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А сур' ёз нае па ха ла дан не ча ка ец ца ў на шай кра і не ўжо 

ў вы хад ныя, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі-

кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые -

актыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мінп ры ро ды.

У пят ні цу мак сі маль ная тэм пе ра ту ра скла дзе да плюс 15 гра-

ду саў. У вы хад ныя ча ка ец ца да лей шае па ні жэн не тэм пе ра тур-

на га рэ жы му. У паў ноч на-ўсход ніх ра ё нах тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы апус ціц ца ні жэй за нуль. Але та кое на двор'е цал кам ад па-

вя дае ка лен да ру. У су бо ту і ня дзе лю ў нас бу дзе гас па да рыць 

на двор'е, сфар мі ра ва нае пад уплы вам ха лод на га ан ты цык ло ну, 

шлях яко га прой дзе са Скан ды на віі на цэнт раль ныя ра ё ны Ра сіі. 

Але ў за ход ніх ра ё нах Бе ла ру сі бу дзе цяп лей.

У су бо ту ўна чы ў не ка то рых ра ё нах Брэсц кай і Гро дзен скай 

аб лас цей, а ўдзень пе ра важ на па паў днё вым за ха дзе прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы. Праў да, на ас тат няй тэ ры то рыі кра і-

ны бу дзе ў асноў ным без апад каў. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 

скла дзе ад мі нус 2 да плюс 4 гра ду саў, удзень — 4—10 цяп ла. 

Ад нак па паў днё вым за ха дзе бу дзе цяп лей, ка лі ча ка ец ца ўна чы 
5—9 цяп ла, а ўдзень — ад плюс 11 да плюс 13 гра ду саў. Уна чы 
ў ня дзе лю ў не ка то рых ра ё нах па паў днё вым за ха дзе, а ўдзень 
мес ца мі па Брэсц кай і Гро дзен скай аб лас цях ча ка юц ца ка рот-
ка ча со выя даж джы. Ноч чу і ра ні цай праг на зу ец ца сла бы ту ман. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад мі нус 3 да плюс 3 гра-
ду саў, удзень — 4—10 цяп ла. У паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах уна чы 
бу дзе 4—7 цяп ла, а ўдзень — ад плюс 11 да плюс 13 гра ду саў.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 
па ня дзе лак пад уплы вам фран таль най сіс тэ мы, якая пе ра мя шча-
ец ца з тэ ры то рыі Поль шчы, пе ра важ на па паў днё вым за ха дзе 
прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе 1—7 цяп ла, па паў ноч ным ус хо дзе пры пра яс нен нях па-
ні зіц ца да ну ля — мі нус 4 гра ду саў. Удзень бу дзе 3—9 цяп ла, а ў 
паўд нё ва-за ход ніх ра ё нах пры грэе да плюс 12 гра ду саў. 

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 октября 2017 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол
01.10.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 9 653 21 531

3
Драгоценные металлы и драгоценные 

камни
1102 – –

4 Средства в Национальном банке 1103 33 088 18 352

5 Средства в банках 1104 50 286 15 657

6 Ценные бумаги 1105 96 116 62 610

7 Кредиты клиентам 1106 293 644 258 766

8 Производные финансовые активы 1107 224 274

9 Долгосрочные финансовые вложения    1108 80 80

10
Основные средства и 

нематериальные активы
1109 20 147 19 258

11
Имущество, предназначенное для 

продажи
1110 3 925 1 070

12 Отложенные налоговые активы 1111 – –

13 Прочие активы 1112 7 426 7 022

14 ИТОГО активы 11 514 589 404 620

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 – –

17 Средства банков 1202 80 606 84 768

18 Средства клиентов 1203 348 818 247 591

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 23 522 17 829

20
Производные финансовые 

обязательства
1205 – –

21
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 – –

22 Прочие обязательства 1207 2 314 1 464

23 ВСЕГО обязательства 120 455 260 351 652

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд 1211 11 075 11 075

26 Эмиссионный доход 1212 – –

27 Резервный фонд 1213 6 400 6 400

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 9 726 9 835

29 Накопленная прибыль 1215 32 128 25 658

30 ВСЕГО собственный капитал 121 59 329 52 968

31
ИТОГО обязательства и собственный 

капитал
12 514 589 404 620

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 октября 2017 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п
Наименование статьи

