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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

1. Дрэ наж ны геа кам па зіт мар кі 
«МІ АД РЭН-Х 650» на су му больш за 
1 млн USD.

Дрэ наж ны геа-
кам па зіт — да-
стат ко ва за па тра-
ба ва ны ма тэ ры ял, 
які шы ро ка ўжы-
ва ец ца ў сфе ры 
да рож на га бу даў-

ніц тва. А та кая вя лі кая пар тыя за куп-
ля ла ся для бу даў ніц тва дру гой уз лёт-
на-па са дач най па ла сы ў На цы я наль ным 
аэ ра пор це «Мінск». Па во да пра пуск ных 
улас ці вас цях гэ ты ма тэ ры ял пе ра ўзы хо-
дзіць тра ды цый ны друз, што да зва ляе 
не толь кі за бяс пе чыць эфек тыў ны ад-
вод ва ды, але і зні зіць кошт зем ля ных 
ра бот.

2. Лі нія па пе ра пра цоў цы пі ло вач-
ні ку ў аб раз ныя пі ла ма тэ ры я лы за
576 тыс. USD.

Ле са ма тэ ры-
я лы зай ма юць 
важ нае мес ца ў 
струк ту ры бе ла-
рус ка га экс пар-
ту, та му і якас ці 
пра дук цыі, што 
вы пус ка ец ца ай чын ны мі дрэ ва ап ра-
цоў шчы ка мі, удзя ля ец ца асаб лі вая 
ўва га. На ту раль на, для гэ та га не аб-
ход на су час нае аб ста ля ван не. Лі нію 
па пе ра пра цоў цы пі ло вач ні ку на бы ло 
дзяр жаў нае прад пры ем ства ляс ной 
гас па дар кі, якое за раз ма дэр ні зу ец-
ца. Гэ ты на бы так — ты по вы прык лад 
та ко га кштал ту ін вес ты цый. Дзя ку ю чы 
но вай тэх на ла гіч най лі ніі ляс гас змо жа 
вы раб ляць вы са ка я кас ныя аб раз ныя 
пі ла ма тэ ры я лы і пра да ваць іх еў ра пей-
скім спа жыў цам.

3. Ты ся ча тон слан ца ва га алею для 
на сы чэн ня драў ні ны на 480 тыс. USD.

Як вя до ма, 
драў ні на, якой 
бы якас най яна 
ні бы ла, ра на ці 
поз на па чы нае 
гніць і раз бу-
рац ца, перш 
за ўсё пад уз дзе ян нем не спры яль ных 
клі ма тыч ных умоў. Гэ тая праб ле ма 
асаб лі ва ак ту аль ная для чы гу нак, дзе 
пры бу даў ніц тве па лат на вы ка рыс тоў-
ва юц ца драў ля ныя шпа лы. Каб па доў-
жыць тэр мін служ бы, іх пра ма ка юць 
ад мыс ло вы мі хі міч ны мі рэ чы ва мі-ан-
ты сеп ты ка мі, якія за сце ра га юць драў-
ні ну ад увіль гат нен ня і за гні ван ня. Да 
та кіх ан ты сеп ты каў ад но сіц ца і слан-
ца вы алей: ён так січ ны для грыб ко вых 
ар га ніз маў, але аб са лют на бяс шкод ны 
для жы вёл і ча ла ве ка. А па коль кі гэ та 
рэ чы ва з'яў ля ец ца ад ным з асноў ных 
ан ты сеп ты каў, якія вы ка рыс тоў ва юц-
ца пры вы твор час ці шпа лап ра дук цыі, 
яго ак тыў на за куп ля юць про філь ныя 
прад пры ем ствы.

4. 350 ты сяч на рых то вак для пла-
цеж ных бан каў скіх кар так на агуль-
ную су му звыш 235 тыс. USD.

Усе мы ка рыс та ем ся бан каў скі мі кар-
та мі, але ці за дум ва лі ся вы, дзе бан кі іх 
бя руць? Вы раб ля юць са мі? Част ко ва 
так: у бан каў скіх пра цэ сін га вых цэнт-
рах ад бы ва ец ца на ня сен не ма люн ка 
на кар ту, а так са ма эм ба сі ра ван не 
(вы ціс кан не) ну ма ра кар ты і імя і проз-

ві шча яе ўла-
даль ні ка. Для 
гэ та га выкарыс-
тоўваецца ад-
мыс ло вае аб-
ста ля ван не — 
эм бо сер. Са му ж 

плас ты ка вую асно ву кар ты банк за куп-
ляе ў ін шых фір маў. Ча сам па стаў шчы-
ка «плас ты ка» шу ка юць шля хам пра вя-
дзен ня тэн да ру, а ча сам звяр та юц ца на 
бір жу, дзе кошт сы ра ві ны з-за кан ку рэн-
цыі па між пра даў ца мі ня рэд ка аказ ва ец-
ца ні жэй шы, чым па пра мых кант рак тах. 
Акра мя на рых то вак для плас ты ка вых 
карт, бан кі так са ма ак тыў на на бы ва юць 
на бір жы і ін шую за па тра ба ва ную ў бан-
каў скай сфе ры пра дук цыю: карт ры джы 
для прын та раў, кан цы ляр скія пры ла ды, 
ма тэ ры я лы для ўпа коў кі каш тоў нас цяў 
і на ват бро не ка мі зэль кі.

