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ТОЛЬ КІ БІЗ НЕС
Ба рак Аба ма імк нуў ся за хоў ваць ба-

ланс па між раз віц цём тра ды цый най і ад-

наў ляль най энер ге ты кі. Ён асла біў за-

ба ро ну на экс парт наф ты, пры ім бы ла 

па ча та маш таб ная зда бы ча слан ца ва га 

га зу. Але ра зам з тым ад мі ніст ра цыя 

Аба мы пры кла ла ня ма ла на ма ган няў да 

раз віц ця со неч най і вет ра вой энер ге-

ты кі, ска ра ча ла зда бы чу ка рыс ных вы-

кап няў, не спы ня ю чы ся пе рад свар кай 

з аме ры кан скім біз не сам. На прык лад, 

план Аба мы «Чыс тая энер гія» лі чы лі аб-

вя шчэн нем вай ны вуг ле зда бы валь най 

пра мыс ло вас ці.

Ад нак До нальд Трамп кан чат ко ва па рваў 

са спад чы най свай го па пя рэд ні ка. На конт 

ця пе раш няй жорст кай ары ен та цыі на тра ды-

цый ныя кры ні цы энер гіі ў ЗША ні хто, на пэў-

на, і не су мня ваў ся. Ад мет на, што менш чым 

за су ткі, ка лі Трамп пе ра мог на вы ба рах, ка-

ці роў кі ву галь ных і наф та вых кам па ній ужо 

пай шлі ўверх. На прык лад, ак цыі Glеnсоrе, 

най буй ней ша га па стаў шчы ка ву га лю, вы-

рас лі на 7%. У той жа час ак цыі Vеstаs Wіnd 

Sуstеms, су свет на га лі да ра ў вы твор час-

ці вет ра ных тур бін, упа лі ад ра зу на 13%. 

У ліс та па дзе, пас ля абран ня Трам па, Боб 

Мак на лі, прэ зі дэнт кан са лтын га вай фір мы 

Rаріdаn Grоuр і ко ліш ні стар шы са вет нік па 

энер ге ты цы пры прэ зі дэн це Джор джу Бу шу-
ма лод шым, за явіў: «Эпо ха дзе кар ба ні за цыі, 

якая бы ла асноў ным прын цы пам энер ге тыч-

най па лі ты кі Ба ра ка Аба мы, скон чы ла ся мі-

ну лай ноч чу».

Што да ты чыц ца па зі цыі но ва га кі раў ні ка 

ЗША з на го ды гла баль на га па цяп лен ня, то 

яшчэ ў 2012 го дзе ён за яў ляў, што гла баль-

нае па цяп лен не з-за дзей нас ці ча ла ве ка — 

міф. На дум ку Трам па, па лі ты ка, на цэ ле ная 
на зні жэн не ўзроў ню вуг ля кіс ла га га зу ў ат-
мас фе ры, пры во дзіць толь кі да спа ду пра-
мыс ло вай і аграр най вы твор час ці, але не да-
па ма гае ад тэр мі на ваць гла баль ныя зме ны 

клі ма ту. Так са ма ён ка заў, што Ва шынг то ну 

не вар та аб ця жар ваць ся бе эка ла гіч ны мі аб-

ме жа ван ня мі да та го ча су, па куль Кі тай не 

на кі не «зя лё ную аб роць» на сваю пра мыс-
ло васць. Інакш ЗША ры зы ку юць апы нуц ца 
на эка на міч най або чы не све ту.

До нальд Трамп мае на мер зра біць Шта ты 
най буй ней шым у све це па стаў шчы ком энер-
га нось бі таў. «Аме ры ка на па ро зе энер ге тыч-
най рэ ва лю цыі», — за яў ляе ця пер прэ зі дэнт 
ЗША. І за пэў ні вае — рэ сур сы прос та ве лі-
зар ныя. «За па саў пры род на га га зу ў нас на 
сто га доў, ву га лю — на 250, мы мо жам стаць 
топ-вы твор цам наф ты і вы твор цам ну мар 
адзін у све це — пры род на га га зу», — ка жа 
До нальд Трамп. Па яго сло вах, га вор ка ідзе 
пра «міль ё ны пра цоў ных мес цаў і трыль ё ны 
до ла раў пры быт ку для кра і ны». Пры гэ тым 
прэ зі дэнт ЗША праз рыс та на мя кае: маў ляў, 
да гэ туль па стаў кі наф ты і га зу вы ка рыс тоў-
ва лі ся не ка то ры мі кра і на мі як па лі тыч ная 
зброя, але для Аме ры кі гэ та вы ключ на біз-
нес-пра ект.

