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Учора ў сталічным кінатэатры «Пе-
рамога» адкрыўся прымеркаваны 
да Дня Еўропы Фестываль сучас-
нага еўрапейскага кіно. На праця-
гу тыдня адбудзецца дванаццаць 
паказаў поўнаметражных і каротка-
метражных фільмаў. Арганізатарамі 
фестывалю сталі Прадстаўніцтва 
Еўрапейскага саюза ў Беларусі і ам-
басады краін ЕС.

Адкрыўся фестываль двума фільмамі — 
літоўскай стужкай 2013 года «Гулец» Ігнаса 
Ёнінаса і беларускай карцінай Аляксандры 
Бутар (рэжысёра рэмейка «Белых рос») «Са-
лодкае развітанне Веры», якую глядач пакуль 
не меў магчымасці ўбачыць у кінапракаце. 
Атрымаўся своеасаблівы літоўска-беларускі 
вечар, таму што выканаўцамі галоўных 
роляў у «Салодкім развітанні» з’яўляюцца 
літоўскія акцёры Юозас Будрайціс і Нэле 
Савічанка-Кліменэ, якія разам з рэжысёрам 
прадставілі стужку. 

Сёння а палове сёмай вечара можна бу-
дзе ўбачыць калекцыю кароткіх галандскіх 
фільмаў, а дзявятай — румынскую карціну 
Люсіана Геаргеску «Прывід бацькі».

З заўтрашняга дня праграма фестывалю 
ўключае польскі фільм Лукаша Палкоўскі 
«Богі», чэшскі «Цёмна-сіні свет» Яна Све-
рака, стужку італьянца Джані Амеліа «Бяс-
страшны», нямецкую карціну «Мост праз 
Ібар» Міхаэла Казеле, фінляндскую рэжы-
сёра Доме Карукоскі «Пакрыўджаны», дац-
кую карціну «Жонка мастака» Біле Аўгуста, 
французскую «Сям’я на траіх» Жака Дуайона 
і шведскую «Эга» Лайза Джэймс-Ларсана.

Дзень Еўропы адзначаецца 9 мая — 
у гэты дзень 1950 года міністр замеж-
ных спраў Францыі Роберт Шуман 
агучыў свае прапановы, якія сёння мы 
называем Дэкларацыяй Шумана. Гэта 
стала пачаткам гісторыі Еўрапейскага 
Саюза, а 9 мая — святам і прычынай для 
ўрачыстасцяў. 

Мы можам далучыцца да святкаван-
ня разам з кіно. Калі ў мінулым годзе 
фестываль атрымаўся тэматычным 
(паказваліся фільмы на тэму Першай 
сусветнай вайны ў адказ на стагоддзе 
з яе пачатку), то на гэты раз галоўным 
крытэрыем адбору фільмаў была іх су-
часнасць — фестываль пакажа адны з 
самых цікавых стужак за апошнія два-
тры гады. 

Уваход на паказы, якія будуць адбы-
вацца кожны вечар тыдня ў кінатэатры 
«Перамога», вольны.

Ірэна КАЦЯЛОВІЧ
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Сён ня на тэ ры то рыі на шай 
кра і ны за ха ва ец ца па вы ша ны 
фон ат мас фер на га ціс ку, 
та му іс тот ных апад каў не бу дзе, 
пра што па ве да мі ла спе цы я ліст 
Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра 
Мінп ры ро ды Воль га Фя до та ва.

Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўдзень скла дзе 17-23 цяп ла. Ад нак ужо ў 
се ра ду ха рак тар на двор'я зме ніц ца, бо да 
нас пач не па сту паць ак тыў ная па вет ра ная 
ма са з бо ку Ат лан ты кі. Та му ча ка ец ца воб-
лач на з пра яс нен ня мі, уна чы на 13 мая на 
за ха дзе кра і ны, а ўдзень паў сюд на прой-
дуць ка рот ка ча со выя даж джы, мес ца мі з 
на валь ні ца мі. Удзень праг на зу ец ца ўзмац-
нен не вет ру па ры ва мі да 15-17 м/с. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра ўна чы на се ра ду — ад 
плюс 5 гра ду саў па ўсхо дзе, да 13 цяп ла 
па за ха дзе кра і ны. 

