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ВІЛЬ НЮС ПРЫ МАЕ БЕ ЛА РУС КІХ КНІЖ НІ КАЎ

На двор'е

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Коль касць по шу ка вых за пы таў ты пу «зняць ква тэ ру ў 

Мін ску» па вя лі чы ла ся за сту дзень амаль на 22 %. Што да-

ты чыц ца пра па но вы ква тэр, то коль касць аб' яў вы рас ла за 

ме сяц на 7,8 %. Пры гэ тым 10-пра цэнт ны рост на зі раў ся ў 

ка тэ го рыі «ад на па ка ё выя ква тэ ры», а аб' яў аб зда чы двух- і 

трох па ка ё вак ста ла больш на 6 %.

Ды на мі ка цэн на арэн ду ква тэр у сту дзе ні бы ла ста ноў чай 

ва ўсіх сег мен тах. У за леж нас ці ад ты пу ква тэр рост — ад 2 % 

да 4 %. Ад нак у пер шым ме ся цы го да ска ра ці ла ся коль касць 

бюд жэт ных пра па ноў. Гэ та цал кам увяз ва ец ца з па вы ша ным 

по пы там на здым нае жыл лё з бо ку сту дэн таў, якія тра ды цый-

на вы бі ра юць не да ра гія ва ры ян ты.

На па ча так лю та га ся рэд нія цэ ны арэн ды ад на па ка ё вых 

ква тэр у го ра дзе скла лі 250—260 до ла раў (рост за ме сяц 

склаў 2,5 %). Двух па ка ё выя ква тэ ры ў ся рэд нім пра па ноў ва-

юць за 330—340 до ла раў (рост на 4,2 %), а трох па ка ё выя — 

за 400—420 до ла раў (рост на 3,6 %). За апош ні год арэн да 

ква тэр у ста лі цы па да ра жэ ла на 8—11 % у за леж нас ці ад 

ты пу ква тэр.

Пры клад на ў той жа час год та му мож на бы ло ад чу валь-

на тан ней аран да ваць прос тую ад на па ка ё вую ква тэ ру па-

блі зу ад ной з край ніх стан цый мет ро. Аку рат ная, цал кам 

мэб ля ва ная ква тэ ра, хай і без еў ра пей ска га ра мон ту, але 

з усёй па трэб най тэх ні кай, абы шла ся б та ды ў 200 до ла раў 

за ме сяц.

Ця пер за 600 руб лёў у Мін ску пра па ну юць вель мі сціп-

лыя ва ры ян ты, боль шасць з іх — без ра мон ту або без мэб лі 

(а не ка то рыя — без та го і без дру го га). Ёсць, праў да, жыл лё 

на апош ніх па вер хах ста рых да моў. На прык лад, у са мым 

цэнт ры го ра да за 15 хві лін ад мет ро на пер шым па вер се пя-

ці па вяр хо ві ка зда юць ад на па ка ё вую ква тэ ру за 270 до ла раў у 

ме сяц. Ста рыя драў ля ныя дзве ры, па фар ба ва ная драў ля ная 

пад ло га і мэб ля са вец кіх ча соў. Гас па да ры згод ныя на ват 

на сту дэн таў.

Па сло вах прад стаў ні коў ста ліч на га агенц тва не ру хо-

мас ці, цэ ны на ква тэ ры ў ста лі цы і праў да кры ху пад рас лі, 

але га вор кі аб вя лі кім скач ку па куль не ідзе. По пыт ця пер 

вы шэй шы, чым у мі ну лым го дзе. Але кар ды наль ных змен 

па куль ня ма.

Спе цы я ліс ты лі чаць, што маг чы масць знач на га рос ту кош-

ту арэн ды ква тэр у Мін ску з-за бу ду чых Еў ра пей скіх гуль няў 

не вя лі кая, ад нак не вы клю ча юць, што блі жэй да ле та сі ту а-

цыя на рын ку мо жа змя ніц ца.

