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ГО ЛАС НА РО ДА
...З пра ві лаў жыц ця. Вы хо-

дзя чы з до му (зі мой — з за-
па сам цяп ла) трэ ба: узяць ка-
ша лёк і ма біль нік, вы клю чыць 
газ і свят ло, за мкнуць дзве ры. 
З пер шы мі, з ты мі, што ў ква-
тэ ру, кло па ту ня ма — ад ной 
пра вай, як той ка заў, а вось з 
дру гі мі, у там бу ры, ужо ка ні-
цель, бо там ма ла па кру ціць 
кол ца, трэ ба пры пад няць (а не 
апус ціць, як звы чай на) руч ку... 
Што, вя до ма ж, раз драж няе, 
хоць мы і пры вык лі. А вось 
ба бу ля...

Яна да су сед кі на зі му пры-
еха ла — з вёс кі. Тыд ні са два 
пры вы ка ла, у ква тэ ры ся дзе ла, 
на трэ ці — ра зам з гас па ды няй 
ста ла ў го рад вы хо дзіць, каб 
па гля дзець, дзе тут што пра да-
ец ца-куп ля ец ца, на чац вёр ты 
— пай шла па кра мах са ма. А 
што — ёй па да ба ец ца: ледзь 
не ўсё — апроч цэн і... дзвя рэй 
у там бу ры.

Та му ба бу ля, іх ад чы ня ю чы, 
што раз уго лас і до сыць гуч на 
пра маў ляе: «Во зра біў! Во 
ўдру жыў! Як не сва і мі ру ка мі... 
Каб яны ад сох лі та бе!»

...Су сед, які ста віў гэ ты за-
мок, го лас ба бу лін не чуе (га ды 
тры ўжо як вы ехаў — у не вя-
до мым кі рун ку). Але ж чу юць 
ін шыя.

Што так са ма, ві даць, не 
ліш не.

«НА ВУ ЛІ ЦАХ ЖЫЦ ЦЯ»
Усё за блы та на: баць кі вы-

хоў ва юць дзя цей, дзе ці — 
баць коў...

У гэ тай сям'і да чуш ка ўжо 
да рос лая, а сы ну — гад коў з 
во сем, ві даць. Сур' ёз ны. Спа-
кой ны: на «дзя сят кі» ву чыц ца, 
зай ма ец ца му зы кай, спор там... 
Што, на пэў на, і не дзіў на: змал-

ку ба чыць, як шчы ру юць баць-
кі, змал ку чуе ад іх, што, каб 
неш та мець — той жа доб ры 
кам п'ю тар, ма шы ну, ква тэ ру, 
трэ ба ста рац ца.

Сын так і ра біў, бо ве рыў...
А не так даў но, пе рад Ка-

ля да мі, яшчэ і «пра ве рыць» 
па шчас ці ла: баць ка яго кло-
пат зай меў — ста рую ма шы ну 
пра даў, но вую не ку піў, а вы-
ехаць трэ ба...

Ся бар вы ру чыў — па зы чыў 
свай го «кру за ка».

Не ма шы на — звер! Ма лы 
перш-на перш яе звон ку агле-
дзеў, ва кол абы шоў, по тым — 
ад чы ніў дзвер цу, за лез на зад-
няе ся дзен не. Сеў па ся рэ дзі не, 
па кру ціў га ла вой — уверх, на-
ле ва-на пра ва, па ма цаў ску ра-
ную абіў ку, спы таў:

— Та та, а дзя дзя Сла ва 
лепш за ця бе ву чыў ся?

І та та му сіў яму ад ка заць... 
А до ма — яшчэ і па ка заць 
школь ны атэс тат, чыр во ны 
дып лом... Каб не бы ло ў сы на 
су мнен няў.

...З Ба ра ду лі на:
Да рос лым стаць
Спя ша ец ца дзі ця,
І не ўяў ля ю чы ўся го 

вар' яц тва
На ву лі цах жыц ця.