Ад ра зу на 5 гра ду саў па ха ла дае і ўдзень, 
ка лі ча ка ец ца толь кі 11-18 цяп ла, па паў днё-
вым ус хо дзе — плюс 19-23 гра ду сы. Ха лад-
на ва та бу дзе і ў чац вер, ка лі ўна чы мес ца мі, 
а ўдзень у мно гіх ра ё нах прой дуць ка рот ка-
ча со выя даж джы. Удзень у асоб ных ра ё нах 
на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на 

чац вер скла дзе 3-8 цяп ла, а ўдзень — плюс 
12-19 гра ду саў.

Са мае сур' ёз нае па ха ла дан не на тыд ні 
праг на зу ец ца ў пят ні цу. У гэ ты дзень ка рот-
ка ча со выя даж джы ча ка юц ца паў сюд на па 
кра і не. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы на пят ні цу 
скла дзе 2-8 цяп ла, а па за ха дзе кра і ны маг-
чы мы на ват за ма раз кі да мі нус 3 гра ду саў. 
Удзень бу дзе ад 11 да 17 цяп ла, па поўд ні — да 
плюс 19 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ
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СВЯТ КА ВА ЛІ ПЕ РА МО ГУ 
РА ЗАМ

У ста лі цы ва ўра чыс тас цях на Дзень 
Пе ра мо гі ўзя ло ўдзел больш за міль-
ён ча ла век.

Раз на стай ныя свя точ ныя ме ра пры ем-
ствы, пры мер ка ва ныя да 70-год дзя Пе ра-
мо гі са вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай чын-
най вай не, пра хо дзі лі з 9.00 да 23.00 на 
мно гіх мін скіх пля цоў ках. Па ацэн ках ГУ УС 
Мін гар вы кан ка ма, у ста лі цы ва ўсіх агуль-
на рэс пуб лі кан скіх, га рад скіх і ра ён ных 
ура чыс тас цях і свя точ ных гра мад ска-ма-
са вых ме ра пры ем ствах узя ло ўдзел больш 
за міль ён ча ла век. Ахо ву гра мад ска га па-
рад ку вя лі су пра цоў ні кі мі лі цыі і вай скоў цы 
ўнут ра ных войск. Усе за да чы па за бес пя-
чэн ні пра ва па рад ку імі вы ка на ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СЕРБ СКАЯ ПА МЯЦЬ 
ПРА ВЯ ЛІ КУЮ АЙ ЧЫН НУЮ

Ура джэ нец Баб руй ска ка пі тан Ула дзі-
мір Гу шча ге рой скі за гі нуў у Юга сла віі 
ў 1945-м.

Па ха ва ны наш зям ляк у го ра дзе Срэм ска 
Міт ро ві ца (гэ та — аў та ном ны край Ва я во-
дзі на). Па слы Бе ла ру сі і Ра сіі ў Сер біі Ула-
дзі мір Чу шаў і Аляк сандр Ча пу рын у су вя зі з 
70-год дзем Вя лі кай Пе ра мо гі са вец ка га на ро-
да ў Вя лі кай Ай чын най вай не ўскла лі вян кі да 
абел іс ка ў го нар ле ген дар на га лёт чы ка, ка ва-
ле ра мно гіх ба я вых ор дэ наў, а так са ма — на 
брац кую ма гі лу са вец кіх ва ен ных лёт чы каў.

Ад да лі да ні ну па ва гі ра сій скі і бе ла рус-
кі дып ла ма ты, а так са ма на мес нік ды рэк-
та ра ды рэк цыі ін фар ма цый на га вя шчан ня 
Агуль на на цы я наль на га тэ ле ба чан ня Тэн гіз 
Дум ба дзэ (Мінск) і па мя ці ге роя-чыр во на-
ар мей ца Мі ха і ла Га ла на ва ў вёс цы Ста ра 
Бін гу ла Ула дзі мір Чу шаў і Аляк сандр Ча пу-
рын на ве да лі і мяс цо вую шко лу, дзе пры ня лі 
ўдзел у свя точ ных ме ра пры ем ствах да юбі-
лею агуль най пе ра мо гі над фа шыз мам.

Сяр гей ШЫЧ КО.

ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА ПА ЛЯ ВАН НЕ 
НА КА ЗУ ЛЮ

З 15 мая ў кра і не ад кры ва ец ца се зон 
па ля ван ня на ка зу лю. Ён бу дзе доў-
жыц ца па 30 ве рас ня.

