2 НАДЗЁННАЕ
НЕ ПРОСТА ПАРТНЁРЫ — СЯБРЫ

Беларусь будзе трымацца пазітыўнага парадку дня ў адносінах з Кыргызстанам
Та кое мер ка ван не
вы ка заў Аляк сандр
Лукашэнка падчас сустрэчы з Надзвычайным і Паў на моц ным
Па слом Кыр гыз скай
Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь Кубанычбекам Амураліевым.
Кіраўнік дзяржавы назваў падобныя сустрэчы —
з па сла мі дру жа люб ных
для Беларусі краін — традыцыйнымі. На іх у тым ліку
абмяркоўваюцца праблемы
ў двухбаковых адносінах.
«Перш за ўсё хачу адзначыць вель мі доб рую
дынаміку развіцця нашых
ад но сін. Вы ні коль кі не
павінны сумнявацца пры
ўсякіх нюансах: Беларусь
заўсёды была і будзе для
вас надзейным не прос та
партнёрам, а сябрам, —
пад крэс ліў бе ла рус кі лідар. — Я вельмі разлічваю,
што аналагічную палітыку
будзе праводзіць і кіраўніц-

тва Кыргызскай Рэспублікі.
І мы, як і ў былыя часы, добрыя часы, калі жылі ў адной дзяржаве, мы заўсёды
з любоўю і паразуменнем
ставіліся да кыргызскага
народа. Гэта вельмі падобныя на нас людзі».
Ас но ва на ша га па дабенства, на яго думку, заключаецца ў тым, што кыргызы — гэта працавітыя і
міралюбныя людзі, якія шануюць сямейны ачаг. Прэзідэнт адзначыў, што шмат
разоў бываў у Бішкеку і іншых населеных пунктах гэтай дзяржавы, дзе і выявіў
падабенства народаў.
«Мы будзем прытрымлівацца добрага парадку дня
ў адносінах паміж Беларуссю і Кыргызстанам. І любыя
вашы просьбы, прапановы,
заўвагі неадкладна будуць
раз гле джа ны ва ўра дзе,
мною, і мы заўсёды адрэагуем. Я таксама хачу скарыс тац ца маг чы мас цю

У 2018 годзе тавараабарот паміж краінамі склаў
130,9 млн долараў (100,7 % да ўзроўню 2017 года),
экспарт — 120,3 млн долараў, імпарт — 10,6 млн
долараў (160,4 %). Сальда дадатнае ў памеры
109,7 млн долараў.
Экспарт беларускіх паслуг у 2018 годзе склаў
4,4 млн долараў, імпарт — 0,8 млн долараў
(124,8 %). Сальда дадатнае — 3,6 млн долараў.

і папрасіць вас, каб вы перадалі самыя добрыя, цёплыя
пажаданні майму добраму
сябру, Прэзідэнту Кыргызстана. Гэта вельмі прыстойны чалавек. Вось бывае ж
так, што ў патрэбны час і ў
патрэбным месцы ў самыя
складаныя часы Гасподзь
пасылае народу таго чалавека, які вельмі патрэбны
гэтаму народу», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.
Ён выказаў надзею, што
калі народ Кыргызстана згуртуецца вакол гэтага чалавека,
то краіна зможа шмат чаго
дасягнуць. Кіраўнік дзяржавы
дадаў, што Беларусь гатова
падтрымаць Кыргызстан у
сілу сваіх магчымасцяў, падставіць плячо.
«Памятайце, што тут у
вас сябры», — сказаў беларускі лідар.
У адказ Надзвычайны
і Паўнамоцны Пасол Кыргызстана ў Беларусі звярнуў увагу, што ідэю традыцыйных сустрэч паслоў з
кіраўніком дзяржавы вельмі доб ра пры ня лі мно гія
кі раў ні кі дып ла ма тыч ных
місій у Беларусі. «Не толькі
я, але і мае калегі ўдзячныя
(за такую магчымасць. —
«Зв.»)», — сказаў ён.
Па выніках сустрэчы ў кіраўніка дзяржавы Кубаныч-

