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Падмарозіць яшчэ прыстойна,
але ненадоўга

Штучны ажыятаж
на «квадраты»

Так, у суботу месцамі чакаецца да мінус 15 градусаў, а ў панядзелак — ужо да 7 цяпла
У наступныя двое сутак асноўны ўплыў на надвор'е ў нашай краіне будзе
аказваць халодны скандынаўскі антыцыклон, які прынясе сухое і калючае
паветра, а тэмпературны фон панізіцца. Але пахаладанне будзе нядоўгім, ужо ў нядзелю на тэрыторыю краіны пачне паступаць больш цёплая
паветраная маса атлантычнага паходжання, паведамілі спецыялісты
Рэспубліканскага цэнтра гідраметэаралогіі, кантролю радыеактыўнага
забруджвання і маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
Сёння надвор'е ў краіне ў асноўным
будзе вызначаць перыферыя халоднага скандынаўскага антыцыклону. На
асобных участках дарог галалёдзіца.
Удзень на большай частцы тэрыторыі чакаецца моцны парывіс ты вецер. Тэмпература паветра днём будзе
2—8 марозу. У суботу ўмовы надвор'я
ў асноўным будзе вызначаць халодны
антыцыклон. Прагназуецца пераважна
без ападкаў, толькі ўдзень месцамі па
поўначы краіны пройдзе невялікі снег

і мокры снег. На асобных участках дарог галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус 6 да мінус
13 градусаў, пры праясненнях — да
15 марозу. Удзень тэмпература будзе
знаходзіцца ў межах ад 6 марозу па
ўсходзе да 2 цяпла па захадзе краіны.
А вось у ня дзе лю ат мас фер ны
фронт прынясе ў многія раёны краіны кароткачасовыя ападкі ў выглядзе
снегу, мокрага снегу і дажджу. Месцамі чакаецца туман, галалёд, на даро-

гах галалёдзіца. Тэмпература паветра
ўначы складзе ад нуля да 6 марозу, па
паўднёвым усходзе пры праясненнях
панізіцца да мінус 9 градусаў, удзень
будзе ад мінус 2 градусаў да 5 цяпла.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у панядзелак умовы надвор'я будзе вызначаць няўстойлівая паветраная маса, якая паступае
з Балтыйскага мора. Месцамі па краіне
пройдуць невялікія ападкі ў выглядзе
мокрага снегу і даж джу. У асобных
раёнах прагназуецца туман, слабы галалёд, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы складзе ад мінус
5 градусаў да 2 цяпла, удзень — ад
мінус 1 да плюс 5 градусаў, па захадзе
краіны паветра прагрэецца да 7 цяпла.
Хутчэй бы вясна...
Сяргей КУРКАЧ.

ВІЛЬНЮС ПРЫМАЕ БЕЛАРУСКІХ КНІЖНІКАЎ
У сталіцы Літвы — асветніцкае свята: учора пачаў
сваю работу Вільнюскі кніжны кірмаш. Разам сабраліся выдаўцы з сямі краін свету. Сярод удзельнікаў —
і беларускія кніжнікі.
Ува зе на вед валь ні каў,
гасцей прэстыжнай выстаўкі — на він кі бе ла рус ка га
кнігавыдання за 2018 год,
а таксама першыя кнігі, што
пабачылі свет у сёлетніх студзені — лютым. Свае здабыткі прэзентуюць выдавецтвы «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі»,
«Народная асвета», «Беларусь», «Беловагруп», Выдавецкі дом «Звязда», паліграфічны камбінат імя Якуба Коласа і іншыя. Сярод
навінак — і новае выданне
легендарнай паэмы класіка
польскай літаратуры Адама
Міцкевіча «Пан Тадэвуш» у
перакладзе на беларускую
мову з ілюстрацыямі народнага мастака Беларусі Васіля Шаранговіча. На паліцах
беларускага стэнда — шмат
выданняў, якія прэзентуюць
грамадскія ініцыятывы, га-