— Зда бы ваць мож на бу дзе да рос лых 
са мцоў, се лек цый ных жы вёл лю бо га по лу 
і ўзрос ту, — рас па вёў «Звяз дзе» стар шы 
дзяр жаў ны ін спек тар Мін скай аб лас ной ін-
спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту 
Ва дзім Ва ра бей. — Па ля ван не да зва ля ец ца 
збро е вым спо са бам з за са ды, з па ды хо ду 
ця гам су так. Мож на вы ка рыс тоў ваць на ступ-
ныя пры ла ды па ля ван ня: на раз ную па ляў ні-
чую зброю з дуль най энер гі яй ку лі звыш 1 
500 джоў лей, глад ка стволь ную па ляў ні чую 
зброю з вы ка ры стан нем па тро наў з ку ляй ці 
кар цеч чу, па ляў ні чыя лу кі і ар ба ле ты.

За па ру шэн не Пра віл вя дзен ня па ляў-
ні чай гас па дар кі і па ля ван ня мож на атры-

маць штраф у па ме ры ад 20 да 50 ба за-
вых ве лі чынь з кан фіс ка цы яй зброі, ін шых 
пры лад па ля ван ня і прад ме таў, якія ста лі 
пры ла да мі ці срод кам здзяйс нен ня па ру-
шэн ня, ці без кан фіс ка цыі і з па збаў лен нем 
спе цы яль на га пра ва на па ля ван не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СУ ТКІ ЦВЯ РО ЗАС ЦІ
У дні пра вя дзен ня ў ста ліч ных шко лах 
апош ніх зван коў і вы пуск ных ве ча роў 
у Мін ску аб мя жу юць про даж ал ка го-
лю і пі ва.

Аб ме жа ван ні бу дуць дзей ні чаць на пра ця гу 
су так 30 мая і 12 чэр ве ня. У гэ ты час у кра мах 
бу дзе за ба ро не на пра да ваць га рэл ку, лі кё-
ра-га рэ лач ныя вы ра бы, ві но, кань як, брэн дзі, 
шам пан скае і ін шыя на поі, якія ўтрым лі ва юць 
7% і больш эты ла ва га спір ту. Вы клю чэн не бу-
дзе зроб ле на толь кі для аб' ек таў гра мад ска га 
хар ча ван ня. Як га во рыц ца ў афі цый ным па ве-
дам лен ні Мін гар вы кан ка ма, пры чы на та ко га 
ра шэн ня — «не аб ход насць за бес пя чэн ня гра-
мад ска га па рад ку і ства рэн ня бяс печ ных умоў 
зна хо джан ня на ву чэн цаў у мес цах пра вя дзен-
ня апош ніх зван коў і вы пуск ных ве ча роў».

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЗА ТРЫ МАЎ ЗЛО ДЗЕЯ
У Лу нін цы на мес нік на чаль ні ка 
райаддзе ла МНС за тры маў зло дзея. 

Эду ард Сан юко віч толь кі вый шаў са свай-
го аў та ма бі ля на ву лі цы Лі со ві ча, як мі ма 
пра бег муж чы на. Ад яго знач на ад ста ва ла 
жан чы на, але жэс та мі па ка за ла, што трэ ба 
спы ніць уце ка ча. Ра бот нік МНС да гнаў муж-
чы ну, за тры маў яго і пе ра даў су пра цоў ні кам 
мі лі цыі. Як па ве да мі лі ў Брэсц кім аб лас ным 
упраў лен ні МНС, па вод ле па пя рэд няй вер сіі, 
не пра цу ю чы гра ма дзя нін здзейс ніў кра дзеж 
з ма га зі на. А пер шы на мес нік на чаль ні ка Лу-
ні нец ка га рай ад дзе ла МНС у воль ны ад служ-
бы час да па мог за тры маць зла мыс ні ка.

Яна СВЕ ТА ВА.

ХТО ЗНЁС «ВІ НІ ПУ ХА»?
У ста ліч ным ганд лё вым цэнт ры скра лі 
дзі ця чы зо а ма біль «Ві ні Пух». «Згон-
шчы кам» ца цач на га срод ку пе ра мя-
шчэн ня ў вы гля дзе мядз ве дзя ака заў-
ся хло пец.