бек Амураліеў пагутарыў з
журналістамі.
Ён адзначыў, што з Аляксандрам Лукашэнкам удалося абмеркаваць дынаміку
развіцця адносін паміж краінамі як у двухбаковым, так і
ў шматбаковым фармаце ў
рамках розных арганізацый.
«Вя до ма, ганд лё вае
сальда адмоўнае (для Кыргызстана. — «Зв.»). Беларусь экспартуе 95 працэнтаў, імпартуе — 5 працэнтаў, але гэта не значыць,
што гэта такі аднабаковы
гандаль, гэта проста ўзаемавыгадна», — падкрэсліў
пасол. Ён звярнуў увагу на
якасць беларускай прадукцыі і яе запатрабаванасць на
кыргызскім рынку.
Такса ма на су стрэ чы
размаўлялі аб культурна-гуманітарным супрацоўніцтве
і праектах, мерапрыемствах
у гэтай сферы.
Па сол на га даў, што
ў чэр ве ні бя гу ча га го да
пройдзе саміт лідараў краін Шанхайскай арганізацыі
супрацоўніцтва, дзе сустрэнуцца прэзідэнты Беларусі і Кыргызстана. «Ну, і не
за гарамі, хутка адбудзецца афіцыйны абмен візітамі, — расказаў ён. — Калі?
Над гэтым працуем, можна
ў канцы года чакаць».
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

СУД І СПРАВА
Учора Прэзідэнт сустрэўся са старшынёй Вярхоўнага Суда Рэспублікі
Беларусь Валянцінам Сукалам.
На пя рэ дад ні анансаванай на
мінулым тыдні нарады з праваахоўнікамі беларускі лідар папрасіў старшыню Вярхоўнага Суда даць сваю ацэнку
функцыянаванню беларускай праваахоўнай сістэмы і асабліва Следчага
камітэта. «У вас, як у люстэрку, гэта
ўсё адлюстроўваецца, вы бачыце тэндэнцыі», — адзначыў ён.
Таксама Прэзідэнт даручыў Валянціну Сукалу падрыхтаваць выступленне для гэтай нарады і выказаць пазіцыю судзейскага корпуса ў цэлым,
каб былі дадзены адпаведныя ацэнкі
і адзначана, што трэба будзе зрабіць у
перспектыве. «Я вас вельмі прасіў бы,
вы паглядзіце ўважліва на судзейскі
корпус. Мы апошнім часам фіксуем
занадта шмат парушэнняў закона самімі суддзямі. Я разумею, што ў сям'і

не без вырадка, розныя людзі бываюць, але тым не менш, калі атрымліваеш інфармацыю аб супрацьпраўнай
дзейнасці саміх суддзяў — ну гэта ўжо
ні ў якія вароты не лезе, таму трэба
нейкім чынам акуратна папярэдзіць,
яшчэ раз ім нагадаць, што перад законам усе роўныя. І судзейскі корпус,
і выканаўчая ўлада, і заканадаўцы —
тут адступленняў быць не можа», —
падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.
Ён таксама звярнуў увагу, што часта гаворыць аб справядлівасці — і каму, як не судзейскаму корпусу, рэалізоўваць гэтую ўстаноўку і адказваць
на запыт насельніцтва. «Людзі нашы
асаблівыя, яны вельмі адчувальныя да
гэтага, — сказаў кіраўнік дзяржавы. —
Таму судзейскі корпус — лакмусавая
паперка. Мы пра гэта яшчэ будзем
казаць пры адкрыцці новага будынка
(Вярхоўнага суда. — «Зв.»), калі мы
там збяром судзейскі корпус».

 У тэму
Прэзідэнт даручыў распрацаваць
законапраект аб амністыі
Гэта зроблена ў сувязі з 75-годдзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, расказаў па
выніках нарады Валянцін Сукала.
«Апошняя амністыя ў нас была чатыры гады таму, і кіраўнік дзяржавы сёння даручыў МУС, Вярхоўнаму Суду
пачаць такую распрацоўку праекта закона аб амністыі,
які, напэўна, будзе прыняты да гэтай юбілейнай даты, —
адзначыў ён. — Улічваючы, што гэта юбілейная дата,
амністыя можа быць шырэйшай, чым звычайна, і можа
закрануць асоб, якія ўжо адбываюць пакаранне, у плане
скарачэння тэрмінаў пазбаўлення волі».
Валянцін Сукала праінфармаваў, што практычна завершаны ўсе будаўніча-мантажныя пусканаладачныя
работы ў будынку Вярхоўнага Суда. На дадзены момант
ідзе апрабацыя камп'ютарных сістэм, апаратна-праграмнага комплексу. 10 сакавіка рабочая камісія канчаткова
вырашыць пытанне аб гатоўнасці будынка. «Плануецца,
што ў пачатку красавіка будзе ўрачыстае адкрыццё гэтага будынка з удзелам кіраўніка дзяржавы», — адзначыў
старшыня Вярхоўнага Суда.
Адначасова з адкрыццём будынка плануецца вялікая
нарада з кіруючым складам судзейскага корпуса краіны,

Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка
пацікавіўся шэрагам пытанняў, якія
знаходзяцца на кантролі ў Прэзідэнта, асабліва шэрагам крымінальных
спраў. Таксама беларускі лідар заклікаў Валянціна Сукалу выказаць
уласнае меркаванне з нагоды гучных
спраў апошняга часу.
У адказ старшыня Вярхоўнага Суда ад значыў, што ка лі ка заць пра
судовую сіс тэму ў цэлым, то яна ў
мі нулым го дзе вы ву ча ла ся спе цыяльнай камісіяй, створанай па распа ра джэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы.
Такім чынам, пасля рэфармавання
аб'яднаная судовая сістэма здольная
выконваць пастаўленыя перад ёй задачы, упэўнены Валянцін Сукала, а
некаторая аптымізацыя судовых нагрузак дазваляе ру хацца наперад,
па ляпшаць якасць і эфек тыў насць
правасуддзя.
Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ.

а таксама сілавых, праваахоўных органаў. Планаваная
колькасць удзельнікаў — 300—350 чалавек.
Старшыня Вярхоўнага Суда адзначыў, што вялікая
сустрэча стане адкрытай размовай аб праблемах і недаглядах, а таксама рэальных магчымасцях для паляпшэння
якасці, аператыўнасці работы судовай сістэмы.

Рэцыдывы злачыннасці
«38 працэнтаў злачынстваў здзяйсняюць раней судзімыя людзі. Гэта сведчыць пра наяўнасць праблем у
рабоце крымінальна-выканаўчай сістэмы, эфектыўнасці
выкананых пакаранняў. Калі мы кажам пра праблему
рэцыдыўнай злачыннасці, трэба казаць, што ўся крымінальна-выканаўчая сістэма ў чымсьці дае збой. Можа
быць, нават і практыка прызначэння мер крымінальнага
пакарання. Я не выключаю гэтага, таксама патрэбен сур'ёзны аналіз», — сказаў Валянцін Сукала.
Пры гэтым у 2018 годзе на 2,4 тысячы чалавек была
скарочана колькасць асоб, якіх накіравалі ў месцы пазбаўлення волі. Гэта значыць, выбар быў зроблены на
карысць альтэрнатыўных відаў пакарання. Пры гэтым
Валянцін Сукала падкрэсліў: у Беларусі не настроены на
ўзмацненне жорсткасці пакаранняў.
Паводле яго слоў, суды шукаюць аптымальныя пакаранні, якія б сапраўды спрыялі скарачэнню злачыннасці
ў цэлым і рэцыдыўнай у прыватнасці.
«Таму казаць пра тое, што ў нас занадта жорсткія падыходы або карная практыка, я б не стаў», — дадаў ён.

26 лютага 2019 г.
К СВЕДЕНИЮ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ»
ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ СОСТОИТСЯ
29 марта 2019 г. в 14.00
Собрание пройдет по месту расположения Общества: г. Витебск,
ул. Максима Горького, 75, актовый зал, 3-й этаж административного корпуса.
Регистрация акционеров состоится в день проведения собрания с 12.30
до 13.50.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру
общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен
на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на
7 марта 2019 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет об итогах работы Общества за 2018 год и задачах по обеспечению выполнения показателей прогноза социально-экономического
развития на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2018 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о результатах проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за 2018 год.
4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.
5. О распределении прибыли, полученной в 2018 году, направлениях ее
использования в 2019 году и в 1 квартале 2020 года.
6. О размере дивидендов за 2018 год.
7. О сроках выплаты дивидендов за 2018 год.
8. Выборы членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
9. Утверждение условий вознаграждения для членов наблюдательного
совета и ревизионной комиссии.
Информация о финансово-хозяйственной деятельности Общества за
2018 год будет размещена на сайте www.vitcarpet.com с 09.03.2019 года.
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни
с 22 по 27 марта 2019 г. (с 10.00 до 16.00) в кабинете специалиста по
ценным бумагам.
Наблюдательный совет ОАО «Витебские ковры». Тел. 8 (0212) 34 27 06.
УНП 300082076

