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Бе ла рус кія ВНУ агу чы лі 
но вы кошт на ву чан ня 
для сту дэн таў пер ша га кур са 
на 2016-2017 на ву чаль ны год.

У пры ват нас ці, у БДУ кошт на ву чан ня 
на шэ ра гу спе цы яль нас цяў на дзён най 
фор ме да сяг не 2 616 рублёў у год. Га вор-
ка ідзе пра са мыя прэ стыж ныя спе цы яль-
нас ці: «пра ва знаў ства» і «эка на міч нае 
пра ва» на юры дыч ным фа куль тэ це, а так-
са ма «між на род нае пра ва» на фа куль тэ-
це між на род ных ад но сін. А са мая ніз кая 
ца на — на фі ла ла гіч ным фа куль тэ це па 
спе цы яль нас цях «бе ла рус кая фі ла ло гія 
(па на прам ках)», «рус кая фі ла ло гія (па 
на прам ках)», а так са ма на фа куль тэ це 
са цы я куль тур ных ка му ні ка цый («са цы-
яль ная ра бо та (на пра мак — са цы яль нае 
пра ек та ван не)» — 1 871 рубель.

У БДУ ІР кошт на ву чан ня на дзён най 
фор ме атры ман ня аду ка цыі для ўсіх спе-
цы яль нас цяў фа куль тэ та кам п'ю тар на га 
пра ек та ван ня, фа куль тэ та ра дыё тэх ні кі 
і элект ро ні кі і фа куль тэ та тэ ле ка му ні ка-
цый скла дзе 2 050 рублёў, фа куль тэ та 
ін фар ма цый ных тэх на ло гій і кі ра ван ня, 
ін жы нер на-эка на міч на га фа куль тэ та — 
2 300, фа куль тэ та кам п'ю тар ных сіс тэм і 
се так — 2 500.

За на ву чан не на дзён ным ад дзя лен-
ні ў БНТУ пер ша курс ні кі за пла цяць ад 

2208,24 да 2543,52 рубля. Больш поў-
ную ін фар ма цыю аб кош це на ву чан ня 
на плат най асно ве мож на па гля дзець на 
сай тах уста ноў аду ка цыі.

Як тлу ма чаць у Мі ніс тэр стве аду ка цыі, 
кошт для тых, хто па сту пае на плат ныя 
ад дзя лен ні пер ша га кур са, вы зна ча ец-
ца зы хо дзя чы з не аб ход ных вы дат каў на 
пад рых тоў ку спе цы я ліс та.

У ад па вед нас ці з за ка на даў ствам, 
ВНУ і ССНУ за яў ля юць з 1 ве рас ня 2016 
го да кошт на ву чан ня для сту дэн таў 1 кур-
са з улі кам дзе ю ча га па ме ру та рыф най 
стаў кі пер ша га раз ра ду, уста ноў ле най 
для ра бот ні каў бюд жэт ных ар га ні за цый, 
уз роў ню цэн і та ры фаў на ка му наль ныя 
па слу гі і па слу гі су вя зі па ста не на 1 лі-
пе ня 2016 го да.

Уліч ва ю чы са цы яль ную важ насць пад-
рых тоў кі тых ці ін шых спе цы я ліс таў на 
плат най асно ве, на пад ста ве за яў гра ма-
дзян кі раў ні кі дзяр жаў ных уста ноў аду ка-
цыі мо гуць спа га няць пла ту за на ву чан-
не з ад тэр мі ноў кай або рас тэр мі ноў кай 
пла ця жу.

Кошт на ву чан ня па ра ней за клю ча ных 
да га во рах для сту дэн таў ВНУ ІІ-V кур саў 
з 1 ве рас ня не зме ніц ца.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.
nіkalaeva@zvіazda.by

�

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 июля 2016 г.

(в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.07.2016 01.07.2015

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 1 250 891

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 8 404 1 963

5 Средства в банках 1104 494 145 22 296

6 Ценные бумаги 1105 52 171 52 891

7 Кредиты клиентам 1106 31 023 65 518

8 Производные финансовые активы 1107  -  -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108  -  -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 18 043 18 901

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110  -  -

12 Отложенные налоговые активы 1111  -  -

13 Прочие активы 1112 3 263 3 091

14 ИТОГО активы 11 608 299 165 551

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

16 Средства Национального банка 1201  -  -

17 Средства банков 1202 81 378 63 153

18 Средства клиентов 1203 22 175

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  -  -

20
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  -

21
Отложенные 
налоговые обязательства

1206  -  -

22 Прочие обязательства 1207 444 401 834

23 ВСЕГО обязательства 120 525 801 64 162

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 46 710 46 710

26 Эмиссионный доход 1212  -  -

27 Резервный фонд 1213 49 584 36 009

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 14 540 14 567

29 Накопленная прибыль 1215 (28 336) 4 103

30 ВСЕГО собственный капитал 121 82 498 101 389

31
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 608 299 165 551

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
на 1 июля 2016 г.

