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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.51 20.26 14.35
Вi цебск — 5.37 20.19 14.42
Ма гi лёў — 5.41 20.16 14.35
Го мель — 5.42 20.08 14.26
Гродна — 6.07 20.40 14.33
Брэст    — 6.12 20.36 14.24

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Максіма, Рыгора, 
Фёдара, Якава. 
К. Ілоны, Войцэха, Юрыя.

Месяц
Апошняя квадра 22 красавіка. 
Месяц у сузор’і Казярога. 
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Су свет ны дзень кні гі і аў тар ска га пра ва. Аб ве шча ны на 28-й 
се сіі Ге не раль най кан фе рэн цыі ЮНЕС КА 15 ліс та па да 1995 го да ў 
па мяць трох ге ні яў су свет най лі та ра ту ры У. Шэкс пі ра (1564-1616), 
М. Сер ван тэ са (1547-1616) і Ін кі Гар сі ла са дэ ла Ве гі (1539-1616).

1564 год — на ра дзіў ся Уіль ям Шэкс пір, анг лій скі дра ма тург. 
Ра мэа і Джуль е та, Гам лет, ка роль Лір, Атэ ла — іх дум кі 

і ўчын кі вя до мыя ўся му све ту. Як ні дзіў на, але пра дра ма тур га, які 
ства рыў гэ тыя пер са на жы, нам амаль ні чо га не вя до ма. П'е сы Уіль я-
ма Шэкс пі ра з муд ра ге ліс ты мі сю жэ та мі і не за быў ны мі пер са на жа мі 
здзіў ля юць глы бі нёй і шы ры нёй ча ла ве чых па чуц цяў. Сцэ ніч ныя тво ры 
анг лій ска га дра ма тур га і сён ня не схо дзяць з тэ ат раль ных пад мост каў 
све ту. Гэ ты ге ні яль ны ча ла век злу чаў у са бе вя лі ка га дра ма тур га, паэ-
та, ак цё ра і ар га ні за та ра тэ ат раль най спра вы. Шэкс пір на пі саў амаль 
со рак тра ге дый, ка ме дый, гіс та рыч ных п'ес. У гэ тай скарб ні цы ве даў, 
пад руч ні ку жыц ця кож нае па ка лен не 
зна хо дзіць свой скры ты змест.

1917 год — у Мін ску спек так ля-
мі «Паў лін ка» Я. Ку па лы і 

«У зі мо вы ве чар» Э. Ажэш кі ў бу дын ку 
Мінск ага га рад ско га тэ ат ра ад кры ла ся 
Пер шае та ва рыст ва бе ла рус кай дра мы 
і ка ме дыі, за сна ва нае Ф. Жда но ві чам. 
Ка лек тыў раз ві ваў ся на пра фе сій най 

асно ве і ў сва ёй дзей нас ці апі раў ся на на род ныя тра ды цыі Пер шай бе-
ла рус кай тру пы Іг на та Буй ніц ка га. У скла дзе та ва рыст ва бы лі ўдзель ні кі 
ама тар скіх гурт коў, хор пад кі раў ніц твам У. Тэ раў ска га, тан ца валь ная 
гру па Ч. Ра дзе ві ча, ар кестр на род ных ін стру мен таў Д. За ха ра. Ста ві ла-
ся ў асноў ным бе ла рус кая дра ма тур гія. У рэ пер ту а ры бы лі «Паў лін ка», 
«Рас кі да нае гняз до» Я. Ку па лы, «Мод ны шлях цюк» К. Ка ган ца, «Пін-
ская шлях та» В. Ду ні на-Мар цін ке ві ча і ін шыя. У дра ма тыч най сек цыі 
іг ра лі: П. Мя дзёл ка, У. Га лу бок, Г. Гры го ніс, А. Іль ін скі, Л. Ржэц кая, 
С. Ста ню та і ін шыя ак цё ры. Та ва рыст ва пра во дзі ла куль тур на-асвет-
ніц кую ра бо ту, ады гра ла важ ную ро лю ў ста наў лен ні бе ла рус ка га тэ ат-
раль на га мас тац тва. На яго асно ве ство ра ны Бе ла рус кі са вец кі тэ атр, 
Мін скае та ва рыст ва ра бот ні каў мас тац тваў. У 1920 го дзе мно гія ак цё ры 
на ча ле з Ф. Жда но ві чам увай шлі ў склад Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
тэ ат ра (ця пер На цы я наль ны ака дэ міч ны тэ атр імя Я. Ку па лы).