У мно гіх гас ці ні цах сва бод ных ну ма роў на да ты пра вя дзен-

ня Еў ра пей скіх гуль няў ужо ня ма аль бо за бра ні ра ва ны ўсе 

бюд жэт ныя мес цы. Уз рас ла і арэн да апарт амен таў.

На чаль нік ад дзе ла арэн ды агенц тва не ру хо мас ці 

«Твая ста лі ца» Мар га ры та ПА ЧЫЦ КАЯ лі чыць, што цэ ны 

на арэн ду ква тэр у Мін ску зна хо дзяц ца пры клад на на тым жа 

ўзроў ні, што і ле там мі ну ла га го да. Улас ні каў, якія вы ра шы лі 

па вя лі чыць кош ты, па куль адзін кі.

На га да ем, што да Еў ра пей скіх гуль няў Сту дэнц кая вёс ка 

ста не ту рыс тыч ным комп лек сам, на тэ ры то рыі яко га, акра мя 

жыл ля, бу дуць ка фэ, кра мы, праль ні, біб лі я тэ кі і трэ на жор-

ныя за лы. Так са ма ту рыс ты змо гуць свое ча со ва атры маць і 

ме ды цын скую да па мо гу — тут раз мес цяц ца ста ма та ла гіч ны, 

пра цэ дур ны і тэ ра пеў тыч ны ка бі не ты.

Сяр гей КУР КАЧ.

Мі ністр эка но мі кі і энер ге ты кі ФРГ за явіў, 
што Гер ма нія не за ці каў ле на 
ў санк цы ях су праць Ра сіі

«Гер ма нія ха це ла б, каб умоў для за ха ван ня санк цый-

на га ціс ку на Ра сію не бы ло», — ска заў мі ністр эка но мі кі 

і энер ге ты кі ФРГ Пе тэр Аль тма ер, вы сту па ю чы на кан фе-

рэн цыі «Кан ку рэн та здоль ная Ра сія — но выя шля хі», якая 

пра хо дзіць у гер ман скай ста лі цы.

Мі ністр ад зна чыў, што санк цыі ўвя лі, «па коль кі для гэ-

та га бы лі па лі тыч ныя пе рад умо вы». І ця пер, па вод ле яго 

слоў, трэ ба пра ца ваць над тым, каб па лі тыч ныя ўмо вы 

па мя ня лі ся. «Мы хо чам, каб укра ін ска-ра сій ская тэ ма бы-

ла вы ра ша на, каб «Мінск» быў рэа лі за ва ны», — ад зна чыў 

Аль тма ер, яшчэ раз пад крэс ліў шы, што ў Бер лі на «ня ма 

за ці каў ле нас ці ў санк цы ях».

Страш ны па жар у Банг ла дэш: 
за гі ну лі больш за 80 ча ла век

Во сем дзе сят адзін ча-

ла век за гі нуў у вы ні ку 

буй но га па жа ру ў ста лі цы 

Банг ла дэш го ра дзе Да ка. 

Як па ве дам ля юць мяс цо-

выя СМІ, коль касць ах вяр 

мо жа па вя лі чыц ца: па мен-

шай ме ры 50 ча ла век шпі-

та лі за ва ны, мно гія зна хо дзяц ца ў цяж кім ста не.

Мяр ку ец ца, што па жар уз нік у ча ты рох па вяр хо вым 

жы лым до ме, на пер шым па вер се яко га зна хо дзіц ца хі-

міч ны склад. За тым агонь пе ра кі нуў ся яшчэ на ча ты ры 

су сед нія бу дын кі.

Мяс цо выя жы ха ры па ве да мі лі, што па жар ад быў ся ў 

вы ні ку вы бу ху га за ва га ба ло на ў пры пар ка ва ным аў та-

ма бі лі. 37 па жар ных пад раз дзя лен няў зма га лі ся з аг нём 

10 га дзін. У ту шэн ні так са ма бы лі за дзей ні ча ныя вер та-

лё ты. Прэм' ер-мі ністр кра і ны Шэйх Ха сі на за яві ла, што 

ўстры во жа на тым, што зда ры ла ся, і вы ка за ла глы бо кае 

спа чу ван не бліз кім і сва я кам за гі ну лых.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка ад імя бе ла рус ка га 
на ро да і ся бе аса біс та вы ка заў спа чу ван ні Прэ зі дэн ту На род най 
Рэс пуб лі кі Банг ла дэш Аб ду лу Ха мі ду ў су вя зі з гі бел лю вя лі кай 
коль кас ці лю дзей у вы ні ку моц на га па жа ру ў ад ным з жы лых 
квар та лаў у го ра дзе Да ка, па ве да мі ла прэс-служ ба бе ла рус ка-
га лі да ра.

