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На дру ка ва ныя ў № 9 «МС» ма тэ ры я лы вы клі ка лі 
ў мя не вя лі кую ці ка васць, па коль кі за кра на юць 
ак ту аль ную для Бе ла ру сі (як і для боль шас ці кра ін све ту) 
праб ле му — устой лі ва га рэ гі я наль на га раз віц ця. Мне 
як эка но мі ка ге ог ра фу так са ма да во дзі ла ся не ад ной чы 
звяр тац ца да гэ тай праб ле мы, у су вя зі з чым ха це ла ся б 
вы ка зац ца ад нос на не ка то рых яе ас пек таў.

Най перш трэ ба ўсвя до міць, што моц ная дзяр жа ва — 
гэ та раз ві тыя ў са цы яль на-эка на міч ных ад но сі нах усе 
яе рэ гі ё ны. Ха ця бы ва юць вы пад кі, ка лі агуль ны вы со кі 
ўзро вень эка на міч на га раз віц ця кра і ны мо жа за бяс печ-
ваць ад нос на не вя лі кая коль касць яе рэ гі ё наў (на прык лад, 
Ка на да, Аў стра лія). Ад нак вя до ма, што кож ная дзяр жа ва, 
у тым лі ку і Бе ла русь, па він на быць за ці каў ле на ў па спя-
хо вым раз віц ці ўсіх сва іх час так. На жаль, во пыт са цы-
яль на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі на пра ця гу апош ніх 
дзе ся ці год дзяў свед чыць аб тым, што та кое раз віц цё ме ла 
мес ца да лё ка не ва ўсіх яе рэ гі ё нах. Ды і стар шы ні аб лас-
ных Са ве таў дэ пу та таў, як у гэ тым ну ма ры «МС», так і ў 
па пя рэд ніх, не ад ной чы звяр та лі на гэ та ўва гу. Ка заць пра 
важ насць раў на мер на га раз віц ця рэ гі ё наў, на маю дум-
ку, уво гу ле ня пра віль на. Пры роз най іх за бяс пе ча нас ці 
пры род ны мі і пра цоў ны мі рэ сур са мі, аб' ек та мі вы твор-
чай і са цы яль най інф ра струк ту ры, роз ных пры род ных 
і транс парт на-геа гра фіч ных умо вах час цей да во дзіц ца 
мець спра ву з па ве лі чэн нем між рэ гі я наль най ды фе рэн цы-
я цыі і, як вы нік, рос там тэ ры та ры яль ных дыс пра пор цый. 
Інакш ка жу чы, сён ня пра віль ней га ва рыць пра імк нен не 
да змян шэн ня вы со кай між рэ гі я наль най ды фе рэн-
цы я цыі, а не пра раў на мер нае раз віц цё рэ гі ё наў. Вя до ма, 
што ў рам ках між бюд жэт ных ад но сін суб вен цыі і да та цыі 
ў пэў най сту пе ні змян ша юць гэ ту ды фе рэн цы я цыю, але не 
да та кой сту пе ні, каб мож на бы ло ка заць аб раў на мер ным 
раз віц ці. Фак ты свед чаць, што на ват на ўзроў ні аб лас цей 
роз ні ца ў вы твор час ці ВРП пе ра вы шае два ра зы (па між 
Мін скай і Ма гі лёў скай аб лас ця мі), пры гэ тым на зі ра ец ца 
тэн дэн цыя да яе па ве лі чэн ня. Ва ўмо вах ры нач на га раз віц-
ця эка но мі кі, пе ра ка на ны, яна бу дзе за хоў вац ца. У гэ тай 
су вя зі вель мі важ на вы зна чыц ца з пры яры тэт ны мі кі рун-
ка мі да лей ша га са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця (СЭР) 
як Бе ла ру сі, так і яе рэ гі ё наў.