Сим-

вол
01.10.2017 01.10.2016

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 29 387 31 118

2 Процентные расходы 2012 14 621 15 055

3 Чистые процентные доходы 201 14 766 16 063

4 Комиссионные доходы 2021 7 281 6 588

5 Комиссионные расходы 2022 2 402 1 846

6 Чистые комиссионные доходы 202 4 879 4 742

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями

203 – –

8
Чистый доход по операциям с 

ценными бумагами
204 (65) –

9
Чистый доход по операциям с 

иностранной валютой
205 6 808 8 885

10

Чистый доход по операциям с 

производными финансовыми 

инструментами

206 (414) (3 375)

11 Чистые отчисления в резервы 207 2 702 8 606

12 Прочие доходы 208 2 007 1 290

13 Операционные расходы 209 15 731 12 613

14 Прочие расходы 210 963 814

15
Прибыль (убыток) до 

налогообложения
211 8 585 5 572

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 1 156 1 311

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 7 429 4 261

Генеральный директор                                                       Генеральный директор                                                           К. ЦеретелиК. Церетели

Главный бухгалтер                                                               Н. П. ШнипГлавный бухгалтер                                                               Н. П. Шнип

Дата подписания: 12 октября 2017 г.Дата подписания: 12 октября 2017 г.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:

http://www.bnb.by/o-banke/finansovye-pokazateli/finansovaya-otchetnostj/

otchet-o-pribyli-i-ubytkakh.html 

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь, №10 от 7 июня 2013 г. 

УНП 100513485.

Внеочередное общее собрание акционеров открытого 

акционерного общества «Дорожно-строительный 

трест №3» состоится 31 октября 2017 года по адресу: 

г. Могилев, ул. Космонавтов, 23

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-

брании, – 27 октября 2017 г.

Повестка дня собрания:

О выплате дивидендов за 9 месяцев 2017 года. 

Собрание будет проводиться в очной форме.

Голосование на собрании будет осуществляться бюллетенями для 

голосования.

Документы, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в собрании акционеров:

проект решения по вопросу повестки дня собрания.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться 

с документами с 27 октября 2017 года по адресу: г. Могилев, ул. Космо-

навтов, 23, кабинет 33.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет про-

водиться 31 октября 2017 года с 10.00 по 10.45 по адресу: г. Могилев,                                                     

ул. Космонавтов, 23.

УНП 700049607

На двор'еНа двор'е  

Уна чы ўжо з мі ну сам

У Бе ла ру сі ство ра ны пра ект кан-
цэп цыі ўдас ка на лен ня і раз віц ця 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі 
да 2025 го да і пры ня та ра шэн не аб 
мэ та згод нас ці ства рэн ня ін сты ту-
та па пы тан нях ка му наль най гас па-
дар кі пры Ака дэ міі на вук. Пра гэ та 
на ад крыц ці рэс пуб лі кан ска га се-
мі на ра па ўдас ка на лен ні сіс тэ мы 
ЖКГ рас ка заў на мес нік прэм' ер-
мі ніст ра Ана толь КА ЛІ НІН.

На ўсю кра і ну
— Пе ра ўтва рэн ні ў ЖКГ па він ны 

ад бы вац ца ўзва жа на. Усе гра ма дзя не 
з'яў ля юц ца спа жыў ца мі жыл лё ва-ка-
му наль ных па слуг (ЖКП) і прын цы по ва 
ацэнь ва юць лю быя зме ны ў гэ тай сфе-
ры. Та му га лоў ная за да ча ў ра бо це з 
на сель ніц твам — за бяс пе чыць на леж-
ную якасць па слуг, праз рыс тасць і аб-
грун та ва насць фар мі ра ван ня іх кош ту. 
Для да дат ко ва га вы ву чэн ня пра па ноў 
на сель ніц тва ў Мін жыл кам га се з 18 па 
21 каст рыч ні ка пра цуе пра мая тэ ле фон-
ная лі нія. Усе пра па но вы бу дуць пры ня ты 
ўра дам на кант роль, — пад крэс ліў на-
мес нік прэм' е ра.

