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На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні   СЯ БЕ ПА КА ЗАЦЬ...
Дэ ле га ты XІX Су свет на га фес ты ва лю мо ла дзі і сту дэн таў 

рых ту юц ца прад ста віць на шу кра і ну
Не згу біц ца на між на род най пля-

цоў цы, пад крэс ліць сваю на цы я-

наль ную ідэн тыч насць і не за быц ца 

пра Еў ра гуль ні-2019. Та кія за да чы 

сён ня ста яць пе рад бе ла рус кі мі дэ-

ле га та мі XІX Су свет на га фес ты ва-

лю мо ла дзі і сту дэн таў, які стар туе 

ў Со чы ўжо ў кан цы гэ та га тыд ня. 

Над тым, як прад ста віць Бе ла русь 
на маш таб най вы ста ве, што прой дзе 
пад час ме ра пры ем ства, пра цу юць вя-
ду чыя ма ла дзёж ныя ар га ні за цыі кра і-
ны. Па пла не ар га ні за та раў усе ах вот-
ныя не прос та па він ны па зна ё міц ца з 
шмат вя ко вай куль ту рай, ту рыс тыч ным 
і эка на міч ным па тэн цы я лам Бе ла ру сі, 
але і атры маць ста ноў чыя эмо цыі ад 
па ста ян на га ін тэр ак ты ву.

Як рас ка заў стар шы ня Ма ла дзёж-

на га са ве та Фе дэ ра цыі праф са юзаў 

Ар цём ІГ НА ЦЕН КА, на на цы я наль най 
вы ста ве, якая бу дзе пра ца ваць у пра-
цэ се фес ты ва лю, удзель ні кі па ста ра юц-
ца рас крыць на шу кра і ну мак сі маль на і 
шмат век тар на. «У рам ках на шых пра-
ек таў бу дзе прад стаў ле на «Бе ла русь 
у мі ні я цю ры». На цэнт раль най вы ста-
вач най стой цы бу дуць дэ ман стра вац ца 
мі ні я цю ры Мір ска га, Ня свіж ска га зам-
каў, На цы я наль най біб лі я тэ кі. Кож ны 
ах вот ны змо жа са браць ма дэ лі ўсіх гэ-
тых аб' ек таў. Пра ект «Бе ла русь зам-
ка вая» да зво ліць кож на му ўдзель ні ку 
«прай сці ся» па на шых зам ках з да па-
мо гай акуляраў вір ту аль най рэ аль нас ці. 
За пла на ва на і зо на бе ла рус кай гас цін-
нас ці, дзе ўсе ах вот ныя змо гуць пра-
дэ гус та ваць пра дук ты на шай кра і ны. 
Акра мя та го, мы пра вя дзём вік та ры ну 
«Па зна ем Бе ла русь ра зам», — рас па-
вёў Ар цём Іг на цен ка.

У сваю чар гу кан суль тант Цэнт-
раль на га са ве та Бе ла рус кай рэс-
пуб лі кан скай пі я нер скай ар га ні за-
цыі Ры та АР ЦЁ МА ВА па ве да мі ла, 
што бе ла рус кія пі я не ры прад ста-
вяць на фес ты ва лі ў Со чы пі я нер-
скі та ліс ман. Ма лень кае зуб ра ня —
мяк кая цац ка, з на цы я наль ным ка ла ры-
там. «Кож ны ах вот ны змо жа пры шыць 
да цац кі ка ва лак з тась мы з вы явай 
эмб ле мы пі я нер скай ар га ні за цыі і па кі-
нуць са бе гэ ты су ве нір на па мяць», — 
рас ка за ла Ры та Ар цё ма ва.

XІX Су свет ны фес ты валь мо ла дзі і 
сту дэн таў прой дзе з 14 па 22 каст рыч-
ні ка ў Со чы. Ме ра пры ем ства абя цае 
са браць больш за 20 ты сяч удзель ні каў 
са 150 кра ін све ту.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
kryzhevіch@zvіazda.by



ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами 

социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского– 
пр. Любимова–ул. Семашко (2-я очередь строительства). 

