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З ПА НЯ ДЗЕЛ КА ІЗ НОЎ 
ПА ХА ЛА ДАЕ

Ка лі ў ся рэ дзі не тыд ня на двор'е па леп шы ла ся, а ў най-
блі жэй шыя дні тэм пе ра тур ны фон на блі зіц ца да клі-
ма тыч най нор мы, то гэ та не на доў га. У па ня дзе лак да 
нас з поў на чы Еў ро пы за ві тае чар го вая хва ля хо ла ду, 
па ве дам ляе на мес нік на чаль ні ка служ бы 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 
Свят ла на РЫ БА КО ВА.

Са праў ды цёп ла і без апад каў праг на зу ец ца ў су бо ту. На-
двор'е пач не мя няц ца ў дру гой па ло ве дня ў ня дзе лю. Фран-
таль ны раз дзел, які пе ра мя шча ец ца з поўд ня Поль шчы, пры-
ня се да нас чар го вую пор цыю віль га ці. Та му ўна чы ў асоб ных 
ра ё нах, а ра ні цай і ўдзень на боль шай част цы тэ ры то рыі 
кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, маг чы мы на валь ні-
цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 5—12 цяп ла, удзень 
— 9—16 гра ду саў вы шэй за нуль. Па поўд ні кра і ны бу дзе 
яшчэ цёп ла, ка лі мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень 
скла дзе ад 17 да 22 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, у 
па ня дзе лак удзень на тэ ры то рыю Бе ла ру сі пач не па сту паць 
ха лод нае па вет ра з поў на чы Еў ро пы. Уна чы па паўд нё вай 
част цы кра і ны прой дуць даж джы, у асоб ных ра ё нах даж джы 
моц ныя. Мі ні маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 
1—8 цяп ла, а па поў на чы пры пра яс нен нях ча ка юц ца на ват 
за ма раз кі да ну ля — мі нус 2 гра ду саў. Удзень бу дзе ад плюс 
7 да плюс 14 гра ду саў. У аў то рак ча ка ец ца ня ўстой лі вае 
ха лод нае на двор'е. На боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны 
прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе даж джу і мок-
ра га сне гу. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 1—6 цяп ла, 
пры пра яс нен нях — да мі нус 3 гра ду саў. Удзень праг на зу ец ца 
ўся го ад 2 да 9 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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ДЗЯ ЛІЦ ЦА, РАЗ ВО ДЗІЦ ЦА І КУП ЛЯЦЬ...
На стэн дзе «Звяз ды» на та ры ус да па ма га ла гра ма дзя нам вы ра шыць іх праб ле мы

Смачна есці!Смачна есці!  ��

УСІМ СЫ РАМ СЫР
На гаст ра на міч ным фэс це ў Слаў га ра дзе рас ку пі лі 

паў то ны свой скіх сы роў

На «Еўрабачанне» ў Кіеве 
выканаўцы падрыхтавалі 
шмат сюрпрызаў

Ужо заўт ра па са май доў гай у гіс то рыі шоу чыр во най 
да рож цы прой дуць ар тыс ты і му зыч ныя ка лек ты вы 
з 42 кра ін-удзель ніц, у тым лі ку Ру мы ніі і Пар ту га ліі, 
якія з фі нан са вых пры чын пра пус ці лі «Еў ра ба чан не» 
ле тась, і Аў стра ліі, якая ў па рад ку вы клю чэн ня і дзя ку-
ю чы вя лі кай лю бо ві да кон кур су ўжо трэ ці раз штур муе 
еў ра ві зій ныя вы шы ні.

На га да ем, на гэ тым свя це раз на стай нас ці сё ле та не да лі чы-
лі ся толь кі Ра сіі, прад стаў ні цы якой укра ін скія ўла ды за ба ра ні лі 
ўезд у кра і ну. У ад каз ра сій скія тэ ле ка на лы РТР і Пер шы ка нал 
ад мо ві лі ся транс ля ваць кон курс, та му за ці каў ле ным гле да чам 
за ста ец ца хі ба са чыць за ан лайн-транс ля цы яй на афі цый ным 
сай це або гля дзець наш між на род ны спа да рож ні ка вы ка нал 
«Бе ла русь 24», які тра ды цый на бу дзе вес ці транс ля цыю абод-
вух паў фі на лаў і фі на лу «Еў ра ба чан ня». Да ўра чыс тай цы ры мо-
ніі ад крыц ця кон кур су ў Кі е ве, як за пэў ні ва юць ар га ні за та ры, 
усё га то ва, а агуль ны пры ўзня ты на строй не азмро чыў на ват 
ня даў ні ін цы дэнт — з над пі су «Eurovіsіon» ка ля га лоў най арэ ны 
не вя до мыя ван да лы скра лі апош нюю лі та ру.

