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30 марта 2018 года в 10.00 ЗАО «На Уманской» 

проводит общее собрание акционеров по адресу: 

г. Минск, пр-т Дзержинского, 55. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

Общества, будет осуществляться в день проведения собрания по месту его 

проведения с 9.30 до 10.00. Форма проведения общего собрания акционеров 

Общества – очная, форма голосования по всем вопросам повестки дня – 

открытая. С собой необходимо иметь паспорт.

Наблюдательный совет.
УНП 101085067

Информация о формировании реестра 
владельцев ценных бумаг

Полное наименование и местонахождение 
акционерного общества

Закрытое акционерное обще-
ство «На Уманской», г. Минск, 
пр-т Дзержинского, 55

Наименование уполномоченного органа 
акционерного общества и дата принятия 
им решения, в соответствии с которым 
осуществляется формирование реестра 
акционеров

Наблюдательный совет ЗАО 
«На Уманской» 

05.03.2018 г.

Дата, на которую осуществляется форми-
рование реестра акционеров

05.03.2018 г.

Наблюдательный совет.   УНП 101085067

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
Прэ зі дэнт Гер ма ніі афі цый на 
пра па на ваў кан ды да ту ру 
Мер кель на па са ду канц ле ра

Франк-Валь тэр Штай нма ер, прэ зі дэнт 

Гер ма ніі, у рам ках афі цый най пра цэ ду ры 

пра па на ваў бун дэс та гу пры зна чыць Ан-

ге лу Мер кель 

фе дэ раль ным 

к а н ц  л е  р а м . 

Пра гэ та па ве-

да мі лі ў кан цы-

ля рыі кі раў ні ка 

дзяр жа вы.

«Прэ зі дэнт у сва ім па слан ні бун дэс-

та гу пра па на ваў вы браць Ан ге лу Мер-

кель фе дэ раль ным канц ле рам. Ка лі яна 

бу дзе абра ная, вы ра шае бун дэс таг», — 

га во рыц ца ў па ве дам лен ні. Гэ ты крок 

з'яў ля ец ца фар маль нас цю. Ра ней тры 

пар тыі — кан сер ва тыў ныя Хрыс ці ян ска-

дэ ма кра тыч ны і Хрыс ці ян ска-са цы яль ны 

са ю зы, а так са ма Са цы ял-дэ ма кра тыч-

ная пар тыя Гер ма ніі (СДПГ) — уз гад ні лі 

ка а лі цый ны да га вор аб фар мі ра ван ні 

ўра да.

Вы ба ры ў бун дэс таг ад бы лі ся 24 ве-

рас ня мі ну ла га го да, ад нак зя лё нае свят-

ло фар мі ра ван ню но ва га ўра да бы ло да-

дзе на толь кі ця пер. Ста ла вя до ма, што 

боль шасць чле наў СДПГ пад трым лі вае 

ка а лі цый нае па гад нен не з кан сер ва та-

ра мі. Ме на ві та ад ра шэн ня са цы ял-дэ-

ма кра таў за ле жа ла па лі тыч ная бу ду чы ня 

Гер ма ніі.

Ма рын Ле Пен лі чыць вы ні кі 
вы ба раў у Іта ліі но вым эта пам 
на цы я наль на га абу джэн ня

Лі дар фран цуз скай пар тыі «На цы я-

 наль ны фронт» Ма рын Ле Пен па він-

 ша ва ла свай го са юз ні ка на еў ра пей скім 

уз роў ні — пар тыю «Лі га» і яе кі раў ні ка 

Ма тэа Саль ві ні з лі дар ствам на вы ба рах у 

пар ла мент Іта ліі ў рам ках пра ва цэнт рысц-

кай ка а лі цыі. Він ша валь нае па слан не яна 

па кі ну ла на сва ёй ста рон цы ў «Тві тэ ры». 

«Не ве ра год ны пра грэс ка а лі цыі пар тыі 

«Лі га» ра зам з на шым са юз ні кам і сяб рам 

Ма тэа Саль ві ні — гэ та но вы этап у на цы я-

наль ным абу джэн ні на ро да. Шчы рыя він-

ша ван ні!» — га во рыц ца ў па ве дам лен ні. 

Пе ра мож ца мі пар ла менц кіх вы ба раў, якія 

прай шлі ў Іта ліі ў ня дзе лю, ста лі пра ва-

цэнт рысц кая ка а лі цыя на ча ле з «Лі гай» 

Ма тэа Саль ві ніі і «Рух «5 зо рак».