1985 год — ад быў ся Пле нум ЦК КПСС, які ўзяў курс на «па ска-
рэн не эка на міч на га раз віц ця» ў Са вец кім Са ю зе. Па ча так 

«пе ра бу до вы».

Анд рэй ВО ЛЯН, фі ло саф, ідэ о лаг Рэ фар ма цыі:

«Шмат хто, па пус ка ю чы сва ім жа дан ням, не вы трым лі-
вае ўмер ка ва нас ці, якой па тра буе пры ро да. І та ды аса ло-
да, пры зна ча ная на ўма ца ван не це ла, ня се яму гі бель».
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На па нэ лі кі ра ван ня праль най ма-
шы ны па ві нен быць рэ жым «Я не раз-
бі ра ю ся ва ўсім гэ тым глуп стве, прос та 
па мыць мне джын сы». 

Жон ка — му жу:
— Не еш чып сы — гэ та шкод на!
— Ні чо га, да ра гая, у мя не на шкод нае 

іму ні тэт: з та бой жы ву ўжо 30 га доў.

Яны бес пе-
ра пын на шу-
ка юць сфе ру 
вы ка ры стан-
ня сва іх шмат-
лі кіх та лен таў 
і су па кой ва-
юц ца толь кі 
та ды, ка лі зна-

хо дзяць пры ту лак пад кі раў ніц-
твам ма гут най ар га ні за цыі, та му 
ся род іх ня рэд кія шлю бы па раз-
лі ку. На ро джа ныя ў гэ ты дзень 
не зна хо дзяць за да валь нен ня ў 
ад асоб ле ным жыц ці — ім аба-
вяз ко ва па трэб на пра сто ра. 
Яны вель мі за ле жаць ад доб рай 
во лі і да ве ру ін шых і шчас лі выя, 
ка лі ім уда ец ца пры свя ціць сваё 
жыц цё ад ной чы абра най спра-
ве. Яны ва ло да юць вы ключ най 
пра нік нё нас цю, ад роз ні ва юц ца 
глы бо кім ра зу мен нем ча ла ве ка 
і ма ты ваў яго ўчын каў, ад нак ім 
не аб ход на пра явіць муд расць 
у ажыц цяў лен ні свай го ўплы ву 
на ін шых.

На рэш це зу бы 
ўстаў лю!

У го ра дзе на Дняп ры рус кі 
кла сік быў двой чы: у 1820 
го дзе, ка лі ехаў у ссыл ку на 
поў дзень, і праз 4 га ды, ка-
лі вяр таў ся на зад. Яго шлях 
пра хо дзіў па Но ва-Чар ні гаў-
скай ву лі цы, якая ў са вец кія 
га ды бы ла пе рай ме на ва на ў 
Пуш кін скі пра спект. Тут ка ля 
кі на тэ ат ра «Кос мас» раз бі ты 
не вя лі кі сквер і ўста ноў ле ны 
пом нік у го нар паэ та. Ме на ві-
та ў гэ тым скве ры школь ні кі 
і ад шу ка лі ста ра жыт ны дуб. 
Дру гі зна хо дзіц ца з ін ша га 
бо ку кі на тэ ат ра.

Ці ка ва, што ў ся рэ дзі не 90-х 
га доў мі ну ла га ста год дзя два ма-
гі лёў скія ду бы, уз рост якіх не менш 
за 800 га доў, атры ма лі ста тус мяс-
цо вых пом ні каў пры ро ды. Адзін з 
іх рас це на ву лі цы Мян жын ска-
га, дру гі — на Пля ха на ва. А вось 
«пуш кін скія» ду бы ра ней не бы лі 
ўлі ча ны. І ка лі б не «дзі ця чы ін та-
рэс», на ўрад ці хто да ве даў ся б 
пра іх не звы чай ную бія гра фію.

Ідэя за няц ца вы ву чэн нем ма-
гі лёў скіх ду боў на ле жыць вуч ням 
3 «В» кла са ма гі лёў скай шко лы 
№ 34 На сці Лаў ро вай і Баг да ну 
Ба ла бу. Ка лі яны ра зам з баць-
ка мі па бы ва лі ў Бе ла веж скай 
пу шчы, бы лі вель мі ўра жа ны, 
уба чыў шы тыя ду бы-во ла ты, якія 
там рас туць. Дум ка, ці ёсць у Ма-
гі лё ве та кія, не да ва ла спа кою. 
Пад кі раў ніц твам сва ёй на стаў ні-
цы Воль гі Пят ро вай і з да па мо гай 

уся го кла са яны не каль кі ме ся цаў 
шу ка лі ка рыс ную ін фар ма цыю і 
абы хо дзі лі ву лі цы го ра да ў по шу-
ках гэ тых дрэў. У спіс тра пі лі 48 
ду боў, уз рост 45 з якіх скла дае ад 
100 да 300 і больш га доў.

Да ве дац ца пра пры клад ныя да-
ты іх на ра джэн ня дзе цям да па маг лі 
су пра цоў ні кі ін спек цыі пры род ных 
рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя. Яны па дзя лі лі ся з імі 
спе цы яль най фор му лай, згод на з 
якой трэ ба па мно жыць акруж насць 
дрэ ва на ка э фі цы ент 0,8.

Баг дан Ба ла ба ра зам з баць-
ка мі пе ра ме раў не адзін дуб. На-
прык лад, каб вы зна чыць «та лію» 
«пуш кін скіх» во ла таў, ім на ват не 
ха пі ла трох мет ро вай ру лет кі. «Ка-
лі мы ўсё пе ра мно жы лі і атры ма лі 
вы нік, вель мі здзі ві лі ся, — па дзя-
ліў ся ўра жан ня мі Баг дан. — Вы-
свет лі ла ся, што ад на му з іх 320 
га доў, а дру го му — ён як раз по-
бач з пом ні кам — 230».

Яшчэ да рэ ва лю цыі ў гэ тым 
ста ра жыт ным мес цы Ма гі лё ва, 
якое на сі ла наз ву Лу па лаў скае 
прад мес це, зда рыў ся вя лі кі па-
жар. Гіс то ры кі свед чаць, што цэ-
лы мі за ста лі ся толь кі тры ха ты і 

не каль кі дрэў. Зда ец ца, што за ха-
ва лі ся ме на ві та гэ тыя ду бы.

Ма ці Баг да на Тац ця на Крас-
ніц кая пры зна ла ся, што ёй вель-
мі ці ка ва бы ло да па ма гаць сы ну. 
Але ўсё скла ла ся не так прос та, 
як зда ва ла ся спа чат ку. Ад ра сы 
«пра піс кі» дрэў, якія пад ка за лі ў 
«Ма гі лёў зе лян бу дзе», не заў сё ды 
ад па вя да лі рэ ча іс нас ці. А ўліч ва-
ю чы, што по шу кі вя лі ся амаль у 
па чат ку зі мы, ка лі ліс це апа ла, 
шмат сіл і ча су прос та мар на ва ла-
ся. Але ж ка лі зна хо дзі лі тое, што 
трэ ба, ра дас ці не бы ло кан ца.

— Больш за ўсё ду боў — 40 
штук — мы ад шу ка лі ў Каст рыч-
ніц кім ра ё не. Ас тат нія рас туць у 
Ле нін скім, — удак лад ні ла ліч бы 
На сця Лаў ро ва.

На жаль, гэ тым вы са ка род ным 
дрэ вам час та не шан ца ва ла: іх не 
шка да ва лі па жа ры, ма лан кі, вой-
ны, іх зні шча лі лю дзі пад час бу даў-
ніц тва. Школь ні кі да ве да лі ся пра 
тое, што яшчэ ня даў на ў ра ё не ву-
лі цы Пер ша май скай по бач са ста-
рым бу дын кам ста яў дуб, які, не 
вы клю ча на, быў па са джа ны са мой 
рус кай ім пе ра тры цай Ка ця ры най 
ІІ у 1780 го дзе. Але знес лі дом, а 
ўслед за ім — і дрэ ва.

Тое, што зай мац ца по шу ка мі 
бы ло ці ка ва не толь кі аў та рам 
пра ек та, але і ўсім ас тат нім, — 
ві да воч на. А яшчэ ду бы на тхні лі 
дзя цей на по шу кі ка зак і пад ан-
няў. На сця рас ка за ла су мную 
гіс то рыю пра прын цэ су і па сту ха, 
якія па ка ха лі ад но ад на го. Яны 

збег лі ра зам, але ка роль за га даў 
іх знай сці і за біць. На тым мес цы 
по тым вы рас лі дуб і са сна, якія 
пе ра пля лі ся ў ту гую ка су.

Тац ця на Ва лер' еў на Крас ніц-
кая пры зна ла ся, што пас ля та кой 
ка рыс най да след чай ра бо ты яны 
з сы нам па са дзі лі ў два ры жа лу ды 
ду ба — у над зеі, што яны пра рас-
туць. Ха це ла ся, каб яны так са ма 
пе рад алі вест ку на шчад кам.

Дзе ці спа дзя юц ца, што іх пра ца 
на тхніць мяс цо выя ўла ды на не аб-
ход насць пра вес ці ў Ма гі лё ве ін-
вен та ры за цыю ду боў, каб больш 
не зні шчаць іх бяз дум на. Тым 
больш, што ця пер Год гас цін нас ці, 
а ста ра жыт ныя дрэ вы мо гуць быць 
ці ка вы мі па тэн цы яль на му ту рыс ту. 
У шко ле на ват ства ры лі ін тэр нэт-
кар ту, на якой па зна чы лі най больш 
ста рыя ду бы. Ся род іх ёсць та кія, 
што па мя та юць швед ска га ка ра ля 
Кар ла ХІІ, рус ка га ца ра Пят ра І і 
ін шых гіс та рыч ных асоб. Не ка то-
рыя з іх жы вуць аж но з ча соў Рэ чы 
Па спа лі тай і з'яў ля юц ца свед ка мі 
ўва хо ду Ма гі лё ва ў склад Ра сій-
скай ім пе рыі. Ка лі пры слу хац ца да 
ша па цен ня іх ліс ця, мож на па чуць 
вель мі ці ка выя гіс то рыі.

Хо чац ца ду маць што ад крыц-
цё, якое да ты чыц ца «пуш кін скіх» 
ду боў, не за ста нец ца без ува гі. 
Доб ра бы ло б ства рыць там неш-
та на кшталт ка зач на га Лу ка мор'я. 
З ру сал кай і ін шы мі зга да ны мі ў 
паэ ме пер са на жа мі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.
Фо та аў та ра

Не звы чай нае по бачНе звы чай нае по бач  ��

«Пуш кін скія» ду бы ра ней 
не бы лі ўлі ча ны. 
І ка лі б не «дзі ця чы ін та рэс», 
на ўрад ці хто да ве даў ся 
б пра іх не звы чай ную бія гра фію.

Ля Лу ка мор'я дуб зя лё ны...Ля Лу ка мор'я дуб зя лё ны...
Ма гі лёў скія школь ні кі знай шлі ў аб лас ным цэнт ры дрэ вы, якія «ба чы лі» Аляк санд ра Сяр ге е ві ча Пуш кі наМа гі лёў скія школь ні кі знай шлі ў аб лас ным цэнт ры дрэ вы, якія «ба чы лі» Аляк санд ра Сяр ге е ві ча Пуш кі на

Воль га ПЯТ РО ВА і юныя да след чы кі пад лі чы лі: дуб на зад нім пла не «ба чыў» Пуш кі на.

Стань це блі жэй да род най пры ро ды! 
З та кім за клі кам мы звяр та лі ся да вас, 
па ва жа ныя чы та чы, у па чат ку са ка ві ка. 
Без умоў на, ме ла ся на ўва зе тое, каб вам 
прый шоў ся да спа до бы но вы пра ект Вы-
да вец ка га до ма «Звяз да» — глян ца вы, з 
шы коў ны мі фо та здым ка мі, ілюст ра ва ны 
ча со піс «Род ная пры ро да». Мож на бяс-
кон ца доў га лю ба вац ца яр кі мі ста рон ка-
мі вы дан ня, за чыт вац ца ці ка вы мі фак-
та мі з жыц ця на ва коль на га ася род дзя, 
спаз на ваць дзіў ны свет фло ры і фаў ны 
бе ла рус кай зям лі.

Акра мя та го, мы пра да ста ві лі чы та чам яшчэ 
ад ну ўні каль ную маг чы масць: пра па на ва лі пад-
піс чы кам вы дан ня на ІІ квар тал пры няць удзел 
у ро зыг ры шы пры за. Та кім чы нам, у кож на га 
з'я ві ла ся маг чы масць яшчэ больш на блі зіц ца 
да лю бі мых мяс цін і з да па мо гай фо та апа ра та 
— ме на ві та ён быў вы зна ча ны ў якас ці пры за 
— за свед чыць усе са мыя за хап ляль ныя мо-
ман ты ед нас ці з пры ро дай.

Ця пер на стаў той ура чыс ты мо мант, ка лі 
вя до мы ім ёны чы та чоў, якія пра яві лі сваю ак-
тыў насць у час пад піс ной кам па ніі і пра цяг ну-
лі або рас па ча лі сваё сяб роў ства з «Род най 
пры ро дай». Пе рад па чат кам ро зыг ры шу ўсе карт кі 
ўдзель ні каў бы лі зме шча ны ў пры го жую шкля ную 
ва зу, пе ра мя ша ны. За ста ло ся ра зы граць прыз.

Якім чы нам? Ад каз знай шоў ся сам са бою: 
не бу дзем ады хо дзіць ад тра ды цый «Род най 
пры ро ды» і пра па ну ем вы ка наць гэ ту га на ро-
вую мі сію ад на му з най больш год ных на шых 
бра тоў мен шых.

За раз у Мін ску гаст ра люе Кіс ла вод скі цырк. 
Бы ло вы ра ша на звяр нуц ца да па слуг яго ар тыс-
таў. Вы цяг нуць за па вет ную па пер ку «па га дзі ла ся» 
мал пач ка Жан на, дак лад ней, спяр ша ўсю іні цы я ты-
ву на ся бе ўзяў яе ўла даль нік — на род ны ар тыст 
Ра сіі То фік Гу сей на віч Ахун даў, які па чаў на строй-
ваць Жа нну на вы ка нан не но ва га для яе за дан ня. 
Жан на вя ла ся бе да стат ко ва пры стой на, хоць і 
кар це ла ёй га рэз лі ва па ска каць.

«Ма ёй вы ха ван цы амаль сем га доў, — зна ё міў 
з зор кай арэ ны То фік Гу сей на віч. — Яе ежа ма ла 
чым ад роз ні ва ец ца ад та го, што ўжы вае ча ла век. 
Мал па за над та лю біць цу кер кі. Спра буе шу каць іх 
на ват у кі шэ нях».

Вя сё лы на строй Жан ны пе ра даў ся і ўсім чле-
нам ка мі сіі. Мал пач ка з за да валь нен нем вы ка на ла 
пра цэ ду ру: да ста ла па пер ку з проз ві шчам шчас-

ліў чы ка. Па ўсім бы ло ві даць, ёй па да ба ла ся быць 
у цэнт ры ўва гі. Не каль кі хві лін яна, як са праўд ная 
ма дэль, па зі ра ва ла пе рад фо та ка ме рай на ша га 
ка рэс пан дэн та. За што атры ма ла ўзна га ро ду — 
цу кер ку, якую ўмо мант стру шчы ла.

Та кім чы нам, ста ла вя до ма імя пе ра мож цы. 
Ёю ста ла На тал ля Эду ар даў на Ма лей з в. За рэч-
ча Ла гой ска га ра ё на Мін скай воб лас ці.

Він шу ем ша ноў ную На тал лю Эду ар даў ну і 
спа дзя ём ся, што на ста рон ках «Род най пры-
ро ды» з'я вяц ца і яе фо та ра бо ты.

Ар га ні за та рам рэ клам най гуль ні «Пад пі шы ся 
на «Род ную пры ро ду» з'яў ля ец ца рэ дак цый на-
вы да вец кая ўста но ва «Вы да вец кі дом «Звяз да» 
(УНП 100155376), раз ме шча ная па ад ра се: 222013, 
г. Мінск, вул. Б. Хмяль ніц ка га, 10 А.

Рэ клам ная гуль ня «Пад пі шы ся на «Род ную 
пры ро ду» за рэ гіст ра ва на Мі ніс тэр ствам ганд лю 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 28.02.2014 г. (па свед чан не 
№ 2313) і пра во дзіц ца на тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь з 7 са ка ві ка па 30 чэр ве ня 2014 го да 
ўключ на ся род пад піс чы каў часопіса «Род ная пры-
ро да».

Тэ ле фон для да ве дак па пы тан нях пра вя-
дзен ня рэ клам най гуль ні і атры ман ня пры зоў 
8(017) 287 18 38.

ФО ТА АПА РАТ ЗНАЙ ШОЎ 
СВАЙ ГО ГАС ПА ДА РА
Як і на ле жыць тэ ма ты цы ча со пі са 
«Род ная пры ро да», з да па мо гай 
прад стаў ні ка жы вёль на га све ту
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Зда ва ла ся б, гэ та су мяс ціць 
скла да на: на столь кі пер шае 
па сут нас ці сва ёй не за леж ная 
і са ма стой ная з'я ва. Але ж мы 
ў Бе ла ру сі, дзе ня ма ні чо га 
не маг чы ма га... Між ін шым, 
на ват тра ды цыя: мас тац кі 
аван гард па чат ку ХХ ста год-
дзя ў нас пры ві ваў ся так са ма 
не без удзе лу пэў ных улад-
ных асоб, пры спры ян ні якіх 
у бе ла рус кім Ві цеб ску з'я ві-
ла ся мас тац кае ву чы лі шча з 
рэ ва лю цый ны мі на той час 
мас тац кі мі по гля да мі (дзя ку-
ю чы Ша га лу ды Ма ле ві чу).

Прай шло сто га доў. У па чат ку 
ХХІ ста год дзя ёсць на го да па ка-
заць све ту тое, дзе мы бы лі (ці 
ёсць?) у аван гар дзе. Гэ та зна чыць, 
на пе ра дзе. Праў да, вось тут га вор-
ка не пра спа бор ніц тва, хоць на 
фо не спар тыў ных ха кей ных ба та-
лій мас тац кі кан тэкст на бы вае да-
дат ко вы сэнс. Тут мы не спа бор ні-
ча ем, але агля да ем най перш са мі, 
што ма ем, і па каз ва ем ін шым.

Ад крыц цё буй но га пра ек та, які 
пла на ваў ся доў га тэр мі но вым (дзе ля 

та го, каб за спець час га ра чых спар-
тыў ных спа бор ніц тваў), пры цяг ну ла 
ўва гу са мых роз ных асоб: ад твор цаў 
да прад стаў ні коў дзяр жа вы. Ад ным 
з пер шых за ці каў ле ных на вед валь-
ні каў стаў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра 
Бе ла ру сі Ана толь То зік, які на ад-
крыц ці па жа даў гле да чам пры ем ных 
ура жан няў, а аў та рам — шчас лі ва-
га твор ча га лё су. І сам па глы біў ся 
ў мас тац тва, піль на ўгля да ю чы ся ў 
тво ры, зна ё мя чы ся з аў та ра мі аса-
біс та, ка лі гэ та бы ло маг чы ма, ці з 
прад стаў лен ня ды рэк та ра Му зея 
су час на га вы яў лен ча га мас тац тва 
На тал лі Ша ран го віч (ад ной з ар га ні-
за та раў пра ек та). Са праў ды, экс па-
зі цыя та кая вя лі кая, што агля даць 
яе доб ра са свое асаб лі вым эк скур-
са во дам ці су пра ва джэн нем. Што, 
да рэ чы, пра ду гле джа на: ка ля кож-
на га тво ра ці асоб на га пра ек та ёсць 
тлу ма чэн не — што гэ та і пра што, 
дзе ля ча го і хто аў тар. Але на ўвесь 
час пра цы экс па зі цыі тут бу дуць ад-
бы вац ца лек цыі мас тацт ва знаў цаў 
— каб лепш ра зу мець мас тац кія сты-
лі і су час ныя тэн дэн цыі.

— Вы ста ва ста не пры кмет най з'я-

вай у на цы я наль най куль ту ры. Яна 
ўвой дзе ў гіс то рыю як част ка куль-
тур най пра гра мы чэм пі я на ту све ту 
па ха кеі, — ад зна чыў Ана толь ТО-
ЗІК. — Су час нае бе ла рус кае аван-
гард нае мас тац тва вар тае та го, каб 
раз ві вац ца ў кан тэкс це су свет на га.

— Тое, што сто га доў та му па ча-
ло ся як аван гард, сён ня ўжо з'яў ля-
ец ца кла сі кай, — удак лад ніў у сва ім 
зва ро це мі ністр куль ту ры Бе ла ру-
сі Ба рыс СВЯТ ЛОЎ. — Та му праз 
га ды пра ця пе раш ніх ма ла дых мас-
та коў бу дуць га ва рыць як пра кла сі-
каў па чат ку ХХІ ста год дзя.

Пра ект «Avant-gARTe. Ад квад-
ра та да аб' ек та» па дзе ле ны на тры 
част кі. Па чаць зна ё міц ца з су час-
ным бе ла рус кім мас тац твам мож на 
з вя лі кай экс па зі цыі, якая ад кры ла ся 
ў Вы ста вач ным цэнт ры «Бел экс па» 
(пра спект Пе ра мож цаў, 14) і аб' яд-
на ла твор цаў роз ных па ка лен няў, 
мас тац кіх кі рун каў, школ. У аў то-
рак да лу чы ла ся вы ста ва ў Му зеі 
су час на га вы яў лен ча га мас тац тва. 
У се ра ду стар туе пра ект «Мас так і 
го рад» на пло шчы Яку ба Ко ла са.

Ла ры са ЦІ МО ШЫК.

Вер ні са жыВер ні са жы  �� МАС ТАЦ КІ АВАН ГАРД 
І ДЗЯР ЖАЎ НЫ ІН ТА РЭСАд чуць Бе ла русь: праз пра ект 

«Avant-gARTe. Ад квад ра та да аб' ек та»

«Франсабанк» Открытое акционерное общество

Республика Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 95А

тел.: (017) 389 36 36, факс: (017) 389 36 37

office@fransabank.by www.fransabank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 апреля 2014 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.04.2014 01.04.2013

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101 84 460,6 59 261,8 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 38,8  - 

4 Средства в Национальном банке 1103 154 389,2 135 857,1 

5 Средства в банках 1104 13 336,6 33 001,4 

6 Ценные бумаги 1105 33 375,4 104 387,1 

7 Кредиты клиентам 1106 476 883,7 260 074,4 

8 Производные финансовые активы 1107  -  - 

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108 0,8 0,8 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 172 886,9 141 413,4 

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110  -  - 

12 Прочие активы 1111 3 203,8 10 470,3 

13 ИТОГО активы 11 938 575,8 744 466,3 

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
15 Средства Национального банка 1201 39 736,2 39 095,0 

16 Средства банков 1202 320 810,5 214 913,7 

17 Средства клиентов 1203 244 063,7 189 571,2 

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204 1 048,3 10 608,6 

19
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  - 

20 Прочие обязательства 1206 18 648,8 18 619,3 

21 ВСЕГО обязательства 120 624 307,5 472 807,8 

22 КАПИТАЛ 
23 Уставный фонд 1211 113 704,4 113 704,4 

24 Эмиссионный доход 1212  -  - 

25 Резервный фонд 1213 6 994,3 5 685,2 

26 Фонд переоценки статей баланса 1214 117 987,0 91 938,0 

27 Накопленная прибыль 1215 75 582,6 60 330,9 

28 ВСЕГО капитал 121 314 268,3 271 658,5 

29 ИТОГО обязательства и капитал 12 938 575,8 744 466,3 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ 
на 1 апреля 2014 г.

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ 01.04.2014 01.04.2013

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 26 469,7 17 994,9 

2 Процентные расходы 2012 11 284,6 7 095,8 

3 Чистые процентные доходы 201 15 185,1 10 899,1 

4 Комиссионные доходы 2021 5 825,2 3 722,3 

5 Комиссионные расходы 2022 604,5 563,3 

6 Чистые комиссионные доходы 202 5 220,7 3 159,0 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203 1,1  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (63,6) 17,8 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 7 036,0 4 958,4 

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 325,4 (10,7) 

11 Чистые отчисления в резервы 207 1 731,8 813,6 

12 Прочие доходы 208 190,5 132,6 

13 Операционные расходы 209 15 918,7 12 540,7 

14 Прочие расходы 210 755,2 1 000,2 

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 9 489,5 4 801,7 

16 Налог на прибыль 212 1 764,3 509,1 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 7 725,2 4 292,6 

Заместитель Председателя Правления Игнатов А.В.

Главный бухгалтер Русакович А.Н.

Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь № 15 от 26.04.2013 г. УНП 100755021.

З нараджэннем 
сыночка 

віншуем нашу калегу 
Наталлю ЦІТКОВУ 
і яе мужа. Хай расце 

здаровенькім 
і разумным 

на радасць бацькам. 
Звяздоўцы.