Як па ве да мі лі ў РУ УС Фрун зен ска га ра-
ё на, ін цы дэнт ад быў ся 6 мая ў ганд лё вым 
цэнт ры на ву лі цы Ка мен на гор скай. Ка ме ры 
ві дэа на зі ран ня за фік са ва лі да во лі ці ка вы 
вы па дак. Звы чай на згон шчы кі з'яз джа юць 
на скра дзе ным аў то, а ў гэ тым вы пад ку хло-
пец у сі нім спар тыў ным кас цю ме вы ра шыў 
па кі нуць кра му на... дзі ця чым элект ра ма бі лі 
ў вы гля дзе медз ве дзя ня ці. «Кі роў ца» спа-
чат ку па ка таў ся на ім па фае, на кі ра ваў ся 
да вы ха ду, а пас ля — знік у не вя до мым на-
прам ку. Па доб ны зо а ма біль каш туе ка ля 
15 міль ё наў руб лёў. На мо мант пад пі сан ня 
ну ма ра ў друк зла чын цу яшчэ не знай шлі.

Та рас ШЧЫ РЫ.

На двор'еНа двор'е  ��

ПА ХА ЛА ДАЕ І ДАЖ ДЖЫ
А ў пят ні цу ўна чы маг чы мы на ват за ма раз кі да мі нус 3

20 мая 2015 г. в 10.00. состоится внеочередное общее собрание ак-
ционеров ОАО «Брестская передвижная механизированная колонна №1». 

Повестка дня:
1. О совершении сделок общества.
Местонахождение ОАО «Брестская передвижная механизированная 

колонна №1»: г. Брест, ул. Белорусская, 51.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Белорусская, 51.
Время регистрации в день проведения собрания с 09.30 до 10.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(для представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начи-

ная с 13.05.2015 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Совет директоров.УНН 200215539

22 мая 2015 г. в 12.00 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Полесьежилстрой». 

Повестка дня:
1) О совершении сделок общества. 
Местонахождение ОАО «Полесьежилстрой»: г. Брест, ул. Кижева-

това, 60.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Кижеватова, 60.
Время регистрации в день проведения собрания с 11.30 до 12.00.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность 

(для представителя акционера – доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начиная 

с 15.05.2015 г. (с 14.00 до 16.00) по месту нахождения общества. 
Совет директоров.УНП 200050191

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3» 
С О О Б Щ А Е Т  О  П Р О В Е Д Е Н И И 

В Н Е О Ч Е Р Е Д Н О Г О  С О Б РА Н И Я  А К Ц И О Н Е Р О В , 
которое состоится 22 мая 2015 года в 11.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в Устав ОАО «ДСТ № 3»

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет 
проводиться 22.05.2015 г. с 10.00 до 10.45 по адресу: г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-
брании, — 15.05.2015 г.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознако-
миться с материалами к собранию по адресу: г. Могилев, ул. Кос-
монавтов, 23, каб. 33.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность (для представителей акцио-
неров — доверенности, зарегистрированные в соответствии с дей-
ствующим законодательством).

Справки по телефонам: 28-40-20, 23-64-87 — Отдел правовой и 
кадровой работы, Наблюдательный совет. УНП 700049607
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На вялікім экранеНа вялікім экране  ��

ТУЗІН ЕЎРАПЕЙСКАГА КІНО

Кадр з фільма Аляксандры Бутар 
«Салодкае развітанне Веры».

Пра гэ та пад час між на-
род най су стрэ чы экс-
пер таў па пы тан нях пра-
цоў най міг ра цыі ў Мін ску 
па ве да міў Аляк сандр Та-
ту ра, на мес нік на чаль ні ка 
Дэ парт амен та па гра ма-
дзян стве і міг ра цыі МУС 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

— Мы на зі ра ем іс тот нае па-
ве лі чэн не коль кас ці за меж ных 
гра ма дзян, якія для пра-
цы ўяз джа юць на тэ ры то-
рыю на шай кра і ны. Ліч бы 
ка жуць са мі за ся бе. За 
апош нія два га ды ў Бе ла-
ру сі ад бы ло ся іх трох ра-
зо вае па ве лі чэн не.