Ён звяр нуў ува гу, што се мі нар мае 
на мэ це вы зна чыць асноў ныя кі рун кі 
ўдас ка на лен ня і раз віц ця ЖКГ на перс-
пек ты ву. У пры ват нас ці, з пры няц цем 
кан цэп цыі бу дзе ад ка рэк та ва на іс ну ю чая 
дзярж пра гра ма «Кам форт нае жыл лё і 
спры яль нае ася род дзе» на 2016—2020 
га ды і пад рых та ва на но вая дзярж пра гра-
ма на на ступ ную пя ці год ку.

— Мы хо чам па ка заць са мае леп шае, 
што ёсць у ЖКГ, што пра цуе і да ка за ла 
сваю эфек тыў насць і мо жа быць зробле-
на ва ўсіх рэ гі ё нах. Рэа лі за ва ны су час-
ныя срод кі ка му ні ка цыі з на сель ніц твам, 
на ла джа на ра бо та з цвёр ды мі ка му наль-
ны мі ад хо да мі, ар га ні за ва на сіс тэ ма аў-
та ма ты за цыі і дыс пет ча ры за цыі, — агу-

чыў за да чы се мі на ра і да сяг нен ні ў га-

лі не ЖКГ мі ністр жыл лё ва-ка му наль-
най гас па дар кі Бе ла ру сі Аляк сандр 
ЦЕ РА ХАЎ. — Мы ма ем рэ зер вы да зні-

жэн ня за трат. Пры пла на вай ма дэр ні за-

цыі і на яў нас ці ін вес ты цый мож на да сяг-

нуць яшчэ боль шых вы ні каў: змен шыць 

рас ход элект ра энер гіі, зні зіць са бе кошт 

цеп ла вой энер гіі, пе ра вес ці су час ныя ка-

цель ныя на мяс цо выя ві ды па лі ва. Гэ та 
эле мен ты, якія не аб ход на ўка ра няць у 
сіс тэ му па ўсёй кра і не.

Пе ра ва гі служ бы 115
Пад час се мі на ра прэм' ер-мі ністр Анд-

рэй Ка бя коў з ін шы мі ўдзель ні ка мі ме-
ра пры ем ства па бы ваў у Цэнт ры ін фар-
ма цый ных тэх на ло гій Мін гар вы кан ка ма 
і азна ё міў ся з ра бо тай адзі най дыс пет-
чар скай служ бы 115 і функ цы я на ван нем 
пар та ла «Мой го рад» 115.бел.

— У служ бы 115 на ла джа на аў та ма-
ты за ва ная су вязь з Мінск во да ка на лам — 
за яў кі ту ды трап ля юць на ўпрост, з Мінск-
энер га пад пі са на па гад нен не, але па куль 
сіс тэ ма не аў та ма ты за ва на да рэ жы му рэ-
аль на га ча су, — рас ка заў Алег СЯ ДЗЕЛЬ-
НІК, ды рэк тар Цэнт ра ін фар ма цый ных 
тэх на ло гій Мін гар вы кан ка ма. — Яны нас 
ін фар му юць пра сваю ра бо ту, каб мы маг-
лі апе ра тыў на па ве дам ляць пра гэ та гра-
ма дзя нам. Асаб лі ва важ на, каб служ бы 
ін фар ма ва лі нас аб пла на вых ад клю чэн-
нях ці ава рый ных ра бо тах.

— Служ ба 115 — адзі ная кроп ка ка-
му ні ка цый з на сель ніц твам, якую мож на 
рэа лі за ваць у лю бым кут ку Бе ла ру сі з 
пры вяз кай да мяс цо вас ці, — пад крэс ліў 
мі ністр ЖКГ. — Уні каль насць яе ў тым, 
што ні вод ная за яў ка не за ста ец ца без 
ува гі. Ка лі не ка то рыя та ва рыст вы ўлас-
ні каў (ТУ) ад маў ля юц ца ад ава рый на га 
аб слу гоў ван ня, праз гэ та цер пяць са мі 
ўлас ні кі. Не маг чы ма знай сці стар шы-
ню та ва рыст ва, ка лі ава рыя зда ра ец ца 
ноч чу, та му мі ні маль ны на бор па слуг па 
ава рый ным рэ ага ван ні аба вяз ко ва па-
він ен аказ вац ца, ня гле дзя чы на жа дан не 
стар шы ні ТУ.