Fоrbеs: у Ра сіі з'я ві ла ся 
дру гая жан чы на-міль яр дэр

Ула даль ні ца ін тэр нэт-

кра мы Wіldbеrrіеs Тац ця на 

Ба каль чук ста ла дру гой у 

Ра сіі жан чы най — до ла ра-

вым міль яр дэ рам, па вер сіі 

Fоrbеs. Кошт яе біз не су, па 

пад лі ках вы дан ня, да сяг нуў 

$1,2 млрд.

«Но вая ацэн ка кош ту 

кам па ніі да зва ляе аца ніць ба гац це Ба каль чук у больш 

чым $1 млрд. Яна ста но віц ца дру гой жан чы най-міль яр-

дэ рам у Ра сіі пас ля Але ны Ба ту ры най», — ад зна ча ец ца 

ў пуб лі ка цыі.

Па коль кі кам па нія Wіldbеrrіеs не з'яў ля ец ца пуб ліч-

най, яе кошт ацэнь ваў ся на пад ста ве да ных аб аб' ёме 

про да жаў і пры быт ку, а так са ма па муль ты плі ка та рах 

ана ла гіч ных пра ек таў і ацэ нак вен чур ных ка пі та ліс таў, 

удак лад ні лі ў Fоrbеs.

Ін тэр нэт-кра ма Wіldbеrrіеs пра дае роз ныя ка тэ го рыі 

та ва раў, у тым лі ку цац кі, спар тыў нае і дзі ця чае хар ча ван-

не, элект ро ні ку, кні гі і г. д. У 2018 го дзе вы руч ка кам па ніі 

скла ла $1,7 млрд. Тац ця на Ба каль чук з'яў ля ец ца адзі ным 

ула даль ні кам Wіldbеrrіеs.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Сён ня на двор'е ў кра і не ў асноў ным 

бу дзе вы зна чаць пе ры фе рыя ха лод на-

га скан ды наў ска га ан ты цык ло ну. На 

асоб ных участ ках да рог га ла лё дзі ца. 

Удзень на боль шай част цы тэ ры то-

рыі ча ка ец ца моц ны па ры віс ты ве-

цер. Тэм пе ра ту ра па вет ра днём бу дзе 

2—8 ма ро зу. У су бо ту ўмо вы на двор'я 

ў асноў ным бу дзе вы зна чаць ха лод ны 

ан ты цык лон. Праг на зу ец ца пе ра важ на 

без апад каў, толь кі ўдзень мес ца мі па 

поў на чы кра і ны прой дзе не вя лі кі снег 

і мок ры снег. На асоб ных участ ках да-

рог га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет-

ра ўна чы скла дзе ад мі нус 6 да мі нус 

13 гра ду саў, пры пра яс нен нях — да 

15 ма ро зу. Удзень тэм пе ра ту ра бу дзе 

зна хо дзіц ца ў ме жах ад 6 ма ро зу па 

ўсхо дзе да 2 цяп ла па за ха дзе кра і ны.

