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ЗРА ЗУ МЕЦЬ СІ ТУ А ЦЫЮ, ДА ПА МАГ ЧЫ ЧА ЛА ВЕ КУ
Стар шы ня Мі набл вы кан ка ма Ана-

толь ІСА ЧАН КА пра вёў пры ём гра-

ма дзян у Мін скім ра ё не.

«Жы ха ры Мінск ага ра ё на ста лі ра-

дзей звяр тац ца па гла баль ных пы тан-

нях, а больш — па аса біс тых. Сіс тэм ныя 

праб ле мы, якія бы лі агу ча ныя пад час мі-

ну лых пры ёмаў, мы ад са чы лі, на кі ра ва лі 

фі нан сы, і гэ та да ло вы нік. На прык лад, 

мы вы дзе лі лі больш срод каў на ра ё ны 

ін ды ві ду аль най за бу до вы і па спра ба ва-

лі пры цяг нуць лю дзей, каб ра зам ра біць 

да ро гі. Шчыль на пра цу ем з ме ды цы най. 

На пра ця гу ме ся ца-двух пла ну ем вы ра-

шыць пы тан не з пар коў кай ка ля Мін скай 

ра ён най цэнт раль най баль ні цы ў Ба раў-

ля нах. Акра мя та го, у гэ тым го дзе па ча лі 

пра ек та ван не част кі аб' ек таў ахо вы зда-

роўя. Ка лі вы ра шым пы тан не з гра шы ма, 

то ў на ступ ным го дзе пла ну ем па чаць 

бу даў ніц тва ча ты рох баль ніц і па лі клі нік 

у ра ё не», — ад зна чыў Ана толь Іса чан-

ка. Яго сло вы пры во дзіць ка рэс пан дэнт 

агенц тва Бел ТА.

Што да пры ёму гра ма дзян, то ўчо-

ра да стар шы ні Мі набл вы кан ка ма са 

сва і мі пы тан ня мі і праб ле ма мі прый шлі 

дзе сяць ча ла век.

Жы хар Ба раў ля наў па пра сіў улад ка-

ваць спар тыў ныя пля цоў кі і пе ша ход ныя 

да рож кі ка ля яго жы ло га до ма. Шмат па-

вяр хо вік быў уве дзе ны ў экс плу а та цыю 

ў 2010 го дзе, ра бо ты па доб ра ўпа рад ка-

ван ні тэ ры то рыі не вы ка на ны да гэ та га 

ча су. Ана толь Іса чан ка ад ка заў: «Да вай-

це па ды мем да ку мен та цыю: ка лі зо на 

ад каз нас ці на ша, то зро бім».

Жан чы на з аг ра га рад ка Но вы Двор 

звяр ну ла ся ад ра зу па не каль кіх пы тан-

нях. Па-пер шае, па пра сі ла за ба ра ніць 

про даж ал ка го лю на аб' ек це гра мад-

ска га хар ча ван ня на пры пын ку гра-

мад ска га транс пар ту ка ля шко лы. Па 

сло вах на чаль ні ка га лоў на га ўпраў лен-

ня ганд лю і па слуг Мі набл вы кан ка ма 

Тац ця ны Шаў цо вай, ка фэ пра вя ра лі — 

ган даль сла ба ал ка голь ны мі на по ямі на 

гэ тым аб' ек це вя дзец ца па за ко не.

Яшчэ ад но пы тан не да ты чы ла ся доб-

ра ўпа рад ка ван ня ву лі цы Ма ла дзёж най 

у аг ра га рад ку Но вы Двор. Ге не раль ны 

ды рэк тар ДА «ЖКГ Мін скай воб лас ці» 

Ва сіль Ша шок па абя цаў: да 30 кра са-

ві ка ра бо ты бу дуць за вер ша ны.

З на го ды якас ці во да пра вод най ва ды 

да гу бер на та ра звяр нуў ся жы хар па сёл ка 

Юбі лей ны. Па вод ле яго слоў, ва да цвёр-

дая і тру бы га ра ча га во да за бес пя чэн ня 

за бі ва юц ца на лё там, да во дзіц ца пе ра-

пай ваць цэ лыя ста я кі. Стар шы ня Мі набл-

вы кан ка ма да ру чыў спе цы я ліс там у якас-

ці экс пе ры мен та на паў го да па ста віць у 

ад ным з да моў сіс тэ му па мяк чэн ня ва ды 

і по тым да ла жыць яму аб вы ні ках.

