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ОАО «Амкодор-Дзержинск»
222720, Минская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 24 марта 2014 г. в 15.00 по адресу: Мин-
ская область, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 19, актовый зал 
Общества. Регистрация участников Собрания производится в день 
и по месту проведения Собрания с 14.00 до 14.55.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-
стие в Собрании, — 4 марта  2014 г. Орган, созывающий Собрание: 
Совет директоров. Основание созыва Собрания — решение Совета 
директоров Общества от 6 февраля 2014 года. Дата составления 
списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, —  
4 марта  2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Обще-

ства за 2013 год. Утверждение показателей прогноза социально-
экономического развития Общества на 2014 год.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, от-
чета о прибылях и убытках Общества за 2013 год.

3. Об утверждении распределения и использования прибыли 
и убытков, выплате дивидендов за 2013 год.

4. Утверждение направлений распределения прибыли на 2014 год.
5. Об избрании членов Совета директоров, Ревизионной ко-

миссии.
6. Об утверждении размера вознаграждения членам Совета 

директоров.

С информацией (материалами), подлежащей представлению 
акционерам при подготовке к проведению Собрания, акционеры 
могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья), 
начиная с 17 марта  2014 г., в отделе кадров Общества с 9.00 до 
16.00, а в день проведения Собрания – по месту его проведения.

Участникам Собрания при себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность (личный паспорт, для представителя акционера — 
доверенность или договор).

Совет директоров ОАО «Амкодор-Дзержинск».УНП 600005769

ПА ПУ ЛЯ ЦЫЮ ДЗІ КА 
СКА РО ЦЯЦЬ ДА 1 СА КА ВІ КА 

Па га лоўе дзі ка ў Бе ла ру сі бу дзе 
змен ша на да мак сі маль на маг-
чы ма га ўзроў ню. Пра гэ та пад час 
прэс-кан фе рэн цыі ў До ме прэ сы 
па ве да міў Сяр гей ШАС ТА КОЎ, 
на чаль нік ад дзе ла па ляў ні чай 
гас па дар кі Мі ніс тэр ства ляс ной 
гас па дар кі. Та кое ме ра пры ем-
ства звя за на з эпі дэ мі яй аф ры-
кан скай чу мы сві ней (АЧС).

Па вод ле слоў Сяр гея Шас та ко ва, 
раз мо ва пра поў ную дэ па пу ля цыю дзі-
ка ў Бе ла ру сі не ідзе. Вя лі кая част ка 
па пу ля цыі зна хо дзіц ца ў цяж ка да-
ступ ных рэ гі ё нах. Дзік пры хо дзіць у 
Бе ла русь і з-за мя жы. Акра мя та го, 
гэ та шмат плод ная жы вё ла, і яго па-
пу ля цыя да во лі хут ка ад наў ля ец ца. 
На не ка то ры час зні шчэн не па спры яе 
ак тыў на му раз мна жэн ню ін шых ві даў: 
ка зу лі, але ня. На 12 снеж ня мі ну ла га 
го да пры клад ная коль касць дзі ка ў 
Бе ла ру сі ацэнь ва ла ся ў 19,7 ты ся чы 
асо бін.

Да 1 са ка ві ка па ляў ні чы мі бу дзе 
зда бы та 6,5 ты ся чы дзі коў. Вы няц це 
пра во дзіц ца пе ра важ на праз ад стрэл, 
за ба ро не ныя ме та ды не вы ка рыс тоў-
ва юц ца. Мя са дзі ка, зда бы тае больш 
чым за 100 кі ла мет раў ад эпі цэнт раў 
АЧС, за ста ец ца па ляў ні чым. У ін шых 
вы пад ках яно ўты лі зу ец ца.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

НА 700 КВА ТЭР БОЛЬШ 
Сё ле та ў сту дзе ні на бу даў-
ніц тва жыл ля вы ка ры ста на 
1,9 трлн руб лёў ін вес ты цый у 
асноў ны ка пі тал, што скла дае 
21,2% да агуль на га аб' ёму ін-
вес ты цый. Ар га ні за цы я мі ўсіх 
фор маў улас нас ці па бу да ва на 
5,6 тыс. но вых ква тэр (ле тась у 
сту дзе ні — 4,9 ты ся чы), па ве да-
мі лі рэ дак цыі ў На цы я наль ным 
ста тыс тыч ным ка мі тэ це.

