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ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
ІРАН МО ЖА ВЫЙ СЦІ З ЯДЗЕР НАЙ ЗДЗЕЛ КІ, 
КА ЛІ ЦІСК НА КРА І НУ БУ ДЗЕ ПРА ЦЯГ ВАЦ ЦА

На мес нік кі раў ні ка МЗС Іра на Абас Араг чы па пя рэ-

дзіў, што Іран мо жа вый сці са здзел кі па ядзер най 

пра гра ме Тэ ге ра на, ка лі за ход нія дзяр жа вы пад ціс-

кам ЗША бу дуць ад маў ляц ца ад эка на міч на га су пра-

цоў ніц тва з кра і най.

«Я не ду маю, што здзел ка змо жа вы жыць у та кіх умо-

вах. Ка лі гэ тая бяз дум ная па лі ты ка пра цяг нец ца, ка лі 

кам па ніі не бу дуць пра ца ваць з Іра нам, мы не змо жам 

вы кон ваць яе, та му што яна не бу дзе нам вы гад ная», — 

ска заў Араг чы, вы сту па ю чы ў чац вер у Ка ра леў скім ін-

сты ту це між на род ных ад но сін.

У сту дзе ні прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп за явіў, што 

яго кра і на спы ніць свой удзел у Су мес ным усе аб дым ным 

пла не дзе ян няў па іран скай ядзер най пра гра ме, ка лі ў яго 

не бу дуць уне се ны зме ны. Аме ры кан скі лі дар на га даў, што 

зноў па доў жыў ад ме ну санк цый у да чы нен ні да Іра на, ад-

нак, па вод ле яго слоў, гэ та бы ло зроб ле на «толь кі з мэ тай 

за клю чыць па гад нен не з еў ра пей скі мі са юз ні ка мі для та-

го, каб вы пра віць жу дас ныя не да хо пы іран скай ядзер най 

здзел кі». Вя лі ка бры та нія ра зам з ін шы мі ўдзель ні ка мі 

па гад нен ня па каз ва лі на не аб ход насць яе за ха ван ня.

ТРАМП ПРА ПА НА ВАЎ УЗ БРОЙ ВАЦЬ НА СТАЎ НІ КАЎ 
ДЛЯ ПРА ДУ ХІ ЛЕН НЯ НА ПА ДАЎ У ШКО ЛАХ

Прэ зі дэнт До нальд Трамп пад час су стрэ чы з вуч ня-

мі шко лы ў Фла ры дзе, у якой на мі ну лым тыд ні ад бы-

ла ся стра ля ні на, вы клад чы ка мі і прад стаў ні ка мі шэ ра гу 

гра мад скіх ар га ні за цый за явіў, што пра ду хі ліць ма са выя 

за бой ствы ў вы ні ку на па даў на аме ры кан скія шко лы мож-

на толь кі ўзбро іў шы на стаў ні каў. Пра гэ та па ве дам ляе 

Reuters.

«Ка лі б у ва шай шко ле быў на стаў нік, які б уме ла ка-

рыс таў ся аг ня стрэль най збро яй, ён мог бы вель мі доб ра і 

хут ка пра ду хі ліць на па дзен не», — ска заў прэ зі дэнт. У той 

жа час ён да даў, што гэ тая ідэя мо жа быць спрэч най.

На су стрэ чы з па цяр пе лы мі пад час на па ду ён па абя цаў 

як ма га хут чэй вы ра шыць праб ле му з рэ гу ля ван нем аба-

ро ту і пра ве рак зброі ў кра і не. Трамп так са ма вы ка заў ся 

су праць іс ну ю чай за ба ро ны на на шэн не зброі ў зо нах на-

ву чаль ных уста ноў. На дум ку кі раў ні ка ЗША, та ко га ро ду 

тэ ры то рыі пры цяг ва юць зла чын цаў.

ПА ЛІ ТЫК З ЗША ЗА ЯВІЎ, ШТО КНДР РАС ПРА ЦОЎ ВАЕ 
ЯДЗЕР НУЮ ЗБРОЮ ДЛЯ ЗА ХО ПУ РЭС ПУБ ЛІ КІ КА РЭЯ

КНДР рас пра цоў вае 

ядзер ную зброю, каб за ха-

піць Рэс пуб лі ку Ка рэя. Як 

па ве дам ляе тэ ле ка нал KBS, 

та кую за яву зра біў бы лы па-

ста ян ны прад стаў нік ЗША 

пры Ар га ні за цыі Аб' яд на ных 

На цый Джон Бол тан.