Пар тал «Мой го рад» 115.бел пра цуе ў 
ста лі цы і Ві цеб ску, на ла джа ны кан так ты 
па ства рэн ні сіс тэ мы ў Брэс це і Грод-
не. За 2018-ы за пла на ва на аба вяз ко ва 
пад клю чыць да пар та ла ўсе га ра ды з 
на сель ніц твам ад 100 ты сяч ча ла век, а 
ас тат нія бу дуць да лу чац ца па ме ры га-
тоў нас ці, па ве да міў Ана толь Ка лі нін.

Ма шы на-ам фі бія 
і ва ку ум ны эк ска ва тар

Спе цы я лі за ва ную тэх ні ку і яе маг-

чы мас ці анан са ваў удзель ні кам се мі на-

ра ды рэк тар Мінск во да ка на ла Алег 
АЎ РУ ЦІН.

Ма шы на-ам фі бія мо жа ка сіць тра ву, 

чыс ціць ва да ёмы ад во да рас цяў, пра-
ца ваць на мел ка вод дзі, ра біць не вя лі кія 
ла каль ныя рас коп кі, пра рэ джваць ча рот 
і ін шае.

— Два ды зель-ге не ра та ры ма гут нас-
цю 200 кВт мы на бы лі пас ля не каль кіх 
ава рый ных ад клю чэн няў элект ра энер-
гіі. Ад ным ге не ра та рам мож на сіл ка ваць 
усе па вы шаль ныя пом па выя стан цыі ў 
го ра дзе і ла каль ныя, ка на лі за цый ныя, 
ачы шчаль ныя. Праз 30 хві лін та кі ге не-
ра тар мож на пад клю чыць да лю бой пом-
па вай стан цыі, — рас ка заў ён.

Ла каль ную па вы шаль ную пом па вую 
стан цыю спе цы я ліс ты прад пры ем ства 
рас пра ца ва лі і са бра лі са мі. Ёю мяр ку-
ец ца ка рыс тац ца, ка лі зда рыц ца ава рыя 
на знеш няй во да пра вод най сет цы або 
пра пад зе элект рыч насць. Та кая тэх ні ка 
жыц цё ва не аб ход ная, ка лі гэ та зда ра ец-
ца на та кіх кры тыч ных аб' ек тах, як баль-
ні цы з рэ ані ма цы яй.

— Уста ноў ка пры яз джае да баль ні цы, 
да яе да стаў ля юць ёміс тасць з ва дой, 
усё пад клю ча ец ца, і лю бы аб' ект мы мо-
жам па ста віць пад ціск за не каль кі хві лін. 
1-я і 6-я баль ні цы і баль ні ца хут кай ме ды-
цын скай да па мо гі ўжо аб ста ля ва ны злу-
чэн ня мі да гэ тай уста ноў кі, — па ве да міў 
ды рэк тар. — Пла ну ем, што на на ступ ны 
год усе баль ні цы бу дуць адап та ва ны пад 
гэ тую ўста ноў ку.

Ва ку ум ны эк ска ва тар не за мен ны 

для апе ра тыў ных рас ко пак у мес цах з 

вя лі кай коль кас цю ка му ні ка цый. Прос-

ты мі сло ва мі, гэ та вя лі кі пра мыс ло вы 

пы ла сос, які мо жа ка паць на глы бі ню 

да 40 мет раў, не па шкодж ва ю чы пра кла-

дзе ныя сет кі. Да та го ж эк ска ва тар мо жа 

пра ца ваць з віль гот ным грун там. Ця пер 

гэ тая ма шы на пра цуе амаль у круг ла су-

тач ным рэ жы ме.

Аб удас ка на лен ні ра бо ты з ка му-

наль ны мі ад хо да мі ўдзель ні кам се мі на-

ра рас ка за лі на смец це пе рап ра цоў чым 

сар та валь ным за вод зе не па да лёк ад па-

лі го на «Трас ця нец кі», а функ цы я на ван не 

цеп ла вой гас па дар кі яны па ба чы лі на 

ка цель най у Ба раў ля нах.