Атрым лі ва ец ца, што сё ле та мы па-
бу да ва лі на 700 ква тэр больш, чым у 
сту дзе ні ле тась. Уве дзе на ў экс плу-
а та цыю 448,5 ты ся чы квад рат ных 

мет раў агуль най пло шчы жыл ля, што 
скла дае 9% да пра ду гле джа на га за-
дан ня на год і 110,1% да ўзроў ню сту-
дзе ня ле тась.

Для гра ма дзян, якія ста яць на 
ўлі ку ма ю чых па трэ бу ў па ляп шэн ні 
жыл лё вых умоў, уве дзе на ў экс плу а-
та цыю 205,4 ты ся чы квад рат ных мет-
раў агуль най пло шчы, або 45,8% ад 
агуль на га аб' ёму ўве дзе на га жыл ля. 
З агуль на га аб' ёму ўве дзе на га жыл ля 
для чар га ві коў па бу да ва на: з вы ка-
ры стан нем дзяр жаў най пад трым кі — 
166,5 ты ся чы квад рат ных мет раў, у 
шмат ква тэр ных жы лых да мах у га ра-
дах — 151,3 тыс. кв. мет раў.

У сель скіх на се ле ных пунк тах уве-
дзе на ў экс плу а та цыю 84,3 ты ся чы кв. 
мет раў агуль най пло шчы жыл ля, або 
18,8% ад агуль на га ўво ду па рэс пуб-
лі цы.

Сяр гей КУР КАЧ.

У БРЭС ЦЕ ПА БУ ДУ ЮЦЬ ХОС ПІС 
У блі жэй шыя два га ды ў Брэс це 
за пла на ва на па бу да ваць хос піс 
для лю дзей з цяж кі мі ан ка ла гіч-
ны мі хва ро ба мі.

Пад хос піс ад ве дзе ны бу ды нак бы-
ло га дзі ця ча га сад ка ў ад ным з квар-
та лаў пры ват най за бу до вы. Пра ект на-
каш та рыс ная да ку мен та цыя па він на 
быць га то ва ў кра са ві ку.

Па куль жа ў Брэсц кай воб лас ці 
ёсць толь кі адзін хос піс, ад кры ты на 
ба зе ўчаст ко вай баль ні цы ў вёс цы Но-
вая Мыш Ба ра на віц ка га ра ё на.

Яна СВЕ ТА ВА.

У МА ГІ ЛЁ ВЕ «АРЫШ ТА ВА ЛІ» 
ВЯ ЛІ КУЮ ПАР ТЫЮ АДЗЕН НЯ 

Гэ та ад бы ло ся пад час апе ра-
тыў най пра вер кі су пра цоў ні ка мі 
па д атко вай ін спек цыі і ад дзе-
ла па ба раць бе з эка на міч най 
зла чын нас цю Каст рыч ніц ка га 
ра ё на Ма гі лё ва ад на го з пры-
ват ных ганд лё вых прад пры ем-
стваў го ра да.

Як вы свет лі ла ся, на жа но чае 
адзен не з Ра сіі і Тур цыі агуль ным 
кош там 3 міль яр ды руб лёў не ме ла ся 

су пра ва джаль ных да ку мен таў, якія б 
па цвер дзі лі яго бяс пе ку і якасць.

— Па ру шаль ні кам ака за ла ся прад-
пры ем ства, якое ад кры ла ся ў сту дзе ні 
гэ та га го да, — па дзя лі ла ся пад ра бяз-
нас ця мі на мес нік на чаль ні ка ін спек цыі 
МПЗ па Каст рыч ніц кім ра ё не Ма гі лё-
ва Ма ры на Ша рой кі на. — Не бяс печ-
ны та вар яно пла на ва ла рэа лі за ваць 
у аб лас ным цэнт ры праз 15 сва іх ма-
га зі наў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ЗНОЎ ЗАБОЙСТВА 
ДЗЯЎЧЫНЫ Ў РЭЧЫЦЫ 

Супраць дваіх жыхароў Рэчыц-
кага раёна завялі крымінальную 
справу па артыкуле аб забой-
стве. Як паведаміў начальнік 
упраўлення крымінальнага 
вышуку УУС Гомельскага аб-
лвыканкама Віктар Чыкуноў, 
16 лютага ў міліцыю з заявай 
аб знікненні дачкі звярнулася 
45-гадовая жанчына. Дзяўчына 
двума днямі раней вечарам 
сышла з дому і не вярнулася.