Ма тэа Саль ві ні вы зна ча ец ца сва і мі 

рэз кі мі по гля да мі на міг ра цыю, а так са-

ма час та кры тыч на вы каз ваў ся пра ЕС. 

«Лі гу» ад но сяць да так зва ных еў рас кеп-

ты каў.

«Фэй сбук» не вы явіў
іс тот на га ўмя шан ня Ра сіі 
ў кам па нію рэ фе рэн ду му 
па брэк сі це

Аме ры кан ская кам па нія «Фэй сбук», 

якая кі руе ад най мен най са цы яль най 

сет кай, не вы яві ла на сва іх ста рон ках 

іс тот ных сля доў ра сій ска га ўмя шан ня 

ў ход агі та цый най кам па ніі на пя рэ дад-

ні рэ фе рэн ду му 2016 го да аб член стве 

Вя лі ка бры та ніі ў ЕС. Пра гэ та га во рыц ца 

ў ліс це ды рэк та ра па пы тан нях па лі ты кі 

«Фэй сбук» у ка ра леў стве Сай ма на Міл-

не ра.

«На шы да след чы кі не знай шлі да дат-

ко вых ска ар ды на ва ных і звя за ных з Ра сі -

яй акаў нтаў або ста ро нак, якія па стаў ля лі б 

рэ кла му ў Вя лі ка бры та нію, што да ты-

 чы ла ся рэ фе рэн ду му па ЕС у ад па вед ны 

пе ры яд ча су, за вы клю чэн нем той мі ні-

маль най ак тыў нас ці, пра якую мы ін фар-

ма ва лі ра ней», — кан ста та ваў кі раў нік 

бры тан ска га прад стаў ніц тва «Фэй сбук».

Пар ла мент і вы бар чая ка мі сія Вя лі ка-

бры та ніі ра ней на кі ра ва лі за пы ты трой-

цы вя ду чых ін тэр нэт-кам па ній ЗША — 

«Фэй сбук», «Тві тэр» і «Гугл» — з па тра-

ба ван нем даць ін фар ма цыю аб лю бой 

фі нан са вай ак тыў нас ці звя за ных з Ра сі яй 

акаў нтаў у пе ры яд пра вя дзен ня рэ фе рэн-

ду му па пы тан ні брэк сі ту. Аме ры кан скія 

кам па ніі за яві лі, што ака жуць са дзей ні-

чан не ўла дам Злу ча на га Ка ра леў ства ў 

гэ тым рас сле да ван ні.

На слы хуНа слы ху  

ТРА ГЕ ДЫЯ 
НА ПЕ РА ЕЗ ДЗЕ

Кі роў ца мі лі цэй скай 

ма шы ны за гі нуў пры 

су тык нен ні з цяг ні ком 

у Доб руш скім ра ё не.

Зда рэн не ад бы ло ся 

ўдзень ка ля вёс кі Крас ная 

Бу да. Па ін фар ма цыі УУС 

Го мель ска га абл вы кан ка-

ма, служ бо вы аў та ма біль 

Доб руш ска га РА УС пры 

пе ра ез дзе не рэ гу ля ва на га 

чы гу нач на га пе ра ез да на 

7-м кі ла мет ры аў та да ро гі 

Це ра хаў ка — Анд рэ еў ка — 

мя жа Укра і ны су тык нуў ся 

з цеп ла во зам. У ма шы не 

зна хо дзі лі ся тры су пра цоў-

ні кі рай ад дзе ла мі лі цыі і 

гра ма дзя нін, за тры ма ны за 

ад мі ніст ра цый нае пра ва па-

ру шэн не.

У вы ні ку мі лі цы я нер-кі-

роў ца ад атры ма ных траў-

маў па мёр на мес цы. Апе-

ра тыў нік, які ехаў у якас ці 

па са жы ра, з ця лес ны мі па-

шко джан ня мі роз най сту пе ні 

цяж кас ці быў шпі та лі за ва ны 

ў ад дзя лен не рэ ані ма цыі. 

Участ ко ва га ін спек та ра з 

траў ма мі да ста ві лі ў хі рур-

гіч нае ад дзя лен не. Муж-

чы ну, яко га за тры ма лі за 

ху лі ган ства, ака за лі мед да-

па мо гу, ад шпі та лі за цыі ён 

ад мо віў ся.