За яў нік так са ма па пра сіў улад ка-

ваць пе ша ход ныя і ве ла да рож кі ва кол 

во зе ра Се ніц ка га. У сваю чар гу Ана-

толь Іса чан ка пра па на ваў вы ра шыць

пы тан не ра зам: ула ды ў гэтым го дзе 

пад рых ту юць пра ект на-каш та рыс ную 

да ку мен та цыю, у на ступ ным пач нуць 

бу даў ніц тва, але з умо вай, што мяс-

цо выя жы ха ры вый дуць на су бот нік і 

да па мо гуць з доб ра ўпа рад ка ван нем.

На пры ёме так са ма ўзды ма лі ся пы-

тан ні во да за бес пя чэн ня жы ло га до-

ма, уста наў лен ня ме жаў зя мель на га 

ўчаст ка, па ляп шэн ня жыл лё вых умоў 

шмат дзет най сям'і, ад клю чэн ня элект-

ра за бес пя чэн ня.

У цэ лым, ад зна чыў гу бер на тар, скла-

да насць пры ёмаў гра ма дзян у тым, што 

ча сам цяж ка ўла віць, ка лі ча ла век па сту-

пае мер кан тыль на, а ў якім вы пад ку яму

са праў ды па трэб на да па мо га. Вельмі 

скла да на ра за брац ца ў аса біс тых пы-

тан нях. «Пры ёмы гра ма дзян заў сё ды 

цяж кія, ка лі іх пра во дзіць шчы ра, спра-

ба ваць зра зу мець сі ту а цыю, да па маг чы 

ча ла ве ку», — ска заў Ана толь Іса чан ка.

Ка ля трыц ца ці ча ла век за пі са-

лі ся на аса біс ты пры ём у Ор шы 

да кі раў ні ка Ад мі ніст ра цыі Прэ-

зі дэн та На тал лі КА ЧА НА ВАЙ. 

Ся род за яў ні каў бы лі і жы ха ры 

ін шых ра ё наў Пры дзвін ска га 

краю.

Пер шым вы ка заў прось бу ар ша-

нец, які на ра дзіў ся ў 1938 го дзе. Пен-

сі я нер па пра сіў па спры яць у вы дзя-

лен ні фі нан са вай да па мо гі. Ка лі гэ та 

маг чы ма, ула да пой дзе на су страч.

Ар шан ка прый шла на пры ём з 

сы нам з аб ме жа ва ны мі маг чы мас-

ця мі. Спа дзя ва ла ся на пад трым ку ў 

пра ца ўлад ка ван ні хлоп ца, які ўжо два 

га ды шу кае пра цу, але па куль без вы ні-

ко ва. Між ін шым, у ма ла до га ча ла ве ка 

ад на са спе цы яль нас цяў — сан тэх нік. 

Але, уліч ва ю чы стан зда роўя, пра ца-

ваць мо жа да лё ка не на лю бым прад-

пры ем стве. Кі раў ніц тву рай вы кан ка ма 

На тал ля Ка ча на ва да ру чы ла на пра ця гу 

двух тыд няў ста ноў ча вы ра шыць гэ тае 

пы тан не. І аба вяз ко ва па ці ка віц ца пас-

ля, ці бу дзе зроб ле на ўсё маг чы мае.

Су пра цоў нік ад на го з ар шан скіх 

прад пры ем стваў рас ка заў, што пра-

цуе на ім 14 га доў. За ўваг на конт 

дыс цып лі ны ня ма. Але ўзнік кан флікт 

з ды рэк та рам, у вы ні ку па чуў па гро-

зы ў свой ад рас, што мо гуць не пра-

цяг нуць кант ракт. Муж чы на за ве рыў, 

што кі раў нік не ка рыс та ец ца па ва гай 

у мно гіх пад на ча ле ных і гэта ўплы вае 

на ат мас фе ру ў ка лек ты ве. Та му лю дзі 

зваль ня юц ца. Кі раў нік Ад мі ніст ра цыі 

па абя ца ла су стрэц ца з ка ле га мі за яў ні-

ка, каб ад іх па чуць, ці мае су раз моў нік 

ра цыю. За воч на па тра ба ва ла ад кі раў-

ні коў па ва жаць пад на ча ле ных.

Ся род ін шых агу чы лі пы тан не вы-

лу чэн ня жыл ля ін ва лі ду пер шай гру пы 

з дзя цін ства, які мо жа пе ра соў вац ца 

толь кі ў ка ляс цы, кам пен са цыі стра-

ты гра ма дзя ні ну па пры су дзе.

Усе пы тан ні не за ста нуц ца без 

усе ба ко ва га і дэ та лё ва га вы ву чэн ня 

і бу дуць раз гле джа ны без ця га ні ны і 

фар ма ліз му.