У аў то рак, 9 мая, ад бу дзец ца пер шы паў фі наль ны кан цэрт. 
На сцэ ну Між на род на га вы ста вач на га цэнт ра вый дуць (у па рад-
ку чар го вас ці) вы ка наў цы з 18 кра ін: Шве цыі, Гру зіі, Аў стра ліі, 
Ал ба ніі, Бель гіі, Чар на го рыі, Фін лян дыі, Азер бай джа на, Пар ту-
га ліі, Грэ цыі, Поль шчы, Мал до вы, Іс лан дыі, Чэ хіі, Кіп ра, Ар ме ніі, 
Сла ве ніі і Лат віі. Ад ным з са мых экс цэнт рыч ных абя цае стаць 
вы ступ лен не ак цё ра і вы ка наў цы з Чар на го рыі Слаў ка Ка ле зі ча 
(між ін шым, бы ло га бой фрэн да серб скай пе ра мож цы «Еў ра-
ба чан ня» Ма рыі Шэ ры фа віч), які вы ка рыс тоў вае як эле мент 
шоу для пес ні «Зор ка»... сваю даў жэз ную ка су. Не мен шую 
ўва гу, пе ра важ на з бо ку муж чын, му сіць вы клі каць Ка ся Мось 
з Поль шчы, якая, акра мя ар тыс тыч на га та лен ту, мае шы коў ную 
по стаць і во пыт зды мак для Playboy. Тры я на Парк з Лат віі, каб 
лепш за пом ніц ца, зра бі ла свой ну мар флю а рэс цэнт ным... 

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК. tselyashuk@zviazda.by
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ВЫ ШЭЙ ШАЯ 
АДУ КА ЦЫЯ — 
БЕЗ ЗДА ЧЫ ЦТ

Мі ніс тэр ства аду ка цыі вы зна чы ла 
пе ра лік спе цы яль нас цяў ся рэд няй 
спе цы яль най аду ка цыі, на ву чаль-
ныя пла ны якіх ін тэ гра ва ныя з на-
ву чаль ны мі пла на мі пер шай сту пе-
ні вы шэй шай шко лы.

Іх вы пуск ні кі ма юць пра ва атрым-
лі ваць вы шэй шую аду ка цыю ў больш 
ка рот кія тэр мі ны. Да та го ж пры па ступ-
лен ні на ска ро ча ныя тэр мі ны на ву чан ня 
абі ту ры ен ты ўдзель ні ча юць у кон кур се 
на пад ста ве ўнут ра на га эк за ме ну па 
дзвюх спе цы яль ных дыс цып лі нах, якія 
яны вы ву ча лі ў ка ле джы, і не зда юць 
ЦТ. У пе ра лік увай шлі больш як 150 спе-
цы яль нас цяў.

Ся род іх, на прык лад, «да школь ная 
аду ка цыя» і «вы ха ваў чая ра бо та ў гру пе 
па доў жа на га дня». Вы пуск ні кі ка ле джаў, 
якія на ву ча лі ся па гэ тых спе цы яль нас-
цях, мо гуць па сту паць у ВНУ на спе-
цы яль насць «да школь ная аду ка цыя» на 
ска ро ча ны тэр мін на ву чан ня.

Ву чыц ца ў ВНУ на псі хо ла га па ска-
ро ча ных тэр мі нах змо гуць вы пуск ні кі 
ка ле джаў, якія на ву ча лі ся на спе цы-
яль нас цях «да школь ная аду ка цыя» і 
«па чат ко вая аду ка цыя». На ву чан не ва 
ўста но вах ся рэд няй спе цы яль най аду-
ка цыі на спе цы яль нас цях «тэх на ло гія 
пе ра пра цоў кі рас лін най і жы вёль най 
сы ра ві ны» і «тэх на ло гія хар чо вай вы-
твор час ці» дае маг чы масць па сту паць 
на ска ро ча ны тэр мін на ву чан ня ў ВНУ 
на спе цы яль насць «бія тэх на ло гія». Спе-
цы яль насць «ахо ва на ва коль на га ася-
род дзя і ра цы я наль нае вы ка ры стан не 
пры род ных рэ сур саў» дае про пуск на 
«бія эка ло гію». Спе цы яль нас ці «шмат-
ка наль ныя сіс тэ мы тэ ле ка му ні ка цый» і 
«сіс тэ мы ра дыё су вя зі, ра дыё вя шчан ня і 
тэ ле ба чан ня» — на «ахо ву ін фар ма цыі 
ў тэ ле ка му ні ка цы ях». «Ме ды ка-ды яг нас-
 тыч ная спра ва» і «сяст рын ская спра ва» — 
на «ме ды цын скую эка ло гію».