5. Жа но чыя блу зы з ка рот кім ру-
ка вом кош там 74 тыс. USD.

Звы чай на ўні-
фор ма су пра цоў-
ні каў пэў ных ар-
га ні за цый вы тры-
ма на ў адзі ным 
фір мо вым сты лі 
і та му за куп ля-
ец ца оп там і, як 
пра ві ла, у ад на-
го па стаў шчы ка. Ка лі пе рад ад ным з 

дзяр жаў ных бан каў паў ста ла пы тан не 

за куп кі 8670 жа но чых блуз з ка рот кім 

ру ка вом, ён пры няў ра шэн не звяр нуц ца 

на бір жу. На за яў ку ад гук ну лі ся ад ра зу 

не каль кі па стаў шчы коў, але бір жа вы 

да га вор быў за клю ча ны толь кі з ад ным 

з іх, які пра па на ваў са мую ніз кую ца ну і 

са мыя вы гад ныя ўмо вы па стаў кі.

Уво гу ле па слу га мі ПСТ прад стаў ні кі 

біз не су ка рыс та юц ца ўсё час цей, па-

ве да мі лі ў БУТБ. Уся го на пля цоў цы — 

больш за 10 тысяч та вар ных па зі цый. 

Пры гэ тым па няц ця «мі ні маль ная пар-

тыя» не іс нуе. А каб стаць трэй да рам, 
да стат ко ва атры маць ключ элект рон на-
га ліч ба ва га под пі су.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ. 
pustavit@zviazda.by

АД БЛУЗ І КАР ТАК 
ДА АЛЕЮ І ПІ ЛО ВАЧ НІ КА

Школь ні кі не каль кі дзён 
ка та лі ся на ўкра дзе ным аў то
На ста ліч най ву лі цы Ясе ні на на рад па труль на-па ста-
вой служ бы мі лі цыі Мас коў ска га РУ УС звяр нуў ува гу 
на аў та ма біль БМВ 525, у яко га пры здзяйс нен ні раз-
ва ро ту за глух ру ха вік.

Ка лі су пра цоў ні кі мі лі цыі спы ні лі ся по бач, каб да ве дац ца, 

ці не па тра бу ец ца да па мо га, кі роў ца і па са жыр уцяк лі, кі нуў-

шы аў то. Су пра цоў ні кі мі лі цыі звя за лі ся з ула даль ні кам ма-

шы ны. Вы свет лі ла ся, што аў та ма біль ужо не каль кі ме ся цаў 

зна хо дзіў ся на ста ян цы, бо быў у тэх ніч на ня спраў ным ста не. 

Жан чы на і не па да зра ва ла, што яе аў та ма біль са гна лі.

У хо дзе апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра пры ем стваў асо бы 

школь ні каў бы лі ўста ноў ле ны. Пас ля за тры ман ня яны рас-

тлу ма чы лі, што даў но звяр ну лі ўва гу на аў та ма біль БМВ, які 

ста яў на ад ным мес цы ўжо не каль кі ме ся цаў, і вы ра шы лі, 

што ён ні ко му не па трэб ны. Хлоп цы ўскры лі дзве ры, у са ло не 

знай шлі за па сны ключ, але за вес ці аў та ма біль не змаг лі: быў 

раз ра джа ны аку му ля тар. За ра дзіў шы яго до ма, яны не каль кі 

дзён ка та лі ся на ўкра дзе ным аў то па ву лі цах ра ё на.