«ЗА ЛА ТАЯ ЭРА»
Вар та ўспом ніць, што аж да кан ца Дру гой 

Су свет най вай ны і не каль кі паз ней ЗША бы лі 

най буй ней шым экс пар цё рам наф ты, больш 

за тое, су свет ным рэ гу ля та рам, вы хо дзя чы 

на ры нак з да дат ко вы мі па стаў ка мі ў вы-

пад ку не да хо пу. Гэ та зна чыць, бы лі свай го 

ро ду Са удаў скай Ара ві яй та го ча су. Толь кі 

по тым аме ры кан цы вы ра шы лі сваю наф ту 

«збі раць» са стра тэ гіч ных і эка на міч ных мер-

ка ван няў. Але ця пер сі ту а цыя, па доб на, змя-

ня ец ца. Вы сту па ю чы на су стрэ чы, ар га ні за-

ва най Мі ніс тэр ствам энер ге ты кі ЗША, кі раў-

нік Бе ла га до ма за явіў аб па чат ку рэа лі за цыі 

но вай энер ге тыч най па лі ты кі. «Мы бу дзем 

экс пар та ваць аме ры кан скія энер га нось бі ты 

па ўсім све це», — па абя цаў Трамп. Па сло вах 

прэ зі дэн та, га вор ка ідзе пра па ча так «за ла-

той эры» аме ры кан ска га да мі на ван ня. Ся род 

пры кла даў но ва га па ды хо ду Трамп на зваў 

пла ны па вя лі чыць па стаў кі аме ры кан ска га 

звад ка ва на га га зу на азі яц кія рын кі, а так са-

ма про даж ву га лю на Укра і ну.

Як рас тлу ма чы лі ў Бе лым до ме, да маг чы-

ся энер ге тыч на га да мі на ван ня мяр ку ец ца за 

кошт ба га тых пры род ных рэ сур саў. У рас-

паў сю джа най з гэ тай на го ды да вед цы ўдак-

лад ня ла ся, што ў ЗША сён ня на 20% больш 

наф ты, чым у Са удаў скай Ара віі (агуль ным 

кош там звыш $13 трлн пры ся рэд нім уз роў ні 

цэн у $50 за ба раль), кра і на мае маш таб ныя 

за па сы пры род на га га зу, а так са ма дру гія па 

ве лі чы ні за па сы ву га лю ў све це.

Кі раў нік Бе ла га до ма за явіў, што яго ад-

мі ніст ра цыя раз гля дае ідэю аб наў лен ня пра-

гра мы раз віц ця атам най энер ге ты кі, якая 

па він на склас ці кан ку рэн цыю пры род на му 

га зу і ад наў ляль ным кры ні цам энер гіі. Яшчэ 
адзін пункт пра гра мы — рас пра цоў ка но вых 
ра до ві шчаў наф ты і га зу на аме ры кан скім 
шэль фе. Ра бо ты бы лі за ма ро жа ныя пры ад-
мі ніст ра цыі Ба ра ка Аба мы. Указ аб па шы-
рэн ні зда бы чы на шэль фе Трамп пад пі саў 
яшчэ ў кан цы кра са ві ка. Ён рас тлу ма чыў 
гэ та ў тым лі ку ства рэн нем ты сяч но вых 
пра цоў ных мес цаў для гра ма дзян ЗША. 
Як ра ней па ве дам ля лі ана лі ты кі, пра гра ма 
зда бы чы на шэль фе но сіць доў га тэр мі но-
вы ха рак тар і не па він на ака заць іс тот на га 
ўплы ву на наф та выя цэ ны ў най блі жэй шай 
перс пек ты ве. Тлу ма чыц ца гэ та тым, што для 
па чат ку трэ ба пра вес ці да дат ко вую раз вед-
ку. Акра мя та го, пра цяг вае рас ці зда бы ча ў 
Мек сі кан скім за лі ве, дзе аме ры кан скія кам-
па ніі аран да ва лі ра до ві шча.