лоўныя падзеі 2019 года.
А гэта — буклеты, даведачная літаратура турыстычнага характару, усё тое, што
расказвае пра знакамітыя
мяс ці ны Бе ла ру сі, прадстаўляе і спартыўныя аб'екты кра і ны ў пя рэ да дзень
правядзення ІІ Еўрапейскіх
гуль няў. Да волі шмат на
выстаўцы краязнаўчай, гістарычнай літаратуры, якая
расказвае пра розныя мясціны Беларусі.
А ў су вя зі з тым, што
ўвесь свет адзначае ў лютым Дзень роднай мовы, паліграфічны камбінат імя Якуба Кола са прэ зен та ваў у
Вільнюсе зусім нечаканае
выданне — зборнік аднаго
верша лаўрэата Нобелеўскай прэ міі Ра бінд ра на та
Тагора «Мая залатая Бенгалія» на мовах свету». Гэтая
кніга — яшчэ і напамін, што

менавіта ў знак барацьбы
гэтай далёкай ад Беларусі
краіны за незалежнасць было ўсталявана свята 21 лютага — Дзень роднай мовы.
Пад адной вокладкай сабраны тэксты на 50 мовах. «Мая
залатая Бенгалія» гучыць
са старонак кнігі, выдадзенай на англійскай, рускай,
польскай, мангольскай, турэцкай, туркменскай, украінскай, урду, сербскай, чарна гор скай, ма ке дон скай і
яшчэ дзясятках моў, як голас розных народаў, розных
культур, розных памкненняў
да шчаслівага жыцця. Увогуле міжнародны складнік, повязь Беларусі, беларускага
мастацкага слова з іншымі
моўнымі, культурнымі прасторамі — адна з адметнасцяў стэнда з кнігамі Рэспублікі Беларусь. Паліграфічны
камбінат імя Якуба Коласа
прадстаўляе на выстаўцы
яшчэ адзін праект — зборнік «Слова Купалы крочыць
па свеце». У кнізе прадстаўлены невялікія нарысы, якія

з'яўляюцца фактычна партрэтамі сяброў беларускай літаратуры ў розных краінах.
Змешчаны і расповеды пра
літоўскіх сяброў Беларусі —
пісьменнікаў, публіцыс таў,
перакладчыкаў Яронімаса
Лаўцюса («У Беларусі я адпачываю душой і сэрцам»),
Вітаўтаса Жэймантаса («Беларускімі сцежкамі Вільнюса»), якія, акрамя ўсяго іншага, з'яўляюцца членамі
Саюза пісьменнікаў Беларусі. Дарэчы, на беларускім
стэндзе будзе прэзентавана і кніга вершаў літоўскага
класіка Майроніса, выдадзеная па-беларуску. Укладальнік выдання, яго ініцыятар —
Вітаўтас Жэймантас.
У праграме ўдзелу беларускіх выдаўцоў у кніжным
кірмашы — і перадача бібліятэкі асветніцкай літаратуры Віленскай гімназіі імя
Францыска Скарыны, а таксама перамовы з кіраўніцтвам Са ю за пісь мен ні каў
Літвы.
Мікола БЕРЛЕЖ.

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Міністр эканомікі і энергетыкі ФРГ заявіў,
што Германія не зацікаўлена
ў санкцыях супраць Расіі

10 гадзін. У тушэнні таксама былі задзейнічаныя верталёты. Прэм'ер-міністр краіны Шэйх Хасіна заявіла, што
ўстрывожана тым, што здарылася, і выказала глыбокае
спачуванне блізкім і сваякам загінулых.

«Германія хацела б, каб умоў для захавання санкцыйнага ціску на Расію не было», — сказаў міністр эканомікі
і энергетыкі ФРГ Петэр Альтмаер, выступаючы на канферэнцыі «Канкурэнтаздольная Расія — новыя шляхі», якая
праходзіць у германскай сталіцы.
Міністр адзначыў, што санкцыі ўвялі, «паколькі для гэтага былі палітычныя перадумовы». І цяпер, паводле яго
слоў, трэба працаваць над тым, каб палітычныя ўмовы
памяняліся. «Мы хочам, каб украінска-расійская тэма была вырашана, каб «Мінск» быў рэалізаваны», — адзначыў
Альтмаер, яшчэ раз падкрэсліўшы, што ў Берліна «няма
зацікаўленасці ў санкцыях».

