ця лес ных 

па шко джан няў. Па ма тэ ры-

я ле пра вер кі пры зна ча ныя 

су до ва-хі міч ныя экс пер ты-

зы за гі ну лых на на яў насць 

нар ко ты каў і псі ха троп ных 

рэ чы ваў, а так са ма эты ла-

ва га спір ту і яго су ра га таў, 

аў та тэх ніч ная экс пер ты за, 

якая ўста но віць тэх ніч ны 

стан сне га хо да. Пра вер ка 

па фак це ава рыі пра цяг ва-

ец ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

З дру гой су бо ты са ка ві ка (10-е чыс ло) у Бе ла ру сі 

па чы на ец ца вес на вы се зон па ля ван ня на пту шы ную 

дзі чы ну. Па дру гую ня дзе лю мая (13 мая) да зва ля-

ец ца ру жэй ная зда бы ча пра лёт ных гу сей: шэ рай, 

бе ла ло бай, гу мен ні ка, ка над скай ка зар кі, а так са ма 

са мцоў (ка ча роў) ка чак: кры жан кі, чыр во на га ло вай 

і чу ба тай чэр не ці, чыр коў — свіс тун ка і трас кун ка.

Ла ка ніч ны фар мат апо-

ве да, уваж лі вы раз гляд 

усіх пе ры я даў жыц ця і 

твор час ці на род на га паэ та 

Бе ла ру сі Ры го ра Іва на ві ча 

Ба ра ду лі на, трап ныя ха-

рак та рыс ты кі ў ад но сі нах 

да най бо лей зна ка мі тых і 

буй ных тво раў — усё гэ та 

ро біць кні гу до сыць на сы-

ча най. А. Мель ні каў спра-

буе пра вес ці агле дзі ны не 

толь кі жыц ця, твор час ці лі-

та ра та ра, але і пры ўзняц ца 

ў асэн са ван ні яго, Ры го ра 

Ба ра ду лі на, мес ца ў бе ла-

рус кай лі та ра ту ры, бе ла-

рус кім гра мад скім і куль-

тур ным жыц ці. З кні гі мож-

на да ве дац ца пра ста сун кі 

паэ та з на цы я наль на-дэ ма-

кра тыч ным ру хам у кан цы 

1980 — у па чат ку 1990-х, а 

так са ма пра спро бы вы лу-

чэн ня Ры го ра Ба ра ду лі на 

на Но бе леў скую прэ мію па 

лі та ра ту ры.

І ўсё ж шмат бо лей ува-

гі ўдзя ляе А. Мель ні каў по-

вя зі паэ та з род ным кра ем, 

род ным до мам, акрэс лі вае 

вы то кі за ці каў лен ня лі та-

ра та ра род най бе ла рус кай 

мо вай. Пад ра бяз на пе ра ліч-

вае на стаў ні каў, якія са мім 

ла дам жыц ця, са мім во пы-

там свай го на стаў ніц тва бы-

лі пры кла дам, да ва лі ўро кі 

і род на га сло ва, і па ва гі і 

лю бо ві да род на га. З ці ка-

вас цю чы та юц ца ста рон кі, 

пры све ча ныя са мым бліз-

кім лю дзям — ма ці і баць ку 

паэ та.

На рыс пра Ры го ра Ба ра-

ду лі на — ад на з дзя сят каў 

кні жа чак па пу ляр най «хар-

вес таў скай» се рыі. Не ка лі 

яшчэ вы да вец твы «По лы мя» 

і «На ву ка і тэх ні ка» вы да ва лі 

кні гі ў се ры ях пад агуль най 

наз вай «На шы сла ву тыя 

зем ля кі». Ця пер зрэд час гэ-

ты «брэнд» пад трым лі вае 

вы да вец тва «Тэх на ло гія». 

А ў прын цы пе лі та ра ту ры, 

пры све ча най пер са на лі ям 

ай чын най гіс то рыі, ка та стра-

фіч на не ха пае. Лі та ра ту ры 

ма са вай, раз лі ча най на шы-

ро кае ко ла чы та чоў. Так што 

пра ект вы да вец тва «Хар-

вест» з яс най і зра зу ме лай 

наз вай «100 вы дат ных дзея-

чаў бе ла рус кай куль ту ры», 

за сна ва ны ў 2012 го дзе, за-

слу гоў вае па ва гі і шы ро кай 

пра па ган ды.