(в миллионах белорусских рублей)
№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.07.2016 01.07.2015

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 11 471 7 226

2 Процентные расходы 2012 98 186

3 Чистые процентные доходы 201 11 373 7 040

4 Комиссионные доходы 2021 45 22

5 Комиссионные расходы 2022 85 96

6 Чистые комиссионные доходы 202 (40) (74)

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (15)  -

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 6 299 20 785

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 39 402 14 461

12 Прочие доходы 208 2 563 1 272

13 Операционные расходы 209 9 282 9 608

14 Прочие расходы 210  1  3

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 (28 505) 4 951

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212  - 857

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 (28 505) 4 094
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На двор'е пра цяг вае пад но сіць бе ла ру сам сюр-
пры зы. Ужо трэ ці раз за апош ні ты дзень праз 
тэ ры то рыю кра і ны прай шоў моц ны на валь-
ніч ны фронт з па ры ва мі вет ру да 20 мет раў 
за се кун ду. Гэ тым ра зам спіс па шко джа ных 
аб' ек таў знач на ка ра цей шы за мі ну лыя — ві-
даць, боль шасць кан струк цый ужо прай шла 
пра вер ку на тры ва ласць па пя рэд ні мі бу ра мі.

Най больш маш таб ны ін цы дэнт ад быў ся ў Свет-
ла гор ску і Свет ла гор скім ра ё не — там уве ча ры ад-
клю чы ла ся элект ра за бес пя чэн не. Як па ве дам ля юць 
у прэс-служ бе Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а-
цы ях, для лік ві да цыі на ступ стваў ад клю чэн ня бы ло 
за дзей ні ча на 16 адзі нак тэх ні кі і 46 су пра цоў ні каў 
МНС, а так са ма 15 адзі нак тэх ні кі і 90 су пра цоў ні-
каў суб' ек таў гас па да ран ня. Прад пры ем ствы ра ё на 
элект рыч нас цю за бяс печ ва лі во сем пе ра соў ных ге-
не ра та раў. Акра мя гэ та га, на Го мель шчы не па цяр-
пе ла На роў ля, а дак лад ней, два на се ле ныя пунк ты 

ра ё на — там бы лі па шко джа ны да хі трох жы лых да-
моў. Па цяр пе лых ня ма, ава рый ныя бры га ды вя дуць 
ад наў лен чыя ра бо ты. Уся го па кра і не без свят ла ака-
за ла ся больш за сем сот на се ле ных пунк таў, пра гэ та 
па ве дам ляе «Бел энер га». Ад клю чэн ні лік ві ду юц ца 
ава рый ны мі бры га да мі. За фік са ва на 56 вы пад каў 
па дзен ня дрэў на пра ез ныя част кі да рог.

На ра бі ла шко ды і ма лан ка. У вёс цы Не кра шы 
Скі дзель ска га сель са ве та, што ў Гро дзен скім ра-
ё не, бліс ка ві ца тра пі ла ў бу ды нак Свя та-Ге ор геў-
ска га хра ма, пас ля ча го па чаў ся па жар. Зга рэ лі 
га ры шча, дах, пе ра крыц це. За ку ра ны сце ны і столь. 
Ма ё масць хра ма не па цяр пе ла.

Па пра гно зах сі ноп ты каў, даждж лі вае на двор'е з 
вы со кай ве ра год нас цю на валь ніц за ха ва ец ца аж но 
да на ступ ных вы хад ных. Асаб лі ва скла да ным днём 
бу дзе се ра да: ча ка ец ца па гар шэн не ўмоў на двор'я, 
па паў ноч ным ус хо дзе моц ныя даж джы і за ле вы, 
на валь ні цы і град.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by

Ноч чу з па-
ня дзел ка на 

аў то рак пра гу ча лі апош-
нія акор ды XXV між на-
род на га фес ты ва лю мас-
тац тваў «Сла вян скі ба зар 
у Ві цеб ску». Але асаб лі-
васць гэ та га куль тур на-
га пра ек та ў тым, што ён 
пра цяг ва ец ца і пас ля афі-
цый на га за крыц ця.