Жилой дом №16 по генплану», опубликованной 
в газете «Звязда» №193 (28557) от 06.10.2017

.....«Получены разрешения Госстройнадзора №2-203Ж-055/16 от 
15.12.2016, от 26.01.2017, от 19.07.2017, от 06.10.2017».

УНП 192400611

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Закрытое акционерное страховое общество «Аснова страхование» на 
основании пункта 26 Положения о страховой деятельности в Республи-
ке Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь 
25.08.2006 года №530 «О страховой деятельности», в связи с прекращением 
деятельности (ликвидацией в добровольном порядке) уведомляет о переда-
че обязательств ЗАСО «Аснова страхование» по договорам добровольного 
страхования страховой организации ЗАСО «Белнефтестрах». 

По всем возникающим вопросам обращаться по телефонам: 
+375 (17) 2004556, +375 (17) 3060113, +375 (17) 2048775. Адрес сайта 
www.asnovains.by. 

УНП 80600245

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2017 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
01.10.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 3 404 5 193

3 Драгоценные металлы 
и драгоценные камни 1102  –  –

4 Средства в Национальном банке 1103 13 285 4 646
5 Средства в банках 1104 2 789 10 746
6 Ценные бумаги 1105 23 334 72 987
7 Кредиты клиентам 1106 82 532 57 333
8 Производные финансовые активы 1107  –  7

9 Долгосрочные финансовые 
вложения    1108  –  –

10 Основные средства 
и нематериальные активы 1109 27 722 27 206

11 Имущество, предназначенное 
для продажи 1110 1 229 98

12 Отложенные налоговые активы 1111 12 12
13 Прочие активы 1112 2 296 2 615
14 ИТОГО активы 11 156 603 180 843
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
16 Средства Национального банка 1201  –  –
17 Средства банков 1202 7 370 12 076
18 Средства клиентов 1203 106 062 124 833

19 Ценные бумаги, выпущенные 
банком 1204  – 3 125

20 Производные финансовые 
обязательства 1205  –  –

21 Отложенные налоговые 
обязательства 1206  –  –

22 Прочие обязательства 1207 619 908
23 ВСЕГО обязательства 120 114 051 140 942
24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
25 Уставный фонд 1211 20 429 20 429
26 Эмиссионный доход 1212  –  –
27 Резервный фонд 1213 1 174 981
28 Фонды переоценки статей баланса 1214 6 892 6 835
29 Накопленная прибыль 1215 14 057 11 656
30 ВСЕГО собственный капитал 121 42 552 39 901

31 ИТОГО обязательства 
и собственный капитал 12 156 603 180 843

ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

на 1 октября 2017 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2017 01.10.2016

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 11 557 15 819
2 Процентные расходы 2012 5 842 10 127
3 Чистые процентные доходы 201 5 715 5 692
4 Комиссионные доходы 2021 2 264 2 225
5 Комиссионные расходы 2022 595 556
6 Чистые комиссионные доходы 202 1 669 1 669

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 – –

8 Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами 204 (218) (40)

9 Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 205 1 541 1 334

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 124 (13)

11 Чистые отчисления в резервы 207 533 (1 640)
12 Прочие доходы 208 1 617 2 293
13 Операционные расходы 209 7 087 8 876
14 Прочие расходы 210 293 242

15 Прибыль (убыток) 
до налогообложения 211 2 535 3 457

16 Расход (доход) по налогу
на прибыль 212 77 326

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 2 458 3 131

Председатель Правления Дранкевич В. В.Председатель Правления Дранкевич В. В.

Главный бухгалтер Карчмит Т. И.Главный бухгалтер Карчмит Т. И.

Дата подписания 04 октября 2017 г.Дата подписания 04 октября 2017 г.