З'ЕС ЦІ 28 «ПА РСЮЧ КОЎ»
Пра бу ду чае да мі на ван не ў су свет най энер-

ге ты цы за явіў і мі ністр энер ге ты кі ЗША Рык 
Пэ ры. Ця пер у Ва шынг то не сцвяр джа юць, 
што мяс цо выя вы твор цы мо гуць пра ца ваць і 
пры $25 за ба раль. На прык лад, як па ве да мі ла 
агенц тва Blооmbеrg, пра гэ та за явіў стар шы ня 
са ве та ды рэк та раў Ріоnееr Nаturаl Rеsоurсеs 
Скот Шэ філд. Па вод ле яго слоў, кам па ніі, якія 
пра цу юць у Перм скім ба сей не, бу дуць атрым-
лі ваць пры бы так, на ват ка лі кошт наф ты ўпад-
зе да ад зна кі $25 за ба раль.

Вя ду чы ана лі тык ра сій ска га Фон ду на цыя-
наль най энер ге тыч най бяс пе кі Ігар Юш коў 
лі чыць, што ЗША са праў ды мо гуць вы ка рыс-
тоў ваць энер ге ты ку ў якас ці геа па лі тыч най 
зброі, па коль кі ім, у пер шую чар гу, не аб ход-
на да мі на ван не і атры ман не мак сі маль ных 
пры быт каў, што, улас на, і абя цае До нальд 
Трамп. Га лоў ная мэ та — ства рыць дэ фі цыт 
га зу на еў ра пей скім рын ку. Та ды цэ ны вы-
рас туць і ста не рэн та бель на па стаў ляць аме-
ры кан скі звад ка ва ны пры род ны газ (ЗПГ) у 
кра і ны ЕС, аб чым ка жа экс перт.

У рэа лі за цыі сва іх пла наў Ва шынг тон 
спра буе вы ка рыс таць Поль шчу ў якас ці 
свай го га лоў на га ла біс та. «Поль шча з'яў-
ля ец ца кра і най, якая мо жа вы кон ваць ро-
лю свое асаб лі ва га ха ба для ўдзе лу ЗША 
на ўсход нім флан гу, асаб лі ва ў пы тан нях 
энер га бяс пе кі», — за явіў кі раў нік Бю ро на-

цы я наль най бяс пе кі (BBN) Поль шчы Па вел 

Со лах. Як вя до ма, у па чат ку мі ну ла га ме ся ца 
пер шыя тан ке ры з аме ры кан скім ЗПГ ужо 
пры бы лі ў Поль шчу і Ні дэр лан ды. «Злу ча ныя 
Шта ты па ча лі рэ гу ляр ныя па стаў кі звад ка ва-

на га га зу ў Паў ноч ную Еў ро пу, за бяс печ ва-

ю чы ды вер сі фі ка цыю па стаў шчы коў га зу і 

энер ге тыч ную бяс пе ку Еў ро пы», — ура чыс та 

аб вяс ціў мі ністр энер ге ты кі ЗША. Па вод ле 

яго слоў, Ста ры Свет ні бы та раз гля дае Шта-

ты як па тэн цый ную клю ча вую кры ні цу энер-

ге тыч най ды вер сі фі ка цыі — з мэ тай зні жэн-

ня ўплы ву Ра сіі як га лоў на га па стаў шчы ка 

энер га рэ сур саў у гэ ты рэ гі ён.

Не за да во ле насць Трам па Па рыж скім па-

гад нен нем у Еў ро пе, як ака за ла ся, не па дзя-

ляе ні хто. Яно і зра зу ме ла. Кра і ны ЕС укла лі 

за над та шмат срод каў у «зя лё ную энер ге-

ты ку», каб так прос та ад яе ад маў ляц ца. 

«З-за ра шэн ня ЗША вый сці з Па рыж ска га 

па гад нен ня па клі ма це, па між парт нё ра мі 

па Вя лі кай двац цат цы на ме ці лі ся роз на га-

лос сі, — за яві ла канц лер Гер ма ніі Ан ге ла 

Мер кель, — але ЗША за ста юц ца важ ным 

гуль цом, та му мы зро бім усё маг чы мае, каб 

пра ца ваць з імі по плеч, хоць і не збі ра ем ся 

за кры ваць во чы на на шы ад роз нен ні».