«Паў ноч ная Ка рэя раз ві вае ядзер ную пра гра му не 

толь кі для са ма аба ро ны. Яны ўсё яшчэ хо чуць аб' яд наць 

Ка рэй скі паў вост раў пад сва ім кант ро лем, — цы туе Бол та-

на тэ ле ка нал. Доў га тэр мі но вая бяс пе ка Паўд нё вай Ка рэі 

бу дзе па да рва ная, ка лі Поў нач змо жа атры маць ядзер ную 

зброю са срод ка мі да стаў кі».

Бол тан мае на ўва зе тое, што КНДР, у якой на ўзбра ен ні 

ёсць ядзер ныя бо е га лоў кі, здоль ныя да сяг нуць кан ты нен-

таль най част кі ЗША, мо жа бес па ка ра на па чаць ува рван не 

ў Рэс пуб лі ку Ка рэя, па коль кі ў гэ тым вы пад ку не бу дзе 

ба яц ца контр ата кі з аме ры кан ска га бо ку.

Як рас тлу ма чыў за про ша ны тэ ле ка на лам экс перт у 

га лі не бяс пе кі Кім Ён Сік, у вы пад ку па чат ку Пхень я нам 

ба я вых дзе ян няў кі раў ніц тву ЗША прый дзец ца вы бі раць 

па між пад трым кай свай го са юз ні ка і маг чы мас цю атры-

маць ядзер ны ўдар па Ва шынг то не ці ін шых буй ных га ра-

дах. «Не ўпэў не ны, што вы бар бу дзе зроб ле ны на ка рысць 

Се у ла», — за ўва жыў ён.

Ра бот ні кі Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць 
глы бо кае спа чу ван не са вет ні ку-кан суль тан ту ад дзе ла 
па пад рых тоў цы за ко на пра ек таў і ўза е ма дзе ян ні з Па-
ста ян най ка мі сі яй па за ка на даў стве Сак ра та ры я та Па-
ла ты прад стаў ні коў Ла піц кай Іры не Ана то леў не ў су вя-
зі з на пат каў шым яе вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

За апош нія га ды ў кра і не 

знач на ска ра ці ла ся коль касць 

мес цаў па ха ван ня цвёр дых 

ка му наль ных ад хо даў і па-

вя лі чы ла ся іх вы ка ры стан не. 

У па раў на нні з 2010 го дам з 

іх зда бы та ў 1,9 ра за больш 

дру гас ных ма тэ ры яль ных 

рэ сур саў (ДМР), аб' ём якіх 

пе ра вы сіў 650 ты сяч тон. 

А ўзро вень вы ка ры стан ня ка-

му наль ных ад хо даў дай шоў 

да 17 %. Гэ ты па каз чык пе ра-

вы шае ана ла гіч ныя ў кра і нах 

СНД і на ват у шэ ра гу кра ін 

Еў ра пей ска га са ю за, аба зна-
чыў мі ністр:

— Ле тась па трэ бы бе ла-
рус кіх пе ра пра цоў шчы каў 
дру гас най сы ра ві ны ў асноў-
ным бы лі за бяс пе ча ны. Да-
сяг ну та ста ноў чае саль да 
ў знеш нім ганд лі дру гас ны-
мі ма тэ ры яль ны мі рэ сур са мі 
ў па ме ры амаль 5 млн до ла-
раў. Хоць яшчэ ў 2011 го дзе 
яно бы ло ад моў ным — мі нус 
18 до ла раў.

У той жа час, ня гле дзя чы 

на рост пра цэн та збо ру дру-

гас ных ма тэ ры я лаў (на 9 % 

у па раў на нні з 2016-м), за дан-

не дзярж пра гра мы па вы ка ры-

стан ні сы ра ві ны для пе ра пра-

цоў кі не вы ка на на. Ка му наль-

ні кі пла на ва лі кры ху боль шыя 

да сяг нен ні ў гэ тай га лі не, чым 

атры ма лі па фак це, за ўва жыў 

мі ністр і рас тлу ма чыў ча му.