Закрытое акционерное общество 
«Акционерный банк реконверсии и развития»

220034, г. Минск, ул. Краснозвездная, 18 
www.rrb.by

УНП 100361187

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кія спа чу ван ні чле ну 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па пра мыс ло вас-
ці, па ліў на-энер ге тыч ным комп лек се, транс пар це і су вя зі 
Ру са ку Вік та ру Ра му аль да ві чу ў су вя зі з на пат каў шым яго 
вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ

Прэм' ер Іс па ніі даў Ка та ло ніі на тлу ма чэн ні 
тэр мін да 16 каст рыч ні ка

Кі раў нік Ка та ло ніі Кар лес Пуч дэ мон па ві нен да 16 каст-
рыч ні ка рас тлу ма чыць, што азна чае дэк ла ра цыя не за леж-
нас ці, пад пі са ная ў аў то рак уве ча ры рэ гі я наль ны мі ўла да-
мі. Пра гэ та за явіў у Кан грэ се дэ пу та таў (ніж няя па ла та 
пар ла мен та) стар шы ня ўра да Іс па ніі Ма ры я на Ра хой. «Ён 
(Пуч дэ мон) па ві нен ад ка заць на пра ця гу тэр мі ну, які за кан ч-
ва ец ца ў па ня дзе лак (16 каст рыч ні ка) у 10.00 па мяс цо вым 
ча се (11.00 — па мін скім), — ад зна чыў прэм' ер. — Ка лі 
бу дзе ста ноў чы ад каз ці не бу дзе ад ка зу, Пуч дэ мон па ві-
нен бу дзе за га даць ад мя ніць да дзе ную дэк ла ра цыю не-
за леж нас ці». На гэ та ўла дам Ка та ло ніі ад во дзіц ца тэр мін 
да 19 каст рыч ні ка. Пуч дэ мон на пі саў у сва ім тві та ры: «Мы
імк нём ся да дыя ло гу, а яны па гра жа юць нам ар ты ку лам 155. 
Усё тут яс на».

У В'ет на ме ах вя ра мі па вод кі 
ста лі ка ля 50 ча ла век

Больш чым 20 ча ла век пра па лі без вес так, па ве дам ляе 
мяс цо вая га зе та VnЕхрrеss. У не ка то рых ра ё нах ліў ні вы-
клі ка лі схо ды апоў зняў. Ула ды паў ноч най пра він цыі Хо а бінь 
аб вяс ці лі над звы чай нае ста но ві шча ў су вя зі са сты хі яй. 
Больш за 5 ты сяч сем' яў у цэнт раль ных пра він цы ях Тхань-
хоа, Нге ан і Ха цінь вы му ша ныя бы лі па кі нуць свае да мы. 
Ула ды пра цяг ва юць эва ку а цыю мяс цо вых жы ха роў, якія 
пра жы ва юць у па цяр пе лых ад сты хіі ра ё нах. Па звест ках 
вы дан ня, ле тась тра піч ныя штор мы і па вод кі на нес лі В'ет-
 на му шко ду ў па ме ры 1,75 міль яр да до ла раў. За гі ну лі
264 ча ла ве кі.

Поль скія ўла ды вы пла цяць кам пен са цыі 
за экс пра пры ява ную ка му ніс та мі 
ўлас насць

Поль шча мае на мер па крыць шко ду ўлас ні кам, не ру хо-
масць якіх бы ла экс пра пры ява ная ка му ніс тыч най ула дай 
кра і ны пас ля Дру гой су свет най вай ны. Ад па вед ны за ко-
на пра ект, прад стаў ле ны на пя рэ дад ні на мес ні кам мі ніст ра 
юс ты цыі Поль шчы Па тры кам Якій, мяр куе па крыц цё 20% 
ад кош ту на цы я на лі за ва най ма ё мас ці. Пер шыя кам пен са-
цыі бу дуць вы пла ча ныя ў 2019 го дзе, па ве дам ляе вы дан не 
Wуbоrсzа.рl. Агуль ны кошт экс пра пры ява най у Поль шчы 
ма ё мас ці, па да дзе ных Аса цы я цыі бы лых улас ні каў, ацэнь-
ва ец ца пры клад на ў 15 млрд еў ра, па га шэн не страт мо жа 
за няць, як за явіў Па трык Якій, «доў гія га ды».