На мес нік ды рэк та ра ФНЭБ Аляк сей Гры-

вач лі чыць, што Шта ты мож на па раў наць 

з «ваў ком», які мас кі ра ваў ся аве чай шку-
рай, а ця пер скі нуў яе. «І збі ра ец ца з'ес ці 
28 еў ра пей скіх «па рсюч коў», якія слу ха лі 
сло вы «ваў ка» пра тое, як ён кла по ціц ца аб 
еў ра пей скай энер ге тыч най бяс пе цы, ды вер-
сі фі ка цыі і раз віц ці кан ку рэнт на га рын ку», — 
іра ніч на за ўва жыў экс перт.

КОЛЬ КІ ДА ПЕ РА ЛО МУ?
Сі ту а цыя ў Азіі больш скла да ная, бо на 

Кі тай і Япо нію цяж ка ціс нуць. «Та му Ва-
шынг тон ін шым спо са бам вы ціс кае кан ку-
рэн таў-па стаў шчы коў», — ка жа Ігар Юш-
коў. Ён ад зна чае, што га лоў ны мі апа не нта мі 
ЗША ў рэ гі ё не ста лі Ра сія і Ка тар. «Бла ка да 

Ка та ра ад бы ла ся ад ра зу пас ля ві зі ту ў Са-
удаў скую Ара вію До наль да Трам па, і кан-
флікт на Бліз кім Ус хо дзе мо жа згу ляць на 
ру ку Ва шынг то ну, — ка жа вя ду чы ана лі тык 
ФНЭБ. — Сён ня Ка тар з'яў ля ец ца най буй-
ней шым па стаў шчы ком ЗПГ у Азію».

Экс перт мяр куе, што да лей шая па лі ты ка 

Ва шынг то на за клю ча ец ца ў тым, што ён мо-

жа па чаць дэ ста бі лі за цыю і ў ін шых зда быў-

ных кра і нах. «На прык лад, у Ал жы ры, які з'яў-

ля ец ца ад ным з най буй ней шых кры ніц га зу 

для ЕС», — ка жа Ігар Юш коў. Та кім чы нам, 

мяр куе экс перт, Ва шынг тон бу дзе за чы шчаць 

рын кі збы ту ад па стаў шчы коў, без ча го аме-

ры кан скае энер ге тыч нае да мі на ван не мо жа 

не атры мац ца. Бе лы дом спа сы ла ец ца на 

звест кі аб тым, што да мі на ван не на рын ку 

га зу пры ня се да 2040 го да $1,6 трлн. Праў да, 

толь кі аме ры кан скай эка но мі цы.

Між тым су свет ны трэнд ві да воч ны: ле-

тась ад зна ча ны рэ корд ны рост ад наў ляль-

най энер ге ты кі. У со неч най і вет ра э нер ге-

ты цы ра зам узя тых за год бы ло па бу да ва на 

не менш за 140 ГВт но вых ма гут нас цяў (для 

па раў на ння: гэ та больш, чым уся элект ра-

энер ге ты ка Бра зі ліі). У фо та элект рыч най со-

неч най ге не ра цыі на пра ця гу мі ну ла га го да 

ўве дзе на ў дзе ян не ка ля 76 ГВт — ня ба ча ны 

да гэ туль аб' ём. А вы зна ча ная ма гут насць 

гла баль най со неч най энер ге ты кі пе ра вы сі ла 

300 ГВт. Да рэ чы, і ў ЗША ле тась со неч ная 

энер ге ты ка так са ма па бі ла ўсе ра ней шыя 

рэ кор ды і за ня ла пер шае мес ца па пры рос це 

ўста ля ва най ма гут нас ці (14 ГВт за год), апя-

рэ дзіў шы і га за вую, і вет ра ную ге не ра цыі, 

не ка жу чы пра ін шыя спо са бы вы твор час ці 

элект рыч нас ці. Ад наў ляль ныя кры ні цы энер-

гіі раз ві ва юц ца хут ка, але па куль не здоль-

ныя сур'ёз на па цяс ніць наф ту, газ і ву галь, 

якія яшчэ доў га бу дуць ады гры ваць вя ду чую 

ро лю ў су свет ным энер га ба лан се. Ка рэн ны 

пе ра лом у энер ге ты цы, па пра гно зах ана лі-

ты каў, ад бу дзец ца ў 2040—2050 га дах.

