
2 26 лютага 2019 г.НАДЗЁННАЕ
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 кор-

пуса.

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 обе-

спечению 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 финансово-

хозяйственной деятельности Общества за 2018 год.

4. Утверждение годового баланса, отчета о прибылях и убытках Обще-

ства 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, оста-

ющейся в распоряжении Общества в 2019 году.

7. О безвозмездной (спонсорской) помощи. 

8. Избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комис-

сии.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознако-

миться 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 акцио-

неров, будет производиться в день проведения собрания с 10.00 до 10.45.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет со-

ставлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного 

на 1 марта 2019 г.

 Для регистрации при себе иметь следующие документы: акционеру об-

щества – 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 государствен-
ное 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 направ-

лениях 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 распоря-

жении Общества за 2018 год. 

2. Утверждение направлений использования чистой прибыли Обще-

ства на 2019 год. 

3. Утверждение размера, порядка и сроков выплаты дивидендов за 

2018 год.

4. Утверждение размера, условий вознаграждения и компенсации рас-

ходов 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 Обще-

ства.

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 рабо-

чие дни, начиная с 09.03.2019 г. по 29.03.2019 г. по месту нахождения Обще-

ства 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, доверен-

ность, оформленную в установленном порядке, акционерам – паспорт. 

Дирекция, Наблюдательный Совет ОАО «Слуцкий сахарорафинадный 

комбинат». 

УНП 600075003

Учо ра Прэ зі дэнт су стрэў ся са стар-

шы нёй Вяр хоў на га Су да Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Ва лян ці нам Су ка лам.

На пя рэ дад ні анансаванай на 

мінулым тыдні на ра ды з пра ва ахоў ні-

ка мі бе ла рус кі лі дар па пра сіў стар шы-

ню Вяр хоў на га Су да даць сваю ацэн ку 

функ цы я на ван ню бе ла рус кай пра ва-

ахоў най сіс тэ мы і асаб лі ва След ча га 

ка мі тэ та. «У вас, як у люс тэр ку, гэ та 

ўсё ад люст роў ва ец ца, вы ба чы це тэн-

дэн цыі», — ад зна чыў ён.

Так са ма Прэ зі дэнт да ру чыў Ва лян-

ці ну Су ка лу пад рых та ваць вы ступ лен-

не для гэ тай на ра ды і вы ка заць па-

зі цыю су дзейс ка га кор пу са ў цэ лым, 

каб бы лі да дзе ны ад па вед ныя ацэн кі 

і ад зна ча на, што трэ ба бу дзе зра біць у 

перс пек ты ве. «Я вас вель мі пра сіў бы, 

вы па гля дзі це ўваж лі ва на су дзейс кі 

кор пус. Мы апош нім ча сам фік су ем 

за над та шмат па ру шэн няў за ко на са-

мі мі суд дзя мі. Я ра зу мею, што ў сям'і 

не без вы рад ка, роз ныя лю дзі бы ва-

юць, але тым не менш, ка лі атрым лі-

ва еш ін фар ма цыю аб су праць праў най 

дзей нас ці са міх суд дзяў — ну гэ та ўжо 

ні ў якія ва ро ты не ле зе, та му трэ ба 

ней кім чы нам аку рат на па пя рэ дзіць, 

яшчэ раз ім на га даць, што пе рад за-

ко нам усе роў ныя. І су дзейс кі кор пус, 

і вы ка наў чая ўла да, і за ка на даў цы — 

тут ад ступ лен няў быць не мо жа», — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён так са ма звяр нуў ува гу, што час-

та га во рыць аб спра вяд лі вас ці — і ка-

му, як не су дзейс ка му кор пу су, рэа лі-

зоў ваць гэ тую ўста ноў ку і ад каз ваць 

на за пыт на сель ніц тва. «Лю дзі на шы 

асаб лі выя, яны вель мі ад чу валь ныя да 

гэ та га, — ска заў кі раў нік дзяр жа вы. — 

Та му су дзейс кі кор пус — лак му са вая 

па пер ка. Мы пра гэ та яшчэ бу дзем 

ка заць пры ад крыц ці но ва га бу дын ка 

(Вяр хоў на га су да. — «Зв.»), ка лі мы 

там збя ром су дзейс кі кор пус».

