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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 апреля 2018 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2018 01.01.2018

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ                                      

2 Денежные средства                        1101 5 345 4 082

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 14 769 21 337

5 Средства в банках 1104 9 895 4 996

6 Ценные бумаги 1105 13 642 13 623

7 Кредиты клиентам 1106 103 694 103 446

8 Производные финансовые активы 1107 - 19

9 Долгосрочные финансовые вложения    1108 - -

10
Основные средства и нематериальные 
активы

1109 21 491 29 237

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 7 612 -

12
Имущество, предназначенное для 
продажи

1111 1 199 1 199

13 Отложенные налоговые активы 1112  8 31

14 Прочие активы                            1113 1 227 1 309

15 ИТОГО активы                             11 178 882 179 279

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 362 15 062

19 Средства клиентов                        1203 133 432 118 974

20 Ценные бумаги банка 1204 1 311 1 322

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22 Отложенные налоговые обязательства 1206 - -

23 Прочие обязательства                     1207 424 820

24 ВСЕГО обязательства                      120 135 529 136 178

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд                            1211 20 429 20 429

27 Эмиссионный доход                      1212 - -

28 Резервный фонд                           1213 5 615 1 174

29 Фонды переоценки статей баланса 1214 8 248 8 256

30 Накопленная прибыль 1215 9 061 13 242

31 ВСЕГО собственный капитал 121 43 353 43 101

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 178 882 179 279

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 апреля 2018 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2018 01.04.2017

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы                       2011 3 540 4 466

2 Процентные расходы                      2012 1 912 2 244

3 Чистые процентные доходы 201 1 628 2 222

4 Комиссионные доходы                     2021 638 756

5 Комиссионные расходы                    2022 186 208

6 Чистые комиссионные доходы 202 452 548

7
Чистый доход по операциям с 
драгоценными металлами и драгоценными 
камнями               

203 - -

8
Чистый доход по операциям с ценными 
бумагами

204  1 (13)

9
Чистый доход по операциям с иностранной 
валютой               

205 418 381

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами

206 15 151

11 Чистые отчисления в резервы             207 (308) 226

12 Прочие доходы              208 508 300

13 Операционные расходы 209 2 905 2 093

14 Прочие расходы             210 99 77

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 326 1 193

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 74 341

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 252 852

Председатель Правления   Дранкевич В. В.

Главный бухгалтер    Карчмит Т. И.

Дата подписания: 6 апреля 2018 г.  УНП 100361187

Извещение о проведении открытого конкурса 

по предоставлению юридическим лицам 

или индивидуальным предпринимателям права 

на добычу и заготовку рака длиннопалого 

на территории Гомельского района Гомельской области

Организатор конкурса: Гомельский районный исполнительный комитет

№ 
п\п

Водный объект Условия конкурса

1
Пруд вблизи деревни 

Осовцы 29,8 га
Лучшие предложения по добыче и заготовке 
рака длиннопалого, изложенные в обоснова-
нии. Затраты по организации и проведении 
конкурса возмещаются Гомельскому район-
ному исполнительному комитету победителем 
конкурса 

2
Пруд вблизи деревни 

Осовцы 9,4 га

Заявления на участие в конкурсе принимаются по адресу: г. Гомель, 

ул. Севастопольская, 135А, с 8.30 до 17.00. Срок подачи заявления – 

30 дней с даты опубликования извещения. 

К заявлению прилагаются: копия платежного поручения, квитанции, 

заверенные банком, подтверждающего внесение суммы задатка; копии 

документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического 

лица или индивидуального предпринимателя. Представителям юридиче-

ского лица,  индивидуального предпринимателя – доверенность (документ, 

подтверждающий полномочия должностного лица) и документ, удостове-

ряющий личность донного представителя.

Задаток составляет: 50 % от 20 базовых величин и вносится на счет  

райисполкома. 

Срок предоставления права на добычу и заготовку длиннопалого 

рака – 5 лет.

Порядок оформления участия и проведения открытых торгов в форме 

конкурса определен Правилами добычи, заготовки и (или) закупки диких 

животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства, утвержден-

ными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 2 июня 

2018 г. № 699.

Конкурс состоится 21 мая 2018 года по адресу: г. Гомель, ул. Севасто-

польская 135А, в зале заседания, в 11.00.

Контактный телефон секретаря комиссии 36 12 96.

УНП 400178549

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА
НО ВЫ ЎДАР ПА СІ РЫІ 
НА ЗВА ЛІ ЗБО ЕМ У СІС ТЭ МЕ

Ні я ка га но ва га нач но га ўда ру па аб' ек тах у Сі рыі не 

бы ло. Пра гэ та па ве да міў Reuters ка ман ду ю чы рэ гі я-

наль ным ва ен ным аль ян сам, які пад трым лі вае сі рый скі 

ўрад. Па вод ле яго слоў, да спра цоў ван ня сіс тэ мы су-

праць па вет ра най аба ро ны пры вя ла фаль шы вая тры во га. 