Між аб лас ныя ад роз нен ні не ахоп лі ва юць усёй раз-
на стай нас ці са цы яль на-эка на міч на га жыц ця кра і ны. Ад-
роз нен ні па між ра ё на мі ўнут ры ад ной воб лас ці заў сё-
ды з'яў ля юц ца знач на боль шы мі, чым па між аб лас ця мі. 
У су вя зі з тым, што ад мі ніст ра цый ныя ра ё ны не ад на-
стай ныя на ват у ме жах ад на го рэ гі ё на (воб лас ці), вель мі 
важ най уяў ля ец ца комп лекс ная ацэн ка ўзроў ню іх са-
цы яль на-эка на міч на га раз віц ця. Гэ та зна чыць, толь кі 
на пад ста ве роз ных ад нос ных эка на міч ных (пра дук цыя 
пра мыс ло вай вы твор час ці на ад на го за ня та га, ва ла вая 
пра дук цыя сель скай гас па дар кі на ад на го за ня та га, ін вес-
ты цыі ў асноў ны ка пі тал на ад на го ча ла ве ка, рэн та бель-
насць рэа лі за ва най пра дук цыі, ра бот і па слуг ар га ні за цый, 
ад но сі ны экс пар ту та ва раў і па слуг да іх ім пар ту і інш.) 
і са цы яль ных (ся рэд ня ме сяч ная на мі наль ная на лі ча ная 
за ра бот ная пла та ра бот ні каў, ся рэд не ду ша вы аб' ём роз-
ніч на га та ва ра аба ро ту ганд лё вых ар га ні за цый, агуль ны 
аб' ём плат ных па слуг на ад на го ча ла ве ка, за бяс пе ча насць 

на сель ніц тва жыл лём і ўзро вень яго доб ра ўпа рад ка ван-
ня і інш.) па каз чы каў за не каль кі га доў мож на атры маць 
больш-менш поў нае ўяў лен не аб роз ных ві дах эка на міч-
най дзей нас ці і аха піць пра ма ці ўскос на раз на стай ныя ба кі 
жыц ця лю дзей ра ё наў Бе ла ру сі. Су па стаў ля ю чы кож ны з 
па каз чы каў, якія ана лі зу юц ца, з ся рэд ні мі зна чэн ня мі па 
кра і не і пад су моў ва ю чы іх, мож на атры маць ін тэ граль-
ную ацэн ку ўзроў ню СЭР кож на га з ра ё наў і пра вес ці іх 
ты па ло гію. Трэ ба ад зна чыць, што гру па ра ё наў з ніз кім і 
вель мі ніз кім уз роў нем СЭР пе ра вы шае па ло ву ўсіх ра ё наў 
кра і ны, і гэ та пры му шае за ду мац ца і пры маць сур' ёз ныя 
ме ры па вы праў лен ні сі ту а цыі. Пры чы ны вы со кай ды фе-
рэн цы я цыі ўзроў ню СЭР ра ё наў раз на стай ныя. У най боль-
шай сту пе ні яны звя за ны з роз най струк ту рай іх эка но мі кі, 
асаб лі вас ця мі яе фар мі ра ван ня на пра ця гу апош ніх дзе ся-
ці год дзяў, у знач най сту пе ні на яе паў плы ва лі асаб лі вас ці 
рас ся лен ня на сель ніц тва, эка но мі ка-геа гра фіч нае ста но-
ві шча ра ё наў, за бяс пе ча насць іх пра цоў ны мі і пры род ны мі 
рэ сур са мі, аб' ек та мі са цы яль най інф ра струк ту ры і інш. 
Акра мя гэ тых аб' ек тыў ных пры чын, пэў ную ро лю ады гра лі 
і суб' ек тыў ныя фак та ры, звя за ныя з ін сты ту цы я наль ны мі 
пе ра ўтва рэн ня мі, якія ажыц цяў ляе ўрад на рэ гі я наль ным 
уз роў ні: раз віц цё ма ло га і ся рэд ня га прад пры маль ніц тва, 
бюд жэт нае фі нан са ван не, па лі ты ка па дат ка аб кла дан ня і г. 
д. Ад нак, ня гле дзя чы на роз ны ха рак тар пры чын тэ ры та-
ры яль най ды фе рэн цы я цыі, га лоў най за ста ец ца праб ле ма 
яе змян шэн ня (там, дзе яна не апраў да на вы со кая). Пры 
гэ тым шля хі вы ра шэн ня праб ле мы так са ма па він ны быць 
ды фе рэн цы ра ва ны мі, гэ та зна чыць для кож на га ты пу ра-
ё наў па тра бу ец ца свой «на бор» ме ра пры ем стваў.

Та кім чы нам, у кра і не на ле жыць яшчэ шмат зра біць 
для та го, каб асла біць ды фе рэн цы я цыю ва ўзроў ні СЭР 
яе рэ гі ё наў. Во пыт свед чыць, што толь кі на гэ тым шля ху 
мо жа ад быц ца змян шэн не ад роз нен няў ва ўзроў ні і якас ці 
жыц ця іх на сель ніц тва.