Акра мя та го, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па ці ка віў ся шэ ра гам пы тан няў, якія 

зна хо дзяц ца на кант ро лі ў Прэ зі дэн-

та, асаб лі ва шэ ра гам кры мі наль ных 

спраў. Так са ма бе ла рус кі лі дар за-

клі каў Ва лян ці на Су ка лу вы ка заць 

улас нае мер ка ван не з на го ды гуч ных 

спраў апош ня га ча су.

У ад каз стар шы ня Вяр хоў на га Су-

да ад зна чыў, што ка лі ка заць пра 

су до вую сіс тэ му ў цэ лым, то яна ў 

мі ну лым го дзе вы ву ча ла ся спе цы-

яль най ка мі сі яй, ство ра най па рас-

па ра джэн ні кі раў ні ка дзяр жа вы. 

Та кім чы нам, пас ля рэ фар ма ван ня 

аб' яд на ная су до вая сіс тэ ма здоль ная 

вы кон ваць па стаў ле ныя пе рад ёй за-

да чы, упэў не ны Ва лян цін Су ка ла, а 

не ка то рая ап ты мі за цыя су до вых на-

гру зак да зва ляе ру хац ца на пе рад, 

па ляп шаць якасць і эфек тыў насць 

пра ва суд дзя.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

СУД І СПРА ВА

 У тэ му
Прэ зі дэнт да ру чыў рас пра ца ваць 
за ко на пра ект аб ам ніс тыі

Гэ та зроб ле на ў су вя зі з 75-год дзем вы зва лен ня Бе-

ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, рас ка заў па 

вы ні ках на ра ды Ва лян цін Су ка ла.

«Апош няя ам ніс тыя ў нас бы ла ча ты ры га ды та му, і кі-

раў нік дзяр жа вы сён ня да ру чыў МУС, Вяр хоў на му Су ду 

па чаць та кую рас пра цоў ку пра ек та за ко на аб ам ніс тыі, 

які, на пэў на, бу дзе пры ня ты да гэ тай юбі лей най да ты, — 

ад зна чыў ён. — Уліч ва ю чы, што гэ та юбі лей ная да та, 

ам ніс тыя мо жа быць шы рэй шай, чым звы чай на, і мо жа 

за кра нуць асоб, якія ўжо ад бы ва юць па ка ран не, у пла не 

ска ра чэн ня тэр мі наў па збаў лен ня во лі».

Ва лян цін Су ка ла пра ін фар ма ваў, што прак тыч на за-

вер ша ны ўсе бу даў ні ча-ман таж ныя пус ка на ла дач ныя 

ра бо ты ў бу дын ку Вяр хоў на га Су да. На да дзе ны мо мант 

ідзе апра ба цыя кам п'ю тар ных сіс тэм, апа рат на-пра грам-

на га комп лек су. 10 са ка ві ка ра бо чая ка мі сія кан чат ко ва 

вы ра шыць пы тан не аб га тоў нас ці бу дын ка. «Пла ну ец ца, 

што ў па чат ку кра са ві ка бу дзе ўра чыс тае ад крыц цё гэ та-

га бу дын ка з удзе лам кі раў ні ка дзяр жа вы», — ад зна чыў 

стар шы ня Вяр хоў на га Су да.

Ад на ча со ва з ад крыц цём бу дын ка пла ну ец ца вя лі кая 

на ра да з кі ру ю чым скла дам су дзейс ка га кор пу са кра і ны, 

а так са ма сі ла вых, пра ва ахоў ных ор га наў. Пла на ва ная 

коль касць удзель ні каў — 300—350 ча ла век.

Стар шы ня Вяр хоў на га Су да ад зна чыў, што вя лі кая 

су стрэ ча ста не ад кры тай раз мо вай аб праб ле мах і не да-

гля дах, а так са ма рэ аль ных маг чы мас цях для па ляп шэн ня 

якас ці, апе ра тыў нас ці ра бо ты су до вай сіс тэ мы.