На тал ля Ка ча на ва, вы слу хаў шы 

чар го ва га за яў ні ка, пад крэс лі ла, 

што пры ём не звы чай ны. Яна рас-

тлу ма чы ла, што час цей за ўсё лю дзі 

агуч ва юць праб ле мы, звя за ныя са 

сфе рай ЖКГ, а ў Ор шы гу та ры лі на 

са мыя роз ныя тэ мы.

Ка мен ту ю чы жур на ліс там ме ра пры-

ем ства, кі раў нік Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-

дэн та ад зна чы ла, што боль шасць зва-

ро таў маг лі б вы ра шыць на мяс цо вым 

уз роў ні. І ўваж лі вая пра ца з люд скі мі 

пы тан ня мі па він на быць паў ся дзён-

най прак ты кай у дзей нас ці ад каз ных 

асоб. З бо ку за яў ні каў кі раў нік Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та не за ўва жы ла 

не га ты ву. Гэ та па цвяр джае тое, што 

лю дзі ад но сяц ца да ўла ды ў цэ лым з 

па ва гай. Але ча ка юць ра зу мен ня сва іх 

праб лем.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Бліз кая ўла даБліз кая ўла да ДРОБ НЫХ ПЫ ТАН НЯЎ НЕ БЫ ВАЕ!

Parіsіen: Фран цыі мо жа не ха піць
ква лі фі ка ва ных ра бо чых для ра мон ту Нотр-Да ма

Фран цыя мо жа не мець да стат ко ва ква лі фі ка ва най 

ра бо чай сі лы для ад наў лен ня са бо ра Па рыж скай Бо жай 

Ма ці пас ля па жа ру. Пра гэ та ў се ра ду па ве да мі ла га зе та 

Le Parіsіen.

Па вод ле яе да ных, для ра монт ных ра бот спат рэ біц ца 

вя лі кая коль касць стра ха роў, му ля роў і цес ля роў, а так-

са ма май строў па вы ра бе шкла, чыр ва на дрэў шчы каў і 

спе цы я ліс таў па па за ло це. Як ска заў га зе це адзін спе цы я-

ліст, «за раз нель га на ват пры бліз на вы зна чыць коль касць 

ча ла век, не аб ход ных для та кіх ра бот». Экс пер ты пад крэс-

лі ва юць, што на рын ку пра цы ў Фран цыі сён ня вель мі 

ма ла не аб ход ных спе цы я ліс таў, бо та кія пра фе сіі лі чац ца 

не пры ваб ны мі ся род мо ла дзі. Акра мя та го, ад чу ва ец ца і 

не да хоп спе цы я ліс таў, якія ве да юць спе цы фі ку пра цы на 

гіс та рыч ных аб' ек тах.

Ва шынг тон і Вар ша ва на блі жа юц ца
да да моў ле нас ці аб ства рэн ні ба зы ЗША ў Поль шчы

Ад мі ніст ра цыя прэ зі дэн та ЗША До наль да Трам па і ўла ды 

Поль шчы на блі жа юц ца да да моў ле нас ці ў кан суль та цы ях, 

якія да ты чац ца раз мя шчэн ня ва ен най ба зы ЗША на тэ ры-

то рыі кра і ны. Пра гэ та па ве да мі ла агенц тва Bloomberg.

Па сло вах яго кры ніц, ка лі ба кі прый дуць да адзі на га 

мер ка ван ня, прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп мо жа ўво сень 

гэ та га го да на ве даць Поль шчу. Як ад зна ча ец ца ў ма тэ-

ры я ле, ра ней пла на ва ла ся, што прэм' ер-мі ністр Поль шчы 

Ма тэўш Ма ра вец кі ў най блі жэй шы час пры бу дзе ў Ва-

шынг тон для аб мер ка ван ня гэ та га пы тан ня з па моч ні кам 

аме ры кан ска га лі да ра па на цы я наль най бяс пе цы Джо-

нам Бол та нам. Па звест ках агенц тва, ві зіт Ма ра вец ка га 

ў аме ры кан скую ста лі цу ад кла дзе ны, ён на ве дае па куль 

Нью-Ёрк і Чы ка га.

У пуб лі ка цыі га во рыц ца, што Ва шынг тон і Вар ша ва па -

куль яшчэ не прый шлі да адзі най дум кі на конт та го, бу дзе 

іс ці га вор ка пра не па срэд нае ства рэн не ва ен на га аб' ек та 

ЗША ў кра і не ці пра па сту по вае на рошч ван не аме ры кан-

скай ва ен най пры сут нас ці ў Поль шчы.