У да чы нен ні да дзе вя ці клас ні каў за ве дзе на кры мі наль-

ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.10.2017 01.01.2017

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ                                      

2 Денежные средства                        1101 4 717 4 607

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102 – –

4 Средства в Национальном банке 1103 4 504 3 989

5 Средства в банках 1104 6 595 11 160

6 Ценные бумаги 1105 30 080 37 741

7 Кредиты клиентам 1106 57 990 58 105

8 Производные финансовые активы 1107 – 21

9 Долгосрочные финансовые вложения    1108 – –

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 8 875 8 325

11
Имущество, предназначенное для про-
дажи

1110 –  7

12 Отложенные налоговые активы 1111 – –

13 Прочие активы                            1112 1 111 1 065

14 ИТОГО активы                             11 113 872 125 020

15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

16 Средства Национального банка 1201 – –

17 Средства банков 1202 11 856 30 504

18 Средства клиентов                        1203 58 197 51 403

19 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 – 697

20 Производные финансовые обязательства 1205 29 –

21 Отложенные налоговые обязательства 1206 – –

22 Прочие обязательства                     1207 316 594

23 ВСЕГО обязательства                      120 70 398 83 198

24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

25 Уставный фонд                            1211 24 747 24 747

26 Эмиссионный доход                      1212 – –

27 Резервный фонд                           1213 1 144 876

28 Фонды переоценки статей баланса 1214 6 671 6 747

29 Накопленная прибыль 1215 10 912 9 452

30 ВСЕГО собственный капитал 121 43 474 41 822

31
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 113 872 125 020

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2017 01.10.2016

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы                       2011 8 717 13 310

2 Процентные расходы                      2012 2 496 4 286

3 Чистые процентные доходы 201 6 221 9 024

4 Комиссионные доходы                     2021 2 043 1 871

5 Комиссионные расходы                    2022 178 232

6 Чистые комиссионные доходы 202 1 865 1 639

7
Чистый доход по операциям с драго-
ценными металлами и драгоценными 
камнями               

203 – –

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204 (13) (56)

9
Чистый доход по операциям с иностран-
ной валютой               

205 1 122 4 671

10
Чистый доход по операциям с произво-
дными финансовыми инструментами

206 (121) –

11 Чистые отчисления в резервы             207 (659) 2 494

12 Прочие доходы              208 301 430

13 Операционные расходы 209 7 993 7 127

14 Прочие расходы             210 168 194

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 1 873 5 893

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 202 1 133

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 1 671 4 760

З днём на ра джэн-

ня, з 65-год дзем, шчы-

ра він шу ем ша ноў на га 

га лоў на га рэ дак та ра 

«Звяз ды» на пра ця гу 

не ад на го дзе ся ці год-

дзя Ула дзі мі ра Бра ні-

сла ва ві ча НАР КЕ ВІ ЧА! 

Зы чым доб ра га зда-

роўя і на строю, ба-

дзё рас ці, ап ты міз му, 

свет лых ду мак і ўра-

жан няў, са мых цёп лых 

і пры ем ных 

ус па мі наў! 

Та кіх, як 
у нас. Пра 
вас.

Звяз доў цы.

Ня даў на ў Бе ла ру сі па шы ры лі спіс 

ві даў дзей нас ці, пры якіх фі зіч ным 

асо бам не трэ ба рэ гіст ра вац ца ў 

якас ці ІП — пры ўмо ве вы пла ты 

адзі на га па да тку. Але, як ака за ла-

ся, ка лі не ўнес ці змя нен ні ў за ка-

на даў ства, гэ тыя лю дзі ў бу ду чы ні 

не змо гуць раз ліч ваць на пен сію.

— Пра ва на атры ман не баль ніч на га 

ліс та, да па мог па ця жар нас ці і ро дах і ў 

су вя зі з до гля дам дзі ця ці да трох га доў, 

а так са ма пра ва на пен сій нае за бес пя-

чэн не ма юць толь кі тыя асо бы, у якіх 

ёсць карт ка са цы яль на га стра ха ван ня 

і якія вы плач ва юць уз но сы ў Фонд са-

цы яль най аба ро ны на сель ніц тва, — па-

ве да міў на прэс-кан фе рэн цыі на мес нік 

мі ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро-

ны Ва ле рый КА ВАЛЬ КОЎ.

Ён рас тлу ма чыў, што са цы яль нае 

стра ха ван не мо жа быць аба вяз ко вым 

і доб ра ах вот ным. Аба вяз ко вае са цы я-

ль нае стра ха ван не рас паў сюдж ва ец-

 ца на ўсіх гра ма дзян, якія пра цу юць па 

пра цоў ных да га во рах і па гра ма дзян-

ска-пра ва вых да га во рах, ка лі ад ным 

з ба коў з'яў ля ец ца юры дыч ная асо ба. 

Пад аба вяз ко вае са цы яль нае стра ха-

 ван не так са ма пад па да юць ін ды ві ду а-

ль ныя прад пры маль ні кі і не ка то рыя

ін шыя ка тэ го рыі гра ма дзян. Доб ра ах-

вот на мо гуць удзель ні чаць у са цы яль-

ным стра ха ван ні твор чыя ра бот ні кі, 

ра мес ні кі, асо бы, за ня тыя ў аг ра ту-

рыз ме, а так са ма тыя, хто пра цуе за 

мя жой. Яны мо гуць за рэ гіст ра вац ца 

ў ФСАН і вы плач ваць уз но сы, тым са-

мым фар мі ру ю чы свае пра вы ў га лі не 

са цы яль на га стра ха ван ня (пры гэ тым 

ідзе стра ха вы стаж для пры зна чэн ня 

пен сіі і г. д.).