— Ад на з пры чын не вы ка-

нан ня пра гра мы ў аб лас цях 

ад ра зу па не каль кіх па каз-

чы ках — не да стат ко вы кант-

роль і спаг нан не за вы ка нан-

не ўста ноў ле на га за дан ня 

з бо ку дзярж за каз чы каў: 

абл вы кан ка маў і Мінскага 

гар вы кан ка ма. Апош нія, 

да рэ чы, на не да стат ко вым 

уз роў ні ар га ні за ва лі пры цяг-

нен не ін вес ты цый у сфе ру 

аба ра чэн ня з цвёр ды мі ка-

му наль ны мі ад хо да мі.

На фі нан са ван не апе-

ра та раў ДМР бы ло пра ду-

гле джа на 29 млн руб лёў, 

і кож ная воб ласць маг-

ла пры цяг нуць ле тась да 

4 млн да дат ко вых ін вес ты-

цый. Фак тыч на гэ та зра бі ла 

толь кі ста лі ца. А ў Ма гі лёў-

скай, Го мель скай, Гро дзен-

скай, Ві цеб скай, Мін скай 

аб лас цях аб' ём ін вес ты цый 

не да сяг нуў на ват 1 міль ё-

на. Уся го ж ар га ні за цыі ЖКГ 

вы ка рыс та лі толь кі ка ля 

10 млн руб лёў. У вы ні ку не-

за па тра ба ва ны мі за ста ло ся 

больш як 17 млн руб лёў.

— Гэ та ад бы ло ся праз ад-

сут насць у дзяр жаў ных за каз-

чы каў пра пра ца ва ных ідэй і 

пра ек таў і ніз кую якасць на кі-

ра ва ных за явак на фі нан са-

ван не, — упэў не ны мі ністр. — 

А пра ек ты для раз віц ця сіс-

тэ мы збо ру і пе ра пра цоў кі 

ад хо даў ёсць. Не аб ход ныя 

толь кі іні цы я ты ва і жа дан не 

ўва саб ляць іх у жыц цё.

Іры на СІДАРОК



УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ 

ОАО «ИНСТИТУТ «МИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ»

29 марта 2018 года состоится годовое общее собрание 
акционеров ОАО «Институт «Минскгражданпроект»

Место нахождения: г. Минск, ул. Коллекторная, 20А.

Собрание пройдет по адресу: г. Минск, ул. Коллекторная, 20А,  конференц-зал.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Отчет Наблюдательного совета о проделанной работе в 2017 году.

2. Краткая информация о планах деятельности Общества на 2018 год.

3. О результатах аудита и проверки Ревизионной комиссией финансово-
хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества 
за 2017 год.

5. О распределении прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.

6. Утверждение направлений использования прибыли, остающейся 
в распоряжении предприятия на 2018 год.

7. Об избрании членов Наблюдательного совета и Ревизионной 
комиссии Общества.

С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться 
по адресу: г. Минск, ул. Коллекторная, 20А, ком. 301 (приемная)  с 20 по 29 
марта 2018 года (время работы с 10.00 до 16.00) либо 29 марта  2018 года 
по месту проведения собрания.

Начало работы собрания – 29 марта 2018 года в 15.00.

Регистрация участников собрания с 14.30 до 15.00 по месту проведения 
собрания.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт;

руководителю юридического лица, являющегося акционером, – 
документ, подтверждающий его должностное положение, и паспорт;

представителю акционера – паспорт и доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, 
будет составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, 
сформированного на 5 марта 2018 года.

Наблюдательный совет ОАО «Институт «Минскгражданпроект».
УНП 600013280

ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»
извещает своих акционеров о проведении 29 марта 

2018 г. в 14.00 очередного общего собрания 
акционеров по адресу: г. Гомель, ул. Лещинская, 49

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год 
и основные направления развития общества в 2018 году. 

2. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комис-
сии финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год. 

3. О работе наблюдательного совета. 

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности и направлений использования чистой прибыли за 2017 год.

5. Утверждение размера дивидендов за 2017 год и сроков выплаты 
дивидендов. 

6. Избрание членов наблюдательного совета и членов ревизионной 
комиссии. 

7. Утверждение размера вознаграждения членам наблюдательного 
совета и ревизионной комиссии.

Время регистрации акционеров в день проведения собрания с 13.30 
до 14.00. 

Дата формирования реестра акционеров для составления списка лиц, 
имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров, – 
15 марта 2018 года.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (для 
представителя акционера дополнительно – доверенность). 

С материалами к собранию можно ознакомиться в рабочие дни 
с 07.03.2018 (с 11.00 до 14.00) по месту нахождения общества. Справки 
по телефону 8 (0232) 441017.

Решение о формировании реестра акционеров открытого акционерного 
общества «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», находящегося по 
адресу: г. Гомель, ул. Лещинская, 49, принято наблюдательным Советом 
22.02.2018.       УНП 400078768

ЗАСО «Промтрансинвест» предлагает принять участие:

28.02.2018 г. в процедуре переговоров по выбору подрядной организации 
для выполнения работ на объекте «Присоединение к электрической сети поме-
щений представительства ЗАСО «Промтрансинвест» в г. Минске № 1 по адресу: 
г. Минск, ул. Притыцкого, 142»;

02.03.2018 г. в процедуре переговоров по выбору организации для разработки 
проектно-сметной документации объекта: «Капитальный ремонт с модерниза-
цией систем отопления и водоснабжения помещений представительства ЗАСО 
«Промтрансинвест» в г. Минске № 1 по адресу: г. Минск, ул. Притыцкого, 142».

Тел. (017) 228 14 69.      УНП 100357923

УТВЕРЖДЕНО
Решением управляющей организации
ООО «Оперативный менеджмент»
Общества с ограниченной ответственностью «Солнечный парк» 
(Приказ от 16 февраля 2018 года № 1) 

ИЗМЕНЕНИЯ
в Проспект эмиссии облигаций десятого выпуска облигаций

Общества с ограниченной ответственностью «Солнечный парк»

В соответствии с третьим абзацем подпункта 2.10.1 пункта 2.10 Проспек-
та эмиссии облигаций ООО «Солнечный парк» определить следующее:

За второй и последующие периоды (с 28.04.2018 по 28.02.2020) по 
облигациям установлен процентный доход в размере 14 (четырнадцать) 
процентов годовых к номинальной стоимости облигаций.

Эмитент:
Директор управляющей организации
ООО «Оперативный менеджмент»   В. В. Прохоров

Директор ООО «Эккаунт Проф»   Т. Г. Бойкова

УНП 191432426

УТВЕРЖДЕНО
Решением управляющей организации
ООО «Оперативный менеджмент»
Общества с ограниченной ответственностью «Солнечный парк» 
(Приказ от 16 февраля 2018 года № 1)  

ИЗМЕНЕНИЯ
в Решение о десятом выпуске облигаций

Общества с ограниченной ответственностью «Солнечный парк»

В соответствии с третьим абзацем подпункта 9.1 пункта 9 Решения о де-
сятом выпуске облигаций ООО «Солнечный парк» определить следующее:

За второй и последующие периоды (с 28.04.2018 по 28.02.2020) по 
облигациям установлен процентный доход в размере 14 (четырнадцать) 
процентов годовых к номинальной стоимости облигаций.

Эмитент:
Директор управляющей организации
ООО «Оперативный менеджмент»   В. В. Прохоров

Директор ООО «Эккаунт Проф»   Т. Г. Бойкова

УНП 191432426

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў пра шлях, 

які прай шлі бе ла рус кія Узброеныя Сі лы 

за гэ ты час. Іх гіс то рыя па чы на ец ца з 

Ра бо ча-ся лян скай Чыр во най ар міі. Яна 

за ра джа ла ся ў цяж кіх па лі тыч ных і ва-

ен ных умо вах як на знеш нім кон ту ры, 

так і ўнут ры кра і ны. Без умоў на, моц-

ным вы клі кам ста ла Вя лі кая Ай чын ная 

вай на, пад час якой муж на зма га лі ся 

не толь кі ва ен ныя, але і пар ты за ны, 

пад поль шчы кі... Увесь на род аба ра няў 

сваю зям лю. «Да та 23 лю та га не па рыў-

на звя за на з Са вец кай ар мі яй, якая за-

бяс пе чы ла ў дру гой па ло ве двац ца та га 

ста год дзя стра тэ гіч ны па ры тэт на пла-

не це і зра бі ла іра цы я наль най ядзер ную 

вай ну», — ад зна чыў Прэ зі дэнт.