Абі ту ры ен ты мо гуць знай сці поў ны 
пе ра лік спе цы яль нас цяў на пар та ле Мі-
ніс тэр ства аду ка цыі www.edu.gov.by у 
раз дзе лах Абі ты ры ен ту//Для тых, хто 
па сту пае ва ўста но вы вы шэй шай аду-
ка цыі//Пры ём 2017.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу
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Як на быць ва ўлас насць 
зям лю, ку ды і ка лі звяр-
тац ца, каб атры маць 
спад чы ну, ці мож на па да-
рыць сваю ма ё масць, каб 
яна тра пі ла ў тыя ру кі, у 
якіх яе хо ча ба чыць спад-
чы на да вец? Та кія пы тан ні 
на стэн дзе «Звяз ды» за-
да ва лі на та ры у су на вед-
 валь ні кі вы стаў кі «СМІ 
ў Бе ла ру сі», якім па шан-
ца ва ла атры маць бяс-
плат ную кан суль та цыю.

На дзея Шу пень ка, на та-
ры ус Мін скай аб лас ной на-
та ры яль най акру гі, рас ка за-
ла, што най час цей бе ла ру сы 
са праў ды ці ка вяц ца перш за 
ўсё на сле да ван нем і па дзе-
лам ма ё мас ці. Пры гэ тым іх 
хва лю юць як пы тан ні, якія 
мож на вы ра шыць згод на з 
за ко нам, так і тыя, што дык-
туе ім іх све та по гляд.

— Зда ра ец ца, адзін з на-
шчад каў збі ра ец ца звяр тац-
ца ў суд з іс кам, бо лі чыць 
сва я ка не пры стой ным ча ла-
ве кам, які не да гля даў баць-
коў, а ця пер толь кі з'я віў ся 
на па дзел. Ка лі ён на пі ша 
нам за яву, спра ву мож на 
спы ніць на 10 дзён. Тым не 
менш, ка лі пры па дзе ле ма-

ё мас ці на шчад кі не мо гуць 
да мо віц ца па між са бой, на-
та ры ус мо жа толь кі ад клас-
ці на та ры яль нае дзе ян не на 
пэў ны час, але вы ра шыць 
сваю праб ле му яны мо гуць 
толь кі праз суд.

Усё час цей да на та ры у са 
звяр та юц ца і за шлюб ны мі 
да га во ра мі, якія па кры се 
ўва хо дзяць у Бе ла ру сі ў мо-
ду, да да ла на та ры ус.

— У ма ёй прак ты цы гра ма-
дзя не, якія збі ра юц ца па брац-
ца шлю бам і за дум ва юц ца 
пра сваю ўлас насць, ста ра-
юц ца па кі нуць пра ва на яе за 
са бой. А вось тое, што бу дзе 
на бы та су мес на пас ля, ужо 
дзя ліць па роў ну. Зда ра ец ца, 

пры хо дзяць скла даць тэр мі но-
выя да га во ры, якія па трэб ны 
лі та раль на заўт ра. Гэ та дак-
лад на свед чыць, што лю дзі 
раз вод зяц ца і не хо чуць дзя-
ліць ма ё масць у су дзе. Яны 
вы ра ша юць усе мо ман ты з 
на та ры у сам і з за рэ гіст ра ва-
ным да га во рам пас ля спа кой-
на ідуць ска соў ваць шлюб.

Атры маць бяс плат ную 
кан суль та цыю не ка то рыя па-
ста ра лі ся не толь кі для ся бе, 
а і для ін шых.