За хар БУ РАК. burаk@zvіаzdа.bу

К@нтынентыК@нтыненты  

ВУ ГАЛЬ НА ВЕ ЦЕР
Тэ ма энер га бяс пе кі Еў ро пы ста ла ад ной з клю ча вых на са мі це G20, 
які пра хо дзіць у Гам бур гу. На фо ру ме зноў пра яві лі ся роз на га лос-
сі, што ўзнік лі па між Еў ро пай і ЗША. Ад ным з клю ча вых пы тан няў, 
якое вы клі кае су пя рэч нас ці, з'яў ля ец ца пры хіль насць Ста ро га Све ту 
Па рыж ска му па гад нен ню па клі ма це, под піс пад якім Шта ты ня даў на 
ану ля ва лі. Яшчэ адзін важ ны ас пект — імк нен не Еў ро пы су праць-
ста яць ціс ку Ва шынг то на ў пы тан ні за бес пя чэн ня пры род ным га-
зам і наф тай. Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп не двух сэн соў на за явіў 
аб імк нен ні «за няц ца пра соў ван нем аме ры кан ска га пры род на га 
га зу на ры нак ЕС». Зу сім не вы пад ко ва і тое, што на пя рэ дад ні са мі-
ту G20 у Гам бур гу кі раў нік Бе ла га до ма пры няў удзел у са мі це кра ін 
Цэнт раль най і Ус ход няй Еў ро пы, які прай шоў у Вар ша ве. Экс пер ты 
на зва лі гэ ты фо рум «са мі там трох мо раў» (Ад ры я ты ка, Бал ты ка, 
Чор нае). Усе пе ра лі ча ныя «па злы» скла да юц ца ў адзі ны ма лю нак, 
ка лі ўспом ніць пра ня даў нюю за яву Трам па аб тым, што Ва шынг тон па чы нае 
«вя лі кую энер ге тыч ную рэ ва лю цыю». Чым вы клі ка ны та кія гла баль ныя «тэк та-
ніч ныя зру хі»?

Ча му ЗША аб вяс ці лі 
«энер ге тыч ную 
рэ ва лю цыю»?

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Сён ня мы раз гля да ем роз ныя спо са-
бы па леп шыць пра цу жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі, — рас ка заў на мес нік стар шы ні 
ад мі ніст ра цыі Цэнт раль на га ра ё на Ва дзім 
ПЯ РЭД НЯ. — Важ ны вы нік гэ та га кон кур су 
за клю ча ец ца ў тым, што мы здо ле лі пры цяг-
нуць да ўдзе лу ў ім на сель ніц тва. У га ла са-
ван ні пры ня лі ўдзел ка ля 500 ча ла век, яны 
пад тры ма лі кан ды да таў, чыя пра ца са праў ды 
не вы клі кае пы тан няў. Бы лі на ват вы пад кі, 
ка лі пен сі я не ры, што не мо гуць пра га ла са-
ваць у ін тэр нэ це, са мі пры хо дзі лі ў ад мі ніст-
ра цыю і пры но сі лі свае пісь мо выя па жа дан ні, 
якія пра сі лі ўлі чыць пры га ла са ван ні. Так са ма 
атры ма ла ся за лу чыць пры ват ны біз нес. Але 
га лоў нае — мы змаг лі зма ты ва ваць са міх ра-
бот ні каў да якас на га вы ка нан ня сва іх аба вяз-
каў, мо жа быць, на ват па ча лі ства раць но вы 
воб раз пра фе сіі двор ні ка. Нам ха це ла ся б, 
каб ас тат нія раё  ны Мін ска так са ма пад цяг ну-
лі ся да пра вя дзен ня па доб ных кон кур саў.

Па сло вах Ва дзі ма Пя рэд ні, праб ле мы з 
кад ра мі ў сфе ры жыл лё ва-ка му наль най гас-
па дар кі ў Цэнт раль ным ра ё не ня ма — штат 
укам плек та ва ны поў нас цю. Ва кан сіі ка лі і з'яў-
ля юц ца, то вель мі хут ка за кры ва юц ца. Гэ та му 
па спры яў і до пуск пры ват ных ар га ні за цы ій да 
ра бо ты ў сфе ры ЖКГ. Та кім чы нам, з'я ві ла ся 
кан ку рэн цыя, а гэ та сты му люе і кі раў ні коў 
дзяр жаў ных прад пры ем стваў удас ка наль ваць 
сваю пра цу. Ся рэд ні за ро бак двор ні каў скла-
дае ад 400 да 450 руб лёў. Ця пер ста іць за да ча 
яго па вы шэн ня.

