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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

З ГІС ТО РЫІ ПЫ ТАН НЯ
Па чаць вар та з гіс то рыі. Ак тыў ная 

ра бо та па па ляп шэн ні знеш ня га вы-
гля ду па ча ла ся ў Ві дам лі з пры хо дам 
у ту тэй шы кал гас «Каст рыч нік» на па-
са ду стар шы ні Мі ха і ла СТРАП КО. 
За бя га ю чы на пе рад, ад зна чу, што 
Мі ха іл Мі ка ла е віч тры склі кан ні за-
пар быў дэ пу та там аб лас но га Са ве-
та. Спе цы я ліст, які прай шоў «шко лу» 
двой чы Ге роя Са цы я ліс тыч най Пра-
цы Ула дзі мі ра Бя ду лі, Мі ха іл Страп ко 
пры вык усё ра біць грун тоў на і звяр-
таць ува гу не толь кі на вы твор чыя 
па каз чы кі. А тое, што ўба чыў но вы 
стар шы ня ў цэнт ры вёс кі, праз якую 
пра хо дзіць рэс пуб лі кан ская да ро га на 
Бе ла веж скую пу шчу, яго, вя до ма, не 
ўзра да ва ла. По бач з ад мі ніст ра цый-
ны мі бу дын ка мі, кра ма мі раз рас лі ся 
ста рыя дрэ вы, хмыз няк, іх трэ ба бы-
ло пры бі раць. Ста так свой скіх ка роў 
пра хо дзіў праз цэнтр вёс кі не каль кі 
ра зоў на дзень з усі мі на ступ ства мі 
для да ро гі.

Пер шае, з ча го па чаў но вы стар-
шы ня, — на вя дзен не па рад ку на тэ-
ры то рыі. Пры бра лі ка ля кан то ры, 
зрэ за лі ста рыя дрэ вы і кус ты, па ча-
лі вы са джваць квет кі... Пен сі я не ры 
з най блі жэй шых да моў пры хо дзі лі, 
ці ка ві лі ся, да ва лі па ра ды.

Та ды ж сель вы кан кам ра зам са 
ста рас там вёс кі пра па на ва ў вяс ко-
вым жы ха рам раз дзя ліць ста так на 
два. Ві дам ля — на се ле ны пункт, вы-
цяг ну ты ўздоўж да ро гі. І та кі ва ры янт 
вы гля даў вый сцем у спра ве пад тры-
ман ня па рад ку. Ха ця б цэнт раль ная 
част ка заў сё ды за ста ва ла ся б чыс тай. 
Пра вя лі схо ды, па гу та ры лі з людзь-
мі, асноў ная част ка на сель ніц тва ідэю 
пад тры ма ла. Але знай шлі ся і тыя, хто 
не зга джаў ся. Зноў і зноў да во дзі ла-
ся гу та рыць, пе ра кон ваць. Жы ха ры 
вёс кі па сту по ва звы ка лі ся з дум кай, 
што пры га жосць да ся га ец ца агуль-
ны мі на ма ган ня мі.

НА СТРОЙ НА ПА ЗІ ТЫЎ
З ча сам у гас па дар цы па яві ла ся 

штат ная адзін ка — ра бот нік па азе ля-
нен ні. На гэ та мес ца ўзя лі не пер ша га 
ча ла ве ка, які тра піў пад ру ку, а та го, 
хто ўмее да гля даць і лю біць рас лі-
ны. Ме на ві та Тац ця на Ло гаш ця пер 
ад каз вае за пры га жосць у Ві дам лі. 
А вяс ной ці во сен ню на да па мо гу вы-
хо дзяць ра бот ні кі ад мі ніст ра цыі гас-
па дар кі, спе цы я ліс ты сель са ве та.

Кож ны год у Ві дам лі па яў ля ец ца 
неш та но вае: кус ты яд лоў цу, кі па ры-
са выя рас лі ны. А не да ра гія са мшы ты, 
на прык лад, знай шлі ся ў Коб рын скім 
ра ё не — іх ад ра зу ку пі лі цэ лую ма-
шы ну. Мі ха іл Страп ко ка жа, што гэ та 
не прос та хо бі, а част ка вы твор чай 
стра тэ гіі:

— Вось пры яз джа юць на пра цу ма-
ла дыя спе цы я ліс ты. Хто з іх за хо ча 
за стац ца ў не да гле джа най за кі ну тай 
вёс цы? Да лей: кож ны дзень на пра цу 
пры хо дзяць ме ха ні за та ры, кі роў цы, 
ін шыя ра бот ні кі. Яны ба чаць не за-
сме ча ныя гас па дар чыя і ма шын ныя 
два ры, а па ра дак на тэ ры то рыі, клум-
бы з квет ка мі, якія ра ду юць во ка. Гэ та 
між во лі на строй вае ча ла ве ка на па зі-
тыў. Ака за ла ся, што ства рыць пры го-
жы ку то чак ка ля кож на га са скла доў 
не з'яў ля ец ца праб ле май. Заў сё ды 
зной дзец ца ча ла век, які гэ та лю біць. 
На тэ ры то рыі збож жа то ка жан чы-
ны здо ле лі так раз мяс ціць ку точ кі з 
квет ка мі, што яны ві даць аду сюль. 
Зой дзеш пад час убор кі, то ны збож жа 
кру гом ля жаць, а по бач аба вяз ко ва 
неш та цві це. Са мі ра бот ні кі ка жуць, 
што гэ та спры яе доб ра му на строю.

Ка лі да гас па дар кі да лу чы лі дзве 
су сед нія, на ад да ле ных фер мах за-
хап лен не пад тры ма лі. Ад ной чы на 
ад ной з та кіх фер маў квет кі па біў 
град. «Пры яз джаю, а жан чы ны ледзь 
не пла чуць, — рас каз ваў Мі ха іл Мі ка-
ла е віч. — Пры вез лі ім но выя рас лі ны, 
па пра ві лі клум бы. Мя не ж па ра да ва-
ла, што лю дзі ака за лі ся чуй ны мі да 
пры га жос ці».

КОН КУРС-АГЛЯД
З га да мі ў вёс цы ста на ві ла ся ўсё 

бо лей доб ра ўпа рад ка ва ных і ўпры-
го жа ных ся дзіб. По тым у прак ты ку 
ўвай шло спа бор ніц тва на най леп шую 
ся дзі бу. Па сту по ва гэ та ўжо ста ла 
нор май гра мад ска га жыц ця, ні ко га 
асаб лі ва не трэ ба агі та ваць аль бо 
пры му шаць, — кан ста туе стар шы ня 
сель ска га Са ве та Ма ры на КА РА-
ЛЮК. — Вяс коў цы за ха пі лі ся ідэ яй 
упры гож ван ня свай го по бы ту. Кож-
нае ле та ка мі сія сель ска га Са ве та 
абы хо дзіць пад вор кі, ро біць фо та-
здым кі, каб зі мой пад час пад вя дзен-
ня вы ні каў афор міць стэн ды і прад-
ста віць да ку мен таль ныя свед чан ні 
на ма ган няў пе ра мож цаў.

Вы ні кі пад вод зяць су мес на сель-
скі Са вет і ад кры тае ак цы я нер нае 
та ва рыст ва «Ві дам лян скае». На ват 
пад зяч ныя ліс ты пад піс ва юць два 
кі раў ні кі. Пра во дзіц ца ўра чыс тае 
ме ра пры ем ства, дзе ўша ноў ва юць 
пе ра да ві коў мі ну ла га го да. У за ле 
ла дзіц ца фо та вы стаў ка, пад час якой 
ня рэд ка мож на па чуць: «Ня ўжо так 
пры го жа бы ло ў ма ім два ры?»

Вя лі кая за слу га ў спра вах доб ра ўпа-
рад ка ван ня на ра хун ку мяс цо вай шко-
лы. За раз тут вы рошч ва ец ца да 90 пра-
цэн таў ра са ды ад на га до вых рас лін, 
якія ўвесь се зон упры гож ва юць ву лі цы 
і пло шчы вёс кі. Шко ла пад трым лі вае ў 
па рад ку не толь кі сваю тэ ры то рыю, але 
і да во лі вя лі кую пры да рож ную па ла су. 
Тут з'я ві лі ся пры го жыя ары гі наль ныя 
клум бы, якія час ад ча су мя ня юць фор-
му і ко ле ра вую га му.

Ці ка вая гіс то рыя з клум бай у вы-
гля дзе зуб ра. Яе ўлад ка ва лі на ўзбо-
чы не да ро гі на Бе ла веж скую пу шчу. 
Не каль кі се зо наў квіт не ла роз ны мі 
крас ка мі, а по тым вы ра шы лі па звыч-
цы па мя няць яе фор му на ін шую. Але 
нех та з на стаў ні каў за ўва жыў, што 
ме на ві та ка ля гэ тай клум бы больш 
за ўсё фа та гра фу ец ца ту рыс таў. І яна 
тут вель мі да рэ чы, бо мае брэн да вае 
зна чэн не. «Вый шла як з той Эй фе ле-
вай ве жай, — жар туе ды рэк тар шко-
лы Та ма ра СТРАП КО. — Бу да ва лі 
на час вы стаў кі, по тым ха це лі раз бу-
рыць, а ака за ла ся, што ве жа — ужо 
сла ву тасць. Так і наш зубр: мы яго па-
кі ну лі, толь кі кож ны се зон на паў ня ем 
но вы мі ад цен ня мі». Шко ла да гля дае 
лад ны ка ва лак пры да рож най па ла сы, 
тэ ры то рыю царк вы, пад трым лі вае ва 
ўзор ным па рад ку ўлас ны двор.