Ву чо ныя пра па на ва лі ўзбро іць МКС ла зе рам 
для ба раць бы з кас міч ным смец цем

На ву коў цы з Ін сты-

ту та пры клад ной фі-

зі кі РАН пра па ну юць 

змяс ціць на Між на род-

най кас міч най стан цыі 

ар бі таль ны ла зер для 

ба раць бы з кас міч ным 

смец цем. Пра гэ та га-

во рыц ца ў апуб лі ка ва-

ных тэ зі сах дак ла да спе цы я ліс таў ІПФ.

«У дак ла дзе раз гле джа ны ва ры ян ты схем ар бі таль на га 

ла зе ра, які, бу ду чы раз ме шча ным на Між на род най кас міч-

най стан цыі, мо жа стаць най больш эфек тыў ным спо са бам 

ба раць бы з асаб лі ва не бяс печ ным кас міч ным смец цем. 

Гэ тыя схе мы грун ту юц ца на вы ка ры стан ні ва ла кон ных 

ла зе раў», — га во рыц ца ў ма тэ ры я лах.

Па да ных НА СА, на сён няш ні дзень на ар бі це зна хо дзіц-

ца больш за 2200 дзе ю чых і больш за 5 ты сяч кас міч ных 

апа ра таў, якія ўжо ад пра ца ва лі сваё, а так са ма больш за 

14 ты сяч фраг мен таў роз на га кас міч на га смец ця. Уся го на 

ар бі це Зям лі на гэ ты мо мант за фік са ва на амаль 20 ты сяч 

роз ных аб' ек таў. Мно гія з іх уяў ля юць сур' ёз ную не бяс пе ку 

ў вы пад ку іх па дзен ня на Зям лю.
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Наименование банка: 

ЗАО «Идея Банк»
www.ideabank.by

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2018 года 

ЗАО «ИДЕЯ БАНК»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
На 

1 апреля 
2019

На 

1 января 
2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 35 787 43 684

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 -

4 Средства в Национальном банке 1103 36 525 53 778

5 Средства в банках 1104 27 885 19 942

6 Ценные бумаги 1105 - -

7 Кредиты клиентам 1106 298 851 285 313

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 5 5

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 27 850 28 408

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 7 468 7 437

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 49 88

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы 1113 18 216 20 028

15 ИТОГО активы 11 452 636 458 683

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 14 081 17 650

19 Средства клиентов 1203 340 741 335 478

20
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204 7 941 4 120

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 4 218 3 284

24 ВСЕГО обязательства 120 366 981 360 532

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 40 000 40 000

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 7 523 7 523

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 10 512 10 634

30 Накопленная прибыль 1215 27 620 39 994

31 ВСЕГО собственный капитал 121 85 655 98 151

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 452 636 458 683

ОТЧЕТ 
О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

на 1 апреля 2019 года
ЗАО «ИДЕЯ БАНК»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
На 

1 апреля 
2019

На 

1 апреля 
2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 11 944 11 686

2 Процентные расходы 2012 5 346 4 273

3 Чистые процентные доходы 201 6 598 7 413

4 Комиссионные доходы 2021 3 582 2 927

5 Комиссионные расходы 2022 1 502 1 972

6 Чистые комиссионные доходы 202 2 080 955

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203 - -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 - (3)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 2 291 2 751

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206 - -

11 Чистые отчисления в резервы 207 1 186 (997)

12 Прочие доходы 208 817 769

13 Операционные расходы 209 8 050 9 709

14 Прочие расходы 210 744 654

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 1 806 2 519

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 625 837

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 1 181 1 682

18
Сведения о прибыли на одну акцию 
в рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию 22 - -

20
Разводненная прибыль на простую 
акцию

23 - -

Председатель Правления Е.М. Папушева

Главный бухгалтер О.В. Глазырина 

05 апреля 2019 года

Свидетельство о регистрации от 24 апреля 2004 года. 
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 25 от 03.06.2013 года. 

УНП 807000122 

ОАО «КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА 

«СЛОДЫЧ» 

осуществляет реализацию следующей техники:

 ТРАКТОР МТЗ 82.1, 
1992 года выпуска, по цене 9 600,00 руб. без учета НДС.

 АВТОМОБИЛЬ MAZDA 6, 
2004 года выпуска, по цене 6 760,00 руб. без учета НДС.

Телефоны для справок: 

8 (017) 398 97 37; + 375 29 355 20 67; + 375 29 121 0 441.

Место расположения объектов: 

г. Минск, ул. Радиальная, 54/2. УНП 100129695