Куль мі на цы яй су стрэ чы ста ла цы ры мо нія 
лё са ван ня, пад час якой вы зна чаў ся па ра дак 
на вед ван ня кон курс най ка мі сі яй участ каў 
кан кур сан таў. Пас ля гэ та га двор ні каў па час-
та ва лі спе цы яль на пры га та ва ным тор там.

— На са мрэч у пра фе сію я тра пі ла вы пад-
ко ва, — па дзя лі ла ся ра бо чая па комп лекс-

най пры бор цы бу дын каў і збу да ван няў 
ЖЭС №27 Ні на ЛА МЕЙ КА. — Ра ней зай-
ма ла кі ру ю чую па са ду на прад пры ем стве 
па вы твор час ці адзен ня. Але трэ ба бы ло 
ад па чыць па ста не зда роўя, та му ўлад ка-
ва ла ся двор ні кам. Пра цую паў та ра го да, 
але ма гу ска заць, што мне так ні дзе яшчэ 
не па да ба ла ся. Па-пер шае, я ў вы дат най 
фі зіч най фор ме, зна ё мыя пы та юц ца: «Ба-
ры саў на, вы ў спарт за лу хо дзі це ці тан ца мі 
зай ма е це ся?» Па-дру гое, пра цую на све-
жым па вет ры. Па-трэ цяе, люб лю раз ме ра-
насць. Гэ та не за вод і не фаб ры ка, ні ку ды 
бег чы не трэ ба — вый шаў, спа кой на ад-
пра ца ваў, і мож на ад па чы ваць. Га лоў нае, 
я лі чу, пра ца ваць з за да валь нен нем, та ды 
ні чо га не бу дзе раз драж няць. Зі ма? Ні чо га 
страш на га, лю дзі ця пер ра зу ме юць, што гэ-
та да ты чыц ца ў пер шую чар гу іх са міх, та му 
мно гія па ўлас най іні цы я ты ве да па ма га юць. 
Уво гу ле, двор нік — гэ та ж ле ген дар ная пра-
фе сія, з гіс то ры яй і сва ёй аў рай — яго ўсе 
ве да юць, усе ві та юц ца і, спа дзя ю ся, шчы ра 
па ва жа юць.

— Пра цую толь кі паў та ра го да, 
але ў на шай сям'і гэ та пра фе сія са-
праў ды ды нас тый ная — ма ці так са-
ма пра ца ва ла двор ні кам, — да паў-
няе яе ка ле га Свят ла на СТЭЛЬ МАХ 
з ЖЭС №13. — Ча му жы ха ры аб ра лі 
на кон курс ме на ві та мя не? Ма гу толь-
кі зда гад вац ца — я з усі мі імк ну ся 
сяб ра ваць, ка лі ба бу лі трэ ба спус ціц-
ца па схо дах — аба вяз ко ва да па ма гу, 
по тым па гу та ру з ёй. Ка лі ка заць пра 
пра фе сій ны ас пект, то, ду маю, мае 
за слу гі мож на раз дзя ліць з жы ха ра-
мі. «Чыс та не там, дзе пры бі ра юць, 
а там, дзе не сме цяць» — фра за цал-
кам спра вяд лі вая. Кон курс «Най леп-
шы двор нік Цэнт раль на га ра ё на» — 
вы дат ны сты мул. Вя до ма, хо чац ца 

пе ра маг чы, бо гэ та і пры знан не, і, 
без умоў на, каш тоў ны прыз — ма ру 
з'ез дзіць ад па чыць з уну кам.

Па сло вах стар шы ні ад мі ніст ра-
цыі Цэнт раль на га ра ё на Іга ра Бу зоў-
ска га, пер ша па чат ко ва пла на ва ла ся 
пра вес ці ўзна га ро джан не ка ля пом-
ні ка двор ні ку на ву лі цы Ка рас та я на-
вай. Але ця пер ар га ні за та ры схі ля-
юц ца да ідэі ўга на ра ван ня ў два ры-
пе ра мож цы. Гэ та бу дзе сім ва ліч на, а 
так са ма ста не пры кла дам для ін шых 
двор ні каў.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.
lyskavets@zvіazda.by