Ка ман ду ю чы рас ка заў, што збой ад быў ся з-за «су мес най 

элект рон най ата кі» ЗША і Із ра і ля. Яе мэ тай ста ла сі-

рый ская ра дыё ла ка цый ная сіс тэ ма. Ра ней 17 кра са ві ка 

дзяр жаў нае тэ ле ба чан не Сі рыі па ве да мі ла, што сі лы ППА 

ад бі лі ра кет ную ата ку на авія ба зу ўра да вых вой скаў у 

пра він цыі Хомс. Удак лад ня ла ся, што ўсе сна ра ды бы лі 

збі тыя пры пад лё це, ах вяр і раз бу рэн няў не бы ло. ЗША 

за яві лі аб сва ёй не да тыч нас ці да та го, што ад бы ло ся, 

так са ма з'я ві ла ся вер сія пра ата ку з бо ку Із ра і ля.

МАРОКА ПРАД РАК ЛІ 
АД МО ВУ Ў ПРА ВЕ ПРА ВЯ ДЗЕН НЯ 
ЧЭМ ПІ Я НА ТУ СВЕ ТУ ПА ФУТ БО ЛЕ

За яў ка Ма ро ка на пра вя дзен не чэм пі я на ту све ту — 

2026 мо жа быць ад хі ле ная Між на род най аса цы я цы яй 

фут бо ла (ФІ ФА) з-за за ба ро ны на тэ ры то рыі кра і ны ад-

на по лых ад но сін. Да та кой вы сно вы прый шлі ў агенц тве 

Assocіated Press. У Ма ро ка пра ду гле джа на па ка ран не 

за ад на по лыя су вя зі — да трох га доў ту рэм на га зня во-

лен ня. Па доб ная пра ява дыс кры мі на цыі — сур' ёз ная пе-

ра шко да ў атры ман ні пра ва на пра вя дзен не чэм пі я на ту 

све ту. Па ве дам ля ец ца, што ў дак ла дзе, прад стаў ле ным 

ФІ ФА ма ра кан скім бо кам, за моўч ва ец ца гэ та праб ле ма. 

«Ві да воч на, што, ка лі Ма ро ка атры мае ЧС, прад стаў ні кі 

ЛГБТ-су поль нас ці, якія пры едуць на тур нір, су тык нуц ца з 

сур' ёз най дыс кры мі на цы яй», — ад зна чыў прэ зі дэнт ма ра-

кан скай аса цы я цыі па пра вах ча ла ве ка Ахмед эль-Хайі. 

На роў ні з Ма ро ка аб' яд на ную за яў ку на пра вя дзен не мун-

ды я ля ў 2026 годзе сё ле та па да лі Ка на да, ЗША і Мек сі ка. 

Вы ба ры кра і ны-гас па ды ні прой дуць 13 чэр ве ня на 68-м 

кан грэ се ФІ ФА ў Маск ве.

РА СІЙ СКІХ ХА КЕ РАЎ АБ ВІ НА ВА ЦІ ЛІ Ў ЗА РА ЖЭН НІ 
МІЛЬ Ё НАЎ РОЎ ТА РАЎ ПА ЎСІМ СВЕ ЦЕ

На цы я наль ны цэнтр па кі бер бяс пе цы Вя лі ка бры та ніі, 

ФБР і Мі ніс тэр ства ўнут ра най бяс пе кі ЗША вы сту пі лі з 

су мес най за явай, у якой ус кла лі на ха ке раў, звя за ных з 

ура дам Ра сіі, ад каз насць за ўзлом міль ё наў роў та раў па 

ўсім све це. Ата кі вя лі ся ў мэ тах шпі я на жу або кра дзя жу 

ін тэ ле кту аль най улас нас ці, па ве дам ля юць служ бо выя 

асо бы раз вед валь ных служ баў Вя лі ка бры та ніі і ЗША. 

Па іх вер сіі, ха ке ры спра ба ва лі за ра зіць міль ё ны пры-

лад, каб пад рых та ваць плац дарм для «раз бу раль ных 

на па даў, ка лі на пру жа насць бу дзе ўзрас таць». На коль кі 

па спя хо вы мі ака за лі ся ата кі, прад стаў ні кі дзвюх кра ін 

не ўдак лад ні лі.

