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РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
Ад каз ны за вы пуск: АНУФРЫЕВА В. А. 
Гра мад скi са вет: ПА ПКОЎ А. А., стар шы ня Па ста ян най ка мі сіі Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па рэ гі я наль най 
па лі ты цы і мяс цо вым са ма кі ра ван ні; ЦУП РЫК Л. А., стар шы ня Па ста-
ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, мяс цо вым са ма кі ра ван ні і рэг-
ла мен це; ПА ПКО В. М., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род-
ных спра вах; БЕ ЛЯ КОЎ А. Э., на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Са-
ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па аду ка цыі, 
на ву цы, куль ту ры і са цы яль ным раз віц ці; ПА НА СЮК В. В., стар шы ня 
Мінск ага га рад ско га Са ве та дэ пу та таў; ДРЫ ЛЁ НАК Т. Л., стар шы ня 
Лёз нен ска га ра ён на га Са ве та дэ пу та таў; СУ ШЧАН КА М. Л., стар шы ня 
Глу шан ска га па сял ко ва га Са ве та дэ пу та таў Баб руй ска га ра ё на.

АД РАС РЭ ДАК ЦЫI: 
220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10 а.

КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 287 18 31; 
e-mail: info@zviazda.by
Га зе та ад дру ка ва на ў Рэс пуб лi кан скiм унi тар ным 
прад пры ем стве «Вы да вец тва «Бе ла рус кi Дом дру-
ку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мiнск, 
пр. Не за леж нас цi, 79. 
Ты раж 20.008.  Ну мар пад пi са ны ў 19.30

11 ліпеня 2019 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»
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ЗА СЛУ ЖА НАЯ ЎЗНА ГА РО ДАЗА СЛУ ЖА НАЯ ЎЗНА ГА РО ДА

НА ДЭ ПУ ТАЦ КІМ УЗ РОЎ НІ

Ві цеб скі аб лас ны Са вет дэ пу та таў і абл вы кан кам 
атры ма лі Па хваль ны вод гук у на мі на цыі «Най леп шы 
нар мат вор чы ор ган».

Ад па вед ны кон курс пра во дзі ла Мі ніс тэр ства юс ты цыі 
Бе ла ру сі ся род суб' ек таў, якія ажыц цяў ля юць аба вяз ко вую 
юры дыч ную экс пер ты зу.

Як па ве дам ля юць «Ві цеб скія вест кі» са спа сыл кай на 
на чаль ні ка ад дзе ла га лоў на га ўпраў лен ня юс ты цыі 
абл вы кан ка ма Олію ЧА РЫ Е ВУ, кон курс пра во дзіў ся ў 
пер шы раз, і тым больш пры ем на з лі ку 52 удзель ні каў 
атры маць та кую вы со кую ўзна га ро ду. У якас ці на мі нан таў 
абл вы кан кам і аб лса вет дэ пу та таў бы лі абра ныя мі ніс тэр-
скай экс перт най ка мі сі яй.

— Гэ тая ўзна га ро да — пры знан не на шай пра цы, — ад зна-
чы ла Олія Хал мір за еў на. — Нар мат вор чая дзей насць — ад на 
з най важ ней шых функ цый Мі ніс тэр ства юс ты цыі, ся род яе 
кі рун каў — аба вяз ко вая юры дыч ная экс пер ты за. Ра бо та з 
да ку мен та мі кар пат лі вая, у ней кай сту пе ні ма на тон ная, не 
кі да ец ца ў во чы, ад нак вель мі важ ная і па трэб ная.

Па хваль ны вод гук — уз на га ро да за пра фе сій ныя за-
слу гі вя лі кай гру пы лю дзей, пад крэс лі ла Олія Ча ры е ва. 
Экс пер ты на леж ным чы нам аца ні лі ад каз нае стаў лен не 
да спра вы, кам пе тэнт насць, пісь мен насць спе цы я ліс таў 
аб лас но га Са ве та дэ пу та таў і абл вы кан ка ма, а так са ма ад-
па вед насць скла дзе ных імі нар ма тыў ных пра ва вых ак таў 
уста ноў ле ным кры тэ ры ям.

Ві зіт дэ пу та та 
За ка на даў ча га схо ду 
Крас на дар ска га краю 
Аляк сея Ці то ва 
ў Ма гі лёў быў спе цы яль на 
пры мер ка ва ны 
да між на род на га 
ін вест фо ру му «Млын 
пос пе ху».