Супрацоўнікі Рэчыцкага РАУС ва 
ўзаемадзеянні з калегамі з упраўлення 
крымінальнага вышуку УУС Гомель-
скага аблвыканкама па гарачых 
слядах выйшлі на аднаго знаёмага 
зніклай дзяўчыны. З ім 19-гадовая рэ-
чычанка сустракалася, але апошнім 
часам узаемаадносіны пагоршыліся. 
Аператыўнікі ўсталявалі дачыненне 
да знікнення дзяўчыны не толькі яе 
хлопца, але і яго сябра, якіх адразу ж 
затрымалі. Малады чалавек прызнаўся, 
што падгаварыў знаёмага дапамагчы ў 
расправе над дзяўчынай.

Хлопцы сустрэлі сваю ахвя-
ру ў горадзе, а потым вывезлі яе ў 
лес, дзе моцна збілі. Пасля гэтага, 
спрабуючы схаваць сляды злачын-
ства, яны прывязалі да дзяўчыны 
мяшок з камянямі і кінулі цела ў 
штучны лясны вадаём. Прызна-
чаны судова-медыцынская і шэ-
раг крыміналістычных экспертыз, 
праводзіцца комплекс следчых 
дзеянняў, накіраваных на ўсталяванне 
матываў злачынства.

Ірына АСТАШКЕВІЧ.

Ла ві ся, рыб ка!..Ла ві ся, рыб ка!..  ��

НА ЛЁД — ПА АЗАРТ,
УЛОЎ І ЗДА РОЎЕ!

22 і 23 лю та га ў Бе ла ру сі прой дзе XІ чэм пі я нат све ту 
па лоў лі ры бы на мар мыш ку з лё ду. У між на род ных 
спа бор ніц твах возь муць удзел ама та ры зім няй ры бал-
кі з 14 кра ін све ту. Ся род удзель ніц бу дзе і збор ная 
Бе ла ру сі, якая з'яў ля ец ца дзей ным чэм пі ё нам све ту 
па гэ тай дыс цып лі не. Да рэ чы, ле тась бе ла рус кі спарт-
смен Юрый Шчорс за няў пер шае мес ца ў аса біс тым 
за лі ку чэм пі я на ту све ту.

Сва ім мер ка ван нем на конт пер шын ства пад час прэс-кан-
фе рэн цыі па дзя ліў ся ві цэ-прэ зі дэнт Між на род най фе дэ ра-
цыі ры ба лоў на га спор ту ў прэс най ва дзе Ігар ЧЫ НЯ КОЎ: 
«З 2007 го да чэм пі я на ты па гэ тым ві дзе ры бал кі пра вод зяц ца 
што год. Не ва ўсіх кра і нах іс ну юць умо вы для лоў лі з лё ду, 
та му ўдзель ні каў не вель мі шмат. Але трэ ба за ўва жыць, што 
бе ла рус кі чэм пі я нат па коль кас ці ка манд паў та рае хар каў скі 
рэ корд 2011 го да». Што да ты чыц ца пры за вых, то фе дэ ра цыя 
пры трым лі ва ец ца мер ка ван ня, што гэ та не пра фе сій ны спорт, 
і та му гра шо выя пры зы ўдзель ні кам не пра ду гле джа ны. Срод кі 
вы дзя ля юц ца толь кі на пры за вую ат ры бу ты ку: ме да лі і куб кі.

Рэг ла мент спа бор ніц тваў на ступ ны: пяць спарт сме наў ця гам 
трох га дзін ры ба чаць у асоб ных сек та рах, аб ме жа ва ных сцяж-
ка мі. Злоў ле ная ры ба звы чай на зна хо дзіц ца ў сад ку і ад ра зу 
ж пас ля ўзваж ван ня вы пус ка ец ца. Але сё ле та бу дзе зроб ле на 
вы клю чэн не: улоў пе рад адуць у Мін скі заа парк. Ла віць да зва-
ля ец ца лю бую ры бу, але клас ці ў са док — не. У за лік пры ма-
юц ца толь кі асо бі ны, што да сяг ну лі пэў на га па ме ру. Не ка то рыя 
ві ды (як, на прык лад, фа рэль, што за не се на ў Чыр во ную кні гу) 
па він ны быць ад ра зу ж ад пу шча ны ў ва да ём. Трэ ба так са ма ад-
зна чыць, што ген дар ных аб ме жа ван няў на спа бор ніц твах ня ма: 
у бе ла рус кім чэм пі я на це пры ме ўдзел лат вій ская спарт смен ка 
Ры та Вер зе-Гра боў скі, чэм пі ён ка све ту 2007 го да.