АР МЯН СКАЯ АПА ЗІ ЦЫЯ ЗА БЛА КІ РА ВА ЛА 
ЎРА ДА ВЫЯ БУ ДЫН КІ

У Ерэ ва не пра ціў ні кі пры зна чэн ня бы ло га прэ зі дэн-

та кра і ны Сер жа Сарг ся на на па са ду прэм' ер-мі ніст ра 

пры сту пі лі да бла кі ра ван ня бу дын каў дзяр жаў ных ор га-

наў. Пра гэ та па ве дам ляе «Ін тэр факс». Пра тэс тоў ца мі 

кі руе лі дар пар тыі «Гра ма дзян скі да га вор», дэ пу тат апа-

зі цый най пар ла менц кай фрак цыі «Елк» («Вый сце») Ні кол 

Па шы нян, які ра ней аб вяс ціў аб па чат ку «ак са міт най 

рэ ва лю цыі». У Ерэ ва не з 16 кра са ві ка пра хо дзяць су-

тыч кі дэ ман стран таў з па лі цы яй, за тры ма ныя як мі ні мум 

59 ча ла век. У 2017 го дзе Ар ме нія ад мо ві ла ся ад прэ-

зі дэнц кай фор мы кі ра ван ня і ста ла пар ла менц кай рэс-

пуб лі кай. Ра шэн не бы ло пры ня та пас ля рэ фе рэн ду му. 

Кан чат ко вы пе ра ход на но вую фор му праў лен ня ад бу-

дзец ца пас ля абран ня прэм' ер-мі ніст ра. Серж Сарг сян 

па кі нуў па са ду прэ зі дэн та кра і ны 9 кра са ві ка 2018 го да. 

Ён зай маў яе 10 га доў.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка 18—19 кра са ві ка 

здзяйс няе ві зіт у Мал до ву. Пра 

гэ та па ве дам ля ец ца на афі цый-

ным пар та ле кі раў ні ка дзяр жа-

вы.

Па ра дак дня ві зі ту пла ну ец ца на-

сы ча ны. Ён уклю чае су стрэ чы і пе-

ра га во ры з Прэ зі дэн там і прэм' ер-мі-

ніст рам Мал до вы, пад час якіх бу дуць 

аб мер ка ва ны ас пек ты між дзяр жаў ных 

ад но сін.

Пе ра га во ры Аляк санд ра Лу ка шэн кі 

з Прэ зі дэн там Іга рам Да до нам ад бу-

дуц ца ў фар ма це сам-на сам і па шы ра-

ным скла дзе з удзе лам чле наў дэ ле га-

цый. Га лоў най іх тэ май ста не раз віц цё 

бе ла рус ка-мал даў ска га су пра цоў ніц-

тва, а так са ма ўза е ма дзе ян не ў ін тэ-

гра цый ных фар ма тах, у тым лі ку на 

пля цоў ках Еў ра зій ска га эка на міч на-

га са ю за і Са друж нас ці Не за леж ных 

Дзяр жаў. Аляк сандр Лу ка шэн ка і Ігар 

Да дон на ве да юць ін сты тут рас лі на-

вод ства «По рум бень», дзе возь муць 

удзел у цы ры мо ніі «Дзень по ля», пры-

све ча най па чат ку па сяў ной кам па ніі.

На пе ра га во рах кі раў ні ка бе ла-

рус кай дзяр жа вы з прэм' ер-мі ніст-

рам Мал до вы Паў лам Фі лі пам бу дуць 

раз гле джа ны пы тан ні па шы рэн ня эка-

на міч ных су вя зяў у роз ных га лі нах, 

у тым лі ку ў сель скай гас па дар цы, 

хар чо вай пра мыс ло вас ці, вы твор чай 

ка а пе ра цыі, інф ра струк тур ных пра-

ек тах. Асоб ная ўва га бу дзе ўдзе ле на 

ра бо це ўжо іс ну ю чых і ства рэн ню но-

вых су мес ных прад пры ем стваў, раз-

віц цю су пра цоў ніц тва ў энер ге ты цы, 

гу ма ні тар най сфе ры і пра ва ахоў най 

дзей нас ці. Па вы ні ках су стрэ чы ча ка-

ец ца пад пі сан не шэ ра гу між на род ных 

да ку мен таў.

У гэ тыя ж дні ў Кі шы нё ве ад бы-

ва ец ца бе ла рус ка-мал даў скі фо рум 

дзе ла во га і між рэ гі я наль на га су пра-

цоў ніц тва. У ім бя руць удзел не толь кі 

прад стаў ні кі біз нес-ко лаў, але і кі раў-

ніц тва га ра доў і ра ё наў дзвюх кра ін. 

Для дэ ле га таў бу дзе ар га ні за ва на 

вы стаў ка ка му наль най тэх ні кі і ін шай 

бе ла рус кай пра дук цыі.

