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24 сентября 2018 года в 12.00 состоится внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Элегант»

Повестка дня:

1. О сделках общества.

Место нахождения ОАО «Элегант»: г. Гомель, ул. Интернациональная, 
13-1.

Место проведения собрания: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13-1.

Время регистрации участников собрания в день проведения собрания –
 с 11.30 до 12.00 по предъявлении документа, удостоверяющего личность 
(для представителя акционера – доверенность).

Акционеры могут ознакомиться с материалами по вопросам повест-
ки дня собрания в рабочие дни с 11.00 до 13.00, начиная с 17.09.2018 г. 
по месту нахождения общества.

Решением наблюдательного совета от 12.09.2018 г. дата закрытия 
реестра определена 20.09.2018 г.

Наблюдательный совет.

УНП 400078331

У РЭ ЖЫ МЕ АН ЛАЙН
Тра ды цый ныя пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 

15 ве рас ня ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме. На пы-

тан ні жы ха роў кра і ны з 9 да 12 га дзін ад ка жуць:

стар шы ня БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ана толь Ва сіль-

е віч ЛІС. Тэл. 8 016 221 31 21;

пер шы на мес нік стар шы ні ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма 

Алег Сяр ге е віч МАЦ КЕ ВІЧ. Тэл. 8 021 222 22 22;

на мес нік стар шы ні ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Анд-

рэй Ва сіль е віч КА НЮШ КА. Тэл. 8 023 233 12 37;

стар шы ня ГРО ДЗЕН СКА ГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

Ігар Ге ор гі е віч ЖУК. Тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Анд-

рэй Мі хай ла віч КУН ЦЭ ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

стар шы ня МІНСК АГА аб лас но га Са ве та дэ пу та таў 

На тал ля Вік та раў на ЯКУ БІЦ КАЯ. Тэл. 8 017 500 41 60;

пер шы на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма 

Фё дар Вік та ра віч РЫ МА ШЭЎ СКІ. Тэл. 8 017 222 44 44.

УЗ НА ГА РО ДЫ — 
ГЕ РО ЯМ АСВА ЕН НЯ КОС МА СУ

Фран цыя вы дат куе больш за 3,5 млрд еў ра 
на аб наў лен не аба рон ных спа да рож ні каў

Пра гэ та па ве да мі ла мі ністр аба ро ны Фло ранс Пар лі 

ў эфі ры ра дыё стан цыі Еurоре 1. Яна ад зна чы ла, што ў 

рам ках за пус ку но вых спа да рож ні каў бу дуць пра ду гле-

джа ны ка ме ры ві дэа на зі ран ня, каб «прос та ве даць, хто 

да нас на блі жа ец ца». У кан цы чэр ве ня пар ла мент Фран-

цыі кан чат ко ва ўхва ліў за кон аб ва ен ным пла на ван ні на 

2019—2025 га ды, у якім пра ду гледж ва ец ца па ве лі чэн не 

вы дат каў на аба ро ну да 2 % ВУП да 2025 го да. Пра не аб-

ход насць па ве лі чэн ня рас хо даў на аба ро ну ра ней за яў ляў 

прэ зі дэнт Фран цыі Эма ну эль Мак рон. За кон пра ду гледж-

вае, што ва ен ныя вы дат кі Фран цыі ў на ступ ныя сем га-

доў скла дуць 295 міль яр даў еў ра. Да 2022 го да ва ен ны 

бюд жэт бу дзе па вя ліч вац ца на 1,7 міль яр да еў ра ў год, з 

2023 го да — на 3 міль яр ды еў ра ў год.

У Кі таі аў та ма біль за ехаў у на тоўп, 
а кі роў ца на паў з на жом на пе ша хо даў

Па лі цэй скія го ра да Хэнь ян у пра він цыі Ху нань на поўд-

ні КНР за тры ма лі муж чы ну, які па да зра ец ца ў здзяйс нен ні 

ДТЗ і па на жоў шчы не. Аў та ма біль вы ле цеў на пе ша ход-

ную зо ну ажыў ле най га рад ской пло шчы, па ве дам ляе 

BBС. Зла мыс нік ду шыў пе ша хо даў сва ім аў та ма бі лем, а 

по тым на нёс на жа выя ра нен ні. Дзя сят кі ча ла век па цяр-

пе лі, а трое з іх па мер лі. Пас ля за тры ман ня па да зра ва ны 

быў апа зна ны. Ра ней ён ужо пры цяг ваў ся да кры мі наль-

най ад каз нас ці. Ула ды не ка мен ту юць маг чы мую су вязь 

ін цы дэн ту з тэ ра рыз мам, пе рад ае «Ін тэр факс». На апуб лі-

ка ва ным ві дэа за пі се з мес ца зда рэн ня ві даць, што мно гія 

ві да воч цы ў па ні цы ўця ка юць з пло шчы, а ін шыя спра бу-

юць да па маг чы па цяр пе лым, якія ля жаць на зям лі.