Па вод ле слоў га лоў на га трэ не ра збор най Бе ла ру сі Яра-
сла ва ЦІ ХА НО ВІ ЧА, за хап лен не спар тыў най ры бал кай вы ма-
гае ад удзель ні каў вес ці зда ро вы лад жыц ця. За тры га дзі ны 
спарт сме ну трэ ба пра свід ра ваць, за кар міць і апра ца ваць ка ля 
40 лу нак, і ча ла век у дрэн най фі зіч най фор ме мо жа не спра-
віц ца з та кой за да чай.

Па на зі раць за спа бор ніц тва мі мож на бу дзе 22 і 23 лю та га з 
10 да 13 га дзін на граб ным ка на ле За слаў ска га ва да схо ві шча. 
Ува ход воль ны.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ

�

— Тац ця на Мі ка ла еў на, 
чым вы клі ка ны вя лі кі ін та-
рэс да кан фе рэн цыі з бо-
ку бе ла рус кіх і за меж ных 
удзель ні каў?

— Ідэя пра вес ці на ба зе 
на шай ка фед ры кан фе рэн-
цыю па між на род най праб-
ле ма ты цы ўзнік ла тры га ды 
та му. Яе рэа лі за ва лі спа чат-
ку ў якас ці пі лот на га пра ек-
та — ха це лі па гля дзець, як 
на пра па на ва ную на мі тэ му 
су час на га ста ну і раз віц ця 
між на род най жур на ліс ты кі 
ад гук нуц ца на ву коў цы, ана лі-
ты кі ме ды яс фе ры, прад стаў-
ні кі срод каў ма са вай ін фар-
ма цыі Бе ла ру сі і за меж ных 
кра ін. Да сле да ван ні су пра-
цоў ні каў ка фед ры, іх ба га ты 
до свед пад каз ва лі, што та кая 
дыс ку сія на спе ла. Сён ня лю-
дзі паў сюд на ўсё больш усве-
дам ля юць уплыў гла баль ных 
па дзей у све це на іх жыц цё. 
Яны, на ту раль на, хо чуць дак-
лад на ве даць, што на са мрэч 
ад бы ва ец ца ў да лё кай Сі рыі 
і бліз кай Укра і не. Гэ та, у сваю 
чар гу, па вы шае ці ка васць і 
па тра ба валь насць чы та чоў, 
ра дыё слу ха чоў і тэ ле гле да-
чоў як у цэ лым да між на род-
най жур на ліс ты кі, так і да тых 

кан крэт ных СМІ, якія на да-
юць ува гу асвят лен ню рэ за-
нанс ных па дзей, апе ра тыў-
най ін фар ма цыі з «га ра чых 
кро пак» пла не ты. Не вы пад-
ко ва ці не ўсе аў та ры тэт ныя 
вы дан ні пра цяг ва юць са чыць 
за хо дам раз віц ця сі ту а цыі 
ва кол кі еў ска га Май да на.

— І якія бы лі вы ні кі пер-
шай кан фе рэн цыі?

— Збор нік дак ла даў і вы-
ступ лен няў яе ўдзель ні каў, 
атры маў рэ за нанс за ме жа мі 
Бе ла ру сі. Пос пе ху са дзей ні-
ча ла і тое, што наш Ін сты тут 
жур на ліс ты кі пад тры ма лі рэк-
та рат БДУ, Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі і Мі ніс тэр ства ін фар ма-
цыі, Бе ла рус кі са юз жур на-
ліс таў, рэ дак цыі вя ду чых СМІ 
кра і ны. Ха чу ад зна чыць, што 
за дум ка пра вя дзен ня кан фе-
рэн цыі на ле жа ла да цэн ту на-
шай ка фед ры Ба ры су За лес-
ка му, у не да лё кім мі ну лым 
жур на ліс ту-між на род ні ку. У 
мно гім дзя ку ю чы яго ар га ні-
за цый ным здоль нас цям і на-
ма ган ням тая пер шая кан фе-
рэн цыя ака за ла ся ўда лай.

Ужо дру гая кан фе рэн цыя, 
якая ад бы ла ся ле тась, так-
са ма вы клі ка ла вя лі кую ці ка-
васць з бо ку бе ла рус кіх і за-

меж ных да след чы каў тэ о рыі 
і прак ты кі між на род най жур-
на ліс ты кі. Між ін шым, яны з 
пры ем нас цю ад зна ча лі, што 
ў час рэ гіст ра цыі атры ма лі 
за га дзя вы да дзе ны збор нік 
ма тэ ры я лаў кан фе рэн цыі. 
Час па ка заў яго за па тра ба-
ва насць. Ён ка рыс та ец ца 
по пы там у на ву коў цаў, ас пі-
ран таў, сту дэн таў не толь кі 
Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

— На коль кі, на ваш по-
гляд, ак ту аль ная тэ ма ты ка 
ця пе раш няй кан фе рэн цыі?