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ад імя беларускага
народа і сябе асабіста выказаў спачуванні Прэзідэнту Народнай
Рэспублікі Бангладэш Абдулу Хаміду ў сувязі з гібеллю вялікай
колькасці людзей у выніку моцнага пажару ў адным з жылых
кварталаў у горадзе Дака, паведаміла прэс-служба беларускага лідара.

Страшны пажар у Бангладэш:
загінулі больш за 80 чалавек
Восемдзесят адзін чала век за гі нуў у вы ні ку
буйнога пажару ў сталіцы
Бангладэш горадзе Дака.
Як паведамляюць мясцовыя СМІ, колькасць ахвяр
можа павялічыцца: па меншай меры 50 чалавек шпіталізаваны, многія знаходзяцца ў цяжкім стане.
Мяркуецца, што пажар узнік у чатырохпавярховым
жылым доме, на першым паверсе якога знаходзіцца хімічны склад. Затым агонь перакінуўся яшчэ на чатыры
суседнія будынкі.
Мясцовыя жыхары паведамілі, што пажар адбыўся ў
выніку выбуху газавага балона ў прыпаркаваным аўтамабілі. 37 пажарных падраздзяленняў змагаліся з агнём

Fоrbеs: у Расіі з'явілася
другая жанчына-мільярдэр
Ула даль ні ца ін тэр нэткрамы Wіldbеrrіеs Таццяна
Бакальчук стала другой у
Расіі жанчынай — доларавым мільярдэрам, па версіі
Fоrbеs. Кошт яе бізнесу, па
падліках выдання, дасягнуў
$1,2 млрд.
«Но вая ацэн ка кош ту
кампаніі дазваляе ацаніць багацце Бакальчук у больш
чым $1 млрд. Яна становіцца другой жанчынай-мільярдэрам у Расіі пасля Алены Батурынай», — адзначаецца
ў публікацыі.
Паколькі кампанія Wіldbеrrіеs не з'яўляецца публічнай, яе кошт ацэньваўся на падставе даных аб аб'ёме
продажаў і прыбытку, а таксама па мультыплікатарах
аналагічных праектаў і ацэнак венчурных капіталістаў,
удакладнілі ў Fоrbеs.
Інтэрнэт-крама Wіldbеrrіеs прадае розныя катэгорыі
тавараў, у тым ліку цацкі, спартыўнае і дзіцячае харчаванне, электроніку, кнігі і г. д. У 2018 годзе выручка кампаніі
склала $1,7 млрд. Таццяна Бакальчук з'яўляецца адзіным
уладальнікам Wіldbеrrіеs.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Колькасць пошукавых запытаў тыпу «зняць кватэру ў
Мінску» павялічылася за студзень амаль на 22 %. Што датычыцца прапановы кватэр, то колькасць аб'яў вырасла за
месяц на 7,8 %. Пры гэтым 10-працэнтны рост назіраўся ў
катэгорыі «аднапакаёвыя кватэры», а аб'яў аб здачы двух- і
трохпакаёвак стала больш на 6 %.
Дынаміка цэн на арэнду кватэр у студзені была станоўчай
ва ўсіх сегментах. У залежнасці ад тыпу кватэр рост — ад 2 %
да 4 %. Аднак у першым месяцы года скарацілася колькасць
бюджэтных прапаноў. Гэта цалкам увязваецца з павышаным
попытам на здымнае жыллё з боку студэнтаў, якія традыцыйна выбіраюць недарагія варыянты.
На пачатак лютага сярэднія цэны арэнды аднапакаёвых
кватэр у горадзе склалі 250—260 долараў (рост за месяц
склаў 2,5 %). Двухпакаёвыя кватэры ў сярэднім прапаноўваюць за 330—340 долараў (рост на 4,2 %), а трохпакаёвыя —
за 400—420 долараў (рост на 3,6 %). За апошні год арэнда
кватэр у сталіцы падаражэла на 8—11 % у залежнасці ад
тыпу кватэр.
Прыкладна ў той жа час год таму можна было адчувальна танней арандаваць простую аднапакаёвую кватэру паблізу адной з крайніх станцый метро. Акуратная, цалкам
мэбляваная кватэра, хай і без еўрапейскага рамонту, але
з усёй патрэбнай тэхнікай, абышлася б тады ў 200 долараў
за месяц.
Цяпер за 600 рублёў у Мінску прапануюць вельмі сціплыя варыянты, большасць з іх — без рамонту або без мэблі
(а некаторыя — без таго і без другога). Ёсць, праўда, жыллё
на апошніх паверхах старых дамоў. Напрыклад, у самым
цэнтры горада за 15 хвілін ад метро на першым паверсе пяціпавярховіка здаюць аднапакаёвую кватэру за 270 долараў у
месяц. Старыя драўляныя дзверы, пафарбаваная драўляная
падлога і мэбля савецкіх часоў. Гаспадары згодныя нават
на студэнтаў.
Па словах прадстаўнікоў сталічнага агенцтва неру хомасці, цэны на кватэры ў сталіцы і праўда крыху падраслі,
але гаворкі аб вялікім скачку пакуль не ідзе. Попыт цяпер
вышэйшы, чым у мінулым годзе. Але кардынальных змен
пакуль няма.
Спецыялісты лічаць, што магчымасць значнага росту кошту арэнды кватэр у Мінску з-за будучых Еўрапейскіх гульняў
невялікая, аднак не выключаюць, што бліжэй да лета сітуацыя на рынку можа змяніцца.
У многіх гасцініцах свабодных нумароў на даты правядзення Еўрапейскіх гульняў ужо няма альбо забраніраваны ўсе
бюджэтныя месцы. Узрасла і арэнда апартаментаў.
Начальнік аддзела арэнды агенцтва нерухомасці
«Твая сталіца» Маргарыта ПАЧЫЦКАЯ лічыць, што цэны
на арэнду кватэр у Мінску знаходзяцца прыкладна на тым жа
ўзроўні, што і летам мінулага года. Уласнікаў, якія вырашылі
павялічыць кошты, пакуль адзінкі.
Нагадаем, што да Еўрапейскіх гульняў Студэнцкая вёска
стане турыстычным комплексам, на тэрыторыі якога, акрамя
жылля, будуць кафэ, крамы, пральні, бібліятэкі і трэнажорныя залы. Таксама турысты змогуць своечасова атрымаць і
медыцынскую дапамогу — тут размесцяцца стаматалагічны,
працэдурны і тэрапеўтычны кабінеты.
Сяргей КУРКАЧ.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Наблюдательным советом Открытого акционерного
общества «МЕХКОЛОННА № 93» принято решение о проведении
28 марта 2019 года в 11.00 очередного годового общего
собрания акционеров (протокол № 16 от 19.02.2019 года)
Место проведения собрания: 220024, г. Минск, ул. Бабушкина, 13, кабинет 303.
Форма проведения – очная.
№
п/п
1
2
3
4