Аляк сей Ці тоў — член 
ка мі тэ та па пы тан нях пра-
мыс ло вас ці, ін вес ты цый, 
прад пры маль ніц тва, су-
вя зі, спа жы вец ка га і фі-
нан са ва га рын каў, знеш-
не эка на міч най дзей нас ці. 
У Ма гі лё ве дэ пу тат на ве-
даў шэ раг пра мыс ло вых 
прад пры ем стваў і пе ра даў 
пры ві таль ны ад рас аб лас-
но му Са ве ту дэ пу та таў ад 
стар шы ні За ка на даў ча-
га схо ду Крас на дар ска га 
краю Юрыя Бур лач ко.

— Нас звяз ва юць доб-
рыя ад но сі ны з за ка на даў-
чай ула дай Ма гі лёў скай 
воб лас ці, і мы пра цяг ва ем 
гэ та су пра цоў ніц тва, — ад-

зна чыў ён. — Фо рум вель мі 
ка рыс ны. А пас ля ві зі ту на 
ва шы прад пры ем ствы ёсць 
жа дан не па пра ца ваць над 
пы тан нем па ства рэн ні ка-
а пе ра цыі па між вы твор-
час ця мі Бе ла ру сі і Крас-
на дар ска га краю. Вель мі 
за ці ка віў во пыт ства рэн ня 
СЭЗ, у нас та ко га па куль 
ня ма. Га то вы раз гля дзець 
гэ та пы тан не на за ка на даў-
чым уз роў ні. Спа дзя ём ся, 
што Ма гі лёў ская воб ласць 
нам у гэ тым да па мо жа.

Мац не юць і са цы яль ныя 
су вя зі па між рэ гі ё на мі.

— Мы аб мер ка ва лі шэ-
раг пы тан няў у раз віц ці па-
гад нен няў, якія да ты чац ца 
ма ла дзёж най па лі ты кі. 
У мо ла дзі ёсць жа дан не 
больш ак тыў на ўдзель ні-
чаць у між на род ным сту-
дэнц кім ру ху, але існуюць 
пэў ныя праб ле мы з тэх ніч-
ны мі мо ман та мі — пра ез-
дам, пра жы ван нем, хар ча-
ван нем. Мы гэ та пра га ва-

ры лі, спа дзя ём ся на хут кі 
ад каз. Мы, у сваю чар гу, 
га то вы пры няць мо ладзь 
гэ та га краю — раз мяс ціць, 
ар га ні за ваць хар ча ван-
не — і ха це лі б, каб на па-
ры тэт ных па чат ках на шы 

ма ла дыя лю дзі па еха лі ту-
ды, — па ве да міў стар шы-
ня Ма гі лёў ска га аб лса-
ве та дэ пу та таў Дзміт рый 
ХА РЫ ТОН ЧЫК.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 
Фо та аў та ра.

Па вод ле да жы нач ных тра ды цый, 
кож ны сель са вет раз гар нуў на кір ма-
шы ўлас ны пад во рак з пес ня мі, за-
баў лян ка мі, па час тун ка мі. А па ча лі 
свя та з клуб ніч на га па ра да, ка лі па 
цэнт раль най ву лі цы прай шлі пра-
цаў ні кі ягад ных па лёў і са ма дзей-
ныя ка лек ты вы. Пры ві таць іх на фэст 
прый шоў стар шы ня рай вы кан ка-

ма Аляк сандр ПАЧ КО. Кі раў нік ра-
ён най ула ды на га даў мо ла дзі, як іх 
баць кі ў 80-х га дах па ча лі вы рошч-
ваць яга ду і столь кі ўкла лі сва ёй пра-
цы ў спра ву, што праз дзе ся ці год дзі 
са лод кая куль ту ра ста ла брэн дам 
ра ё на, а Два рэц стаў на сіць па чэс ны 
ста тус клуб ніч най ста лі цы.

Тут не толь кі вы рошч ва юць яга ду. 
На ягад ныя тэ мы пі шуць апа вя дан ні 
і вер шы, ства ра юць кар ці ны, вы шы-
ван кі, па но. На фес ты ва лі пад вя лі 
вы ні кі роз ных мас тац кіх кон кур саў 
і ад зна чы лі пе ра мож цаў. У лік пры-
зё раў тра пі лі на ват біб лі я тэ кі, якія 
афор мі лі ад па вед ныя кут кі. Да рэ-
чы, на свя це ў Двар цы пра хо дзі ла 
кніж ная вы стаў ка. Ін тэ ле кту аль нае 
за бес пя чэн не і на ву ко выя па ды хо-
ды да пра цэ су вы рошч ван ня яга ды 
над звы чай ак ту аль ныя: на два рэ 
ХХІ ста год дзе.