ФЕС ТЫ ВАЛЬ МА ЛЫХ ВЁ САК
Акра мя Ві дам лі ў склад сель са ве-

та ўва хо дзіць ня ма ла ма лых вё сак. 
Каб іх пад тры маць, у тым лі ку ў пла не 
доб ра ўпа рад ка ван ня, за ду ма лі фес-
ты валь ма лых вё сак пад наз вай «Вё-
сач ка мая — мая ча раў ні ца». Кож ны 
год у ад ным з та кіх на се ле ных пунк таў 

пра во дзіц ца свя та вёс кі, да яко га 
ідзе пад рых тоў ка фак тыч на цэ лы 
год. А на вяс ко вы фэст збі ра юц ца 
ўсе па ка лен ні вяс коў цаў, дзе ці-ўну кі 
пры яз джа юць на ват зда лёк. Сель гас-
прад пры ем ства не абы хо дзіць ува-
гай ні вод на га бы ло га ра бот ні ка, па-
да рун кі ад рас уюц ца ўсім кал гас ным 
пен сі я не рам. Гас па ды ні да ста юць з 
куф раў вы шы ван кі і по сціл кі, дэ ман-
стру юць та лен ты ку лі на рыі. Усе, як 
ад но, свя ты: «Гру шаў скі сві та нак», 
«Ба ран каў скі за ві та нак», «Млы ноў-
скі бе ра жок», «Ку фар Ра дас ці», «Гас-
цёў ня на Ляс ной», «Мя до вы чай на 
Пан скім», — прай шлі вель мі ду шэў на, 
ці ка ва, па кі ну лі іх удзель ні кам не за-
быў ныя эмо цыі. У сель скім Са ве це 
за хоў ва юц ца ві дэа ма тэ ры я лы, цэ лыя 
аль бо мы са здым ка мі з тых ме ра пры-
ем стваў, там цэ лы стос пад зяч ных 
вод гу каў най больш ад на шчад каў 
жы ха роў, якія вы бра лі ся на свя та і 
су стрэ лі ся з ад на клас ні ка мі, ад на вяс-
коў ца мі, аку ну лі ся ў сваё юнац тва.

РЭ КРЭ А ЦЫЙ НАЯ 
І НА ВУ ЧАЛЬ НАЯ

Асоб на вар та ска заць аб пра ек-
це, які ажыц ця ві лі ў Ві дам лі ле тась. 
У цэнт ры вёс кі па яві ла ся рэ крэ а цый-
на-на ву чаль ная пля цоў ка «Ла ба ра-
то рыя сон ца». Па чы на ла ся, як заў-
сё ды, з іні цы я ты вы не раў на душ ных 
жы ха роў. Спа чат ку за ад мі ніст ра-
цый ным бу дын кам улад ка ва лі ста ры 
сад. Яго па чыс ці лі, аб на ві лі. Ста рыя 
не ава рый ныя дрэ вы па кі ну лі, да ба-
ві лі но вых, сад ажыў. По тым сель скі 
Са вет афор міў свае на ме ры да ку мен-
таль на і вый граў грант на кон кур се 
мяс цо вых іні цы я тыў «Са дзей ні чан не 
раз віц цю на мяс цо вым уз роў ні». На 
атры ма ныя гро шы, а гэ та 27 ты сяч до-
ла раў, па бу да ва лі пе ша ход ныя да-
рож кі, уста на ві лі сем свя ціль ні каў, 
ча ты ры со неч ныя па нэ лі і два стэн ды 
па энер га збе ра жэн ні. Тут раз мя шча-
ец ца ін фар ма цыя на тэ му эка но міі і 
бе раж лі вас ці.

