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КІ НО ЗА... 
30 КА ПЕ ЕК

У гэ тыя вы хад ныя прой-
дзе ўжо тра ды цый ны, 
8-ы Фэст эк скур са во даў, 
дзе кож ны ах вот ны мо-
жа аб са лют на бяс плат на 
на ве даць эк скур сію па 
сва ім род ным го ра дзе ці 
на ват мяс тэч ку, вёс цы. 
Але ра бо та Фэс ту па чы-
на ец ца знач на ра ней — 
ужо сён ня не ка то рыя 
ці ка выя ванд роў кі ча ка-
юць жы ха роў ста лі цы.

Поў ны спіс эк скур сій — 
мес цы пра вя дзен ня і час 
па чат ку — мож на ад шу каць 
на сай це www.fest-guіdes.by. 
Там жа бу дзе пра хо дзіць аба-
вяз ко вая элект рон ная рэ гіст-
ра цыя на вы бра ную эк скур-
сію. Да рэ чы, для тых, хто не 
мае ўлас на га кам п'ю та ра ці 
не над та доб ра ва ло дае ім, 
ство ра на тэ ле фон ная лі нія: 
(8017) 395 83 79 і (8044) 724 
20 50. Па тэ ле фа на ваў шы на 
адзін з гэ тых ну ма роў у се ра-
ду, чац вер ці пят ні цу з 10 да 
16 га дзін, мож на за пі сац ца 
на эк скур сію.

— Не толь кі вы хад ныя бу-
дуць на поў не ны ці ка вай эк-
скур сій най пра гра май. Фэст 
вы хо дзіць за ме жы двух 
дзён, — ад зна чае ка ар ды на-
тар Фэс ту эк скур са во даў 
Ва лян ці на КА РОТ КІ НА. — 
Гэ та да зво ліць і ў ін шыя дні, у 
тым лі ку тым, хто ў вы хад ныя 
па кі не род ны го рад, па тра-
піць на эк скур сіі і да ве дац ца 
неш та ці ка вае. Сё ле та мы 
вы зна чы лі клю ча выя кі рун кі 
ра бо ты Фэс ту. Па-пер шае, 
гэ та па він на быць аў тар ская 
эк скур сія — рас пра ца ва ная, 

мо жа быць, не для гэ та га ме-
ра пры ем ства, але з ней кай 
ад мет най ідэ яй, дум кай (да-
рэ чы, у Фэс це ўдзель ні ча юць 
не толь кі эк скур са во ды — на 
ім мож на па чуць і гіс то ры каў, 
ар хе о ла гаў, му зей шчы каў). 
Па-дру гое, эк скур сан ты змо-
гуць склас ці свой марш рут. 
Бо хо чац ца, каб лю дзі бо лей 
ці ка ві лі ся сва ёй ма лой ра дзі-
май. Мэ та Фэс ту — за ці ка-
віць мі на коў ты мі мяс ці на мі, 
які мі яны хо дзяць што дня. 
Мы апуб лі ку ем поў ны спіс 
усіх эк скур сій. Па Мін ску іх 
бу дзе бо лей за 80.

Сё ле та да свя та ўпер-
шы ню да лу чац ца дзе ці — 
школь ні кі пра вя дуць улас ную 
пра гра му па пра спек це Не за-
леж нас ці ў ста лі цы. Бу дуць 
пра во дзіц ца і эк скур сіі на 
за меж ных мо вах, на прык-
лад на анг лій скай. За яў ле на 
эк скур сія і для лю дзей у ваз-
ках — яны так са ма змо гуць 
па лю ба вац ца пра спек там 
Не за леж нас ці і да ве дац ца 
шмат ці ка ві нак пра яго.

Ідэй ны ства раль нік Фэс-
ту эк скур са во даў, ар га ні-
за тар, які сё ле та ку ры руе 
эк скур сіі ў рэ гі ё нах, Па вел 
КА РА ЛЁЎ рас ка заў:

— Ёсць «го лад» на гэ-
ты фес ты валь. Па мя таю 
пер шую эк скур сію, ка лі 
мы толь кі пры ду ма лі яго ў 
2009 го дзе, не ве да лі, коль кі 
прый дзе ча ла век ці прый дзе 
ўво гу ле? Ад нак на мес цы 
нас ча ка ла ўжо 70 ча ла век! 
Для пер ша га ра зу пра вя-
дзен ня гэ та бы ло над звы-
чай на тхняль на. З тых ча-
соў ці ка васць да Фэс ту не 
страч ва ец ца. Бе ла ру сы над-
звы чай хо чуць ба чыць свае 
пом ні кі. Мы, на жаль, ма ла 
ве да ем мі ну лае, і гэ та трэ ба 
вы праў ляць. Тое, што бе ла-
ру сы ў гэ тым за ці каў ле ны, 
над звы чай ра дуе. У рэ гі ё нах 
сё ле та прой дзе 70 эк скур-
сій. Мы ні ко га асаб лі ва не 
за ах воч ва ем: але лю дзі рэ-
гіст ру юц ца са мі, каб штось-
ці пра вес ці. У гэ тым сэн се 
аб са лют ны рэ кард смен — 