Пад час фо ру му пла ну ец ца пра-

вес ці пе ра га во ры з прад стаў ні ка мі 

мал даў скіх кам па ній, за ці каў ле ных у 

су пра цоў ніц тве з бе ла рус кім біз не-

сам у сфе рах пра мыс ло вай вы твор-

час ці і ма шы на бу да ван ня, сель скай 

гас па дар кі, наф та хі міі, энер ге ты кі і 

элект ра тэх ні кі, бу даў ніц тва і раз віц ця 

інф ра струк ту ры, транс пар ту і ту рыз-

му, фар ма цэў ты кі і ме ды цы ны, лёг-

кай пра мыс ло вас ці, дрэ ва ап ра цоў кі, 

ін фар ма цый ных тэх на ло гій, фі нан-

са вых па слуг, экс парт на-ім парт ных 

апе ра цый.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ



Ві зітВі зіт  

Ад па лёў да пра ва ахоў най дзей нас ці

Рэй тын гіРэй тын гі  

СУР' ЁЗ НЫ ПА ДЫ ХОД
У гла баль ным рэй тын гу ўні вер сі тэ таў Rоund 
Unіvеrsіtу Rаnkіng (RUR) Бе ла рус кі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт за няў 18-е мес ца ў све це па па каз-
чы ку «на ву ко выя пуб лі ка цыі ў су пра цоў ніц тве 
з за меж ны мі на ву коў ца мі».

Гэ ты кры тэ рый ад люст роў вае коль касць пуб лі ка цый 

у між на род ным су аў тар стве і свед чыць пра вы со кі ўзро-

вень уклю ча нас ці да след чы каў БДУ ў між на род ныя аў-

тар скія ка лек ты вы пры вы ка нан ні ак ту аль ных на ву ко вых 

пра ек таў, у тым лі ку па Вя лі кім ад рон ным ка лай да ры.

Rоund Unіvеrsіtу Rаnkіng — між на род ная рэй тын-

га вая сіс тэ ма. ВНУ ў ёй ацэнь ва юц ца больш чым па 

20 ін ды ка та рах, згру па ва ных па ча ты рох кі рун ках: 

якасць вы кла дан ня, якасць да сле да ван няў, уз ро вень 

ін тэр на цы я на лі за цыі (до ля за меж ных сту дэн таў у агуль-

най коль кас ці) і фі нан са вая ста біль насць.

У агуль най таб лі цы БДУ зай мае 706-е мес ца. 

У рэй тынг так са ма тра піў і Бе ла рус кі дзяр жаў ны ме-

ды цын скі ўні вер сі тэт (у яго 772-я па зі цыя). А трой ка 

лі да раў RUR вы гля дае на ступ ным чы нам: Гар вард скі 

ўні вер сі тэт, уні вер сі тэт Чы ка га і Ка лі фар ній скі тэх на-

ла гіч ны ін сты тут.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



ПадзеяПадзея  

300 КІ ЛА МЕТ РАЎ ЗА 6 ДЗЁН
Пе ра адо ле юць удзель ні кі ве ла пра бе гу па да ро гах Гро-

дзен шчы ны і Брэст чы ны. А за вер шыц ца ці ка вая ванд-

роў ка ў са мым сэр цы Бе ла веж скай пу шчы!

Што га до вы ве ла пра бег у пад трым ку Мэт устой лі ва га раз-

віц ця #Bіkе4SDGs сё ле та прой дзе з 24 па 29 кра са ві ка. Як 

па ве да мі лі ар га ні за та ры, марш рут знач на па вя лі чыў ся па 

пра цяг лас ці і дыс тан цыі. Удзель ні кі, як і мі ну лым ра зам, стар-

ту юць з Грод на і ця пер за 6 дзён па він ны пе ра адо лець ка ля 

300 кі ла мет раў па да ро гах Гро дзен скай і Брэсц кай аб лас цей. 

Фі ніш ад бу дзец ца ў Бе ла веж скай пу шчы.

Сё ле та ве ла пра бег пры свя ці лі та кім важ ным тэ мам, як ін-

клю зія лю дзей з ін ва лід нас цю, знач насць за ха ван ня ля соў, па-

пу ля ры за цыя эка ла гіч на га і ін клю зіў на га ту рыз му, ды ін шым.

Ар га ні за та ры пра па навалі 29 кра са ві ка ўсім ах вот ным 

да лу чыц ца да ўдзе лу ў ве ла пра бе гу па ад ным з са мых ста-

рэй шых і пра го жых ля соў Еў ро пы — Бе ла веж скай пу шчы. 

Пра цяг ласць дыс тан цыі — 21 кі ла метр. Да рэ чы, марш рут, 

як абя ца юць ар га ні за та ры, здоль ныя пе ра адо лець лю дзі з 

ін ва лід нас цю і на ват дзе ці. На пры кан цы ўдзель ні каў ча ка-

юць кан цэрт і вы ста вы пра ек таў пра гра мы раз віц ця ААН і 

мяс цо вых ра мес ні каў. 

Воль га АНУФ РЫ Е ВА