АД КРЫ ТЫ КІ 
ДА ЗАЙЗ ДРАС ЦІ

...З аў то бу са мы вый шлі 
ўтра іх. І тут жа, на пры пын ку, 
за тры ма лі ся — хло пец з дзеў-
кай, каб пры ку рыць, я — каб 
па пра віць ша лік. І за ад но, вы-
пад кам, па чуць:

— Ты за раз да моў?
— Ну. А ты?
— І я.
— Што там бу дзеш ра біць?
— Ні чо га. А ты?
— І я.

...«Ну што гэ та за жыц цё ў 
ця бе?! — ка заў не як баць ка 
гуль та я ва та му сы ну. — Цэ лы-
мі дня мі ні ха ле ры не ро біш, 
ля жыш на ка на пе, гля дзіш тэ-
ле ві зар, п'еш пі ва...» — «Та та, 
— пе ра пы ніў яго на шча дак, 
— я штось  не ра зу мею: ты 
кры ты ку еш мя не? Ці ўсё-та кі 
зайз дрос ціш?»

І МА РУ — ТАК СА МА...
У ма ці дзве дач кі. Ад на го, 

як быц цам, ба цеч кі, але...
Ста рэй шая — зда быт чы ца, 

пра цаў ні ца: мно га га па спы таў-
шы тут, з'е ха ла ў Аме ры ку. Да-
гля дае там са ста рэ лых, ня бла га 
за раб ляе, як мо жа, па ма гае ма-
лод шай сяст ры. Бо яна — поў-
ная про ці лег ласць: і тое ёй не 
гэ так, і гэ та не так! Улад ку ец ца 
не дзе на пра цу, ты дзень па хо-
дзіць і кі не. Там ка лек тыў не да-
спа до бы, там на чаль нік дур ны, 
там цяж ка, там ма ла гро шай... 
А жыць жа за неш та трэ ба, і 
пры брац ца хо чац ца, і да мо ра 
з'ез дзіць — ма ра жыц ця...

На вас пе ча ная «аме ры кан-
ка» (шка ду ю чы, ча го ні зро біш) 
гэ тую ма ру спраў дзіць ха це ла: 
апла ці ла ма лод шай па езд ку ў 
Бал га рыю.

Тая пры ля це ла, па ся лі ла ся 
ў атэ лі, спус ці ла ся ў рэ ста ран 
на вя чэ ру. А там...

Швед скі стол і столь кі на-
піткаў-на ед каў, задарма, што 
дзяў чы на, па спы таў шы ці не 
ўся го, са пса ва ла страў нік. Па-
куль ля чы ла ся, — да до му па-
ра. «Ад па чы ла».

Сяст ра, да ве даў шы ся, ЯК,  
сказала: «Усё ва ўні таз! І ма ру 
— так са ма».

ШТО АД КА ЗАЦЬ 
НА «ДЗЯ КУЙ»?

Бе ла русь агі туе за мо ву, 
пры чым — за сваю, бе ла рус-
кую.

Да пры кла ду, едзеш па 
ста ліч ных пра спек тах і раз-
по раз ба чыш то вя ліз нае фо-
та хлоп чы ка з са ба кам (над-
піс по бач: «Маё пер шае сло ва 
на род най мо ве «ся бар»), то 
ўпэў не на га ў са бе ма ла дзё-
на (з пер шым сло вам «пос-
пех»), то пры го жую жан чы ну 
ся рэд ня га ве ку з яе пер шым 
«дзя куй»...

І кож ны з гэ тых лю дзей 
ні бы та пы тае: «А якім бу дзе 
тваё пер шае сло ва на род най 
мо ве?..»