А вось у ня дзе лю ат мас фер ны 

фронт пры ня се ў мно гія ра ё ны кра і-

ны ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе 

сне гу, мок ра га сне гу і даж джу. Мес ца-

мі ча ка ец ца 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 ад ну ля да 6 ма ро зу, па 

паў днё вым ус хо дзе пры пра яс нен нях 

па ні зіц ца да мі нус 9 гра ду саў, удзень 

бу дзе ад мі нус 2 гра ду саў да 5 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай-

чын ных сі ноп ты каў, у па ня дзе лак умо-

вы на двор'я бу дзе вы зна чаць ня ўстой-

лі вая па вет ра ная ма са, якая па сту пае 

з Бал тый ска га мо ра. Мес ца мі па кра і не 

прой дуць не вя лі кія апад кі ў вы гля дзе 

мок ра га сне гу і даж джу. У асоб ных 

ра ё нах праг на зу 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 

5 гра ду саў да 2 цяп ла, удзень — ад 

мі нус 1 да плюс 5 гра ду саў, па за ха дзе 

кра і ны па вет ра пра грэ ец ца да 7 цяп ла. 

Хут чэй бы вяс на...

Сяр гей КУР КАЧ.

Так, у су бо ту мес ца мі ча ка ец ца да мі нус 15 гра ду саў, а ў па ня дзе лак — ужо да 7 цяп ла

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, ка-
бинет 303.

Форма проведения – очная.

№ 
п/п

ПОВЕСТКА ДНЯ

1 Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год

2 Об утверждении годового отчета Наблюдательного Совета за 2018 год

3 Об утверждении годового отчета Ревизионной комиссии за 2018 год

4 О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества 
за 2018 год, аудиторского заключения за 2018 год

5 Об утверждении годового бухгалтерского баланса за 2018 год и по-
яснительной 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 обязан-
ностей

10 Об избрании членов ревизионной комиссии Общества

11 Об определении размера и порядка выплаты вознаграждения членам 
Ревизионной комиссии в связи с исполнением ими своих обязан-
ностей

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.

УНП 100003019

Ува зе на вед валь ні каў, 

гас цей прэ стыж най вы стаў-

кі — на він кі бе ла рус ка га 

кні га вы дан ня за 2018 год, 

а так са ма пер шыя кні гі, што 

па ба чы лі свет у сё лет ніх сту-

дзе ні — лю тым. Свае зда-

быт кі прэ зен ту юць вы да вец-

твы «Бе ла рус кая Эн цык ла-

пе дыя імя Пет ру ся Броў кі», 

«На род ная асве та», «Бе ла-

русь», «Бел оваг руп», Вы-

да вец кі дом «Звяз да», па лі-

гра фіч ны кам бі нат імя Яку-

ба Ко ла са і ін шыя. Ся род 

на ві нак — і но вае вы дан не 

ле ген дар най паэ мы кла сі ка 

поль скай лі та ра ту ры Ада ма 

Міц ке ві ча «Пан Та дэ вуш» у 

пе ра кла дзе на бе ла рус кую 

мо ву з ілюст ра цы я мі на род-

на га мас та ка Бе ла ру сі Ва сі-

ля Ша ран го ві ча. На па лі цах 

бе ла рус ка га стэн да — шмат 

вы дан няў, якія прэ зен ту юць 

гра мад скія іні цы я ты вы, га-

лоў ныя па дзеі 2019 го да. 

А гэ та — бук ле ты, да ве дач-

ная лі та ра ту ра ту рыс тыч на-

га ха рак та ру, усё тое, што 

рас каз вае пра зна ка мі тыя 

мяс ці ны Бе ла ру сі, прад-

стаў ляе і спар тыў ныя аб'ек-

ты кра і ны ў пя рэ да дзень 

пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў. Да во лі шмат на 

вы стаў цы края знаў чай, гіс-

та рыч най лі та ра ту ры, якая 

рас каз вае пра роз ныя мяс-

ці ны Бе ла ру сі.

А ў су вя зі з тым, што 

ўвесь свет ад зна чае ў лю-

тым Дзень род най мо вы, па-

лі гра фіч ны кам бі нат імя Яку-

ба Ко ла са прэ зен та ваў у 

Віль ню се зу сім не ча ка нае 

вы дан не — збор нік ад на го 

вер ша лаў рэ а та Но бе леў-

скай прэ міі Ра бінд ра на та 

Та го ра «Мая за ла тая Бен га-

лія» на мо вах све ту». Гэ тая 

кні га — яшчэ і на па мін, што 

ме на ві та ў знак ба раць бы 

гэ тай да лё кай ад Бе ла ру сі 

кра і ны за не за леж насць бы-

ло ўста ля ва на свя та 21 лю-

та га — Дзень род най мо вы. 

Пад ад ной вок лад кай са бра-

ны тэкс ты на 50 мо вах. «Мая 

за ла тая Бен га лія» гу чыць 

са ста ро нак кні гі, вы да дзе-

най на анг лій скай, рус кай, 

поль скай, ман голь скай, ту-

рэц кай, турк мен скай, укра-

ін скай, урду, серб скай, чар-

на гор скай, ма ке дон скай і 

яшчэ дзя сят ках моў, як го-

лас роз ных на ро даў, роз ных 

куль тур, роз ных па мкнен няў 

да шчас лі ва га жыц ця. Уво гу-

ле між на род ны склад нік, по-

вязь Бе ла ру сі, бе ла рус ка га 

мас тац ка га сло ва з ін шы мі 

моў ны мі, куль тур ны мі пра-

сто ра мі — ад на з ад мет нас-

цяў стэн да з кні га мі Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь. Па лі гра фіч ны 

кам бі нат імя Яку ба Ко ла са 

прад стаў ляе на вы стаў цы 

яшчэ адзін пра ект — збор-

нік «Сло ва Ку па лы кро чыць 

па све це». У кні зе прад стаў-

ле ны не вя лі кія на ры сы, якія 

з'яў ля юц ца фак тыч на парт-

рэ та мі сяб роў бе ла рус кай лі-

та ра ту ры ў роз ных кра і нах. 

Зме шча ны і рас по ве ды пра 

лі тоў скіх сяб роў Бе ла ру сі — 

пісь мен ні каў, пуб лі цыс таў, 

пе ра клад чы каў Яро ні ма са 

Лаў цю са («У Бе ла ру сі я ад-

па чы ваю ду шой і сэр цам»), 

Ві таў та са Жэй ман та са («Бе-

ла рус кі мі сцеж ка мі Віль ню-

са»), якія, акра мя ўся го ін-

ша га, з'яў ля юц ца чле на мі 

Са ю за пісь мен ні каў Бе ла-

ру сі. Да рэ чы, на бе ла рус кім 

стэн дзе бу дзе прэ зен та ва-

на і кні га вер шаў лі тоў ска га 

кла сі ка Май ро ні са, вы да дзе-

ная па-бе ла рус ку. Укла даль-

нік вы дан ня, яго іні цы я тар — 

Ві таў тас Жэй ман тас.

У пра гра ме ўдзе лу бе ла-

рус кіх вы даў цоў у кніж ным 

кір ма шы — і пе ра да ча біб-

лія тэ кі асвет ніц кай лі та ра-

ту ры Ві лен скай гім на зіі імя 

Фран цыс ка Ска ры ны, а так-

са ма пе ра мо вы з кі раў ніц-

твам Са ю за пісь мен ні каў 

Літ вы.

Мі ко ла БЕР ЛЕЖ.

У на ступ ныя двое су так асноў ны ўплыў на на двор'е ў на шай кра і не бу дзе 

аказ ваць ха лод ны скан ды наў скі ан ты цык лон, які пры ня се су хое і ка лю чае 

па вет ра, а тэм пе ра тур ны фон па ні зіц ца. Але па ха ла дан не бу дзе ня доў-

гім, ужо ў ня дзе лю на тэ ры то рыю кра і ны пач не па сту паць больш цёп лая 

па вет ра ная ма са ат лан тыч на га па хо джан ня, па ве да мі лі спе цы я ліс ты 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лю 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.

Штуч ны ажы я таж Штуч ны ажы я таж 
на «квад ра ты»на «квад ра ты»

У ста лі цы Літ вы — асвет ніц кае свя та: учора па чаў 

сваю ра бо ту Віль нюс кі кніж ны кір маш. Ра зам са бра-

лі ся вы даў цы з ся мі кра ін све ту. Ся род удзель ні каў — 

і бе ла рус кія кніж ні кі.

Пад ма ро зіць яшчэ пры стой на, 
але не на доў га