У пры ват нас ці, сён ня ве ча-
рам у Лет нім ам фі тэ ат ры — 
шоу «Кра і на ФМ прад стаў-
ляе... Аляк сандр Ра зен ба ум 
«Сяб ры і пес ні». Акра мя Ра-
зен ба у ма, вы сту пяць Аляк-
сандр Буй ноў, Лю боў Ус пен-
ская, Мі ха іл Шу фу цін скі, арт-
гру па «Са пра на Ту рэц ка га», 
гурт «Uma2Rman» і ін шыя. У 
22.00 па чы на ец ца юбі лей ны 
кан цэрт «Шан сон-ТБ — 10 га-
доў. Усе зор кі».

Заўт ра пуб лі цы па до раць 
сваё май стэр ства Дзі я на Ар-
бе ні на і гурт «Нач ныя снай-
пе ры».

Дзень мо ла дзі — 
гэ та кру та!

У мі ну лую су бо ту га лоў най 
па дзе яй пад ад кры тым не бам 
быў Дзень мо ла дзі.

З кож ным го дам гэ ты 
«фэст у фэс це» на бі рае аба-
ро ты. Сё ле та ма ла дзёж ны 
пра ект быў прэ зен та ва ны на 
цы ры мо ніі ад крыц ця «ба за-
ру». Но вая «імі джа вая пес-
ня» «За паль вае мо ладзь!» 
па-доб ра му чап ляе: сло вы 
лёг ка за па мі на юц ца, му зы ка 
энер гіч ная, хо чац ца пад пя-
ваць, пад яе так і цяг не 
тан ца ваць.

— Спа дзя ю ся, што 
ўдзел на шых дзяў чат і 
хлоп цаў у кан цэр це ад-
крыц ця «ба за ру» ста не 
тра ды цы яй. Сё ле та на 
Дне мо ла дзі прад стаў ле-
ны но выя ідэі і пра ек ты. У 
ме ра пры ем ствах удзель-
ні ча юць не каль кі ты сяч ча-
ла век з усёй кра і ны, ёсць 
так са ма прад стаў ні кі з Ра-
сіі. Што год шмат гас цей і з 
ін шых кра ін. У пры ват нас-
ці, мо ладзь з Ка зах ста на, 
Укра і ны. Упэў не ны, з на мі 
ўсім ці ка ва, — па ве да міў 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
пер шы сак ра тар Цэнт-

раль на га ка мі тэ та 
БРСМ Анд рэй БЕ ЛЯ-
КОЎ.

Афі цый на Дзень мо-
ла дзі рас па чаў ся па тры-
я тыч най ак цы яй «Мы 
па мя та ем і га на рым ся!». 
Ад быў ся так са ма арт-па-
рад суб куль тур «Бе ла-
Русь у сэр цы ма ім!».

На пло шчы Пе ра мо гі 
пра ца ва лі тэ ма тыч ныя 
пля цоў кі. Вы сту па лі 
цыр ка чы, ха ду ліс ты, ро-
ле ры, вы ка наў цы брэйк-
да нса. Пра ца ваў «Ма-
ла дзёж ны пад во рак», 
ад бы ла ся эс та фе та 
«Ка лей да скоп гу ма ру». 
На доў га за пом няц ца і 
пра ект «Агонь тан ца», 
га ла-кан цэрт бар даў-
скай пес ні. Удзель ні кам 
і пуб лі цы спа да ба лі ся 
за баў ляль ныя ро зыг ры шы 
пры зоў.

За вяр шы лі ся ме ра пры ем-
ствы Дня мо ла дзі біт вай ды-
джэ яў «Бе ла русь і я».

Спа чат ку па цэ ліў 
у «яб лыч ак»

На «ба за ры» заў сё ды кон-
кур сы юных і ма ла дых спе ва-
коў у цэнт ры ўва гі. Дзя сят кі 
бы лых пе ра мож цаў і лаў рэ а-
таў ста лі «зор ка мі», на род ны-
мі ар тыс та мі ў пра мым і пе ра-
нос ным сэн сах сло ва.

Ка лі вярс таў ся ну мар, ста-
ла вя до ма, што юная бе ла рус-
ка На стас ся Жаб ко атры ма ла 
пер шую прэ мію, а гран-пры 
ХІV між на род на га дзі ця ча га 
му зыч на га кон кур су (5 ты сяч 

до ла раў) — у ра сі ян кі На стас сі 
Гла дзі лі най. А ёсць жа і прэ-
міі, у тым лі ку і ад парт нё раў 
і спон са раў «ба за ру». 10-га-
до вая прад стаў ні ца Бе ла ру сі 
мін чан ка На сця Жаб ко вы сту-
пі ла год на. Гле да чы шчы ра 
пад трым лі ва лі зям ляч ку бур-
ны мі апла дыс мен та мі. Ці ка ва, 
што сё ле та ся род 20 кан кур-
сан таў ня ма хлоп чы каў.