Ну і вя до ма, якое ж свя та без пе-
сень і тан цаў! Цэ лы дзень шчы ра ва лі 
як свае, лу ні нец кія, ар тыс ты, так і ка-
лек ты вы з су сед ніх ра ё наў. А ве ча рам 
ад быў ся вя лі кі рок-кан цэрт, на яго 
са бра ла ся вель мі шмат мо ла дзі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Аляк сей ЦІ ТОЎ (зле ва) пе ра даў пры ві таль ны ад рас стар шы ні 
Ма гі лёў ска га аб лса ве та дэ пу та таў Дзміт рыю ХА РЫ ТОН ЧЫ КУ.

Хва ла яга дам і пра ца ві тым ру камХва ла яга дам і пра ца ві тым ру кам
У Двар цы прай шло ра ён нае свя та «Лу ні нец кія клуб ні цы»

Вы шы ван ка Але ны Кап ліч 
з вёс кі Лу та вень.

Клуб ніч ная ста лі ца Два рэц чац вёр ты 
раз ста ла мес цам пра вя дзен ня 
ра ён на га фэс ту. Яго ар га ні зоў ва юць, 
ка лі се зон убор кі ўра джаю 
яга ды за вяр ша ец ца і гас па да ры 
пад вод зяць вы ні кі. Аг ра га ра док 
да свя та пры ха рош ва ец ца і су стра кае 
гас цей вы стаў кай-кір ма шом 
май строў на род най твор час ці, 
а так са ма раз на стай ны мі 
па час тун ка мі, га лоў ныя з якіх — 
клуб ніч ныя пі ра гі, му сы, на стой кі.

ОАО «АСБ Беларусбанк» информирует об изменении процентных ставок 
по текущим (расчетным) банковским счетам физических лиц в иностранной 
валюте. 

С 16.07.2019 г. процентная ставка по текущим (расчетным) банковским 
счетам физических лиц в иностранной валюте (вновь открываемым и ранее 
открытым) устанавливается в размере 0,01 % годовых. 

УНП 100325912

ОАО «Технобанк»
220002, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кропоткина, 44,

Телефон +375 17 283 15 10
Форма 1 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2019 года

Наименование банка: ОАО «Технобанк» 

 (в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи 
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 42 936 45 893

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 345 337

4
Средства в Национальном 
банке 

1103 49 030 56 631

5 Средства в  банках 1104 13 950 22 914

6 Ценные бумаги                  1105 56 836 43 218

7 Кредиты клиентам 1106 328 611 327 027

8
Производные финансовые 
активы

1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 2 2

10 Основные средства 
и нематериальные активы

1109 24 346 24 275

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 4 983 5 024

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 4 204 3 433

13 Отложенные налоговые активы 1112 89 137

14 Прочие активы 1113 8 092 8 384

15 ИТОГО активы 11 533 424 537 275

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства  банков 1202 43 959 54 332

19 Средства клиентов 1203 381 470 385 532

20 Ценные бумаги банка 1204 32 063 26 344

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - 10

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 6 803 4 484

24 ВСЕГО обязательства 120 464 295 470 702

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 11 463 11 348

27 Эмиссионный  доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 8 406 5 628

29
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 19 866 20 107

30 Накопленная прибыль 1215 29 394 29 490

31 ВСЕГО собственный капитал 121 69 129 66 573

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 533 424 537 275

Форма 2

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
на 1 июля 2019 г.

Наименование банка: ОАО «Технобанк» 
(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи 
Сим-
вол

Пункт 
приме-
чаний

2019 год
2018 
год

1 2 3 4 5 6

1
2

Процентные доходы
Процентные расходы

2011
2012

12 504
6 518

10 033
7 314

3 Чистые процентные доходы 201 5 986 2 719

4
5

Комиссионные доходы
Комиссионные расходы

2021
2022

11 267
3 799

8 216
2 054

6
Чистые комиссионные 
доходы

202 7 468 6 162

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 5 9

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 29 (81)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 8 103 8 462

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 (31) 2

11 Чистые отчисления в резервы 207 1 420 1 870

12 Прочие доходы 208 2 131 1 953

13 Операционные расходы 209 17 848 16 170

14 Прочие  расходы 210 1 018 841

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 3 405 345

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212 760 86

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 2 645 259

Председатель Правления                                                         Д. Ю. Грузицкий

Главный бухгалтер Н. А. Кузьмицкая 

Дата подписания: 2 июля 2019 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 11 от 31.12.2013 г. 
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Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта:

https://tb.by/about/bank/finance/