Ка пі тал най ба га цей ша га жы ха ра Кі тая 
аца ні лі ў $43 млрд

Спіс най ба га цей шых жы ха роў 
Кі тая, па ін фар ма цыі да след чай 
ар га ні за цыі «Ху жунь», уз на ча ліў кі-
раў нік ад ной з най буй ней шых кам-
па ній-за бу доў шчы каў у кра і не Сhіnа 
Еvеrgrаndе Grоuр Сюй Цзя інь. На дру гім мес цы ў рэй тын-
гу раз мяс ціў ся за сна валь нік тэ ле ка му ні ка цый най кам па ніі 
Tеnсеnt По ні Ма: яго ма ё масць скла дае 37 міль яр даў до ла раў, 
што на 52% больш, чым го дам ра ней. За сна валь нік най буй-
ней шай кі тай скай ін тэр нэт-кам па ніі Аlіbаbа Grоuр Джэк Ма 
сё ле та не ўтры маў дру гое мес ца і апы нуў ся на трэ цяй па зі цыі. 
За апош ні год яго ка пі тал ска ра ці ўся на 2%. Па вод ле звес так 
«Ху жунь», ця пер на тэ ры то рыі ма це ры ко ва га Кі тая пра жы ва-
юць 647 міль яр дэ раў, што на 53 больш, чым ле тась.

Ака зан не ме ды цын скай 
да па мо гі і аб слу гоў ван ня 
ў цэнт ры сён ня на са мым 
вы со кім уз роў ні, за ўва жы-
ла пад час ура чыс та га пры-
ёму кі раў нік Ад мі ніст ра-
цыі Прэ зі дэн та На тал ля 
КА ЧА НА ВА. Яна так са ма 
пад крэс лі ла, што ўсе, хто 
тут пра цуе, ро бяць гэ та з 
вя лі кай лю боўю да па цы ен-
таў, асоб на вы ка за ла сло-
вы па дзя кі ды рэк та ру РНПЦ 
дзі ця чай ан ка ло гіі Воль зе 
Алей ні ка вай. У він ша ван ні 
кі раў ні ка кра і ны Аляк санд-
ра Лу ка шэн кі, агу ча ным На-
тал ляй Ка ча на вай, га во рыц-

ца, што дзей насць уста но вы 
— яр кі прык лад ня спын на га 
раз віц ця на ву кі і прак ты кі, 
што да зво лі ла ўзняць уз ро-
вень ака зан ня мед да па мо гі 
дзе цям з цяж кі мі за хвор ван-
ня мі на су свет ны ўзро вень. 
Сло вы па дзя кі Прэ зі дэнт 
ад ра са ваў усім су пра цоў-
ні кам, а так са ма тым, хто 
ста яў ка ля вы то каў ства-
рэн ня цэнт ра: «Ме на ві та іх 
на ма ган ня мі бы лі да сяг ну-
ты пер шыя знач ныя пос пе хі 
ва ша га згур та ва на га, та ле-
на ві та га ка лек ты ву. Упэў-
не ны, вы і на да лей бу дзе це 
за ста вац ца пры кла дам са-

ма ад да на га слу жэн ня сва ёй 
спра ве».