Аррlе прад ста ві ла іРhоnе ХS 
і но выя ра зум ныя га дзін ні кі

Ужо шэсць га доў у 

ся рэ дзі не ве рас ня ра-

зам з па чат кам се зо на 

ма са ва га збо ру яб лы каў 

кам па нія Аррlе афі цый на 

прад стаў ляе но выя ма дэ-

лі сва іх смарт фо наў. Гэ-

тыя прэ зен та цыі даў но 

ўпі са ны ў ка лян дар важ ных па дзей го да і пры цяг ва-

юць ува гу ве лі зар най між на род най аў ды то рыі. Ура джай 

2018 го да вы даў ся ба га ты: кам па нія па зна ё мі ла пуб лі ку 

з но вы мі ма дэ ля мі тэ ле фо наў і «ра зум ных га дзін ні каў». 

Са мая ма лень кая ма дэль смарт фо на з эк ра нам дыя га-

нал лю 5,8 ца лі на зы ва ец ца іРhоnе ХS, вер сія з больш 

буй ным эк ра нам (6,5 ца лі) — іРhоnе ХS Mах. На прэ зен-

та цыі ў Ка лі фор ніі кам па нія так са ма прад ста ві ла но вую, 

чац вёр тую, вер сію га дзін ні каў Аррlе Wаtсh, якая моц на 

ад роз ні ва ец ца ад па пя рэд ніх. Ле тась у дру гім паў год дзі 

Аррlе абы шла кам па ніі Хіаоmі і Fіtbіt і ста ла най буй ней-

шым у све це вы твор цам на руч ных га джэ таў дзя ку ю чы 

вы со ка му по пы ту на ра зум ныя га дзін ні кі апош ня га па-

ка лен ня. Як ад зна ча юць экс пер ты, Аррlе пра дае больш 

га дзін ні каў, чым уся швей цар ская га дзін ні ка вая пра-

мыс ло васць.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На двор'еНа двор'е  

ЯШЧЭ ПРОС ТА ЛЕ ТА 
ЦІ ЎЖО БА БІ НА?

Да 25 гра ду саў цяп ла ча ка ец ца па паў днё вым ус хо дзе 

Бе ла ру сі ў вы хад ныя, па ве да мі лі ў Рэс пуб лі кан скім 

цэнт ры па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі і ра дые ак тыў-

на га за брудж ван ня на ва коль на га ася род дзя ма ні то-

рын гу Мінп ры ро ды.

У су бо ту, 15 ве рас ня, тэ ры то рыя кра і ны бу дзе зна хо дзіц-

ца пад уплы вам ат мас фер ных фран тоў, якія пе ра мя шча юц-

ца з За ход няй Еў ро пы. Прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, 

у асоб ных ра ё нах маг чы мы на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па -

вет ра ўна чы бу дзе ў ме жах ад плюс 6 па поў на чы да плюс 15 

па поўд ні. Днём бу дзе ў асноў ным 14—21 гра дус вы шэй

за нуль, па паў днё вым ус хо дзе кра і ны па вет ра пра грэ ец ца 

да 22—25 гра ду саў цяп ла.

У ня дзе лю, 16 ве рас ня, на двор'е па леп шыц ца, але ста не 

ха лад ней. Бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі ноч чу па 

ўсхо дзе Бе ла ру сі прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм-

пе ра ту ра па вет ра ўна чы па ні зіц ца да 6—13 гра ду саў вы шэй 

за нуль, днём бу дзе 15—22 гра ду сы цяп ла.

У па ня дзе лак, 17 ве рас ня, бу дзе пе ра важ на без апад каў, 

толь кі ра ні цай і днём у паў ноч ных ра ё нах кра і ны маг чы мы 

не вя лі кія ка рот ка ча со выя даж джы. Ноч чу і ра ні цай у асоб-

ных ра ё нах ча ка ец ца ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе 5—12 гра ду саў вы шэй за нуль, днём — 17—24 

гра ду сы цяп ла



У Прэ зі ды у ме НАН Бе ла ру сі ад бы-

ло ся ўра чыс тае ўру чэн не па мят-

ных зна каў «У го нар 90-год дзя На-

цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла-

ру сі» ге ро ям асва ен ня кос ма су.