Ві цебск — там прой дзе аж но 
18 эк скур сій па му зе ях, арт-
га ле рэ ях, ін шых мес цах. У 
аб лас ных га ра дах — па 3—6 
эк скур сій. Так са ма эк скур-
сіі прой дуць у Ор шы, Ма-
ла дзеч не, Пін ску, По лац ку, 
Лі дзе, Дзяр жын ску і ін шых. 
Для нас важ на, каб не толь кі 
га ра ды змаг лі па ка заць сваё 
май стэр ства, але і мяс тэч кі 
і вё сач кі — у не ка то рых з іх 
так са ма прой дуць экс клю-
зіў ныя эк скур сіі.

Ся род не вя лі кіх на се ле-
ных пунк таў, жы ха ры якіх 
вы ра шы лі да лу чыц ца да 
Фэс ту, вар та ад зна чыць вёс-
ку Юра ві чы Ка лін ка віц ка га 
ра ё на — там ёсць уні каль ны 
хра ма вы комп лекс. Вёс ка 
Міль каў шчы на на Гро дзен-
шчы не з'яў ля ец ца мес цам 
на ра джэн ня Элі зы Ажэш-
кі. З вёс кі Ста рыя Ва сі ліш кі 
на Гро дзен шчы не па хо дзіць 
Чэс лаў Не мен. Та кім чы нам, 
эк скур сій ная па літ ра над звы-
чай ба га тая.

Як ад зна чы ла на чаль нік 
ад дзе ла На цы я наль на га 
агенц тва па ту рыз ме Іры на 
ВА РА НО ВІЧ, 11 мая прой дзе 
май стар-клас для эк скур са-
во даў і круг лы стол на ад па-
вед ную тэ му. А 12 мая бу-
дзе зла джа на ад мыс ло вая 
эк скур сія, так са ма ме на ві та 
для эк скур са во даў, дзе яны 
па чу юць шмат ка рыс на га 
для ся бе. Усе за ці каў ле ныя 
мо гуць знай сці кан так ты для 
за пі су на сай це гэ тай уста-
но вы.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ. 
nina@zviazda.by
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Кі на се ан сы ў «Ко ла се» што дня ар га ні зу юць два-тры ра зы. 
Кошт бі ле таў на па каз 3D ад 3,5 да 4 руб лёў. Для дзят вы — 2,5 
руб ля. За пра гляд філь ма без 3D — на 50 ка пе ек тан ней.

Пры ем на здзіў ля юць рас цэн кі за дэ ман стра цыю філь маў 
з вы ез дам на мес ца. У сель скіх шко лах — 30 ка пе ек.

— Наш «УАЗ» пры яз джае ў шко лы, клу бы аграр ных га рад коў і 
ма лень кіх вё са чак. Эк ран і ўсё не аб ход нае аб ста ля ван не пры во-
зяць. У аг ра га рад ках «кру цім кі но» да двух ра зоў што ме сяц згод на 
з ад па вед ным стан дар там, — тлу ма чыць Іры на Ва сі леў на.

Ці пры быт ко вае «кі но на ко лах»? На па ка зе філь ма «Сля ды 
на ва дзе», пры све ча на га юбі лею бе ла рус кай мі лі цыі, за ра бі лі 
100 руб лёў. Для па раў на ння, у кі на тэ ат ры ў рай цэнт ры — 400. Ка лі 
пе ра соў нае кі но апры ёры страт нае, у «Ко ла се» — пры быт ко вае. 
У цэ лым пра кат чы кі пра цу юць, як ка жуць, «па ну лях». Маг лі б, 
вя до ма, і з пры быт кам. Але па каз кі но — са цы яль ная па слу га. 
Та му цэ ны па вы ша юц ца вель мі рэд ка.

Па збо рах ад про да жу бі ле таў та ла чын скія «кі нош ні кі» — най-
леп шыя ў воб лас ці ся род тых, хто пра цуе ў пра він цыі.

Што па да ба ец ца гля дзець лю дзям у глы бін цы? Аказ ва ец-
ца, тое, што і ў буй ных га ра дах. Лю бяць ка ме дыі і фан тас ты ку. 
А сур' ёз нае кі но гля дзець не хо чуць.

Да рэ чы, у фае «Ко ла са» ёсць за ла для за клю чэн ня шлю-
баў. Та кім чы нам, сот ні жы ха роў ра ё на ўжо рас пі са лі ся ў гэ тым 
мес цы.