Сён ня ў цэнт ры пра во-
дзіц ца ля чэн не дзя цей ва 
ўзрос це да 18 га доў з усі-
мі ві да мі ге ма та ла гіч най і 
ан ка ла гіч най па та ло гіі (за 
вы клю чэн нем ра ку шчы та-
па доб най за ло зы) і пры ро-
джа ны мі іму на дэ фі цы та мі, 
а так са ма ма ла дым лю дзям 
ва ўзрос це 18—29 га доў з 
вост рым лім фаб лас ным 
лей ко зам. Па коль кі ля чэн-
не прак тыч на лю бых пух-
лін у дзя цей мае на ўва зе 
хі рур гіч ны этап, то ад ным з 
клю ча вых пад раз дзя лен няў 
цэнт ра мож на лі чыць вы-
дат на асна шча ны су час ны 
апе ра цый ны блок. Апош нім 
ча сам хі рур гіч ныя ўмя шан ні, 
з ад на го бо ку, ста но вяц ца 
больш скла да ны мі, а з дру-
го га — рас це до ля ма ла ін-
ва зіў ных. З пры цяг нен нем 
у не ка то рых вы пад ках са-
су дзіс тых хі рур гаў, мік ра хі-
рур гаў, траў ма то ла гаў-ар та-
пе даў РНПЦ «Кар дыя ло гія», 
Мін скай аб лас ной клі ніч най 
баль ні цы, РНПЦ ан ка ло гіі 
і ме ды цын скай ра ды я ло гіі 
ажыц цяў ля юц ца скла да ныя 
ўмя шан ні пры пух лі нах га-

ла вы і шыі, ка неч нас цяў, 
ску ры, мяк кіх тка нак. Рас-
це до ля ма ла траў ма тыч ных 
апе ра цый на груд ной клет-
цы і бруш ной по лас ці. Вы-
кон ва ец ца эн да пра тэ за ван-
не кас цей і су ста ваў. Уся го 
ў цэнт ры пра во дзіц ца ка ля 
1000 апе ра цый у год, больш 
за па ло ву якіх — скла да ныя 
па лас ныя, пры клад на кож-
ная чац вёр тая — вы со ка тэх-
на ла гіч ная.

Дзя ку ю чы сва ёй прак тыч-
най і на ву ко вай дзей нас ці, 
цэнтр сён ня вя до мы да лё ка 
за ме жа мі кра і ны. Вар та на-
га даць, што 25 га доў та му ў 
Бе ла ру сі вы леч ва лі ад ра ку 
ка ля 15 пра цэн таў дзя цей, 
а сён ня раз мо ва ідзе пра 75 
пра цэн таў. Да рэ чы, у дзя цей 
рак больш агрэ сіў ны, больш 
цяж кі і, ра зам з тым, клет кі 
дзі ця ча га ар га ніз ма больш 
ад чу валь ныя да хі мі я тэ ра піі, 
іх пра сцей за біць. Дзесь ці 
кож ны дзя ся ты па цы ент — 
за меж нік, які пры ехаў з кра і -
ны, дзе ня ма та кой вы со ка-
тэх на ла гіч най да па мо гі. Гэ та 
да ты чыц ца най перш транс-
план та цыі кас ця во га моз гу.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.
protas@zviazda.by

НА ВЫСОКІМ УЗ РОЎ НІ
У го нар 20-год дзя 
Рэс пуб лі кан ска га на ву-
ко ва-прак тыч на га цэнт ра 
дзі ця чай ан ка ло гіі, ге ма та ло гіі 
і іму на ло гіі ў ста лі цы прай шла 
між на род ная кан фе рэн цыя, 
пры све ча ная пры мя нен ню 
су час ных тэх на ло гій у ля чэн ні 
дзя цей з он ка-ге ма та ла гіч ны мі 
за хвор ван ня мі, ге ма па ты я мі, 
пяр віч ны мі іму на дэ фі цы та мі. 
У ра бо це сек цый і круг лых 
ста лоў пры ма лі ўдзел 
спе цы я ліс ты з Ра сіі, Укра і ны, 
Ка зах ста на, Поль шчы, Аў стрыі, 
Гер ма ніі, Швей ца рыі, Із ра і ля.