Су пра цоў ні кі мі лі цыі вы-

яз джа лі ў вёс ку Усох ская Бу-

да ў су вя зі з па ве дам лен нем 

аб ху лі ган скіх дзе ян нях. Яны 

за тры ма лі пра ва па ру шаль-

ні ка і да ставі лі яго ў рай-

 ад дзел.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



На двор'еНа двор'е  

МА РОЗ І СОН ЦА,
СНЕГ І ДОЖДЖ...

На свя та — ад 4 ма ро зу да 5 цяп ла
Ка лян дар ная вяс на возь ме сваё, і да кан ца тыд ня ма-

ра зы ў нас асла бе юць, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты 

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.

Ат мас фер ныя фран ты, якія пе ра мя шча юц ца з паўд нё ва г а 

за ха ду Еў ро пы, пры ня суць апад кі і больш цёп лае па вет ра. 

Ма ра зы асла бе юць, а па паў днё вым за ха дзе кра і ны ча ка ец ца 

ад лі га. У се ра ду на боль шай част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дзе 

снег, мок ры снег, па паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах — з даж джом. 

Мес ца мі маг чы мы ту ман, га ла лёд, на да ро гах га ла лё дзі ца. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 3—9 ма ро зу, удзень 

ча ка ец ца ад ну ля да мі нус 5 гра ду саў. У паўд нё ва-за ход ніх 

ра ё нах у гэ ты дзень бу дзе кры ху цяп лей: уна чы — ад ну ля да 

мі нус 2 гра ду саў, удзень — 1—3 цяп ла.

На свя та 8 Са ка ві ка ча ка ец ца не са мае леп шае на двор'е. 

Згод на з па пя рэд ні мі пра гно за мі спе цы я ліс таў, на тэ ры то рыі 

кра і ны за ха ва ец ца ўплыў фран таль ных па дзе лаў. На боль шай 

част цы кра і ны бу дзе іс ці снег, мок ры снег, па паў днё вым за ха-

дзе з даж джом. Мес ца мі маг чы мы ту ман, га ла лёд, на да ро гах 

га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 2—8 ма ро-

зу, па паў днё вым за ха дзе — ка ля ну ля, удзень праг на зу ец ца 

ад мі нус 4 да плюс 5.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ад дзя лен не гу ма ні тар ных на вук і мас тац тваў НАН 

Бе ла ру сі, ка лек тыў Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі 

вы каз ва юць шчы рыя спа чу ван ні род ным і бліз кім зна-

ка мі та га ай чын на га ар хе о ла га, лаў рэ а та Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі, док та ра гіс та рыч ных на вук, пра фе са ра 

Ге ор гія Ва сі ле ві ча ШТЫ ХА ВА ў су вя зі з яго смер цю.

Ра бот ні кі Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў На-

цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць 

глы бо кія спа чу ван ні за гад чы ку ад дзе ла па пад рых-

тоў цы за ко на пра ек таў і ўза е ма дзе ян ні з Па ста ян-

най ка мі сі яй па за ка на даў стве Сак ра та ры я та Па ла ты 

прад стаў ні коў Ко ле сень Іры не Ула дзі мі ра ўне ў су вя зі 

з на пат каў шым яе вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Яск ра вай куль мі на цый 

кніж на га кір ма шу ста ла пад-

вя дзен не вы ні каў кон кур су 

«Мас тац тва кні гі». Гран-пры 

сё ле та атры ма ла «Су свет-

ная спад чы на Фран цыс ка 

Ска ры ны», якая па ба чы ла 

свет у вы да вец тве «Бе ла-

рус кая Эн цык ла пе дыя імя 

Пет ру ся Броў кі». Мі ністр 

ін фар ма цыі Алесь Кар лю-

ке віч на га лоў най сцэ не 

вы ста вач най пля цоў кі ўру-

чыў па мят ныя ўзна га ро ды 

ды рэк та ру вы да вец тва Ула-

дзі мі ру Анд ры е ві чу, а так-

са ма мас та ку-ды зай не ру 

Але не Сі тай ле і ды рэк та ру 

па лі граф кам бі на та імя Яку-

ба Ко ла са Іга ру Ма ла ня ку, 

якія так са ма пра ца ва лі над 

вы дан нем.

У на мі на цыі «Най леп шы 

фо та мас так» пе ра маг лі аў-

та ры аль бо ма «Ня свіж. Па-

ла ца ва-пар ка вы ан самбль. 