А на конт да рос лых вы ка-
наў цаў, мож на бы ло ра біць 
пра гно зы, пад лі чыў шы ба лы 
за 2 дні вы ступ лен няў. У фі-
на ле бра лі ўдзел 15 спе ва-
коў. За пер шае вы ступ лен-
не бе ла рус Аляк сей Грос ад 
усіх чле наў жу ры атры маў па 
«дзя сят цы». І гэ та вы па дак 
рэд кі. А ў дру гі дзень фі на лу 
больш за ас тат ніх — 78 ба-

лаў — за слу жыў прад-
стаў нік Ка зах ста на Адам. 
Па чар го вай «ба зар най» 
тра ды цыі скру пу лёз ныя 
рэ пар цё ры ўзя лі ся за 
каль ку ля та ры. І па іх пад-
лі ках лі дар — наш зям-
ляк, Адам ад стаў уся го 
на 2 ба лы. На мо мант 
пад рых тоў кі ар ты ку ла 
дак лад на нель га бы ло 
кан ста та ваць, хто атры-
мае гран-пры. Бо жу ры, 
ка лі роз ні ца ў су мах ба-
лаў не вя лі кая, мо жа і не 
пры су дзіць бяс спрэч ную 
пе ра мо гу. На га даю, па-
мер га лоў на га пры за — 
20 ты сяч до ла раў.

«Усе ко ле ры 
лі пе ня»

«Ба зар» вя до мы яшчэ 
і тым, што тут ад бы ва юц-

ца зна мя наль ныя для жыц ця 
лю дзей па дзеі. І «зор кі» — не 
вы клю чэн не.

Як пры зна лі ся на кан цэр це 
Мак сім Гал кін і Ала Пу га чо ва, 
яны па зна ё мі лі ся ме на ві та 
ў Ві цеб ску. І Макс ча мусь ці 
пры ма дон не ад ра зу не спа-
да баў ся.

А Ля вонць еў су стрэў ся на 
«ба за ры» з бы лой ня вес тай 
Ма ры ляй Ра до віч, якую даў но 
не ба чыў.

Шмат «зо рак» на ві цеб скім 
фэс це мож на ад крыць для ся-
бе па-но ва му. Лі та раль на да-
кра нуц ца да іх. Мно гія хо дзяць 
па го ра дзе без ахо вы. Лю бяць 
ар тыс ты «Го рад май строў», 
ра біць па куп кі ў кра мах, дзе 

пра да юц ца бе ла рус кія 
та ва ры: вы ра бы з лё ну, 
кас ме ты ка, адзен не.

Для фа то гра фаў «ба-
зар» — гэ та мес ца, дзе 
заў сё ды ёсць маг чы-
масць зла віць ці ка вы 
кадр, знай сці вір ту оз ны 
ра курс. Не здар ма ў гэ тыя 
дні тут быў прэ зен та ва ны 
фо та аль бом «Усе ко ле ры 
лі пе ня». Ды рэк тар «ба за-
ру», прэ зі дэнт Су свет най 
аса цы я цыі фес ты ва ляў 
Аляк сандр Сі да рэн ка 
на зваў вы дан не «ле та-
пі сам».

Аляк сандр 
ПУК ШАН СКІ.

pukshanskі@zvіazda.by

«БА ЗАР» ЗА КОН ЧЫЎ СЯ І... ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА

Не па гадзьНе па гадзь  ��

Уступная кампаніяУступная кампанія  ��

«ЦЭН НІ КІ» ДЛЯ ПЕР ША КУРС НІ КАЎ 
АБ НА ВІ ЛІ

ІЗ НОЎ РАЗ ГУЛ СТЫ ХІІ

У СТА ЛІ ЦЫ ГА РЭЎ БІ ТУМ
Пра зда рэн не ў 12.20 ста ліч ным ра-

таў ні кам па ве да мі лі мі на кі: на тэ ры то рыі 
ДП «Жыл камп лект» па ву лі цы Жы лу но-
ві ча за га ран не. Вы свет лі ла ся, што пры 
раз груз цы бі ту му з бі ту ма во за (паў пры-
чэп-цыс тэр на, 18 тон) у ста цы я нар ныя 
ёміс тас ці-бі ту мас хо ві шчы ад бы ло ся яго 
за га ран не і раз ліў на пло шчы ў 150 квад-
рат ных мет раў. Па цяр пе лых не бы ло, 
эва ку а цыя не пра во дзі ла ся. Тэх на ла гіч ны 
пра цэс прад пры ем ства быў пры пы не ны. 
У вы ні ку па шко джа ны паў пры чэп-цыс-
тэр на і пом па для бі тум най су ме сі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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