ОАО «Красный Октябрь»
извещает акционеров о проведении 29 марта 2019 года
в 11.00 очередного общего собрания по адресу:
г. Витебск, проспект Генерала Людникова, 10
Повестка дня:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества
за 2018 год и перспективах развития на 2019 год.
2. Отчет наблюдательного совета о работе в 2018 году.
3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2018 году.
4. Утверждение годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках Общества за 2018 год.
5. О распределении чистой прибыли Общества и о дивидендах за
2018 год.
6. Об утверждении направлений распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества в 2019 году.
7. О безвозмездной (спонсорской) помощи.
8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.
С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться в приемной Общества с 18 марта по 28 марта 2019 г. в рабочие
дни (понедельник–пятница) с 13.30 до 17.00 и 29 марта 2019 г. по месту
проведения собрания.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет производиться в день проведения собрания с 10.00 до 10.45.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного
на 1 марта 2019 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру общества – паспорт, представителю акционера – паспорт и доверенность.
Справки по тел. 8-0212-52-55-70.
Наблюдательный совет ОАО «Красный Октябрь».
УНП 300003144

Отчет по использованию имущества
Местным фондом издания газеты «Охотник и рыболов»
за 2018 г.
1. Учредителем фонда является Республиканское государственное общественное объединение «Белорусское общество охотников
и рыболовов».
2. Имущество фонда составляет:
основные средства – 5,7 тыс. руб.
материальные запасы – 1,0 тыс. руб.
3. Доходы, полученные фондом за 2018 г., – 147,9 тыс. руб.
4. Расходы, понесенные фондом на достижение общественно
полезных целей за 2018 г., – 133,2 тыс. руб.
5. Унитарных предприятий и хозяйственных обществ фонд не
имеет.
УНП 100163559

«Уважаемые акционеры
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат»!
(223610, г. Слуцк, Минская область, ул. Головащенко, 6)
Во Дворце культуры сахарорафинадного комбината 29 марта 2019 года
в 15.00 по адресу: г. Слуцк, Минская область, ул. Головащенко, 6 состоится
общее годовое собрание акционеров открытого акционерного общества
«Слуцкий сахарорафинадный комбинат».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет о результатах деятельности Общества за 2018 год и направлениях развития на 2019 год:
• Отчет Дирекции об итогах финансово-хозяйственной деятельности
в 2018 году и основных направлениях деятельности Общества на 2019 год;
• Отчет Наблюдательного Совета о проделанной работе;
• Отчет Ревизионной комиссии о результатах проведенной ревизии
в 2018 году и заключение по бухгалтерскому балансу и годовому отчету
Общества;
• Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год с учетом аудиторского заключения;
• Утверждение распределения чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества за 2018 год.
2. Утверждение направлений использования чистой прибыли Общества на 2019 год.
3. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за
2018 год.
4. Утверждение размера, условий вознаграждения и компенсации расходов за исполнение своих обязанностей членам Наблюдательного Совета
и ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Наблюдательного Совета и ревизионной комиссии
Общества.
6. Утверждение новой редакции нормативных правовых актов Общества.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется на
1 марта 2019 года.
Регистрация акционеров и их представителей будет осуществляться в
день проведения собрания с 14.00 до 15.00 по месту его проведения.
Время и место ознакомления с материалами, предоставляемыми для
ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании: в рабочие дни, начиная с 09.03.2019 г. по 29.03.2019 г. по месту нахождения Общества с 8.00 до 17.00 (ул. Головащенко, 6, каб. 202, холл второго этажа) или
по тел. 801795-45328, а в день его проведения – по месту проведения.
Представителям акционеров при регистрации иметь паспорт, доверенность, оформленную в установленном порядке, акционерам – паспорт.
Дирекция, Наблюдательный Совет ОАО «Слуцкий сахарорафинадный
комбинат».
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