— Я пы та ла ся, ці мо жа мой 
су сед пас ля смер ці жон кі і сы-
на афор міць на ся бе ква тэ ру, 
ма шы ну і га раж, якія пе рай-
шлі яму ў спад чы ну. Ака за-
 ла ся — так зра біць нель га,

бо яшчэ жы вая ма ці яго жон кі, 
якая так са ма мае пра вы на 
ўсё гэ та. А мя не аса біс та ці-
ка ві ла, ці ма гу я стаць адзі най 
улас ні цай да чы май го баць кі і 
не дзя ліц ца са сва ім звод ным 
бра там. Ака за ла ся, што хоць 
яна і бы ла па бу да ва на ў ча-
сы, ка лі ў та ты бы ла пер шая 
сям'я (на ша), ад нак ка лі не 
бу дзе за вя шчан ня, то ўся ма-
ё масць бу дзе дзя ліц ца па між 
усі мі прэ тэн дэн та мі на спад-
чы ну. На та ры ус пра па на ва ла 
афор міць да роў ны да ку мент 
— ця пер бу ду раз маў ляць з 
баць ка мі, — па дзя лі ла ся на-
ша чы тач ка Тац ця на.

— Тра піць да на та ры у са 
да во лі цяж ка. Трэ ба знай сці 
не толь кі гро шы, але і час. А 
тут я за не каль кі хві лін зня ла 
ця жар з ду шы. Бо рас ка за ла 
сваю сі ту а цыю, а на та ры ус 
ска за ла, што пы тан не бу дзе 
вы ра ша на на маю ка рысць. 
Ця пер я ма гу не хва ля вац ца і 
не бу ду мі ту сіц ца, спра бу ю чы 
неш та зра біць. Так што для 
мя не та кая ак цыя ста ла ся 
вель мі ка рыс най, — па дзя-
ка ва ла за ар га ні за цыю Ва-
лян ці на.

Іры на СІ ДА РОК, 
sіdarok@zvіazda.by

�

Фо
 та

 Я
ў г

е н
а П

Я С
ЕЦ

 КА
 ГА

.

Не пра лі чы лі ся тыя, хто пры-
ехаў у ста ра даў ні Пра по шаск на 
шос ты фес ты валь «Гас па дар чы 
сыр». Ка лі ў Ма гі лё ве зран ку ліў 
дождж, то ў ста лі цы свя та бы-
ло хоць і кры ху па хмур на, але 
су ха. 

Гэ тым ра зам фес ты валь не стаў аб-
мя жоў вац ца кан цэрт най пля цоў кай і 
па віль ё нам сы ра ва раў. На пры лег лай 
да мяс цо ва га Цэнт ра куль ту ры тэ ры-
то рыі пра ца ва лі аг ра ту рыс тыч ная вёс-
ка з роз ны мі пад вор ка мі і жыў нас цю, 
ву лі ца ра мес ні каў, дзі ця чы га ра док з 
ат рак цы ё на мі. На яшчэ ад ной пля цоў-
цы ў вёс цы Аляк санд раў ка ама та ры 
ак тыў на га ад па чын ку маг лі па ка тац ца 
на ве ла сі пе дах, па па рыц ца ў лаз ні, па-
ла са вац ца свой скі мі пры сма ка мі. Але 
ка ра лём свя та, вя до ма, за ста ваў ся 
сыр. У па лат цы, дзе ганд ля ва лі сы-
ра ва ры, бы ло не пра ціс нуц ца. Га лі на 
Та ран, на прык лад, якая ро біць 6 ві даў 
ка зі на га сы ра, сваю на він ку «Ля фран-
сэ» пра да ла ад ра зу ж, як толь кі вы кла-
ла на пры ла вак. Прый шло ся ве рыць 
на сло ва, што сыр быў най смач ней шы. 
Га та ва ла яна яго 6 га дзін з 4 літ раў ма-
ла ка. А сыр ні ца Тац ця ны Гу ры на вай, 
або ін шы мі сло ва мі — сыр у мас ле, 
на огул экс клю зіў, які га та ва ла яшчэ 
яе пра ба бу ля. Уся го пад час фес ты ва-
лю, па сло вах ка ар ды на та ра пра ек та 
Але га Ера фе е ва, бы ло рас пра да дзе-
на паў то ны мяк кіх свой скіх сы роў і 
тва рож ных вы ра баў — 50 га тун каў з 
ка ро ві на га і ка зі на га 
ма ла ка.

— Фес ты валь 
да маш ня га сы ра-
вар ства рых та ваў ся 
су мес на з Фон дам 
раз віц ця сель скіх 
тэ ры то рый у рам-
ках пра ек та «Ад 
вы то каў да раз віц-
ця», — па ве да мі ла 
на мес нік стар шы-
ні па са цы яль ных 
пы тан нях Слаў га-
рад ска га рай вы-
кан ка ма Свят ла на 
ЯЗЕР СКАЯ. — Сё-
ле та яго асаб лі ва 
ак тыў на пад тры ма лі 
ра мес ні кі, аг ра ся дзі-
бы, упер шы ню пры-
еха ла ка ля дзя сят ка 

ту рыс тыч ных груп, каб зра біць ме на-
ві та ў на шым ра ё не пры го жы старт 
у ле та. Што да ты чыц ца на шых сы ра-
ва раў, дык яны ўжо доб ра вя до мыя і 
ў воб лас ці, і ў рэс пуб лі цы. Я жа даю 
толь кі ад на го, каб пра іх шы рэй па чу лі 
і за ме жа мі на шай кра і ны.

У фес ты ва лі пры ня лі ўдзел прад-
стаў ні кі з ра сій скіх Шу мя чаў, Поль-
шчы.

— Фес ты валь на ра дзіў ся пры не па-
срэд ным удзе ле і пад трым цы пра гра-
мы ма лых гран таў па соль ства ЗША, — 
рас каз вае гіс то рыю ўзнік нен ня свя та 
кі раў нік мяс цо ва га фон ду раз віц ця 
сель скіх тэ ры то рый «Ад ра джэн не 
Аг ра» Ві таль ВА РА БЕЙ. — Шэсць 
га доў та му па чаў ся рух сы ра ва раў, 
сфар мі ра ва ла ся гру па, якая ад ра дзі ла 
рэ цэп ты пры га та ван ня свой скіх сы роў. 
Вы ні кам стаў сыр ны фес ты валь, які 
вы рас да та кіх вось па ме раў.

Ама та ры сы ра га то вы бы лі рас ку-
піць і сы ры слаў га рад ска га фі лі яла 
«Ба бу лі най крын кі», які дэ ман стра ваў 

да сяг нен ні сва ёй вы-
твор час ці. На жаль, 
іх мож на бы ло толь кі 
па каш та ваць. Амаль 
уся пра дук цыя гэ та-
га прад пры ем ства 
ідзе на экс парт. Але 
бы ла ўні каль ная маг-
чы масць асво іць сак-
рэ ты да маш ня га сы-
ра ва рэн ня прос та на 
мес цы. Га лі на Та ран 
спе цы яль на да ла па-
чат коў цам не каль кі 
май стар-кла саў. Тут 
жа на мес цы мож на 
бы ло на быць сім па-
тыч ную ко зач ку. 

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 
zigulya@zviazda.by
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Дзе ці не вы пус ка лі з рук 

сім па тыч ную ко зач ку.
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На сцэну... з касойНа сцэну... з касой

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

Да рос лая ўзна га ро да — 
ма ла дзёж на му да дат ку

Учо ра пад час ХХІ Між на род най вы стаў кі «СМІ ў Бе ла ру сі» 
бы лі пад ве дзе ны вы ні кі на цы я наль на га кон кур су срод-
каў ма са вай ін фар ма цыі «За ла тая лі це ра» за 2016 год. 
У на мі на цыі «Най леп шыя ма тэ ры я лы ма ла дзёж най, 
дзі ця ча-юнац кай тэ ма ты кі» га лоў ную ўзна га ро ду атры-
маў ма ла дзёж ны да да так га зе ты «Звяз да» — «Чыр вон-
ка. Чыр во ная зме на».

Га лоў ны яе дэ віз — ма ла дыя пі шуць для ма ла дых і пра ма-
ла дых. Гэ та азна чае, што прак тыч на ўсе аў та ры — або штат ныя 
ма ла дыя спе цы я ліс ты-жур на ліс ты, або сту дэн ты, або школь ні кі. 
Па сут нас ці, ма ла дзёж ны да да так з'яў ля ец ца твор чай пля цоў-
кай для са ма вы яў лен ня мо ла дзі.

«Звяз да» так са ма ста ла лаў рэ а там прэ міі ў на мі на цы ях 
«Най леп шыя ма тэ ры я лы гра мад ска-па лі тыч най тэ ма ты кі», 
да да так «Со юз-Евразия» атры маў дып лом лаў рэ а та ў на мі на-
цыі «Най леп шыя ма тэ ры я лы эка на міч най тэ ма ты кі». А ўлас ны 
ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па Ма гі лёў скай воб лас ці Нэ лі Зі гу ля 
ста ла лаў рэ а там у на мі на цыі «Най леп шы рэ пар цёр».