ПОВЕСТКА ДНЯ

Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год
Об утверждении годового отчета Наблюдательного Совета за 2018 год
Об утверждении годового отчета Ревизионной комиссии за 2018 год
О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества
за 2018 год, аудиторского заключения за 2018 год
5 Об утверждении годового бухгалтерского баланса за 2018 год и пояснительной записки к нему, отчета о прибылях и убытках Общества за
2018 год, отчета об изменении капитала Общества за 2018 год, отчета
о движении денежных средств Общества за 2018 год
6 О покрытии убытков по итогам деятельности Общества за 2018 год
и о планах распределения прибыли за 2019 год.
7 Об утверждении основных направлений деятельности Общества
на 2019 год
8 Об избрании членов Наблюдательного совета Общества
9 Об определении размера и порядка выплаты вознаграждения членам
Наблюдательного совета в связи с исполнением ими своих обязанностей
10 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
11 Об определении размера и порядка выплаты вознаграждения членам
Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязанностей
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по
адресу: г. Минск, ул. Бабушкина, 13 (каб. 214), в период с 21 марта 2019 г.
по 27 марта 2019 г. по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 либо 28 марта
2019 года по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания будет проводиться с 10.00 до
10.50 по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 28 марта 2019 года, 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров,
будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного
на 23 марта 2019 года.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
– акционеру общества – паспорт;
– представителю акционера – паспорт и доверенность.
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