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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.
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220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяль нiц ка га, 10 а.

КАН ТАКТ НЫ ТЭ ЛЕ ФОН 287 18 31; 
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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

18 ліпеня 2019 года.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова 
«Выдавецкі дом «Звязда»
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СА МЫ ЧЫС ТЫ СА МЫ ЧЫС ТЫ 

РАЙ ЦЭНТР У КРА І НЕРАЙ ЦЭНТР У КРА І НЕ
Па вы ні ках рэс пуб лі кан ска га 
кон кур су Мя дзел пры зна ны ад ным з 
са мых чыс тых і доб ра ўпа рад ка ва ных 
рай цэнт раў Бе ла ру сі. Ка рэс пан дэнт 
«МС» пра гу ля ла ся па ву лі цах 
на се ле на га пунк та і па ці ка ві ла ся 
ў мяс цо вых ка му наль ні каў, 
як уда ло ся да біц ца та ко га ідэа льна га 
са ні тар на га ста ну.

Пер шае, што кі да ец ца ў во чы, — 
мност ва скульп тур, ма лых ар хі тэк тур-
ных фор маў. Не вы клю чэн не і сквер 
ка ля га рад ско га До ма куль ту ры, дзе 
мес цяц ца ра бо ты вя до ма га ўмель ца, 
разь бя ра па дрэ ве Ула дзі мі ра Хі хі ча. 
Гэ та не прос та скульп ту ры, а тэ ма-
тыч ныя кам па зі цыі, якія ства ра юць 
адзін цэ лас ны ан самбль. У кож ную з 
трох ра бот аў тар уклаў не толь кі ду-
шу. Кож ная з іх ня се пэў ную сэн са вую 
на груз ку.

— Зроб ле ны скульп ту ры з вя зу, 
якая сы ра ві на бы ла на той час пад 
ру кой, тую і вы ка рыс таў, — рас ка заў 
май стра.— На ра чан скі край сла віц-
ца сва і мі азё ра мі. Та му я і па ду маў, 
ча му б не абы граць гэ тую тэ му, ідэю 
пад ка за ла каз ка «Пра ца ра Са лта на». 
Вось ле бедзь, ён ні бы па ды мае хва лю 
кры ла мі, з якой па яў ля ец ца ца рэў-
на. Яе ва ла сы ў па лё це, пад ка сой — 
ме сяц. На ка мен ным вост ра ве Бу я не 
рас це дуб, над ім ля тае кар шун, у яко-
га цэ ліц ца ца рэ віч.

Ма ла дзёж ны сквер го ра да акра мя 
драў ля ных скульп тур ка зач ных пер са-
на жаў упры гож вае не каль кі ка мен ных 
вы яў. Іх аў та ры — ма ла дыя бе ла рус кія 
май стры, удзель ні кі Мінск ага аб лас-
но га пле нэ ру па вы ра бе дэ ка ра тыў ных 
ка мен ных скульп тур, які пра хо дзіў у 
Мя дзе ле, — па кі ну лі на па мяць го ра ду 
са праўд ныя тво ры мас тац тва. Кож ны 
з іх мае сваю наз ву: «Сон ра кі» — Іва на 
Ар ці мо ві ча, «До тык» — Ар цё ма Мядз-
ве дзе ва, «Глы бі ня» — Аляк санд ра Са-
ка ло ва.

Ле тась на пя рэ дад ні аб лас но га свя-
та «Да жын кі», якое ла дзі ла ся ў Мя-
дзе ле, на на бя рэж най во зе ра Мяст ра 
з'я ві ла ся яшчэ ад на ці ка вая ра бо та — 
скульп ту ра вуг ра. Ме на ві та гэ тая ры-
ба во дзіц ца ў мяс цо вых азё рах і па 
пра ве лі чыц ца сім ва лам На ра чан ска-
га краю.

— Нам вель мі пры ем на, што ка-
мі сія вы со ка аца ні ла на шу ра бо ту 

па ўтры ман ні го ра да ў на леж ным 
ста не, — ка жа га лоў ны ін жы нер 
прад пры ем ства «Мя дзель ская 
жыл лё ва-ка му наль ная гас па дар-
ка» Ула дзі мір ША БО ВІЧ. — Ле тась 
пе рад «Да жын ка мі» мы шмат зра бі лі 
па доб ра ўпа рад ка ван ні го ра да і ра ё-
на ўсёй та ла кой — мяс цо выя ўла ды, 
ра бот ні кі на ша га прад пры ем ства, 
жы ха ры. Ця пер на ша за да ча — за-
ха ваць гэ тую пры га жосць і пры мно-
жыць. Кож ны год мы імк нём ся ўнес ці 
неш та но вае ў ін тэр' ер, афарм лен не 
як рай цэнт ра, так і ку рорт на га па сёл-
ка На рач. Да нас едуць на ад па чы нак 
не толь кі бе ла ру сы, але і за меж ні кі: 
ра сі я не, укра ін цы, гос ці з Цэнт раль-
най і За ход няй Еў ро пы. І мы па він ны 
тры маць мар ку, утрым лі ваць на се ле-
ныя пунк ты ў чыс ці ні і па рад ку.