Але, як ака за ла ся, не ка то рыя ка тэ-

го рыі гра ма дзян, якія ажыц цяў ля юць 

дзей насць без рэ гіст ра цыі ў якас ці ІП, 

не пад ля га юць са цы яль на му стра ха ван-

ню — гэ тых ка тэ го рый прос та ня ма ў 

ад па вед ным за ко не. «За раз дзяр жаў-

ныя ор га ны вы ву ча юць пы тан не атры-

ман ня та кі мі гра ма дзя на мі маг чы мас ці 

фар мі ра ваць свае пра вы ў га лі не са-

цы яль на га стра ха ван ня», — па ве да міў 

Ва ле рый Ка валь коў.

Да рэ чы, на мес нік мі ніст ра пра цы і 

са цы яль най аба ро ны ад зна чыў, што 

мно гія лю дзі не да ацэнь ва юць знач-

насць са цы яль на га стра ха ван ня. На-

 прык лад, больш за дзве ты ся чы жы ха-

роў Бе ла ру сі зай ма юц ца аг ра эка ту рыз-

мам, і з іх толь кі 6 ча ла век вы плач-

ва юць уз но сы ў ФСАН. Пра ва доб ра-

ах вот на га са цы яль на га стра ха ван ня 

ма юць ра мес ні кі, але ся род іх толь кі 

кры ху больш за 230 ча ла век за рэ гіст-

ра ва лі ся ў ФСАН і вы плач ва юць стра-

ха выя ўзно сы. І толь кі 550 бе ла ру саў, 

якія пра цу юць за мя жой, доб ра ах вот-

на вы пла ці лі ў мі ну лым го дзе ўзно сы 

ў ФСАН. Між тым гэ та — не аб ход ная 

ўмо ва для атры ман ня пра ва на пен сію 

па ўзрос це ў бу ду чы ні.

Свят ла на БУСЬ КО. 
buskо@zvіаzdа.bу

А ВЫ МА Е ЦЕ КАРТ КУ СА ЦЫ ЯЛЬ НА ГА 
СТРА ХА ВАН НЯ?

Бу дуць уне се ны змя нен ні ў за кон, каб усе атры ма лі пра ва на пен сію

РУ ХА ВІК ПРА ГРЭ СУ
У Мін ску ад кры ла ся вы ста ва рэ кла мы

У спе цы я лі за ва най вы ста ве рэ кла-
мы, ды зай ну і па лі гра фіі «Мят ны леў» 
удзель ні чае больш за 20 кам па ній. 
Гэ та дзе ла вая пля цоў ка для брэн-
дын га вых агенц тваў і ды зай нер скіх 
сту дый, дру кар няў, па стаў шчы коў 
сы ра ві ны і рас ход ных ма тэ ры я лаў 
для па лі гра фіі, вы твор цаў су ве нір най 
пра дук цыі. Ра зам з вы ста вай у га тэ-
лі «Пе кін» ад бу дзец ца кан фе рэн цыя 
«Мар ке тынг ХХІ ста год дзя: трэн ды 
ў сты лі ф'южн».

У ця пе раш ні час на тэ ры то рыі кра і ны 
дзей ні чае 1186 рэ клам ных ар га ні за цый. 

Фак тыч на за апош нія 8—9 га доў іх коль-

касць па вя лі чы ла ся ў 2,7 ра за, па ве да мі ла 

на чаль нік сек та ра па рэ кла ме ўпраў лен-

ня аба ро ны пра воў спа жыў цоў і кант ро-
лю за рэ кла май Мі ніс тэр ства ан ты ма на-
поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю (МАРГ) 
Іна ГАЎ РЫЛЬ ЧЫК. Гэ та свед чыць аб тым, 

што і пра ва выя, і ар га ні за цый ныя ўмо вы 

ў Бе ла ру сі для раз віц ця рэ клам на га біз-

не су ство ра ны да стат ко ва доб рыя. Ка жу-

чы пра вы дат кі на рэ кла му, прад стаў нік 

МАРГ ад зна чы ла, што ў пер шым паў год дзі 

2017 го да гэ тыя су мы ў ай чын ных вы твор-

цаў і ганд лё вых ар га ні за цый скла лі 182,2 млн 

руб лёў (127% у ад но сі нах да ана ла гіч на га 

пе ры я ду мі ну ла га го да). Больш ак тыў на 

сён ня пра цу юць з рэ кла май вы твор цы 

адзен ня, ап то вы і роз ніч ны ган даль, а так-

са ма вы твор цы хар чо вых пра дук таў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу


