
24 красавіка 2014 г. 5

Наименование банка: ЗАО «ТК Банк»
www.tcbank.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 9 789,6 14 911,2 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  - 

4
Средства 
в Национальном банке 

1103 214,2 2 107,0 

5 Средства в банках 1104 480 950,8 781 580,6 

6 Ценные бумаги 1105 678 509,6 277 481,9 

7 Кредиты клиентам 1106 612 781,8 578 422,5 

8
Производные 
финансовые активы

1107 602 465,7 448 287,7 

9
Долгосрочные 
финансовые вложения 

1108  -  - 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 39 327,9 34 515,3 

11
Имущество, 
предназначенное для продажи

1110  -  - 

12 Прочие активы 1111 164 897,9 173 264,8 

13 ИТОГО активы 11 2 588 937,5 2 310 571,0 

14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

15 Средства Национального банка 1201  -  - 

16 Средства банков 1202 1 752 990,5 1 436 974,9 

17 Средства клиентов 1203 17 623,9 36 048,9 

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204  -  - 

19
Производные 
финансовые обязательства

1205  -  - 

20 Прочие обязательства 1206 30 068,9 24 770,7 

21 ВСЕГО обязательства 120 1 800 683,3 1 497 794,5 

22 КАПИТАЛ 

23 Уставный фонд 1211 616 504,9 616 504,9 

24 Эмиссионный доход 1212 167,6 167,6 

25 Резервный фонд 1213 106 608,6 105 174,7 

26
Фонд переоценки 
статей баланса

1214 17 063,9 6 706,4 

27 Накопленная прибыль 1215 47 909,2 84 222,9 

28 ВСЕГО капитал 121 788 254,2 812 776,5 

29 ИТОГО обязательства и капитал 12 2 588 937,5 2 310 571,0 

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 41 203,2 29 620,7 

2 Процентные расходы 2012 6 636,7 6 205,4 

3 Чистые процентные доходы 201 34 566,5 23 415,3 

4 Комиссионные доходы 2021 375,1 404,6 

5 Комиссионные расходы 2022 282,7 356,6 

6 Чистые комиссионные доходы 202 92,4 48,0 

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  - 

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 195,0  - 

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 1 134,6 14 407,0 

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 29 981,9 (20 418,2) 

11 Чистые отчисления в резервы 207 48 189,9 4 353,8 

12 Прочие доходы 208 2 394,7 701,0 

13 Операционные расходы 209 10 329,9 10 794,5 

14 Прочие расходы 210 3,2 1 465,6 

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 9 842,1 1 539,2 

16 Налог на прибыль 212 1 315,6  - 

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 8 526,5 1 539,2 

Председатель Правления И.С.Соловьев 

Главный бухгалтер И.Л.Бурко

01 апреля 2014 года 

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь, № 30 от 19.06.2013, 

БИК 153001333, УНП 807000163.

Открытое акционерное общество
220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 44

Уважаемые акционеры ОАО «Технобанк»!
ОАО «Технобанк» сообщает, 

что выплата дивидендов по привилегированным акциям ОАО «Технобанк» 
по итогам работы за 2013 год будет производиться в кассах ОАО «Технобанк» 

с 25 апреля 2014 года по адресу: г. Минск, ул. Кропоткина, 44.
Получить дивиденды физические лица могут ежедневно

(кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 16.00 
по предъявлению паспорта либо иного документа, удостоверяющего 

в соответствии с законодательством личность физического лица.

Выплата дивидендов, причитающихся юридическому лицу, 
производится путем перечисления денежных средств на счет юридического лица 

на основании соответствующего письменного заявления юридического лица.
Более подробную информацию о выплате дивидендов можно получить 

по телефону в ОАО «Технобанк» +375 17 237 43 80.

Лицензия Национального банка Республики Беларусь 
на осуществление банковской деятельности № 11 от 31.12.2013, УНП 100706562.

«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ.

Ска жы це, ка лі вы ў апош ні час 
ад кры ва лі кні гу? Не пра рэ цэп ты 
пры га та ван ня страў ці да вед нік, 
ка лі лепш вы са джваць на сен не 
гур коў, не пра ві лы да рож на га ру-
ху, а звы чай ную кні гу апа вя дан-
няў, вер шаў, ра ман ці эсэ?

Упэў не ны, што мно гія спаш люц-
ца на за ня тасць, стом ле насць пас ля 
ра бо ты, ад сут насць ці ка вай су час-
най лі та ра ту ры, а ма ла дыя і пра су-
ну тыя — на не су час насць дру ка ва-
на га сло ва, бо ўсё мож на ад шу каць 
у ін тэр нэ це.

Між тым, не ка лі Са вец кі Са юз, у 
якім мы жы лі двац цаць га доў та му, 
на зы ва лі са май чы та ю чай кра і най 
у све це.

Ра сій скія са цы ё ла гі пра вя лі апы-
тан не і вы свет лі лі, што амаль па ло-
ва на сель ніц тва кра і ны-су сед кі за 
апош ні час не ад кры ла ні вод най кні-
гі. Ду ма ец ца, што і ў нас ліч бы гэ тыя 
не над та роз няц ца. А вось вя до мы 
су час ны ра сій скі пісь мен нік За хар 
Пры ле пін лі чыць, што на ват та кія 
да ныя пе ра боль ша ны, што чы та юць 
кні гі пра цэн таў 7-10 на сель ніц тва. 
Ад ну з пры чын ён ба чыць у тым, што 
сён няш няе па ка лен не імк нец ца па-
ста віць ся бе на роў ных з кла сі ка мі 
і ге ні я мі, маў ляў, мы не дур ней шыя. 

А ін тэр нэт дае маг чы масць на ха міць 
лю бо му, вы клі каць яго на спрэч ку. А 
што мо жа ад ка заць на ла ян ку праз 
ін тэр нэт той жа Леў Мі ка ла е віч Талс-
той?

Мно гім сён ня зда ец ца, што мы 
жы вём у век ін фар ма цыі, ка лі на ўсё 
мож на атры маць ад каз, вар та толь кі 
«за гуг ліць» у ін тэр нэ це. З'я ві лі ся і ін-
тэр нэт-пісь мен ні кі. Ім не па трэб ны ні 
рэ дак ту ра, ні цэн зу ра, ні пры знан не 
кры ты каў. Іх пад трым лі ва юць род-
нас ныя сай ты, роз ныя фо ру мы, і ўжо 
гра фа ма ны аспрэч ва юць вар тасць 
тво раў са праўд ных та ле на ві тых пісь-
мен ні каў, ды і шмат лі кія вы даў цы ў 
па го ні за пры быт кам шчод ра да юць ім 
мес ца на кніж ных па лі цах. Ін дуст рыя 
за баў ляль нас ці ад ву чы ла ча ла ве ка 
ўспры маць скла да ны тэкст, ад чу ваць 
пры чы тан ні ра дасць, за мі ла ван не, 
го ра... І та му так зва ных пісь мен ні каў 
ста но віц ца больш, чым чы та чоў.

Мно гіх гэ та за да валь няе. Адзін та-
кі ра мес нік хва ліц ца, што ў яго кні гі 
вы хо дзяць ты ра жа мі боль шы мі, чым 
у лю бо га кла сі ка. А што яго ныя кні гі 
аду ка ва ныя чы та чы ў ру кі гі дзяц ца 
браць, яго ма ла хва люе.

Ча мусь ці пры ня та сён ня лі чыць, 
што бе ла рус кая лі та ра ту ра спрэс ар-
ха іч ная, ся лян ская, што яе су час ні кі 

чы таць не бу дуць. Між тым, тво ры 
Ва сі ля Бы ка ва, Іва на Ша мя кі на пе-
ра кла да лі ся на дзя сят кі моў све ту, 
п'е сы Анд рэя Ма ка ён ка і Аляк сея 
Ду да ра ва іш лі прак тыч на ва ўсіх тэ-
ат рах Са вец ка га Са ю за, ды і сён ня 
яго ным «Бе лым ро сам-2» прад ра ка-
юць вя лі кі пра кат у кра і нах СНД.

І хоць пос пе хі сён няш ніх ай чын-
ных лі та ра та раў кры ху больш сціп-
лыя, тым не менш, про за ма ла дой 
пісь мен ні цы Але ны Бра ва ста но віц ца 
лаў рэ а там прэ мій у Ра сіі і за яе ме жа-
мі, а па апо вес ці Анд рэя Фе да рэн кі 
зды ма ец ца се ры ял.

Дык што ж ра біць з чы тан нем, з 
мас тац кай лі та ра ту рай уво гу ле? У 
час ад на го з «круг лых ста лоў» на 
гэ тую тэ му яго ўдзель нік вы ка заў ся 
свое асаб лі ва — трэ ба тры маць аба-
ро ну, як у акру жа най крэ пас ці лю дзі 
збі ра юц ца і вы ра ша юць, аба ра няц ца 
або зда вац ца.

Што ж, неш та ў гэ тых сло вах ёсць. 
Ад ха о су пош лас ці, без ду хоў нас ці, 
хам ства і не вуц тва, які прос та прэ і 
ле зе ва ўсе шчы лі ны, са праў ды трэ ба 
аба ра няц ца. Бо на ка ну — бу ду чы ня 
і ма раль нае зда роўе на ступ ных па-
ка лен няў.

На вум ГАЛЬ ПЯ РО ВІЧ

�

У ка ар ды на тах быц цяУ ка ар ды на тах быц ця  ��

ПРА ЧЫ ТАН НЕ

Ад шчы ра га сэр ца він шу ем стар шы ню Бе ла рус ка га аг-
ра прам са ю за з пры сва ен нем зван ня «Ча ла век го да». Бу дзем 
ра зам ма ца ваць род ную кра і ну шчод рым на зяр ня ты ко ла сам. 

Жа да ем свет ла га зям но га шчас ця Вам, ша ноў ны 
Аляк сей Сця па на віч СКА КУН!

Ад імя кі раў ні коў сель гас прад пры ем стваў Ба-
ра на віц ка га ра ё на  — 

Ула дзі мір Дзі міт ра віч ШЧАР БА ЦЭ ВІЧ, 
стар шы ня Ба ра на віц ка га рай аг рап рам са ю за.

УНП 201016317

Са праўд ным пра ры вам у се лек цыі ста ла атры ман не 
пуч ко вых агур коў. На ву коў цам ёсць чым га на рыц ца. 
Вы ве дзе ныя імі гіб ры ды ў ад ным вуз ле фар міру юць 
ад ра зу не каль кі за вя зяў. За кошт гэ та га з той жа пло-
шчы мож на са браць на шмат больш пла доў. Да та го 
ж боль шас ці з іх не страш ныя хва ро бы, ад якіх час та 
па ку ту юць звы чай ныя агур кі.

Сён ня пуч ко выя агур кі на пі ку па пу ляр нас ці. І гэ та ня-
дзіў на. Ка лі з не каль кіх рас лін мож на са браць та кі ж ура-
джай, як з цэ лай град кі, цяж ка ўтры мац ца і не на быць 
па ке ці кі з цу да-на сен нем (хоць і каш ту юць яны ня ма ла). І 
бы вае вель мі крыўд на, ка лі за мест ча ка най ся мей кі агур-
коў вы рас тае адзін, у леп шым вы пад ку па рач ка. Пры чы на 
ў тым, што вы рошч ван не та кіх агур коў мае свае асаб лі-
вас ці.

ЯКІ МІ ЯНЫ БЫ ВА ЮЦЬ
Ся род пуч ко вых агур коў ёсць як пчо ла а пы ляль ныя, 

так і са ма апы ляль ныя гіб ры ды, та му тэ а рэ тыч на іх мож на 
вы рошч ваць і ў за кры тым, і ў ад кры тым грун це. Ад нак у 
на шым клі ма це леп шыя ўмо вы для фар мі ра ван ня з ад на го 
вуз ла не каль кіх пла доў ства ра юц ца ў цяп лі цы.

На ад кры тай град цы час та не ха пае цяп ла і віль гот-
нас ці, каб пад ліс том вы рас ла цэ лая ся мей ка агу роч каў. 
Хоць пуч ко васць за ма ца ва ная ў рас лін ге не тыч на, у вуз ле 
коль касць за вя зяў мо жа мя няц ца ў за леж нас ці ад умоў 
вы рошч ван ня і ста ну рас лін. Звы чай на ў ніж ніх вуз лах 
га лоў на га сцяб ла за вя зяў бы вае больш, чым у верх ніх. 
Асаб лі ва гэ тая роз ні ца за ўваж ная пры пе ра корм лі ван ні 
рас лін азот ны мі ўгна ен ня мі, а так са ма пры за над та вы со-
кай тэм пе ра ту ры па вет ра ў цяп лі цы.

Як і звы чай ныя агур кі, пуч ко выя гіб ры ды ад роз ні ва юц ца 
сту пен ню га лі на ван ня рас лін. На гэ та трэ ба звяр таць ува гу, 
на бы ва ю чы на сен не. Ад сі лы га лі на ван ня за ле жыць до гляд 
рас лін, а зна чыць, і ўра джай. У доб ра раз га лі на ва ных агур-
коў са мы пра цяг лы пе ры яд пло да на шэн ня.

Пе ра ва гай гіб ры даў з аб ме жа ва ным га лі на ван нем з'яў-
ля ец ца пра ста та до гля ду, бо за трач ва ец ца знач на менш 
ча су на пры шчып ван не ба ка вых па раст каў. У пуч ко вых 
агур коў са сла бым га лі на ван нем ба ка выя па раст кі вель мі 
ка рот кія, прак тыч на не ма юць па трэ бу ў пры шчып ван-
ні. Пе ры яд пло да на шэн ня доў жыц ца не больш за паў та-
ра ме ся ца. Та кія рас лі ны ідэа льна па ды хо дзяць для тых 
вы пад каў, ка лі трэ ба атры маць мак сі маль ны ўра джай у 
сціс лыя тэр мі ны.

Ёсць ся род пуч ко вых агур коў рас лі ны, у якіх пла ды не 
пе ра рас та юць. На зы ва юц ца яны «кар ні шон ныя гіб ры ды 
з за па во ле ным рос там зе лян цоў», г. зн. ма ла дых агу-

роч каў. Вя лі кая коль касць за вя зяў у пуч ку (да 12 штук) 
у спа лу чэн ні з за па во ле ным на лі вам пла доў не да зва ляе 
агур кам пе ра рас таць. Гэ тыя агур кі — са праўд ная зна-
ход ка для дач ні каў, якія пры яз джа юць на ўчас так толь кі 
па вы хад ных днях (гіб ры ды «Бал кон», «Будзь зда ро вы», 
«Ка ра пуз» і інш)

НА ЗЫ ВА ЕМ ІМ ЁНЫ
У апош нія га ды з'я ві ла ся шмат вы дат ных пуч ко вых гіб-

ры даў F1. Асаб лі вай ува гі за слу гоў ва юць на ступ ныя.
ЗА ВІ РУ ХА. Гіб рыд ран няс пе лы. Рас лі на ся рэд не рос-

лая, сла ба раз га лі на ва ная. У па зу се ліс та фар мі ру ец ца 
больш за 4-5 за вя зяў. Агур кі даў жы нёй 6-8 см.

ДЗЯ ЦІ НЕЦ. Гіб рыд ран няс пе лы. Рас лі на  ся рэд нерос лая, 
ся рэд не раз га лі на ва ная. У па зу се ліс та да 5 за вя зяў. Агур кі 
па 10-12 см.

КАР ПІК. Гіб рыд ран няс пе лы. Рас лі на рос лая, моц на 
раз га лі на ва ная. У па зу се ліс та па 3-4 за вя зі. Агур кі даў-
жы нёй да 10 см.

КА ЛІБ РЫ. Гіб рыд ран няс пе лы. Рас лі на ма ла рос лая, 
сла ба раз га лі на ва ная. У па зу се ліс та па 4-5 за вя зяў. Даў-
жы ня агур коў 5-8 см.

КА РОЛЬ ГРА ДАК. Гіб рыд ран няс пе лы. Рас лі на ся рэд-
не рос лая, сла ба раз га лі на ва ная. У па зу се ліс та больш за 
5 за вя зяў. Агур кі даў жы нёй 9-11 см.

МА ХА ОН. Гіб рыд ран няс пе лы. Рас лі на ма ла рос лая, 
сла ба раз га лі на ва ная. У па зу се ліс та па 4-5 за вя зяў. Даў-
жы ня агур коў 7-11 см.

МЯ ЦЕ ЛІ ЦА. Гіб рыд ся рэд ня ран ні. Рас лі на з аб ме жа-
ва ным рос там ба ка вых па раст каў. У па зу се ліс та па 3-4 
за вя зі. Даў жы ня агур коў 7-8 см. Доб ра па ды хо дзіць для 
за сол кі.

АХОТ НЫ РАД. Гіб рыд хут ка спе лы. Рас лі на рос лая, сла-
ба раз га лі на ва ная. У па зу се ліс та па 4-6 за вя зяў. Зе лян цы 
даў жы нёй 8-11 см. Па вы ша ная ўстой лі васць да хва роб.

РО БІН ГУД. Перс пек тыў ны хут ка спе лы гіб рыд. Рас лі на 
рос лая, сла ба раз га лі на ва ная. У па зу се ліс та па 4-5 за вя-
зяў. Зе лян цы даў жы нёй 5-6 см. Ідэа льны для за сол кі.

АГУ РОЧ НЫЯ ГРОН КІ

НА ВІ ГА ЦЫЯ З «ПА СКА РЭН НЕМ»
На 70 пра цэн тах суд на ход ных унут ра ных 

вод ных пу цей кра і ны ўжо ад кры та на ві га-
цыя. 

Як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры Мінт ран са, на 
асоб ных участ ках рэк пе ра воз кі рас па ча лі ся 
яшчэ на пры кан цы са ка ві ка. Па ста не на 18 кра-
са ві ка аб' ём пе ра во зак гру заў склаў 192 пра цэн-
ты, па са жы раў — 200 пра цэн таў да ана ла гіч на га 
пе ры я ду мі ну ла га го да.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