Ня гле дзя чы на тое што шмат ме-
ра пры ем стваў ажыц цёў ле на бы ло ў 
пра цэ се пад рых тоў кі да фес ты ва лю 
пра цаў ні коў ся ла, ра бо та не спы-
ня ец ца і ця пер. Сё ле та аб ноў ле на 
больш за гек тар га зо наў, вы са джа-
на больш за 200 кус тоў і 400 дрэў, 
10 ты сяч кве так, якія вы ра шча ныя ў 
цяп ліч най гас па дар цы ЖКГ. Не за-
ста юц ца па-за ўва гай ка му наль ні каў 
і мес цы агуль на га ка ры стан ня, ма са-
ва га ад па чын ку. Пры ем на пра гу ляц-
ца ў спя ко ту па на бя рэж най во зе ра 
Мяст ра, па ся дзець у за це ні дрэў, 
па на зі раць за гуль ня мі ма лых. Для 
іх тут аб ста ля ва ны і арэ лі, і ат рак цы-
ё ны, і гор кі, і пе ра хо ды, і на ват па-
ра хо дзік. По пы там ся род жы ха роў і 
гас цей Мя дзе ла ка рыс та ец ца пляж з 
усім не аб ход ным — тап ча на мі, ка бін-
ка мі для пе ра адзя ван ня, па ра со на мі 
ад спя кот на га сон ца.

— Шмат ува гі ад да ём і сель скім 
на се ле ным пунк там, дзе сё ле та за-
ас фаль та ва лі 1,5 кі ла мет ра ву ліц, — 
пра цяг вае Ула дзі мір Ар ка дзе віч. — 
Пла ну ем па клас ці яшчэ ка ля двух 
кі ла мет раў цвёр да га па крыц ця, а 
так са ма ка пі таль на ад ра ман та ваць 
ад ну два ро вую тэ ры то рыю ў са мім 
Мя дзе ле.

— Вя до ма, каб утрым лі ваць го-
рад і ра ён у доб рым ста не, пры-
мна жаць на быт кі, не аб ход ны 
срод кі, ды не ма лыя. Ці не так, Ула-
дзі мір Ар ка дзе віч?

— Ле тась у ме жах пад рых тоў кі 
да «Да жы нак» з аб лас но га бюд жэ ту 
бы ло вы дзе ле на ка ля двух міль ё наў 
руб лёў. Сё ле та ра ён вы дат ка ваў ка-
ля аднаго міль ё на 300 ты сяч руб лёў 
для да лей ша га раз віц ця тэ ры то рый. 
У доб ра ўпа рад ка ван не ўклад ва ем і 
срод кі са сва іх да хо даў, што год не дзе 
ка ля 500 ты сяч руб лёў.

— Ві даць, доб рым пад спор' ем 
для да лей ша га раз віц ця ста нуць і 
прэ мі яль ныя?

— За пе ра мо гу ў рэс пуб лі кан скім 
кон кур се нам на ле жыць 1500 ба за вых 
ве лі чынь, гэ та 38 250 руб лёў. Част ка іх 
пры зна ча на на за ах воч ван не тых, хто 
ства раў гэ тую пры га жосць, на во дзіў 
чыс ці ню і па ра дак. Ас тат ні мі па ста ра-
ем ся рас па ра дзіц ца па-гас па дар ску, з 
ка рыс цю для ўся го го ра да. Маг чы ма, 
ку пім ме ха ніз мы для пры бор кі ву ліц, 
ін вен тар для аб кош ван ня тра вы. Хо-
чам на быць і но выя ма лыя ар хі тэк-
тур ныя фор мы, каб га ра джа нам яны 
на гад ва лі аб пе ра мо зе ў кон кур се.

Уся го ў доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры-
то рый за ня тыя 17 ра бот ні каў прад-
пры ем ства.