ПРЫ БРАЦ ЦА Ў ДВА РЫ І... 
УБА ЧЫЦЬ КА ЛІ ЗЕЙ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Гэ ту га на ро вую мі сію 
«Звяз да» па тра ды цыі да вя-
рае гас цям. Та кім чы нам

МАН ГАЛ 
FОRЕSTЕR 
ВЫЙ ГРА ЛІ:

Мі  ка  лай Паў ла  в іч 
Юруць, г. Ля ха ві чы, Брэсц-
кая воб ласць;

Ган на Час ла ваў на Су га-
ко ва, г. На ва по лацк, Ві цеб-
ская воб ласць;

Анд рэй Фё да ра віч Ду-
ба дзе лаў, в. Ле ні на, Доб-
руш скі ра ён, Го мель ская 
воб ласць;

Іры на Іва наў на Кро та ва, 
г. Ка рэ лі чы, Гро дзен ская 
воб ласць;

Ула дзі мір Іва на віч Та не-
ня, п. Жы лі чы, Кі раў скі ра-
ён, Ма гі лёў ская воб ласць;

Ста ні слаў Ан то на віч 
Жы буль, в. Пла ша ва, Дзяр-
жын скі ра ён, Мін ская воб-
ласць;

Тац ця на Ула дзі мі ра ўна 
Га раль чук, г. Мінск.

СУ ПЕР ПРЫЗ — 
НА БОР СА ДО ВАЙ 
МЭБ ЛІ

вый граў Ва сіль Мі кі та-
віч ПЯ ШЭ ВІЧ, в. Юр ке ві чы, 
Жыт ка віц кі ра ён, Го мель-
ская воб ласць.

Він шу ем шчас ліў чы каў! 
І вель мі ра ды, што гэ тым 
ра зам ся род іх не прос та 
ад да ныя пад піс чы кі, але і 
са праўд ныя сяб ры на шай 
га зе ты — лю бі мыя аў та ры. 
Ну, у пры ват нас ці, у руб ры ку 
«Алё, на род на про ва дзе!» 
не раз да сы ла лі свае праў-
дзі выя гіс то рыі су жэн цы 

Га раль чу кі, спа да ры Ва сіль 
Пя шэ віч і Мі ка лай Юруць...

Зна ё мае чы та чам і проз-
ві шча Ду ба дзе ла вых з вёс кі 
Ле ні на. Праў да, пі саў нам не 
Анд рэй Фё да ра віч, а Дзі на 
Кан стан ці наў на...

Пры ем на бы ло да ве дац-
ца, што гэ та — ад на сям'я, 
што ў вёс ку Ле ні на яна пе-
ра ся лі ла ся пас ля ка та стро-
фы на Чар но быль скай АЭС 
з Вет каў шчы ны — з но ва-
га до ма, які су жэн цы (двое 
сі рот) да апош ня га цвіч ка 
бу да ва лі са мі, сва і мі ру ка-
мі (а па ха ва лі яго, ра зам з 
вёс кай, чу жы мі...); што са 
«Звяз дой» сяб ру юць вель мі 

даў но, і што яна пры хо дзіць 
да іх... праў дай.

— Вы піс ва лі мы некалі 
га зе ту «Правда», — пры-
га да ла Дзі на Кан стан ці-
наў на. — Але ж на па чат ку 
90-х ад мо ві лі ся — пе рай шлі 

на «Звяз ду». І гэ та, ві даць, 

ужо па жыц цё ва. Па да ба ец-

ца га зе та за род ную мо ву, 

за «Кры ніч ку» і «Жы ран до-
лю», за «Кра і ну зда роўя», 
«Ігу мен скі тракт» і, вя до ма 
ж, за «вя сё лыя і праў дзі выя 
гіс то рыі».

Што, маг чы ма, ці ка ва, па-
ста ян на вы піс ва ю чы «Звяз-
ду», су жэн цы (дак лад ней, 
сам Анд рэй Фё да ра віч Ду-

ба дзе лаў) гэ так жа па ста-
ян на да сы ла лі карт кі на 
ро зыг ры шы пры зоў, але не 
вый гра ва лі, мож на ска заць, 
ні чо га.