Рэ цы ды вы зла чын нас ці
«38 пра цэн таў зла чын стваў здзяйс ня юць ра ней су-

дзі мыя лю дзі. Гэ та свед чыць пра на яў насць праб лем у 

ра бо це кры мі наль на-вы ка наў чай сіс тэ мы, эфек тыў нас ці 

вы ка на ных па ка ран няў. Ка лі мы ка жам пра праб ле му 

рэ цы дыў най зла чын нас ці, трэ ба ка заць, што ўся кры мі-

наль на-вы ка наў чая сіс тэ ма ў чымсь ці дае збой. Мо жа 

быць, на ват і прак ты ка пры зна чэн ня мер кры мі наль на га 

па ка ран ня. Я не вы клю чаю гэ та га, так са ма па трэ бен сур'-

ёз ны ана ліз», — ска заў Ва лян цін Су ка ла.

Пры гэ тым у 2018 го дзе на 2,4 ты ся чы ча ла век бы ла 

ска ро ча на коль касць асоб, якіх на кі ра ва лі ў мес цы па-

збаў лен ня во лі. Гэ та зна чыць, вы бар быў зроб ле ны на 

ка рысць аль тэр на тыў ных ві даў па ка ран ня. Пры гэ тым 

Ва лян цін Су ка ла пад крэс ліў: у Бе ла ру сі не на стро е ны на 

ўзмац нен не жорст кас ці па ка ран няў.

Па вод ле яго слоў, су ды шу ка юць ап ты маль ныя па ка-

ран ні, якія б са праў ды спры я лі ска ра чэн ню зла чын нас ці 

ў цэ лым і рэ цы дыў най у пры ват нас ці.

«Та му ка заць пра тое, што ў нас за над та жорст кія па-

ды хо ды або кар ная прак ты ка, я б не стаў», — да даў ён.

Та кое мер ка ван не 

вы ка заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад час су-

стрэ чы з Над звы чай-

ным і Паў на моц ным 

Па слом Кыр гыз скай 

Рэс пуб лі кі ў Рэс пуб лі-

цы Бе ла русь Ку ба ныч-

бе кам Аму ра лі е вым.

Кі раў нік дзяр жа вы на-

зваў па доб ныя су стрэ чы — 

з па сла мі дру жа люб ных 

для Бе ла ру сі кра ін — тра-

ды цый ны мі. На іх у тым лі ку 

аб мяр коў ва юц ца праб ле мы 

ў двух ба ко вых ад но сі нах.

«Перш за ўсё ха чу ад-

зна чыць вель мі доб рую 

ды на мі ку раз віц ця на шых 

ад но сін. Вы ні коль кі не 

па він ны су мня вац ца пры 

ўся кіх ню ан сах: Бе ла русь 

заў сё ды бы ла і бу дзе для 

вас на дзей ным не прос та 

парт нё рам, а сяб рам, — 

пад крэс ліў бе ла рус кі лі-

дар. — Я вель мі раз ліч ваю, 

што ана ла гіч ную па лі ты ку 

бу дзе пра во дзіць і кі раў ніц-

тва Кыр гыз скай Рэс пуб лі кі. 

І мы, як і ў бы лыя ча сы, доб-

 рыя ча сы, ка лі жы лі ў ад-

ной дзяр жа ве, мы заў сё ды 

з лю боўю і па ра зу мен нем 

ста ві лі ся да кыр гыз ска га 

на ро да. Гэ та вель мі па доб-

ныя на нас лю дзі».

Ас но ва на ша га па да-

бен ства, на яго дум ку, за-

клю ча ец ца ў тым, што кыр-

гы зы — гэ та пра ца ві тыя і 

мі ра люб ныя лю дзі, якія ша-

ну юць ся мей ны ачаг. Прэ-

зі дэнт ад зна чыў, што шмат 

ра зоў бы ваў у Біш ке ку і ін-

шых на се ле ных пунк тах гэ-

тай дзяр жа вы, дзе і вы явіў 

па да бен ства на ро даў.