— У нас па да браў ся друж ны ка лек-
тыў, які хва рэе за спра ву. Уз на чаль вае 
яго май стар Алег Ра гі ня. Алег Яна віч 
на ра бо це і ў свя ты, і ў вы хад ныя, і 
ве ча рам, і ра ні цай. Ён умее ар га ні за-
ваць лю дзей на плён ную пра цу. Ну і 
вя до ма, цяж ка бы ло б нам спра віц ца 
з на вя дзен нем па рад ку без сум лен-
ных га ра джан, якія пад трым лі ва юць 
чыс ці ню ка ля сва іх да моў, на два ро-
вых тэ ры то ры ях.

Па кі да ла я Мя дзел у спя ко ту. Але, 
як заў сё ды, на сва ім па сту бы лі ра бот-
ні кі ка му наль най гас па дар кі: па лі ва-
лі квет кі, збі ра лі смец це. «У лю дзей 
пляж ная па ра, а ў нас га ра чая», — па-
жар та ва лі яны. І з гэ тым нель га не па-
га дзіц ца.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Ча му ім стаў Мя дзел?

Сё ле та аб ноў ле на 
больш за гек тар га зо наў, 

вы са джа на больш за 200 
кус тоў і 400 дрэў, 10 ты сяч 
кве так, якія вы ра шча ныя 
ў цяп ліч най гас па дар цы ЖКГ. 
Не за ста юц ца 
па-за ўва гай ка му наль ні каў 
і мес цы агуль на га ка ры стан ня, 
ма са ва га ад па чын ку.

Скульптура вугра.
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Утерянное представительством Белгосстраха по Солигорскому району 
Страховое свидетельство по ОСГОВТС (внутреннее) серия ВВ № 9489110 в 
количестве 1 шт. считать недействительным.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 2019 г.

ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»  (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 19 065 12 678

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 7 820 3 976

5 Средства в банках 1104 13 149 41 816

6 Ценные бумаги 1105 33 409 6 337

7 Кредиты клиентам 1106 11 349 21 932

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 11 11

10
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 6 753 7 111

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 372 151

12
Имущество, предназначенное для 
продажи

1111 1 343 2 367

13 Отложенные налоговые активы 1112  7  7

14 Прочие активы 1113 2 230 2 377

15 ИТОГО активы 11 95 508 98 763

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202  7 12

19 Средства клиентов 1203 36 453 36 784

20 Ценные бумаги банка 1204  - 4 336

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 391 788

24 ВСЕГО обязательства 120 36 851 41 920

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 39 331 39 331

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 2 783 2 651

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 3 370 3 366

30 Накопленная прибыль 1215 13 173 11 495

31 ВСЕГО собственный капитал 121 58 657 56 843

32
ИТОГО обязательства и 
собственный капитал

12 95 508 98 763

ОТЧЕТ 
о прибылях и убытках

на 1 июля 2019 г.

 ЗАО «АБСОЛЮТБАНК»  (в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2019 01.07.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 2 965 4 106

2 Процентные расходы 2012 212 710

3 Чистые процентные доходы 201 2 753 3 396

4 Комиссионные доходы 2021 687 489

5 Комиссионные расходы 2022 311 371

6 Чистые комиссионные доходы 202 376 118

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям с 
ценными бумагами

204 39 184

9
Чистый доход по операциям с 
иностранной валютой 

205 2 103 2 804

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 (520) 776

12 Прочие доходы 208 1 900 457

13 Операционные расходы 209 5 682 4 891

14 Прочие расходы 210 44 41

15
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

211 1 965 1 251

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 157 308

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 808 943

Руководитель      В.И. Вашкевич

Главный бухгалтер      О.С. Турбина

Дата подписания: 9 июля 2019 г.

Отчетность о деятельности ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» 
в полном объеме размещена на сайте www. absolutbank.by  
в разделе «О банке» в рубрике «Финансовая отчетность»

Лицензия на осуществление банковской деятельности Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь № 9 от 06.12.2018. УНП 100331707Национального банка Республики Беларусь № 9 от 06.12.2018. УНП 100331707

Утерянный полис страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест», форма 
2РНП (серия ПЕ) № 0441508, считать недействительным.

Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» 

вносит изменение в извещение, опубликованное в номере от 05.07.2019, 
по продаже Капитального строения с инв. № 700/С-92553 – Магазин. 

Начальная цена продажи: 22 100,10 бел. руб. с учетом НДС. 
Аукцион состоится 6 августа 2019 года в 12.00. 

Дополнительную информацию можно получить по тел. +37529-624-26-25

УНН 100122726

УНП 190055182