Ці ра ды ман га лу?
«Ну вя до ма ж! — пры зна-

лі ся шчас ліў чы кі. — Двое 
дзя цей у нас, чац вё ра ўну-
каў і ўжо чац вё ра праў ну-
каў. Дзя ка ваць Бо гу, лю-
бяць пры яз джаць, асаб лі ва 
ле там. У нас ля ха ты толь-
кі руж, мо жа, з 30 сар тоў... 
Так што ў гэ тай пры га жос-
ці і ман гал да рэ чы. Бы ло б 
што сма жыць! Ды каб яшчэ з 
доб рым зда роў ем, у доб рае 
на двор'е...

Так, сё ле та яно не пес-
ціць: ка жуць, ма ла дзі ца ад-
на, па куль дождж на два рэ, 
не ха це ла з ха ты вы хо дзіць: 
так прай шоў яе... чэр вень.

Але ж на дзея на ле та 
па куль за ста ец ца. А та му 
ня хай ва ўсіх пад піс чы каў, 
чы та чоў «Звяз ды» яно бу-
дзе цёп лым, пры го жым і... 
смач ным!

«ЗВЯЗ ДА» — ГЭ ТА ЎЖО ПА ЖЫЦ ЦЁ ВА...»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
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№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт 

примечаний
01.07.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 136 721 136 576

3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 278 271

4 Средства в Национальном банке 1103 629 634 308 605

5 Средства в банках 1104  376 107 372 004

6 Ценные бумаги 1105  3 462 796 2 947 359

7 Кредиты клиентам 1106 4 400 374 4 990 234

8 Производные финансовые активы 1107 - 1 109

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 97 385 97 416

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 256 181 269 471

11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 9 761 10 001

12 Отложенные налоговые активы 1111 26 26

13 Прочие активы 1112 124 461 135 538

14 ИТОГО активы 11 9 493 724 9 268 610

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

16 Средства Национального банка 1201 1 339 2 007

17 Средства банков 1202 1 336 370 1 400 026

18 Средства клиентов 1203 5 466 929 5 750 608

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204  891 532 872 131

20 Производные финансовые обязательства 1205 - 1 393

21 Отложенные налоговые обязательства 1206 995 995

22 Прочие обязательства 1207 41 242 27 022

23 ВСЕГО обязательства 120 7 738 407 8 054 182

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

25 Уставный фонд 1211 1 238 352 707 970

26 Эмиссионный доход 1212 - -

27 Резервный фонд 1213 100 935 100 110

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 132 865 133 673

29 Накопленная прибыль 1215 283 165 272 675

30 ВСЕГО собственный капитал 121 1 755 317 1 214 428

31 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 9 493 724 9 268 610

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за январь–июнь 2017 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи Символ

Пункт

примечаний
01.07.2017 01.07.2016

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 481 280 544 179

2 Процентные расходы 2012 238 987 440 335

3 Чистые процентные доходы 201 242 293 103 844

4 Комиссионные доходы 2021 71 482 72 925

5 Комиссионные расходы 2022 26 778 29 758

6 Чистые комиссионные доходы 202 44 704 43 167

7 Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 20 47

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 184 3 113

9 Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 11 224 8 138

10 Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 2 919 (3 374)

11 Чистые отчисления в резервы 207 161 117 41 870

12 Прочие доходы 208 29 058 14 734

13 Операционные расходы 209 145 455 103 159

14 Прочие расходы 210 10 531 11 147

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 13 299 13 493

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 2 512 5 709

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 10 787 7 784

18 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 - -

20 Разводненная прибыль на простую акцию 23 - -

АФІ ЦЫЙ НА

Ар га ні за та рам рэ клам-
най гуль ні «Смач нае ле та са 
«Звяз дой» 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: вул. Б. Хмяль-
ніц ка га, 10 А, 220013, г. Мінск.

Рэ клам ная гуль ня «Смач-
нае ле та са «Звяз дой» за рэ-
гіст ра ва на Мі ніс тэр ствам ан-
ты ма на поль на га рэ гу ля ван ня 
і ганд лю Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
16.05.2017 г. (па свед чан не 
№3002) і пра во дзіц ца на тэ-
ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
з 26 мая па 30 ве рас ня 2017 
го да ўключ на ся род пад піс чы-
каў га зе ты «Звяз да» трэ ця га 
квар та ла або дру го га паў год-
дзя 2017 го да. Уся го ў гуль ні 
ўзя лі ўдзел 154 пад піс чы кі. 
Пры за вы фонд гуль ні ра зы-
гра ны цал кам.

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) 377-44-04.