Збор зброі і да спе хаў» Алег 

Лу ка шэ віч і Аляк сандр Аляк-

се еў. «Най леп шым ды зай-

не рам кні гі» пры зна ны Ула-

дзі мір Шоўк, які пра ца ваў 

над вы дан ня мі «Кніж ная 

спад чы на Бе ла ру сі», «Фран-

цыск Ска ры на — бе ла рус кі 

гу ма ніст, асвет нік, пер ша-

дру кар», «Ад куль ёсць пай-

шоў бук вар» се рыі «Кра і на 

зам каў», вы пу шча най Вы-

да вец кім до мам «Звяз да». 

Дып лом пе ра мож цы ў на мі-

на цыі «АРТ-кні га» ў вы дан-

ня «Ры гор Сіт ні ца. Прос тыя 

рэ чы», якое так са ма па ба-

чыла свет у Вы да вец кім до-

ме «Звяз да».

Як ад зна чыў га лоў ны рэ-

дак тар ча со пі са «Нё ман», 

на мес нік ды рэк та ра Вы-

да вец ка га до ма «Звяз да» 

Аляк сей Ча ро та, вы ні кам 

пра цы сім по зі у ма лі та ра-

та раў ста лі па гад нен ні з 

не ка то ры мі ар га ні за цы я мі 

ін шых кра ін. Так, Вы да вец-

кі дом «Звяз да» за клю чыў 

да га вор аб су пра цоў ніц тве 

з Ін сты ту там лі та ра ту ры і 

мас тац тва імя Аў э за ва Мі-

ніс тэр ства аду ка цыі і на ву-

кі Ка зах ста на. Бе ла рус кія 

пісь мен ні кі да мо ві лі ся аб 

су пра цоў ніц тве з серб скім 

вы да вец твам, з ча со пі сам 

«Прос тор» з Ка зах ста на, 

ча со пі сам «Памир» з Та-

джы кі ста на. Ча со піс «По-

лы мя» пра вёў пе ра га во ры 

з Са юзам пісь мен ні каў Лат-

віі аб аб ме не лі та ра тур ны мі 

пуб лі ка цы я мі і пе ра кла да мі. 

Да рэ чы, на ла джа на яшчэ 

больш кан так таў не толь кі 

з вы дан ня мі, але і з са мі мі 

аў та ра мі. На прык лад, у гэ-

тым го дзе на сім по зі у ме быў 

прад стаў ле ны збор нік тво-

раў 19 бе ла рус кіх паэ таў на 

ча чэн скай мо ве.

Іс тот на ўма ца ва ла ся су-

пра цоў ніц тва бе ла рус кіх і 

кі тай скіх вы даў цоў. Бы лі за-

пла на ва ны пе ра клад і пуб лі-

ка цыя кла січ ных лі та ра тур-

ных тво раў да 2020 го да.

Вы да вец тва «Мас тац-

кая лі та ра ту ра» су мес на з 

вы да вец твам Пе кін ска га 

дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

за меж ных моў па чы на юць 

рэа лі за цыю маш таб на га 

дру ка ва на га пра ек та. Ад-

па вед нае па гад нен не бы ло 

пад пі са на на кніж ным кір-

ма шы. Ужо ў хут кім ча се 

пач нец ца пра ца па вы пус ку 

на бе ла рус кай мо ве се рыі 

кніг «Тэр мі на ло гія кі тай-

скай ідэа ло гіі і куль ту ры».

Над яе скла дан нем пра ца-

ва лі больш за 100 спе цы-

я ліс таў з Кі тая і Еў ро пы. 

Вы дан не ўжо рых ту ец ца 

да вы пус ку ў 12 кра і нах, і 

не ўза ба ве па ба чыць свет 

і ў бе ла рус ка моў ным ва-

ры ян це. Пе ра клад бу дзе 

ла дзіц ца ў Бе ла ру сі, вы хад 

кні гі за пла на ва ны ў КНР.

Та кім чы нам, на вы-

стаў цы не толь кі бы лі прэ-

зен та ва ны кніж ныя на він кі 

апош ня га ча су, пад ве дзе ны 

вы ні кі пра цы. Тут бы лі яск-

ра ва пра ма ля ва ны век та ры 

пра цы на най блі жэй шую 

бу ду чы ню — яны ў рэа лі-

за цыі су мес ных пра ек таў 

з су се дзя мі і, без умоў на, 

у на пі сан ні і вы дан ні якас-

ных кніг.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

ПА СПЕЦЬ. ПРА ЧЫ ТАЦЬ
Мін скую кніж ную вы стаў ку на ве да ла 30 ты сяч ча ла век

32 кра і ны пры ня лі ўдзел у ХХV Мін скай між на род най кніж най вы стаў цы-кір ма-

шы. 360 экс па нен таў прад ставі лі свае ка лек цыі кніг, ужо 57-ы раз пад вялі вы ні кі 

кон кур су «Мас тац тва кні гі», другі раз ад зна чы лі най леп шых у кон кур се ма ла дых 

лі та ра та раў «Пер ша цвет». Пісь мен ні кі з 21-й кра і ны сабраліся на ІV Між на род ным 

сім по зі у ме лі та ра та раў «Пісь мен нік і час». Уся го ж за пяць дзён фо ру му бы ло 

пра ве дзе на больш за 240 ме ра пры ем стваў.

Та кія вы ні кі Мін скай кніж най вы стаў кі-кір ма шу, якая толь кі-толь кі скон чы ла ся. 

Ад нак га лоў нае, як вя до ма, не коль касць, а якасць, і з ёй на вы стаў цы так са ма 

ўсё бы ло ў па рад ку. Для чы та чоў пра во дзі лі ся ці ка выя ме ра пры ем ствы, дзе 

яны маг лі не толь кі па чуць шмат но ва га і ка рыс на га, але і вый граць прызы. 

Пісь мен ні кі ла дзі лі аў то граф-се сіі і ад каз ва лі на пы тан ні пры хіль ні каў свай-

го та лен ту. Але са мае га лоў нае, прэ зен та ва лі ся шмат лі кія кніж ныя на він кі. 

«А што ты на быў на кніж ным кір ма шы?» — не мець ад ка зу на та кое пы тан не 

та му, хто ўсё-та кі за ві таў у вы ста вач ны па віль ён, бы ло не зу сім ём ка, бо ці ка-

ві нак на вы ста ве прад ста ві лі да стат ко ва. Мож на бы ло на быць на він кі лю бі мых 

аў та раў, ці па зна ё міц ца з не вя до мымі ра ней твор ца мі — вы браць кні гі, быц цам 

зай мець но вых сяб роў.

 У тэ му
У Ма гі лёў скай воб лас ці толь кі за вы хад ныя, па ін фар-

ма цыі сі ноп ты каў, вы па ла 1-1,5 дэ кад най нор мы сне гу. 

І гэ та не ўліч ва ю чы 1 са ка ві ка, ка лі так са ма не пе ра ста ю чы

ішоў снег. Су мё ты ў гэ тыя дні рас лі як на драж джах. На 

ра ні цу ўча-

раш ня га дня 

вы шы ня сне-

гу ў Ма гі лё-

ве да ся га ла 

46 сан ты мет-

раў. Пры клад на 

та кой вы шы ні 

бы ло снеж-

нае по кры ва 

ў Мсці сла ве, 

Кас  цю ко  в і -

чах, ін шых га ра дах на ўсхо дзе воб лас ці. На ба раць бу 

са сты хі яй у гэ тыя дні вы хо дзі лі не толь кі ка му наль ні-

кі — спец ін вен та ром уз бро і лі ся роз ныя служ бы і на ват 

на сель ніц тва. У па ня дзе лак ра бо ты па пры бор цы сне гу 

пра цяг ва лі ся. А на сай це абл вы кан ка ма з'я ві ла ся аб' ява, 

што ва лан цё ры пра ек та БРСМ «Доб рае сэр ца» га то выя 

ака заць да па мо гу ў рас чыст цы пры да ма вых тэ ры то рый 

усім, хто мае ў гэ тым па трэ бу. Пры аб лас ным ка мі тэ це 

БРСМ пра цуе га ра чая лі нія, за яў кі пры ма юц ца па тэ ле-

фо нах (80222) 76-67-51, 76-64-49. «Прось ба аб да па мо зе 

пе рад аец ца тэ ры та ры яль ным пад раз дзя лен ням, якія шу-

ка юць най блі жэй шую бры га ду ва лан цё раў і на кі роў ва-

юць па ад ра се за яў ні ка», — рас тлу ма чы лі ар га ні за та ры 

доб рай спра вы.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.