Нех та, дасць Бог, за ду ма ец-
ца над ад ка зам, зро біць вы сно-
вы і  тым самым ад крые для ся-
бе цэ лы рос сып іх, «кра мя ных, 
рос ных, ва сіль ко вых»! Нех та ж 
— прос та ўздых не, бо ў Бе ла-
ру сі і са праў ды (на вя лі кі жаль) 
мож на да жыць да ся мі га доў, 
ве да ю чы ад но сло ва «ся бар», 
у трыц цаць — за сво іць «пос-
пех» і ў 40-45 — «дзя куй».

...Пры гэ тым не факт, што ў 
ад каз на яго хоць зрэдку па чу-
еш «ка лі лас ка».

ПОЗ НА!
...Хрос ны па мёр. Вя лі кі пра-

цаў нік быў і га рот нік... А ўжо 
даб рак, гу ма рыст...

У крам цы «Ры ту аль ныя па-
слу гі» (іх шмат ця пер у га ра дах 
і сё лах) вы бі ра ем «муж чын скі» 
вя нок, дык ту ем над піс на стуж-
ку: «ДА РА ГО МУ БА ЦЕЧ КУ АД 
ХРЭС НІ КАЎ».

Пра давачка (яна ж — «мас-
тач ка») пі ша: ней кай ад мыс ло-
вай асад кай, схі ліў шы га ла ву, 
ста ран на вы вод зя чы кож ную 
лі тар ку...

Урэш це, скон чыў шы, раз гі-
на ец ца, акід вае во кам тое, што 
атры ма ла ся, уго лас чы тае «ад 
ка го» і ка жа:

— Стран ная ў вас фами-
лия!

...Ня бож чык, уба чыў шы гэ-
тую «сцэн ку», па чуў шы гэ тую 
фра зу, аба вяз ко ва па смяяў ся 
б і не ка му рас ка заў.

Ужо не рас ка жа, бо гэ та з 
ля соч ку вер неш ся, з пя соч ку 
— ні ко лі.

СПАД ЧЫ НА 
І СПАД КА ЕМ ЦЫ

Ба га тыя так са ма пла чуць.
У сям'і зна ём цаў — уся го па 

два, па ча ты ры, па шэсць, па 
во сем: да моў, ква тэр, ма шын, 
кры ніц да хо даў...

Ад на-адзі ная — хі ба дач ка. 
Яна ж — па це ха, яна ж — па-
ку та, бо ў ня поў ныя 20 у пер шы 
раз за ка ха ла ся. І, як зда ва ла-
ся, ме ла шчас це! Ва ўся ля кім 
ра зе той ка ха ны ад ка заў уза-
ем нас цю: з'е ха лі ся, за жы лі... 
Баць кі вя сел ле ім спла на ва лі! 
Ад нак у ма ла дых неш та там 
«не зрас ло ся», і га ды праз тры, 
не на жарт па сва рыў шы ся, яны 
ра зы шлі ся.

Ней кі час жы лі па асоб ку... 
По тым — ра зам. І зноў жа ча-
со ва...

Ка ра цей, гэ тая ва лын ка з 
раз' ез да мі і «з'ез да мі», гэ тая 
«пес ня пра Фі га ра», які жы ве 
не ма ве да ма дзе, цяг нец ца... 
шас нац цаць га доў!

Тут у ка го за ўгод на цяр пен-
не лоп не — лоп ну ла ў баць кі: 
за гнаў та го «зя ця» ў кут, ска-
заў яму:

— Будзь ча ла ве кам, будзь 
му жы ком на рэш це! Аль бо жа-
ні ся і жы ві, аль бо... Вы знач-
ся...

— А як? — за пы таў ся дзя-
цюк.

— Ды прос та: лю біш Ка-
цю?

Зяць ад ка заў «цес цю» фра-
зай, ад якой «шы зе юць» усе 
за меж ні кі (бо не ра зу ме юць, 
што ў ёй — зго да, ад мо ва, аль-
бо су мнеў?):

— Да нет... На вер ное...
Праў да, жыць за стаў ся — 

па куль.
Па ра докс: у не ка га ня ма 

спад чы ны, а вось спад ка ем-
цаў!..

У не ка га — на ад ва рот: па кі-
даць ёсць што, ды ня ма ка му.

ЧАС ПА ДА РУН КАЎ
...Ты мне — я та бе, мож на 

ска заць: спа чат ку баць кі па-
ка за лі дзі ця ці свя точ ны са лют 
(у два ры ўсю ноч на Но вы год 
рва лі ся пе тар ды), а дзён праз 
коль кі ўжо яно, тое ма лое, уба-
чы ла, як на па тэль ні сква рыц-
ца ка ва ла чак све жы ны, і аж 
за пляс ка ла ў лад кі: «Са ют!.. 
Са ют!» Хоць, зда ва ла ся б, што 
агуль на га па між тым і гэ тым?

Пры клад на як па між са лю-
та мі — са праўд ны мі, ра ней шы-
мі (з на го ды вя лі кіх дзяр жаў ных 
свят) і імі ж, але ця пе раш ні мі.

Ну вось на до ечы...
Уве ча ры, по бач з до мам 

неш та ба бах ну ла! Аня з Са-
нем на бал кон — па гля дзець. 
А там...

Як і вар та бы ло ча каць, паў-
не ба рас кве ча на! «Са лю туе» 
хтось ці!

— Мо жа, дзі ця ў ка го на-
ра дзі ла ся? — «зда га да ла ся» 
жон ка.

— Мо, ажа ніў ся хто? — пад-
тры маў яе муж. — Ці ма шы ну 
вый граў...

— А мо жа, сту дэнт «хвас-
ты» па зда ваў?..

Для ра дас ці, як вя до ма, 
пад стаў з га ла вой — мо жа 
быць.

Як і не быць зу сім... Бо яно 
ж і са праў ды — мож на за раз 
ска заць дзяў чы не, жан чы не, 
дзі ця ці: «Гля дзі! Гэ та — для 
ця бе!». А по тым вый сці ў двор 
і пад акном ба бах нуць! Лю бі-
мым, ка ха ным гэ та пры ем на.

...Па куль Са ня з Аняй ду ма-
лі так, па куль «ва ра жы лі», для 
ка го ж яр кі мі аг ня мі рас кве ча-
на не ба, і лю ба ва лі ся ім, снег 
пай шоў — рэ дзень кі, пя шчот-
ны, ня сме лы...

— Гля дзі, гэ та для ця бе, — 
сказаў жонцы муж.

І яна, вя до ма ж, гля дзе ла... 
Гля дзе ла доў га. Каб за пом ніць 
— усё да драб ніц... І каб по тым, 
мо жа, да ско ну дзён «ба чыць», 
як па дае снег... Для яе.

Ва лян ці на ДОЎ НАР
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Прос тая мо ваПрос тая мо ва  �� ЧАС ПА ДА РУН КАЎ
ЗБЕ РАГ ЧЫ
АБА РОН ЦАЎ
Што ста іць за ліч бай 12

Ш
ТО ГОД ран няе прад вес не ў кан цы лю та га і пер шыя 
ня сме лыя кро кі вяс ны ў са ка ві ку ра зам з прад чу ван-
нем ча гось ці вель мі доб ра га і ра дас на га, ра зам з ра за-

мле лай дры мо тай у ча кан ні цяп ла і пту шы ных спе ваў пры но сяць 
і сму так, ад яко га не па зба віц ца ні ко лі, які стаў част кай бія гра фіі 
для кож на га з на шай сям'і. У гэ тыя дні мы ха ва лі сва іх ма ла дых 
муж чын. Да ты, вы се ча ныя на іх пом ні ках, усё ад да ля юц ца, ад-
чу ван не стра ты ўжо не та кое ад чай нае. Але як толь кі яно, гэ та 
ад чу ван не, па ча ло пры туп ляц ца, з'я ві ла ся ін шае, якое, мо жа, і 
не зу сім па за па ве дзях Бо жых і ча ла ве чых, але па зба віц ца ад 
яко га я аса біс та пры му сіць ся бе ну ні як не ма гу. Крыў да і не па-
ра зу мен не, ад ра са ва ныя не дур но му лё су, не ня бес ным сі лам, а 
ім, да ра гім ня бож чы кам. За тое, што па кі ну лі так заў час на, ха ця 
маг лі б яшчэ жыць ды жыць.

М
ОЙ да ра гі і са мы га лоў ны ў жыц ці муж чы на сы шоў у ня-
быт, не да жыў шы роў на тры тыд ні да пя ці дзе ся ці трох. 
Ан ка ло гія, якая раз рас ла ся ў гру дзях, не да ла яму на ват 

ма лень ка га шан цу вы жыць. Дру го га шан цу, бо пер шы, за во сем 
га доў да бя ды, ён не зра зу меў, не аца ніў... я не ве даю, як гэ та 
на зваць, а ўдак лад ніць ня ма ў ка го. У яго та ды на вус нах з'я ві ла ся 
не вя лі кая яз вач ка, што ака за ла ся зла я кас най. І яго та ды вы ле чы лі 
(у кан цы 70-х!), пры чым аб са лют на. Але, па коль кі ка вар ная хва ро-
ба маг ла ў лю бы мо мант пра явіц ца, яму прад пі са лі кож ны ме сяц 
да кан ца жыц ця з'яў ляц ца на аб сле да ван ні ў ан ка дыс пан се ры. А 
так са ма ад мо віц ца ад ку рэн ня... Па пер ку аб не аб ход нас ці аб сле-
да ван ня мы знай шлі пас ля яго смер ці ў на дзей най схо ван цы — за 
ску ра ной вок лад кай пар тый на га бі ле та. За ўсе во сем га доў ён не 
зра біў гэ та га ні ра зу, ха ця жыў уся го за пяць дзя сят кі ла мет раў ад 
Мін ска. Што дня вы кур ваў па чак «Бе ла мо ру», сяр дзі та аб ры ва ю чы 
ўсе за ўва гі жон кі, што ку рыць так шмат не вар та, а лепш уво гу ле 
кі нуць. Жыў, як ха цеў, як яму па да ва ла ся пра віль ным. Пры му сіў 
да жы ваць у веч най рос па чы сваю ста рэнь кую ма ці, па кі нуў са ра-
ка пя ці га до вую ўда ву. Не ўба чыў, як ма лод шая скон чы ла шко лу (а 
да та го на ву чы ла ся за пра гаць ка ня, ха дзіць за ба ра ной, ка сіць), як 
на ра дзі лі ся і пад рас лі ўнуч кі, як зра бі ла пер шыя кро кі праў нуч ка. 
Усё маг ло быць інакш, але ён, зра біў шы свой вы бар, як яму жыць, 
вы браў гэ тым і лёс для сва іх бліз кіх лю дзей. Лёс, які мог бы быць 
і ляг чэй шым, і шчас лі вей шым.