Сяр гей ШЫЧ КО.

На слыхуНа слыху   ДВОЕ ЗА ГІ НУ ЛІ НА СНЕ ГА ХО ДЗЕ

У вы да вец тве «Хар вест» пра цяг ва ец ца рэа лі за цыя 

кніж на га пра ек та «100 вы дат ных дзея чаў бе ла рус кай 

куль ту ры». На він ка — да ку мен таль ны на рыс Анд-

рэя Мель ні ка ва «Ры гор Ба ра ду лін: Па эт бе ла рус кай 

пра він цыі».

На двор'еНа двор'е  

У Пін ску здзейс не на жу дас нае зла чын-

ства. 40-га до вы сын за біў 75-га до вую 

ма ці. А це ла яе, па вод ле па пя рэд няй 

вер сіі, па ліў част ка мі тры дні ў пе чы.

Жан чы на пра па ла ў па чат ку лю та га. Ты-

дзень та му яе сын звяр нуў ся ў мі лі цыю з 

за явай аб тым, што ма ці са бра ла свае рэ чы 

і пай шла ў не вя до мым кі рун ку.

Пры пра вер цы фак та пра ва ахоў ні кі да-

пус ці лі, што знік нен не са ста рэ лай жан чы ны 

мо жа мець кры мі наль ны ха рак тар. Па ча ла ся 

рас пра цоў ка тых, хто тра піў пад па да зрэн-

не. Сын знік лай пен сі я нер кі пры знаў ся, што 

ў хо дзе свар кі штур ха нуў ма ці, яна ўпа ла, 

уда ры ла ся га ла вой. Праз не каль кі га дзін, 

ка лі зра зу меў, што яна па мер ла, вы ра шыў 

па зба віц ца ад це ла. Хоць ні хто не ве дае, як 

усё бы ло на са май спра ве.

За раз пра вод зяц ца ўсе не аб ход ныя след-

чыя дзе ян ні. Па па да зрэн ні ў за бой стве 

муж чы на зме шча ны ў іза ля тар ча со ва га 

ўтры ман ня.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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У тэму
У Ма гі лёў скай воб лас ці пад ця жа рам 

сне гу аб ры ну лі ся да хі ў двух бу дын ках. 

Ня шчас ці ад бы лі ся ў Бы хаў скім і Кі раў-

скім ра ё нах. У Бы хаў скім ра ё не без да-

ху за стаў ся двух ква тэр ны жы лы дом, 

дзе жы вуць дзве пен сі я нер кі. Абедз ве 

жан чы ны жы выя, пры ез ду ра та валь ні-

каў ча ка лі на ву лі цы. А ў Кі раў скім ра ё не 

на ма лоч на та вар най фер ме та ва рыст ва 

«Кі раў скае райаграпрамтэхзабеспячэн-

не» на жа ле за бе тон ныя пе ра крыц ці бу-

дын ка скла лі ся шы фер і драў ля ныя ла ты 

на пло шчы 180 квад рат ных мет раў. На 

шчас це, тут так са ма ні хто не па цяр пеў. 

Учо ра на фер ме поў ным хо дам іш лі ад-

наў лен чыя ра бо ты.

— Гэ та без гас па дар часць і без ад-

каз насць улас ні каў жыл ля і вы твор чых 

па мяш кан няў, якія не па кла па ці лі ся аб 

свое ча со вай ачыст цы да хаў, — лі чыць 

афі цый ны прад стаў нік Ма гі лёў ска га 

аб лас но га ўпраў лен ня МНС Ва дзім 

УРУБ ЛЕЎ СКІ. — Мы па ста ян на на гад-

ва ем пра тое, што трэ ба пры бі раць снег 

з да хаў, але не ўсе гэ та чу юць. Тут усё 

за ле жыць вы ключ на ад кан крэт ных лю-

дзей.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