Сён ня се мі нар пра цяг не сваю ра бо-

ту — з удзе лам кі раў ні ка дзяр жа вы.

Іры на СІ ДА РОК.
sіdarok@zvіazda.by

Учо ра ран кам у ста ліч ным мет ра-
па лі тэ не на стан цыі «Каст рыч ніц-
кая» на рэй кі ўпаў ча ла век.

...По езд, за ма рудж ва ю чы рух, па спеў 
пра ехаць больш за па ло ву даў жы ні плат-
фор мы, і я ра зам з ін шы мі па са жы ра мі 
ўжо зра біў крок блі жэй да яе краю, ка лі 
по бач, не дзе за пяць-сем мет раў, не-
ча ка на па чуў ся гуч ны жа но чы ўскрык. 
Са стаў спы ніў ся вель мі хут ка. Са мо га 
мо ман ту па дзен ня не ба чыў, толь кі рэ-
ак цыю на ва коль ных, пе ра важ на жан чын. 
Яны лі та раль на ад хлы ну лі ў про ці лег-
лы бок, за кры ва ючы ра ты да ло ня мі. 
У ва чах — жах. Жан чы на, якая, ма быць, 
усё ба чы ла, за пла ка ла. Ад на ва коль ных 
па чу ла ся, што пад са стаў ско чы ла дзяў-
чы на... По езд на про ці лег лым ба ку плат-

фор мы за стыў на мес цы з рас чы не ны мі 

дзвя ра мі. У са ста ве, які спы ніў ся, не да-

ехаў шы да кан ца плат фор мы, іх уруч ную 

па чаў ад кры ваць ма шы ніст, вы пус ка ю чы 

па са жы раў.

На абяс то ча ныя пу ці спус ці лі ся ра-

бот ні кі стан цыі, з'я ві ла ся мі лі цыя. Ка ля 

ка бі ны по ез да са браў ся на тоўп, не ка то-

рыя зды ма лі на ма біль ныя. Вы со кі кі та ец 

тры маў пры ла ду над га ла вой... Учац вя-

рых ці ўпя ця рых па цяр пе лую пад ня лі на 

плат фор му і за ру кі-но гі пе ра нес лі на 

про ці лег лы бок, па клаў шы на лаў ку. Па 

це ласк ла дзе бы ло бач на, што гэ та да-

рос лая жан чы на...

Мно гія па са жы ры ад ра зу пас ля зда-

рэн ня на кі ра ва лі ся да эс ка ла та раў, але 

мно гія за ста ва лі ся на плат фор ме, ста я лі 

на лес ві цы і ўпа чат ку пе ра хо ду ў бок «Ку-

па лаў скай». На рэш це пра гу ча ла аб' ява, 

што стан цыя за кры ва ец ца, прось ба яе 

па кі нуць. Лю дзі па кры се па цяг ну лі ся да 

эс ка ла та раў. Я не па спеў дай сці да та го, 

што ў бок До ма афі цэ раў, як зноў пра-

гу ча ла: рух ад ноў ле ны. Пер шым ру шыў 

са стаў у бок чы гу нач на га вак за ла, праз 

коль кі се кун даў па ды шоў по езд і з ін ша-

га бо ку плат фор мы...

Не ўза ба ве прад стаў ні кі мет ра па лі тэ-

на агу чы лі на ступ ную ін фар ма цыю: па-

цяр пе лай 37 га доў, яна жы вая, ме ды кі 

аказ ва юць жан чы не па трэб ную да па-

мо гу. Рух па яз доў на пер шай лі ні быў 

ад ноў ле ны праз пяць хві лін.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



Да на ву ко ва га ўзроў ню
Ра бо та ЖКГ удас ка на ліц ца і па шы рыц ца

Ві да воч цаВі да воч ца  
УС КРЫК... У ВА ЧАХ ПА СА ЖЫ РАЎ — ЖАХ

Пас ля ана маль на цёп лай 
дру гой дэ ка ды каст рыч ні ка 

сён ня да нас за ві тае 
тра ды цый ны во сень скі хо лад