Два нац цаць га доў та му мы па ха ва лі яшчэ ад на го, са ра ка двух га-
до ва га. Ён па спеў спы ніць аў то бус, вый шаў з ва дзі цель скай ка бі ны 
і ўпаў. Пас ля ўра чы ска за лі, што ада рваў ся тромб, які спра ва ка ваў 
нер во вы стрэс, хво рае сэр ца, ня пра віль ны лад жыц ця. Пра хва-
ро бу сэр ца ён ве даў яшчэ са шко лы, з пер шых мед ка мі сій. Пра 
тое, што трэ ба яго бе раг чы, — так са ма. Але жыў, як ха цеў і лі чыў 
па трэб ным. Пра ца ваў на пры га рад ным аў то бу се, амаль што дня 
сы хо дзя чы на пра цу ў ча ты ры га дзі ны ра ні цы. Як толь кі вы па да лі 
вы хад ныя — ім чаў да баць коў і там пра ца ваў, як за прэ жа ны, ста-
ра ючы ся зра біць як ма га больш. Вяр таў ся зня сі ле ны ўве ча ры — і 
зноў у ча ты ры ра ні цы на пра цу... Ка лі б яму якія най вы шэй шыя 
сі лы па ка за лі, як бу дзе га ла сіць над тру ной яго ма ці, з які мі спа ло-
ха ны мі, ня ўцям ны мі тва ра мі бу дуць ста яць яго дзяў чат кі, як ад ра зу 
на шмат га доў па ста рэе яго та кая ка ха ная жон ка, якую быў га то вы 
на сіць на ру ках. Як на вя сел лі ў да чок ма ла дых бу дуць су стра каць 
не са праўд ныя — па саж нё выя — баць кі, як ма лы ўнук бу дзе з ці-
ка вас цю раз гля даць фо та дзе да, яко га ні ко лі не ўба чыць... Ка лі б 
яму хтось ці па ка заў хоць ка лі ва та го го ра і рос па чы, што ён сва ім 
вы ба рам, як яму жыць, пры ня се са мым да ра гім лю дзям...

І 
ПА ДОБ НЫЯ сум ныя ста рон кі ёсць у ле та пі се ці не кож-
най сям'і. Да стат ко ва толь кі прай сці ся па лю бых мо гіл ках і 
па гля дзець на да ты жыц ця ме на ві та муж чын. Да ста рас ці 

да жы вае доб ра ка лі трэць (асаб лі ва ка лі гля дзець на све жыя 
па ха ван ні). Без умоў на, ёсць аб' ек тыў ныя пры чы ны, ак ту аль ныя 
ва ўсім све це: эка ло гія, ава рыі, са ма муж чын ская сут насць, якая 
пра ва куе не бяс пе ку, — так спрад ве ку, так у ге нах за кла дзе на. 
Ва ўсім све це муж чы ны жы вуць менш за жан чын. Але ча му ў 
Еў ро пе ся рэд няя роз ні ца па між пра цяг лас цю жыц ця жан чын і 
муж чын — 5-6 га доў, а ў асоб на ўзя тай кра і не Бе ла русь — 12 
(жан чы ны жы вуць у ся рэд нім 76 га доў, муж чы ны — уся го 64)? 
Ці не ро бяць гэ тую су мную ста тыс ты ку та кой сум най тыя, хто 
жы ве так, як толь кі ім зда ец ца пра віль ным, тыя, ка го не тое што 
на ме даг ляд не за ва біш, але на ват таб лет ку для пра фі лак ты кі ін-
суль ту і ін фарк ту вы піць не пры му сіш. Тыя, якія праз кар' е ру, праз 
пры від ныя, толь кі ім вя до мыя мэ ты га то выя не спаць па на чах, 
нер ва вац ца, пас ля зды маць стрэс ал ка го лем. Тыя, што ма ха юць 
ру кой на ўлас нае са ма ад чу ван не, а да ўра ча трап ля юць вы ключ на 
ў ля жа чым ста не на ка рэ це хут кай да па мо гі (і да па маг чы та ды 
пры ўсім жа дан ні мож на не кож на му).

Я пі шу гэ тыя рад кі як раз пе рад Днём аба рон цаў Ай чы ны, 
свя там, ка лі жан чы ны звы чай на га во раць муж чы нам пры ем ныя, 
доб рыя сло вы і кам плі мен ты. Вы ба чай це, ша ноў ныя, што мае 
сло вы не та кія. Але ме на ві та пе рад гэ тым днём ха чу на га даць 
вам пра яшчэ адзін ваш аба вя зак. Акра мя та го, што вы па він ны 
аба ра няць Ай чы ну (што вы га то выя і ўме е це гэ та ра біць, ні хто 
не су мня ва ец ца), вы па він ны што дня, што га дзі ну аба ра няць тых, 
ка го лю бі це вы і хто лю біць вас. Не толь кі ад ня доб рых лю дзей і 
ня ста чы. Га лоў нае — ад адзі но ты, ад па чуц ця па кі ну тас ці і крыў ды, 
ад пус тэ чы ў ду шы, якую пас ля бяс кон ца доў га і ба лю ча цы руе 
шар шат ка ча су.

К
А РА ЦЕЙ, бе ра жы це ся бе! Ка лі не для вас са міх, дык для 
нас, якія, хоць і жы вуць даў жэй, але не на столь кі моц ныя, 
каб без вас быць шчас лі вы мі.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ

�

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

Спе цы я ліс ты па сне (ёсць, як вы свят ля ец ца, 
і та кія) ра яць пра чы нац ца і тут жа, ад ра зу, 
ба чыць свят ло — дзён нае... 
Гэ та зна чыць, што ця пер, зі мою, спаць трэ ба 
да дзе вя ці, бо ра ней у на шых два рах све цяць 
хі ба ліх та ры... І ча сам — снег.
...Па ім — чыс цют кім, бя лют кім — 
а сё май ра ні цы но сяц ца аў чар кі: аж ша ле юць, 
бед ныя, каб да га дзіць сва ім гас па да рам.
Тыя ста яць — то по бач, то па вод даль — 
ды ха юць ма роз ным і све жым яшчэ па вет рам, 
ба чаць, як пра чы на ец ца го рад...
Доб ра, ка ра цей, спа да рам — у іх ёсць са ба кі, 
якія што ра нак вы вод зяць іх па гу ляць.
І, вя до ма ж, доб ра са ба кам: у іх ёсць гас па да ры.

ОАО «Амкодор-Белвар»
 220005, г. Минск, проспект Независимости, 58

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Собрание состоится 26 марта 2015 г. в 15.00 
по адресу: г. Минск, проспект Независимости, 58,
 зал заседания Общества (корпус № 30, 3 этаж).

Регистрация участников собрания производится в день 
и по месту проведения собрания с 14.00 до 14.55. 

Орган, созывающий собрание: Совет директоров. 

Основание созыва собрания – решение Совета директоров 
Общества от 9 февраля 2015 года. 

Дата составления списка акционеров, имеющих право 
на участие в Собрании, – 16 февраля 2015 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
 1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности 

ОАО «Амкодор-Белвар» за 2014 год. Утверждение показателей 
прогноза социально-экономического развития ОАО «Амкодор-
Белвар» на 2015 год.

2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 
отчета о прибылях и убытках Общества за 2014 год. 

3. Об утверждении распределения и использования при-
были и убытков, выплате дивидендов за 2014 год. 

4. Утверждение направлений распределения прибыли на 
2015 год.

5. Об утверждении размера вознаграждения членам Со-
вета директоров и Ревизионной комиссии.

6. Об утверждении размера вознаграждения членам Со-
вета директоров.

С информацией (материалами), подлежащей представлению 
акционерам при подготовке к проведению собрания, акционеры 
могут ознакомиться ежедневно (кроме субботы и воскресенья) 
начиная с 20 марта 2015 г. в отделе кадров Общества с 9.00 
до 16.00, а в день проведения собрания – по месту его про-
ведения.

Участникам собрания при себе иметь документ, удостове-
ряющий личность (для представителя акционера – доверенность 
или договор).

 Совет директоров ОАО «Амкодор-Белвар»УНП 100363840.

ЗАО «РРБ-Банк» сообщает, 
что 17 февраля 2015 года Правлением ЗАО «РРБ-Банк» 

(Протокол № 10 от 17.02.2015) 
утверждена новая редакция Правил организации обслуживания 
счетов клиентов Банка – юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, которые вступают в силу 
через пять банковских дней с момента публикации.  

УНП 100361187