Энер гіі ад со неч ных ба та рэй ха пае, 
каб асвят ляць на зва ную пля цоў ку 
круг лы год. Тут жа ўста ля ва ны ра зет кі 
для за рад кі ма біль ных пры лад. Ад па-
чы ва еш і за ра джа еш тэ ле фон аль бо 
план шэт. За кошт сель вы кан ка ма на 
пля цоў цы па ста ві лі са до выя лаў кі. 
Лю дзі аца ні лі іх як вы дат нае мес ца 
для ад па чын ку. Ста лі пры хо дзіць, 
каб па ся дзець, па лю ба вац ца са дам. 
Але ад ра зу скла ла ся ўра жан не, што 
ча гось ці не ха пае, бо на пля цоў ку па-
цяг ну лі ся сем'і з дзець мі. Так, у цэнт-
ры зо ны ад па чын ку прос та пра сі ла ся 
дзі ця чая пля цоў ка. Гэ та за ўва жыў і 
стар шы ня Ка мя нец ка га рай вы кан ка-
ма, ка лі за ехаў пад час ра бот па ўзвя-
дзен ні «Ла ба ра то рыі сон ца». І ме на-
ві та з да па мо гай вы кан ка ма дзі ця чая 
пля цоў ка не ўза ба ве па яві ла ся. З якім 
за хап лен нем пры хо дзі лі сю ды дзе ці, 
асаб лі ва на са мым па чат ку!

— Ад ным сло вам, доб рую спра ву 
адо ле лі ўсёй гра ма дой, — пад су моў-
вае стар шы ня сель ска га Са ве та Ма-
ры на КА РА ЛЮК. — Са мую вя лі кую 
пад трым ку ака за лі ААТ «Ві дам лян-
скае», ААТ «Аг ра-Тур на», ДРСУ-137 
і мно гія жы ха ры вёс кі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ЛА БА РА ТО РЫЯ СОН ЦА ЛА БА РА ТО РЫЯ СОН ЦА 
НА ФО НЕ СТА РО ГА СА ДУНА ФО НЕ СТА РО ГА СА ДУ

Бухгалтерский баланс
на 1 апреля 2019 г.

Наименование банка ЗАО «ТКБанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 1 929 1 531

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 3 822 1 720

5 Средства в банках 1104 61 399 62 358

6 Ценные бумаги 1105 62 255 62 172

7 Кредиты клиентам 1106 1 805 1 517

8
Производные финансовые 
активы

1107  -  -

9
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108 5 923 5 923

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 23 667 23 486

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 22 946 23 022

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 6 667 7 327

13 Отложенные налоговые активы 1112 18 18

14 Прочие активы 1113 516 771

15 ИТОГО активы 11 190 947 189 845

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

17 Средства Национального банка 1201  -  -

18 Средства банков 1202 11 055 13 264

19 Средства клиентов 1203 8 570 9 512

20 Ценные бумаги банка 1204  -  -

21
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

23 Прочие обязательства 1207 964 361

24 ВСЕГО обязательства 120 20 589 23 137

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд 1211 61 651 61 651

27 Эмиссионный доход 1212 17 17

28 Резервный фонд 1213 19 953 18 753

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214 1 224 1 326

30 Накопленная прибыль 1215 87 513 84 961

31 ВСЕГО собственный капитал 121 170 358 166 708

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 190 947 189 845

Отчет о прибылях и убытках
на 1 апреля 2019 г.

Наименование банка ЗАО «ТКБанк»

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.04.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы 2011 1 786 2 790

2 Процентные расходы 2012  4  8

3 Чистые процентные доходы 201 1 782 2 782

4 Комиссионные доходы 2021 25 28

5 Комиссионные расходы 2022 32 50

6 Чистые комиссионные доходы 202 (7) (22)

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203
 -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204
955 (1 613)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205
(402) (327)

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206
 -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 (2 718) (2 130)

12 Прочие доходы 208 1 431 4 246

13 Операционные расходы 209 2 438 5 591

14 Прочие расходы 210  - 57

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211
4 039 1 548

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212
421 386

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 3 618 1 162

Председатель Правления   С.Ф. Хайновский

Главный бухгалтер    Н.А. Тиванова

Дата подписания: 2 апреля 2019 г.

Лицензия на осуществление банковской деятельности, 
выданная Национальным банком Республики Беларусь, 

№30 от 19.06.2013, БИК 153001333, УНП 807000163.

Наименование банка: 

ЗАО «ТК Банк»
www.tcbank.by

УП «Белконфискат» обьявляет о проведении 
электронных торгов 31.05.2019 г. по продаже 

имущества, изъятого у Примшиц Н. П. 

Легковой джип «Ауди Q7», 2006 г. в., дизель, начальной 
стоимостью 19 700 рублей, прицеп «МТЗ П05», 1998 г. в., 
начальной стоимостью 300 рублей. На сайте Belkonfiskat.by
размещена информация о лоте, порядке проведения 
торгов и участия в них. Справки по тел.: 8 (017) 2269489, 
8 (029) 7790809               УНП 190431606