З тых ча соў на шы Уз бро е ныя Сі лы 

не ад ной чы ма дэр ні за ва лі ся, каб эфек-

тыў на су праць ста яць су час ным вы клі-

кам і па гро зам. Бес пе ра пын нае раз віц-

цё на шай ар міі абу моў ле на сі ту а цы яй, 

якая скла да ец ца ў све це. Бе ла русь у 

сі лу свай го геа гра фіч на га ста но ві шча і 

ад кры тас ці ад чу вае ўздзе ян не боль шас-

ці па лі тыч ных па дзей, якія ад бы ва юц ца 

за мя жой, ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 

што мы жы вём у эпо ху маш таб на-

га пе ра дзе лу све ту, дзе ка ла саль на 

ўзрос фак тар ва ен най сі лы. «Вы ні кам 

умя шан ня асноў ны мі геа па лі тыч ны мі 

гуль ца мі ва ўнут ра ныя спра вы шэ ра гу 

дзяр жаў, у тым лі ку еў ра пей скіх, спра-

ва ка ва ны ўнут ра ныя ўзбро е ныя кан-

флік ты». Га лоў на ка ман ду ю чы так са-

ма на га даў, што пас ля рас па ду СССР 

Ар га ні за цыя Паў ноч на ат лан тыч на га аль-

ян су абя ца ла не па шы рац ца на ўсход. 

Але свае абя цан ні НА ТА не стры ма ла.

На ша кра і на імк нец ца за ха ваць сваю 

не за леж насць, не раз гля дае ні ад ну 

дзяр жа ву ў якас ці пра ціў ні ка і асу джае 

лю бы ва ен ны кан флікт. Тым не менш мы 

га то вы ад стой ваць свае на цы я наль ныя 

ін та рэ сы. «На ша ар мія ўкам плек та ва на 

ўсім не аб ход ным, кам пакт на і ма біль-

на», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. Ад ным з 

пры яры тэт ных на прам каў з'яў ля ец ца 

за бес пя чэн не Уз бро е ных Сіл но вы мі, 

а так са ма ма дэр ні за ва ны мі збро яй і тэх-

ні кай. На прык лад, ле тась прай шлі іс пы-

ты рэ ак тыў най сіс тэ мы зал па ва га агню 

«Па ла нэз» з но вай ра ке тай, якая да зва-

ляе па ра жаць аб' ек ты на ад лег лас ці да 

300 км. Пра цяг ва юц ца ра бо ты па ства-

рэн ні, ма дэр ні за цыі і вы пра ба ван нях бес-

пі лот ных авія цы ён ных комп лек саў.

Так са ма Прэ зі дэнт на га даў пра 

стра тэ гіч нае ву чэн не «За хад-2017», 

якое ме ла бес прэ цэ дэнт на ад кры ты 

ха рак тар. У вы ключ на аба рон чым кі-

рун ку гэ та га ву чэн ня маг лі ўпэў ніц ца 

між на род ныя на зі раль ні кі. Акра мя Ра сіі 

ва ен на-тэх ніч нае су пра цоў ніц тва пас-

ля доў на раз ві ва ец ца і з ін шы мі кра і на-

мі, перш за ўсё — чле на мі АДКБ.

Па він ша ваў шы ўсіх са свя там, Прэ-

зі дэнт ад зна чыў: «У нас ня ма жа дан ня 

браць у ру кі зброю, але ў све це па він ны 

ве даць, што і сён ня мы га то выя аба-

ра ніць сваю зям лю, свае сем'і, сваю 

не за леж насць».

На дзея АНІ СО ВІЧ.

НА ВАР ЦЕ НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫХ ІН ТА РЭ САЎНА ВАР ЦЕ НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫХ ІН ТА РЭ САЎ

ДРУГАСНАЯ, 
АЛЕ — СЫРАВІНА Што трэ ба для вы ка ры стан ня ад хо даў

Да 2020 го да ў краіне пла ну ец ца вы ка рыс тоў ваць не 

менш за 25 % ка му наль ных ад хо даў, а ў 2035-м — ужо 

па ло ву. На дум ку мі ніст ра жыл лё ва-ка му наль най гас-

па дар кі бе ла ру сі Аляк санд ра ЦЕ РА ХА ВА, каб да сяг-

нуць та кіх ліч баў, па трэб ны но выя для кра і ны тэх на-

ло гіі і знач ныя ін вес ты цыі. У пры ват нас ці, увя дзен не 

дэ па зіт на-за ло га вай сіс тэ мы па збо ры ад на ра зо вай 

упа коў кі, ства рэн не вы твор час ці РДФ-па лі ва з ад хо-

даў і ўка ра нен не тэх на ло гіі кам па ста ван ня ар га ніч най 

част кі цвёр дых ка му наль ных ад хо даў.