З удзяч нас цю і па ва гай 
кан ды дат геа гра фіч ных на вук, 

да цэнт Вя ча слаў СА СНОЎ СКІ, 
г. п. Смі ла ві чы.

Усе пы тан ні ак ты віс ты вы ра ша лі 
су мес на з мяс цо вы мі ўла да мі. Трэ ба 
бы ло вызначыць, як бу дуць вы гля-
даць бу ду чыя пры пын кі, які рас ход 
ма тэ ры я лаў, дзе знай сці ва лан цё-
раў — усё ж гро шы ў ме жах пра гра мы 
«ТАН ДЭМ ІV» (якая рэа лі зу ец ца дзя-
ку ю чы пад трым цы Еў ра пей скай аса-
цы я цыі мяс цо вай дэ ма кра тыі — АLDА 
і гра мад ска га аб' яд нан ня «Фонд імя 
Льва Са пе гі») вы дзя ля лі ся толь кі на 
буд ма тэ ры я лы. А ўжо пра вес ці зва-
рач ныя ра бо ты і ўста ля ваць пля цоў кі 
трэ ба бы ло сва і мі сі ла мі. І як за ўва-
жы ла ка ар ды на тар пра ек та Але на 

Ме зен ца ва, пос пех шмат у чым за-
ле жаў ад уза е ма ад но сін жы ха роў з 
ор га на мі ўла ды. «Мы па абя ца лі Ся-
мё наў не. Як маг лі не пры йсці?» — дзя-
лі лі ся вяс коў цы, якія ад гук ну лі ся на 
прось бу стар шы ні сель ска га Са ве та 
Свят ла ны Ган га лы. Муж чы ны пра во-
дзі лі зва рач ныя ра бо ты ў га ра жах, а 
пас ля вяс коў цы вы ра ша лі, як га то выя 
кар ка сы да ста віць на мес ца пры пын-
ку (ча сам да во дзі ла ся і на ка ні пад-
во зіць). На да па мо гу клі ка лі ўну каў і 
муж чын з су сед ніх вё сак...

Дзя ку ю чы гэ та му пра ек ту вяс коў цы 
атры ма лі доб ра аб ста ля ва ныя мес цы 
для зно сін. На пры пын ках ёсць лаў кі, 

раз мя шча юц ца стэн ды з ін фар ма цы-
яй па гіс то рыі да дзе ных на се ле ных 
пунк таў, пра вя до мых лю дзей, якія 
тут жы лі. Пра ду гле джа ны і кі шэ ні-
ўкла ды шы, дзе мо гуць раз мя шчац ца 
роз ныя аб' явы і він ша ван ні.

«Раз віц цё не маг чы мае без ак ты ві-
за цыі мяс цо вай су поль нас ці», — упэў-
не ны ў Коб рын скім клу бе дзе ла вых 
жан чын. Дзя ку ю чы дыя ло гу і су пра-
цоў ніц тву з мяс цо вы мі ўла да мі ў ра-
ё не бы лі так са ма здзейс не ны і ін шыя 
доб рыя спра вы. У па сёл ку Птуш ка-
фаб ры ка з'яві лі ся шы коў ная дзі ця-
чая пля цоў ка і сцэ на для пра вя дзен ня 
свят і ме ра пры ем стваў, да рэ чы, на 
ўра чыс тае ад крыц цё апош няй са бра-
ла ся больш за 150 ча ла век. І зноў жа 
ўсё бы ло ўзве дзе на бес ка рыс лі вы мі 
ра бот ні ка мі. Су мес ная доб рая спра-
ва з'яд на ла мяс цо вых жы ха роў, і яны 
ду ма юць аб тым, што б яшчэ зра біць 
для сва ёй ма лой ра дзі мы.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВА

МЕР КА ВАН НЕ СА ЦЫ ЯЛЬ НА-ЭКА НА МІЧ НАЕ 
РАЗ ВІЦ ЦЁ РЭ ГІ Ё НАЎ — ШЛЯХ 

ДА ЎСТОЙ ЛІ ВА ГА РАЗ ВІЦ ЦЯ КРА І НЫ

Дзе ча каць аў та кра му?
Ка лі ў вёс цы ня ма ста цы я нар ных ма га зі наў, да моў куль ту ры, біб лі я тэк, 
для лю дзей і вы хад да аў та кра мы — са праўд нае свя та. Та му сю ды час та 
і пры хо дзяць за га дзя — прос та каб па гу ты рыць, не пра пус ціць на ві ны, 
па дзя ліц ца рэ цэп та мі, па хва ліц ца дзець мі і ўну ка мі. А каб ба бу лям 
і дзя ду лям не да вя ло ся не зна рок пра мок нуць у час ча кан ня, гра мад скае 
аб' яд нан нне «Коб рын скі клуб дзе ла вых жан чын «Бо на» і Бат чын скі сель скі 
Са вет дэ пу та таў за пус ці лі пра ект «З кло па там пра бліз ка га». У шас ці вёс ках 
з'я ві лі ся адзі нац цаць кры тых на ве саў у мес цах ча кан ня аў та крам.

Бухгалтерский баланс
на 1 апреля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 24 191 25 839

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102
 -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 53 969 43 829

5 Средства в банках 1104 21 413 7 390

6 Ценные бумаги 1105 132 302 129 910

7 Кредиты клиентам 1106 208 420 215 150

8 Производные финансовые 
активы

1107
 -  -

9 Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108
150 150

10 Основные средства 
и нематериальные активы

1109
36 772 36 452

11 Доходные вложения 
в материальные активы

1110
 -  -

12 Имущество, предназначенное 
для продажи

1111
109 122

13 Отложенные налоговые активы 1112 83 83

14 Прочие активы 1113 5 234 5 715

15 ИТОГО активы 11 482 643 464 640

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201 1 304  -

18 Средства банков 1202 76 065 99 075

19 Средства клиентов 1203 273 985 238 598

20 Ценные бумаги банка 1204 15 514 12 035

21 Производные финансовые 
обязательства

1205
93  -

22 Отложенные налоговые 
обязательства

1206
 1  1

23 Прочие обязательства 1207 1 806 1 769

24 ВСЕГО обязательства 120 368 768 351 478

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 66 056 66 056

27 Эмиссионный доход 1212  -  -

28 Резервный фонд 1213 4 227 4 017

29 Фонды переоценки статей 
баланса

1214
14 760 14 994

30 Накопленная прибыль 1215 28 832 28 095

31 ВСЕГО собственный капитал 121 113 875 113 162

32 ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12
482 643 464 640

Отчет о прибылях и убытках
на 1 апреля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.04.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 7 255 6 145

2 Процентные расходы 2012 3 977 1 987

3 Чистые процентные доходы 201 3 278 4 158

4 Комиссионные доходы 2021 3 618 1 062

5 Комиссионные расходы 2022 652 273

6 Чистые комиссионные доходы 202 2 966 789

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203
 -  1

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204
710 (303)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205
1 112 631

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206
177  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 988 (794)

12 Прочие доходы 208 339 384

13 Операционные расходы 209 6 060 4 198

14 Прочие расходы 210 259 192

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211
1 275 2 064

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212
329 238

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 946 1 826

Председатель Правления                  И.В. Катибников

Зам. главного бухгалтера                  О.Н. Шилова

Дата подписания: 4 апреля 2019 г.

Ссылка на публикацию на сайте: 
http://www.paritetbank.by/about/finance/kvartal/2019/1_kvartal_2019/

Лицензия на осуществление банковской деятельности 
Национального банка Республики Беларусь от 27 октября 2014 № 5. 

УНП 100233809

ЗАО «Центр промышленной оценки» информирует о снятии с 
аукциона, назначенного на 17.04.2019 (публикация извещения 
в газете «Звязда от 12.03.2019), зданий и сооружений (три лота), 
расположенных по адресу: Гродненская обл., Гродненский р-н, 
Озерский с/с, аг. Озеры, принадлежащих Филиалу «Гродненское 
зверохозяйство» торгового унитарного предприятия «Белкоопвнеш-
торг Белкоопсоюза».

Тел.: +375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42, www.cpo.by    УНП 500839555

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

В извещении о повторном открытом аукционе № 62/19, 
опубликованном в газете «Звязда» 06.04.19 и объявленном 
на 22.04.2019, правильным считать:

– аукцион состоится 15.04.2019 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Пономаренко, 35а, пом. 701;

– последний день приема заявлений 12.04.2019 г. до 17.00.

УНП 191302068 

Продаю: недорого пчелосемьи, пчелопакеты. 

Тел.: 8 029 126 23 32, 8 044 736 20 62