Аляк сандр Та ту ра так-
са ма за ўва жыў, што па-
дзеі ва Укра і не паў плы ва-
лі на сі ту а цыю на бе ла рус-
кім рын ку пра цы. Агу лам 

ле тась пра ца ваць у Бе ла русь 
пры еха ла ка ля 40 ты сяч ча ла-
век. З іх 13,5 ты ся чы — гра ма-
дзя не Укра і ны. Ад нак «ор га ны 
дзяр жаў на га кі ра ван ня, унут ра-
ных спраў тры ма юць сі ту а цыю 
пад кант ро лем, і па ве лі чэн не 
коль кас ці за меж ні каў, якія пры-
еха лі пра ца ваць, не ства рае 
на пру жа нас ці ў кры мі наль най 
сфе ры».

Кан стан цін Шаль ке віч, на-
чаль нік упраў лен ня і гра мад-

скіх су вя зяў МУС, ад зна чыў, 
што ме ра пры ем ства з удзе лам 
гру пы спе цы я ліс таў Па нэ лі па 
пы тан нях міг ра цыі і пры тул ку 
Ус ход ня га парт нёр ства пра-
во дзіц ца па іні цы я ты ве Ге не-
раль на га ды рэк та ра та ўнут ра-
ных спраў Еў ра пей скай ка мі сіі 
пры пад трым цы МУС Бе ла ру сі, 
Лат віі і швед скай міг ра цый-
най служ бы. Удзель ні кі аб-
мяр ку юць пы тан ні кі ра ван ня 

пра цоў най міг ра цы яй, 
на ве да юць упраў лен-
не па гра ма дзян стве і 
міг ра цыі ГУ УС Мін гар-
вы кан ка ма... Дэ ле га-
цыю МУС уз на чаль вае 
на мес нік мі ніст ра ўнут-
ра ных спраў Мі ка лай 
Мель чан ка.

Та рас ШЧЫ РЫ
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МеркаваннеМеркаванне  ��

КРЭ МА ЦЫЯ 
НЕ АДОБ РА НА

У Рус кай пра ва слаў най царк ве 
вы зна чы лі сваё стаў лен не да 
крэ ма цыі цел па мер лых. Гэ тае 
пы тан не ў лі ку ін шых бы ло раз-
гле джа на пад час пер ша га ў 2015 
го дзе па ся джэн ня Свя то га Сі но-
да пад стар шын ствам Па тры яр ха 
Мас коў ска га і ўсяе Ру сі Кі ры ла.

Пы тан не пра крэ ма цыю бы ло ўпер-
шы ню па стаў ле на пе рад ка мі сі яй па 
цар коў ным пра ве яшчэ ў 2009 го дзе. У 
ве рас ні 2013-га пад рых та ва ны ка мі сі яй 
да ку мент «Аб хрыс ці ян скім па ха ван ні 
па мер лых» быў ра за сла ны для вод гу ку 
ў епар хіі і апуб лі ка ва ны для пра вя дзен-
ня ад кры тай дыс ку сіі. На па ся джэн ні 
Сі но да ён быў за цвер джа ны.

«Уліч ва ю чы ста ра жыт ную тра ды-
цыю, поў ную глы бо кай па ша ны да 
це ла хрыс ці я ні на як да хра ма Ду ха 
Свя то га, Свя ты Сі нод пры знае нор май 
па ха ван не па мер лых хрыс ці ян у зям-
лі», — га во рыц ца ў да ку мен це.

Крэ ма цыю царк ва лі чыць «з'я вай 
не па жа да най» і не ўхва ляе яе. Ра зам з 
тым, яна «мо жа з ра зу мен нем ста віц ца 
да фак та крэ ма цыі це ла па мер ла га», 
ка лі па ха ван не ў зям лі не пра ду гле-
джа на мяс цо вым свец кім за ка на даў-
ствам або звя за на з не аб ход нас цю 
транс пар та ваць па мер ла га на вя лі кія 
ад лег лас ці ці не маг чы ма па ін шых аб'-
ек тыў ных пры чы нах. Пас ля крэ ма цыі 
прах па ві нен быць ад да ны зям лі (пад-
крэс лі ва ец ца ў да ку мен це).

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

КОЛЬ КАСЦЬ ПРА ЦОЎ НЫХ 
МІГ РАН ТАЎ ПА ВЯ ЛІЧ ВА ЕЦ ЦА