— Мяр кую, што дыя лог 
куль тур і ўза е ма дзе ян не СМІ 
роз ных кра ін — як раз тое, 
ча го сён ня не ха пае ў поў-
най ме ры на ро дам не толь-
кі тых кра ін, што ака за лі ся 
ўцяг ну ты мі ў раз бу раль ныя 
кан флік ты. Дыя лог па трэб ны 
ўсім. Па гля дзі це, пры чы ны 
не па ра зу мен няў і кан флік таў 
ча сам вель мі роз ныя, але іх 
на ступ ствы амаль заў сё ды 
ад ноль ка выя: ха ос па лі тыч-

на га і гра мад ска га жыц ця, 
эка на міч ны за ня пад, рэз-
кае па гар шэн не жыц цё ва га 
ўзроў ню пе ра важ най част кі 
на сель ніц тва, па дзен не ма-
ра лі і г. д. Та му тэ ма ад на го з 
дак ла даў кан фе рэн цыі пры-
све ча на ана лі зу ін фар ма цый-
ных пры чын між на род ных 
кан флік таў ХХІ ста год дзя.

Уво гу ле, тэ ма ты ка кан-
фе рэн цыі раз на стай ная: 
шля хі ўва хо джан ня бе ла рус-
кай жур на ліс ты кі ў су свет-
ны ін фар ма цый ны кан тэкст, 
Мыт ны са юз у люс тэр ку бе-
ла рус кай і за меж най прэ сы, 
маг чы мас ці ўза е ма дзе ян ня 
мас ме дыя і еў ра пей скі век-
тар знеш няй па лі ты кі Бе ла-
ру сі, ро ля СМІ ў пра соў ван ні 
ін та рэ саў бе ла рус кай дзяр-
жа вы на між на род най арэ не 
і інш. Гас цей ча ка ем з Санкт-
Пе цяр бур га, Ніж ня га Ноў га-
ра да, Цю ме ні, За па рож жа, 
Паў ла да ра.

Да рэ чы, кан фе рэн цыя са-
дзей ні чае ства рэн ню ай чы-
най шко лы сі на ло гіі — кі та я-
з наў ства. Кі тай скі на ву ко вец 
Ху нянь Юй раз ва жае аб ас-
пек тах фар мі ра ван ня імі джу 
яго кра і ны ў све це. Бе ла рус кі 
кі та яз на вец Ве ра ні ка Кар лю-
ке віч да сле дуе тэн дэн цыі раз-
віц ця кі тай скай лі та ра тур най 
пе ры ё ды кі ва ўмо вах рын ку. 
Мі ха іл Валь коў скі — ме дый-
ныя фак та ры ства рэн ня Бе-
ла рус ка-кі тай ска га ін дуст ры-
яль на га пар ка пад Мінск ам. 
Ці ка вы мі абя ца юць быць дак-
ла ды Эль-Сір Ха лі да, ін шых 
за меж ных удзель ні каў.

Гу та рыў 
Ле а нід ТУ ГА РЫН.

Кан фе рэнц-за лаКан фе рэнц-за ла  ��

ПРА ДЫЯ ЛОГ КУЛЬ ТУР
І ЎЗА Е МА ДЗЕ ЯН НЕ СМІ

20 лю та га Ін сты тут жур на ліс ты кі БДУ пра во дзіць 
між на род ную на ву ко ва-прак тыч ную кан фе рэн цыю 
«Між на род ная жур на ліс ты ка –2014: дыя лог куль тур 
і ўза е ма дзе ян не ме дыя роз ных кра ін». Яна пры све-
ча на 70-год дзю з дня вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-
мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, 70-год дзю ства рэн ня 
фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ і 30-год дзю па чат ку 
ра бо ты ка фед ры за меж най жур на ліс ты кі і лі та ра-
ту ры. На пя рэ дад ні кан фе рэн цыі наш ка рэс пан дэнт 
су стрэў ся з за гад чы кам ка фед ры, док та рам на вук, 
пра фе са рам Тац ця най ДА СА ЕВАЙ.

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