«Мы бу дзем пры трым лі-

вац ца доб ра га па рад ку дня 

ў ад но сі нах па між Бе ла рус-

сю і Кыр гыз ста нам. І лю быя 

ва шы прось бы, пра па но вы, 

за ўва гі не ад клад на бу дуць 

раз гле джа ны ва ўра дзе, 

мною, і мы заў сё ды ад рэ а-

гу ем. Я так са ма ха чу ска-

 рыс тац ца маг чы мас цю 

і па пра сіць вас, каб вы пе ра-

д алі са мыя доб рыя, цёп лыя 

па жа дан ні май му доб ра му 

сяб ру, Прэ зі дэн ту Кыр гыз-

ста на. Гэ та вель мі пры стой-

ны ча ла век. Вось бы вае ж 

так, што ў па трэб ны час і ў 

па трэб ным мес цы ў са мыя 

скла да ныя ча сы Гас подзь 

па сы лае на ро ду та го ча ла-

ве ка, які вель мі па трэб ны 

гэ та му на ро ду», — ад зна-

чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён вы ка заў над зею, што 

ка лі на род Кыр гыз ста на згур-

ту ец ца ва кол гэ та га ча ла ве ка, 

то кра і на змо жа шмат ча го 

да сяг нуць. Кі раў нік дзяр жа вы 

да даў, што Бе ла русь га то ва 

пад тры маць Кыр гыз стан у 

сі лу сва іх маг чы мас цяў, пад-

ста віць пля чо.

«Па мя тай це, што тут у 

вас сяб ры», — ска заў бе-

ла рус кі лі дар.

У ад каз Над звы чай ны 

і Паў на моц ны Па сол Кыр-

гыз ста на ў Бе ла ру сі звяр-

нуў ува гу, што ідэю тра ды-

цый ных су стрэч па слоў з 

кі раў ні ком дзяр жа вы вель-

мі доб ра пры ня лі мно гія 

кі раў ні кі дып ла ма тыч ных 

мі сій у Бе ла ру сі. «Не толь кі 

я, але і мае ка ле гі ўдзяч ныя 

(за та кую маг чы масць. — 

«Зв.»)», — ска заў ён.

Па вы ні ках су стрэ чы ў кі-

раў ні ка дзяр жа вы Ку ба ныч-

бек Аму ра лі еў па гу та рыў з 

жур на ліс та мі.

Ён ад зна чыў, што з Аляк-

санд рам Лу ка шэн кам уда-

ло ся аб мер ка ваць ды на мі ку 

раз віц ця ад но сін па між кра і-

на мі як у двух ба ко вым, так і 

ў шмат ба ко вым фар ма це ў 

рам ках роз ных ар га ні за цый.

«Вя до ма, ганд лё вае 

саль да ад моў нае (для Кыр-

гыз ста на. — «Зв.»). Бе ла-

русь экс пар туе 95 пра цэн-

таў, ім парт уе — 5 пра цэн-

таў, але гэ та не зна чыць, 

што гэ та та кі ад на ба ко вы 

ган даль, гэ та прос та ўза е-

ма вы гад на», — пад крэс ліў 

па сол. Ён звяр нуў ува гу на 

якасць бе ла рус кай пра дук-

цыі і яе за па тра ба ва насць на 

кыргызскім рын ку.

Так са ма на су стрэ чы 

раз маў ля лі аб куль тур на-гу-

ма ні тар ным су пра цоў ніц тве 

і пра ек тах, ме ра пры ем ствах 

у гэ тай сфе ры.

Па сол на га даў, што 

ў чэр ве ні бя гу ча га го да 

прой дзе са міт лі да раў кра-

ін Шан хай скай ар га ні за цыі 

су пра цоў ніц тва, дзе су стрэ-

нуц ца прэ зі дэн ты Бе ла ру-

сі і Кыр гыз ста на. «Ну, і не 

за га ра мі, хут ка ад бу дзец-

ца афі цый ны аб мен ві зі та-

мі, — рас ка заў ён. — Ка лі? 

Над гэ тым пра цу ем, мож на 

ў кан цы го да ча каць».

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

НЕ ПРОС ТА ПАРТ НЁ РЫ — СЯБ РЫ
Бе ла русь бу дзе тры мац ца па зі тыў на га па рад ку дня ў ад но сі нах з Кыр гыз ста нам

У 2018 го дзе та ва ра аба рот па між кра і на мі склаў 

130,9 млн до ла раў (100,7 % да ўзроў ню 2017 го да),

экс парт — 120,3 млн до ла раў, ім парт — 10,6 млн 

до ла раў (160,4 %). Саль да да дат нае ў па ме ры 

109,7 млн до ла раў.

Экс парт бе ла рус кіх па слуг у 2018 го дзе склаў 

4,4 млн до ла раў, ім парт — 0,8 млн до ла раў 

(124,8 %). Саль да да дат нае — 3,6 млн до ла раў.