Ту тэй шыя, зра зу ме ла, ра ды, што ў іх ёсць доб ры кі на тэ атр. 
На сель ніц тва ў рай цэнт ры ка ля 9,5 ты ся чы ча ла век. «Ко лас» для 
іх і вяс коў цаў стаў су час ным «ача гом» куль ту ры. Тут пра вод зяц ца 
і фес ты ва лі, агля ды, кон кур сы. У кі на тэ ат ры ўсё не горш, чым у 
буй ных га ра дах і на ват у ста лі цы кра і ны.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ. pukshanskі@zvіazda.by 

Та ла чын — Ві цебск.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

 на 1 апреля 2017 г.
ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи Символ 2017 год 2016 год

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 275 489 300 456

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102 860 643

4 Средства в Национальном банке 1103 564 372 818 964

5 Средства в банках 1104 1 295 422 3 030 172

6 Ценные бумаги 1105 6 607 773 7 334 056

7 Кредиты клиентам 1106 15 533 956 15 722 193

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 149 084 149 084

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 421 839 427 626

11
Имущество, предназначенное 
для продажи

1110 3 593 781

12 Отложенные налоговые активы 1111 835 835

13 Прочие активы 1112 75 902 66 003

14 ИТОГО активы 11 24 929 125 27 850 813

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 192 784 365 171

17 Средства банков 1202 3 118 891 4 602 157

18 Средства клиентов 1203 15 856 085 17 115 464

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 1 896 172 1 923 281

20
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

21 Отложенные налоговые обязательства 1206 929 929

22 Прочие обязательства 1207 238 809 246 916

23 ВСЕГО обязательства 120 21 303 670 24 253 918

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 2 669 093 2 669 093

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 258 302 227 343

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 193 524 193 698

29 Накопленная прибыль 1215 504 536 506 761

30 ВСЕГО собственный капитал 121 3 625 455 3 596 895

31
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 24 929 125 27 850 813

ОТЧЕТ  О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 апреля 2017 года
ОАО «Акционерный Сберегательный банк  «Беларусбанк»

( в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 2017 год 2016 год

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 588 138 767 546

2 Процентные расходы 2012 290 497 504 172

3 Чистые процентные доходы 201 297 641 263 374

4 Комиссионные доходы 2021 69 731 60 981

5 Комиссионные расходы 2022 24 496 25 339

6 Чистые комиссионные доходы 202 45 235 35 642

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 72 196

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 936 (789)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 17 520 29 528

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 - 4 738

11 Чистые отчисления в резервы 207 164 118 175 632

12 Прочие доходы 208 10 301 16 949

13 Операционные расходы 209 160 520 145 480

14 Прочие расходы 210 13 445 14 310

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 33 622 14 216

16 Налог на прибыль 212 4 888 8 381

 17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 28 734 5 835

Председатель Правления                                                     В.М. Ананич

Главный бухгалтер                                                                И.П. Лысоковская

Подробности по телефону 147, на корпоративном сайте 
www.belarusbank.by и в отделениях «Беларусбанка»

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Лицензия на осуществление банковской деятельности №1 от 24.05.2013, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь. УНП 100325912. 

ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
220089, г. Минск, пр-т Дзержинского, 18

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

Эк скур са во ды клі чуць
У най блі жэй шыя дні мож на бяс плат на азна ё міц ца з ці ка він ка мі 
род ных мяс цін

Абі ту ры ент-2017Абі ту ры ент-2017  ��

Тэр мі ны 
пры ём най 

кам па ніі ў ССНУ
Мі ніс тэр ства аду ка цыі агу чы ла тэр мі ны пры ём-
най кам па ніі для ах вот ных атры маць ся рэд нюю 
спе цы яль ную аду ка цыю.

Пры ём да ку мен таў у абі ту ры ен таў, якія па сту па юць 
на асно ве ба за вай аду ка цыі (пас ля 9 кла са), бу дзе вес-
ці ся з 20 лі пе ня па 3 жніў ня. На плат най асно ве — па 
14 жніў ня. Але абі ту ры ен ты, якім трэ ба зда ваць ус туп-
ныя эк за ме ны па сва ёй спе цы яль нас ці не па срэд на ва 
ўста но ве аду ка цыі, не за леж на ад фор мы на ву чан ня 
(бюд жэт ная ці плат ная) па він ны па даць свае да ку мен-
ты да 3 жніў ня.

Ус туп ныя вы пра ба ван ні прой дуць з 4 па 8 жніў-
ня. Апош ні дзень за лі чэн ня на бюд жэт ныя мес цы — 
10 жніў ня, на плат ныя — 16 жніў ня.

Абі ту ры ен таў, якія па сту па юць на асно ве агуль-
най ся рэд няй аду ка цыі, ча ка юць у пры ём ных ка мі сі ях 
з 20 лі пе ня па 9 жніў ня, ка лі яны прэ тэн ду юць на 
бюд жэт, і па 16 жніў ня — ка лі жа да юць атрым лі ваць 
ся рэд нюю спе цы яль ную аду ка цыю на плат най асно-
ве. Але зноў-та кі, ка лі па рад кам пры ёму для тых, хто 
па сту пае, пра ду гле джа ны ўступ ныя вы пра ба ван ні ва 
ўста но ве аду ка цыі, то ўсе абі ту ры ен ты (і «бюд жэт-
ні кі», і «плат ні кі») па да юць да ку мен ты да 9 жніў ня. 
З 10 па 12 жніў ня яны зда юць эк за ме ны. За лі чэн не 
на бюд жэт ныя мес цы — па 14 жніў ня, на плат ныя — 
па 17 жніў ня.

Пры ём да ку мен таў ад за меж ных гра ма дзян і асоб 
без гра ма дзян ства за кошт срод каў бюд жэ ту або на 
плат най асно ве ў ад па вед нас ці з між на род ны мі да-
га во ра мі Рэс пуб лі кі Бе ла русь — па 3 жніў ня. І да 
15 каст рыч ні ка ў пры ём ных ка мі сі ях ча ка юць за меж ных 
гра ма дзян, якія бу дуць на ву чац ца на плат най асно ве па 
вы ні ках гу тар кі, што ўста наў лі вае ўзро вень ва ло дан ня 
імі мо вай, на якой вя дзец ца аду ка цый ны пра цэс.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу
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Без эк за ме наў 
за пра ша юц ца...

Мі ніс тэр ства аду ка цыі ўста на ві ла пе ра лік най больш за-
па тра ба ва ных эка но мі кай спе цы яль нас цяў, пры па ступ-
лен ні на якія асоб ныя ка тэ го рыі абі ту ры ен таў за ліч ва-
юц ца ва ўста но вы вы шэй шай аду ка цыі без іс пы таў.

У яго ўвай шлі 29 спе цы яль нас цяў. Ся род іх «тэх ніч ная 
пра ца і прад пры маль ніц тва», «тэх ніч ная пра ца і тэх ніч ная 
твор часць», «пра фе сій нае на ву чан не» (па кі рун ках), «хі міч ная 
тэх на ло гія пе ра пра цоў кі драў ні ны», «вы твор часць тэкс тыль-
ных вы ра баў» , «аб ста ля ван не і тэх на ло гіі вы со ка эфек тыў ных 
пра цэ саў апра цоў кі ма тэ ры я лаў», «ма шы ны і аб ста ля ван не 
ляс но га комп лек су», «ме та лур гіч ная вы твор часць і ма тэ ры я-
ла ап ра цоў ка», «аг ра на мія», «заа тэх нія», «ве тэ ры нар ная ме-
ды цы на», «ляс ная гас па дар ка», «ле са ін жы нер ная спра ва», 
«пра мыс ло вае ры ба вод ства», «ме лі я ра цыя і вод ная гас па дар-
ка», «тэх на ло гія элект ра хі міч ных вы твор час цяў», «кан стру я-
ван не і тэх на ло гіі швей ных вы ра баў» і не ка то рыя ін шыя.

На гэ тыя спе цы яль нас ці без эк за ме наў ма юць пра ва па-
сту паць за ла тыя і ся рэб ра ныя ме да ліс ты, а так са ма абі ту ры-
ен ты, у якіх ёсць дып лом аб за кан чэн ні пра фе сій на-тэх ніч най 
ці ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі з ад зна кай.

Без ус туп ных іс пы таў на най больш за па тра ба ва ныя эка-
но мі кай спе цы яль нас ці за ліч ва юц ца так са ма пе ра мож цы 
між на род ных і рэс пуб лі кан скіх алім пі яд па вучэбных прад-
метах (там, дзе гэты прадмет вызначаны другім прадметам 
профільных выпрабаванняў) і пе ра мож цы (ула даль ні кі дып-
ло маў І, ІІ, ІІІ сту пе ні) трэ ця га эта пу рэс пуб лі кан скіх алім пі яд 
(аб лас ных і мінск ага га рад ско га) па ву чэб ных прад ме тах.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

� У тэ му
Ге не раль ны ды рэк тар уні тар на га прад пры ем ства «Кі на-

ві дэа пра кат» Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Сяр гей БА ГА ЧОЎ 
па ве да міў, што ў воб лас ці пра цу юць 10 кі на тэ ат раў. Па ло-
ва — з 3D. За I квар тал бя гу ча га го да кі но па гля дзе лі ка ля 
119 ты сяч ча ла век. Ле тась кі на пра кат чы кі пра да лі больш 
за 504,8 ты ся чы бі ле таў.