Іх атры ма лі Свят ла на Са віц кая 

(са вец кі кас ма наўт, лёт чык-вы пра-

ба валь нік, пер шая ў све це жан чы на-

кас ма наўт, якая вый шла ў ад кры ты 

кос мас), Сяр гей Кры ка лёў (са вец кі і 

ра сій скі авія цый ны спарт смен і кас-

ма наўт, з каст рыч ні ка 2005 да чэр ве ня 

2015 го да рэ кард смен па су мар ным 

ча се зна хо джан ня ў кос ма се — 803 дні 

за шэсць стар таў), Ян Лі вэй (пер шы 

кас ма наўт КНР, ге не раль ны ды рэк-

тар Кі тай ска га пі ла ту е ма га кас міч на-

га агенц тва), Аляк сандр Аляк санд раў 

(са вец кі кас ма наўт, двой чы ге рой Са-

вец ка га Са ю за, кі раў нік Аса цы я цыі 

ўдзель ні каў кас міч ных па лё таў).

Уз на га ро ды ге роі-кас ма на ўты 

атры ма лі за знач ны аса біс ты ўнё сак 

у між на род нае су пра цоў ніц тва ў га лі не 

кас ма на ўты кі. Важ на ад зна чыць, што 

ўру ча ныя ім па мят ныя зна кі бы лі за 

пер шы мі ну ма ра мі. «Я ве даю, што кас-

ма на ўты заў сё ды хо чуць быць пер шы-

мі ва ўсім, а ўсе пры сут ныя тут у тым ці 

ін шым ас пек це та кі мі і з'яў ля юц ца», — 

пад крэс ліў пад час ура чыс тай цы ры мо-

ніі на мес нік стар шы ні Прэ зі ды у ма 

НАН Бе ла ру сі Сяр гей КІ ЛІН.

На су стрэ чы кас ма на ўтаў з кі-

раў ніц твам НАН Бе ла ру сі, ма ла ды-

мі на ву коў ца мі бы лі аб мер ка ва ныя 

маг чы мыя шля хі ўза е ма дзе ян ня кас-

ма на ўтаў і на ву кі. Да след чы кі з ака-

дэ міі на вук па зна ё мі лі кас ма на ўтаў 

з ай чын ны мі рас пра цоў ка мі ў сфе-

ры бес пі лот ных ля таль ных апа ра таў, 

бія тэх на ло гій. У цэнт ры ўва гі бы ла 

спе цы фі ка ра бо ты роз най апа ра ту ры 

ў кас міч ных умо вах, да лей шыя маг-

чы мас ці вы ка ры стан ня лак та фе ры-

ну, ме ды цы на і ро ба та тэх ні ка. У сваю 

чар гу, кас ма на ўты па дзя лі лі ся сва ім 

ба чан нем маг чы мас цяў да лей ша га 

пра соў ван ня су мес ных на ву ко вых 

пра ек таў, рас ка за лі пра асаб лі вас ці 

ўка ра нен ня на ву ко вых рас пра цо вак 

для кас міч най сфе ры.

Ра бо та ХХХІ Між на род на га кан-

грэ са ўдзель ні каў кас міч ных па лё таў 

на блі жа ец ца да за вяр шэн ня. Сён ня ў 

Цэнт раль ным ба та ніч ным са дзе На цы я-

 наль най ака дэ міі на вук ад бу дзец ца 

за клад ка Алеі кас ма на ўтаў. Кож ны 

кас ма наўт па са дзіць ка ло на па доб ны 

яд ло вец, кро на яко га мае фор му ра-

ке ты. За тым у іх бу дзе маг чы масць 

на ве даць аэ ра клуб ДА СА АФ. А ўве ча-

ры ад бу дзец ца ўра чыс тая цы ры мо нія 

за крыц ця кан грэ са і кан цэрт.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ЗдарэннеЗдарэнне  

У Ор шы на ста рым скла дзе 
вы яві лі ртуць

Пра гэ та ра та валь ні кам па ве да міў кі раў нік прад-

пры ем ства. Ка лі на мес ца вы клі ку пры бы лі пад-

раз дзя лен ні МНС, на скла дзе быў раз лі ты вад кі 

ме тал з ртут ных вы пра мні коў (лям паў), што бы лі 

раз бі тыя. Па мяш кан не зна хо дзі ла ся на пер шым 

па вер се бу дын ка, якое рых ту ец ца пад знос.

Лям пы з вы пра мні ка мі вы яві лі ра бо чыя, ка лі раз бі ра-

лі склад. Уся го тут за хоў ва ла ся 84 лям пы ў драў ля ных 

скры нях. Па ін фар ма цыі МНС, пры агля дзе бы ло ўста ноў-

ле на, што не каль кі скрынь і лям паў у іх па шко джа ны.

Ра бот ні кі ад дзя лен ня хі міч най і ра ды я цый най аба-

ро ны МНС пра вя лі ме ха ніч ны збор рту ці ў коль кас ці 

3950 гра маў, рас крыц цё і аб сле да ван не скрынь, дэ мер-

ку ры за цый ныя ра бо ты. Вад кі ме тал і ртуць бы лі гер ме-

тыч на спа ка ва ныя для на ступ най уты лі за цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА



Крымінал Крымінал   

У СТА ЛІ ЦЫ ЎСКРЫ ЛІ ДВА БАН КА МА ТЫ
Удзень ста ліч ным мі лі цы я не рам па сту пі ла па ве дам-

лен не ад су пра цоў ні ка бан ка: па шко джа ны бан ка мат, 

раз ме шча ны на ву лі цы Каль цо ва. Пры вон ка вым 

агля дзе апош ня га бы лі вы яў ле ны па шко джан ні па-

нэ лі пад ма ні то рам. Пас ля пра вя дзен ня ін ка са цыі і 

ін вен та ры за цыі бы ло ўста ноў ле на знік нен не ка ля 

83 ты сяч руб лёў.

На ступ ным днём пас ля га дзі ны но чы па сту піў сіг нал аб 

збоі ў ра бо це бан ка ма та, раз ме шча на га на ву лі цы Кун цаў-

шчы на. На ра дам па труль на-па ста вой служ бы Фрун зен ска га 

РУ УС г. Мін ска ка ля яго быў за тры ма ны 27-га до вы гра ма-

дзя нін Ра сій скай Фе дэ ра цыі, у яко га пры аса біс тым во быс ку 

кан фіс ка ва лі больш за 146 ты сяч руб лёў, два ма біль ныя 

тэ ле фо ны, усё не аб ход нае для атры ман ня до сту пу да гра-

шо вых срод каў, паш парт, паль чат кі, іза ля цый ную стуж ку 

чор на га ко ле ру для за клей ван ня ві дэа ка ме ры, за плеч нік, 

ключ ад ну ма ра ў ста ліч най гас ці ні цы і ін шыя аса біс тыя 

рэ чы. Бы ла пра ве дзе на ін ка са цыя бан ка ма та. Ас та так у ім 

склаў кры ху больш за 120 ты сяч руб лёў.

Уста ноў ле на, што ма ла ды ча ла век пры быў у на шу кра і ну 

ў гэ тым ме ся цы, ра ней ён не су дзі мы. 

НЕ ТАМ ЗНАЙ ШЛІ «РЫБ НЫЯ МЕС ЦЫ»
У Асі по віц кім ра ё не дзярж ін спек та ры за тры ма лі баб-

руй чан, што ры ба чы лі сет ка мі на кар' е ры, і мяс цо ва га 

жы ха ра, які скраў 126 кі ла гра маў ры бы на рыб га се.

На тар фя ным кар' е ры ў вус ці ра кі Кор чан кі два 

пры ез джыя з Баб руй ска ўста на ві лі 16 се так агуль най даў-

жы нёй ка ля 600 мет раў, у якія па тра пі ла 25 кі ла гра маў ры-

бы, у асноў ным ад бор ных лі нёў. На бе ра зе іх ча каў та ва рыш 

з ма шы най. Па гру зіў шы не за кон ны ўлоў, пад по кры вам 

цем ры бра кань е ры ад пра ві лі ся да до му. Не да лё ка ад ва да-

ёма аў та ма біль спы ні лі су пра цоў ні кі Асі по віц кай між ра ён най 

ін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га све ту, яны знай шлі 

ў ма шы не сет кі і ры бу.

На не се ная пры ро дзе шко да ацэнь ва ец ца ў 6,3 ты ся чы 

руб лёў. За тры ма ныя пры зна лі сваю ві ну. Усіх тра іх мо гуць 

пры цяг нуць да кры мі наль най ад каз нас ці за не за кон ную зда-

бы чу ры бы і яе транс пар ці роў ку, а гэ та па гра жае не толь кі 

буй ным штра фам, але і кан фіс ка цы яй аў та ма бі ля.

А жы хар Асі по віц ка га ра ё на «за раб ляў» на са жал ках 

рыб га са «Свіс лач» і так са ма быў за тры ма ны дзярж ін спек-

та ра мі. З пры спу шча ных для аб ло ву са жа лак муж чы на не-

вя лі кі мі пар ты я мі на ця гаў 126 кі ла гра маў та вар на га кар па. 

Ры бу ён скла даў у хмыз ня ку, дзе яе і вы яві лі пра ва ахоў ні кі. 

Кошт вы кра дзе на га та ва ру — больш за 600 руб лёў, гэ та 

пад ста ва для рас па чы нан ня кры мі наль най спра вы. Муж-

чы ну ўжо тры ра зы штра фа ва лі за дроб ныя кра дзя жы ў 

рыб га се, ця пер яму па гра жае мак сі маль нае па ка ран не — да 

трох га доў па збаў лен ня во лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА




