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Зла ма ныя граб лi 
i трак та ры лiс ця, ак тыў ны 
ад па чы нак i што дзён ная 
пра ца, пра га да чыс цi нi 
i аба вяз ко вая ад пра цоў ка. 
Мэ ты ва ўдзель нi каў 
каст рыч нiц кiх су бот нi каў 
роз ныя, а пра ца для ўсiх 
ад ноль ка ва бяс плат ная. 
Ну, за вы клю чэн нем 
са праўд ных двор нi каў, 
для якiх су бо та — 
звы чай ны ра бо чы дзень. 
Як на вод зяць па ра дак 
у ва ен ным га рад ку Сос ны, 
вы свят ля ла ка рэс пан дэнт 
«МС».

Лiс то та леп шая 
за па пер кi

На пры бор ку два роў 
пры еха лi 27 ка му наль нi-
каў — яшчэ дзе вя цi не бы-
ло. Вы гру зi лi пя соч нi цу ды 
арэ лi-ба лан сiр, вы ла жы лi 
граб лi — а мо жа хто з жы-
ха роў да лу чыц ца. На сён ня 
за пла на ва на вы граб цi лiс-
то ту, су хiя га лi ны i смец це 
ка ля ча ты рох да моў.

Па вел ПА ПЛЕЎ КА, на-
мес нiк ды рэк та ра ЖЭУ 
№ 4 За вод ска га ра ё на 
Мiн ска, ка жа, што ка му-
наль нi кi i са мi ве да юць, 
па якiх ад ра сах трэ ба да-
па маг чы, i ту ды, дзе лю дзi 
за яў кi па кi да юць, пры яз-
джа юць.

— Са джа ем дрэ вы, да да-
ючы свой унё сак у ба раць-
бу з гла баль ным па цяп-
лен нем. У мi ну лую су бо ту 
па са дзi лi 50 дрэў, сён ня 
ў Ша ба нах па двух ад ра-
сах — яшчэ 21 клён. Вы коп-
ва ем са джан цы з-пад лi нiй 
элект ра пе ра да чы ў мес цах, 
уз год не ных з ад мi нiст ра-
цы яй ра ё на. Кус ты яшчэ 
бу дзем са джаць.

Тут ка рысць двай ная. 
Дрэў цы пад пра ва да мi ўсё 
роў на спi лу юць, каб не 
пе ра шка джа лi, так што iм 
так i дру гi шанц да юць на 
жыц цё, i два ры азе ля ня-
юць. На мес нiк ды рэк та ра 
вы хо дзiць на су бот нiк кож-
ныя вы хад ныя каст рыч нi-
ка — па са да аба вяз вае, 
смя ец ца ён:

— Аса бiс тым пры кла дам 
па каз ваю, як пра ца ваць.

Лю дзi ста ран на гра буць 
лiс це, мно гiя ўсмi ха юц ца, 
на мя не рэ агу юць жар та мi 
на кшталт «сфа та гра фуй це i 
мя не — я ма ме па ка жу».

— Част ка на шых у ад-
ны вы хад ныя бы ла, част-
ка — сён ня. Усе па вiн ны 
на гра мад скiх ра бо тах 
ад пра ца ваць хоць бы раз 
на ме сяц, — ка жа Iна ХА-
МЯКОВА, бух гал тар ЖЭУ 
№ 4 За вод ска га ра ё на 
Мiн ска.

Воль га СА ВIЧ, двор нiк 
ЖЭУ № 4 За вод ска га ра-
ё на Мiн ска, вы хо дзiць на 
ра бо ту а па ло ве сё май. Да 
10.30 яна шчы руе. Пас ля 
двух га дзiн ны пе ра пы нак 
на абед, i по тым iз ноў — да 
па ло вы чац вёр тай. Па су-
бо тах гра фiк з ся мi ра нi цы 
да 12.30.

— Каб толь кi лiс це за мя-
таць. Мы ж i пад' ез ды мы-
ем-пад мя та ем, i на кан тэй-
нер ных пля цоў ках па ра дак 
на во дзiм. На чаль ства доб-
рае ў нас — вы да лi буш ла-
ты, бо ты, так што i ран кам 
не так хо лад на, — ад каз вае 
Воль га на маё пы тан не. — 
Вось толь кi аб ста ля ван не 
ча сам не вы трым лi вае, 
асаб лi ва плас ты ка вае. Яго 
час та толь кi на два-тры днi 
ха пае. Мне больш ме та лiч-
ныя граб лi па да ба юц ца.

На ма iх ва чах у плас ты-
ка вых граб ляў ад валь ва-
юц ца зу бы — не вы тры ва-
лi. Гэ та ўжо шас нац ца тыя 
за трэ цi су бот нiк, ка менту-
юць ка му наль нi кi.

Арэ ле вы па ра докс
Пры браў шы тэ ры то-

рыю i за гру зiў шы смец це 
ў трак тар, па еха лi за браць 
тое, што на мя лi на су бот-
нi ку жы ха ры, — яны ў той 
дзень пры бi ра лi ся ка ля до-
ма № 40.

Арэ лi-ба лан сiр i пя соч нi-
цу, пры ве зе ныя, як ка жуць 
ка му наль нi кi, па зва ро це 
мяс цо вых жы ха роў, якiя 
скар дзi лi ся, што не ха пае 
гуль ня во га аб ста ля ван ня, 
ад вез лi на зад — для iх не 
знай шло ся мес ца.

— Са мi ж пра сi лi на су-
стрэ чы з ад мi нiст ра цы яй 
ра ё на, а як пры вез лi — ака-
за ла ся, уся го ха пае, ну як 
гэ та?! — абу ра ец ца Па вел 
Па плеў ка.

Як зда рыў ся та кi па ра-
докс, тлу ма чыць На стас ся 
РЫ ЖАН КО ВА, мяс цо вая 
жы хар ка-ак ты вiст ка:

— Аб ста ля ван не, якое 
дуб лi руе тое, што ўжо 

ёсць, нам не па трэб на, бо 
яно толь кi за гру вашч вае 
два ры. Неш та iн шае, на-
кшталт ска лад ро ма, ка-
нат най да ро гi, па ла сы пе-
ра шкод, — iн шая рэч. Ёсць 
су час нае аб ста ля ван не з 
цi ка вы мi арэ ля мi i эле мен-
та мi. Арэ лi-ба лан сiр — для 
зу сiм ма лень кiх. Тым, хто 
больш да рос лы, гэ та ўжо 
не цi ка ва. У нас у два ры 
ёсць пры го жая пры ла да, 
каб поў заць, — яе так са-
ма мож на ма дэр нi за ваць, 
на цяг нуў шы ней кiя сет кi-
ка на ты. А куп ляць прос та 
чар го вую гор ку i арэ лi — 
бес сэн соў на.

Пы та ю ся, ча му б не 
ажыц ця вiць свае жа дан нi 
за ўлас ныя срод кi.

— Гро шы на доб ра ўпа-
рад ка ван не ў ка му наль нi-
каў ёсць. Мы за тое, каб 
яны тра цi лi ся больш ра-
цы я наль на. Хай лепш гэ-
та бу дзе неш та ад но, але 
цi ка вае дзе цям, а не тры-
ча ты ры стан дарт ныя гор кi 
цi лаў кi. Мы за зва рот ную 
су вязь i па ра зу мен не.

На су бот нi ку, зла джа-
ным ак ты вiст кай, сем да-
рос лых i хi ба што не больш 
дзя цей. Пад му зы ку, пе ры-
я дыч на час ту ю чы ся пя чэн-
нем i кi ся лём ад На стас сi, 
яны з iм пэ там збi ра юць лiс-
це i фа су юць яго ў смец це-
выя па ке ты.

— Гэ та доб ры па каз чык 
для пя цi па вяр хо вi ка, тым 
больш што мно гiя раз' еха лi-
ся, — ка жа ак ты вiст ка. — Ле-
тась бы ло менш. На жаль, 
ма ла лю дзей, якiя лi чаць 
двор сва iм. Для iх пры ват-
нае кан ча ец ца за дзвя ры ма 
ква тэ ры. Ды i ўзрост тых, хто 
тут жы ве з са ма га па чат ку, 
ужо да стат ко вы. Яны сваё 
ад пра ца ва лi, што на зы ва ец-
ца. Плюс у нас ёсць гас па ды-
нi квет нi каў. Яны смя юц ца, 
што ўжо свой су бот нiк пра-
вя лi — пры бра лi квет ка выя 
ўла дан нi да зi мы.

— Я не ма гу не пад тры-
маць на шу iнi цы я тыў ную 

су сед ку ў та кiх доб рых па-
чы нан нях. Тым больш што 
я тут жы ву, тут па ста ян на 
гу ля юць мае дзе цi. I ка лi тут 
бу дзе чыс цi ня, ад гэ та га ўсе 
толь кi вый гра юць, — ка жа 
Iван, жы хар до ма № 40.

На тал ля, жы хар ка до-
ма № 40, так са ма вый шла 
на су бот нiк з дзець мi. Яе 
Алi на i Мак сiм ахап ка мi ця-
га юць лiс це да па ке таў, што 
тры ма юць да рос лыя, з усiх 
гур баў, што толь кi ба чаць.

— Мы вый шлi пад тры-
маць iнi цы я ты ву i чыс цi-
ню. Хо чам, каб у нас бы-
ло пры го жа. Ды i дзе цi так 
ба чаць, што гэ та доб рая 
спра ва. Пас ля яны ўжо i 
сме цiць не бу дуць, i ўжо 
на ват пад бя руць, ка лi не-
дзе неш та ва ля ец ца, i кi-
нуць у смет нi цу.

«Па са да» стар ша га па 
два ры, якую ў За вод скiм 
ра ё не за ве ра сень — каст-
рыч нiк мяр ку юць увес цi 
паў сюд на, за На стас сяй 
Ры жан ко вай па куль не зна-
чыц ца, але, мне ду ма ец ца, 
яна пер шы прэ тэн дэнт на 
гэ тае мес ца. Пла ну ец ца, 
што стар шыя па два ры 
змо гуць на ўпрост уза е ма-
дзей нi чаць з ула да мi i да-
но сiць да iх свае па трэ бы i 
праб ле мы. Жан чы на за клi-
кае жы ха роў да су мес ных 
спраў на эн ту зi яз ме:

— Ма ла лю дзей, якiм гэ та 
трэ ба. Гра ма дзян ская су пол-
ка ў нас па куль толь кi фар-
мi ру ец ца. Лю дзi па чы на юць 
ра зу мець, што гэ та маг чы-
ма, пра вiль на i не со рам на — 
уза е ма дзей нi чаць на ўзроў-
нi два ра. Гэ тая дум ка ёсць 
у лю дзей май го па ка лен ня, 
а да та го лю дзi прос та ся дзе-
лi па сва iх ха тах i не ад чу-
ва лi, што гэ та на ле жыць iм. 
У нас жа не пы та юц ца, дзе 
што па ста вiць: арэ лi, лаў ку, 
куст... I мы ста ра ем ся сi ту а-
цыю вы праў ляць, бо па куль 
жы ха ры не ад чу ва юць, што 
мо гуць паў плы ваць на пры-
няц це ра шэн ня.

КОТГ Сы — ка ле гi яль ныя 
ор га ны тэ ры та ры яль на га 
гра мад ска га са ма кi ра ван-
ня, якiя функ цы я ну юць на 
доб ра ах вот ных па чат ках, 
на дум ку На стас сi Ры жан-
ко вай, дуб лю юць iс ну ю-
чую сiс тэ му. А так ЖЭУ не 
атрым лi ва юць зва рот най 
су вя зi, i КОТГ Сы — спро ба 
гэ тую су вязь на ла дзiць. Ад-
нак сты му ля ваць яе трэ ба 
руб лём. Гэ та па вiн ны быць 
ка мер цый ныя струк ту ры, 
чле ны якiх абi ра лi ся б жы-
ха ра мi-ўла даль нi ка мi i якiя 
за да валь ня лi б па трэ бы 
жы ха роў за iх срод кi.

Iры на СI ДА РОК, 
фо та аў та ра.

РЭ ПАР ЦЁР

ХТО Ў ДВА РЫ ГАС ПА ДАР?
Як ка му наль нi кi i жы ха ры тэ ры то рыю пры бi ра юць ОАО «БНБ-Банк»

220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 
87а

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 октября 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 

статьи
Символ 01.10.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ                                      

2 Денежные средства                        1101 11 181 11 213

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 61 759 46 357

5 Средства в банках 1104 63 590 47 980

6 Ценные бумаги 1105 82 996 55 086

7 Кредиты клиентам 1106 373 789 344 904

8 Производные финансовые активы 1107 4 614 4 538

9
Долгосрочные финансовые 
вложения    

1108 306 137

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 18 603 18 289

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 10 611 7 026

12
Имущество, предназначенное 

для продажи
1111 3 281 8 691

13 Отложенные налоговые активы 1112  2 288

14 Прочие активы                            1113 4 432 4 907

15 ИТОГО активы                             11 635 164 549 416

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 49 375 65 485

19 Средства клиентов                        1203 455 123 378 820

20 Ценные бумаги банка 1204 50 110 30 732

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства                     1207 2 768 2 543

24 ВСЕГО обязательства                      120 557 376 477 580

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

26 Уставный фонд                            1211 27 688 27 688

27 Эмиссионный доход                      1212 - -

28 Резервный фонд                           1213 7 153 6 400

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214 12 191 12 392

30 Накопленная прибыль 1215 30 756 25 356

31 ВСЕГО собственный капитал 121 77 788 71 836

32
ИТОГО обязательства и 
собственный капитал

12 635 164 549 416

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование 

статьи
Символ 01.10.2019 01.10.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы                       2011 29 694 24 933

2 Процентные расходы                      2012 16 557 10 841

3 Чистые процентные доходы 201 13 137 14 092

4 Комиссионные доходы                     2021 11 048 8 332

5 Комиссионные расходы                    2022 2 388 2 969

6 Чистые комиссионные доходы 202 8 660 5 363

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями               

203 - -

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 (365) (96)

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой               
205 3 727 6 336

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансовыми 
инструментами

206 5 750 3 108

11 Чистые отчисления в резервы             207 2 781 3 185

12 Прочие доходы              208 5 835 4 180

13 Операционные расходы 209 23 952 21 173

14 Прочие расходы             210 1 608 1 251

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 8 403 7 374

16
Расход (доход) по налогу 

на прибыль
212 1 344 1 988

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 7 059 5 386

Заместитель Генерального директора С. К. Сабук

Главный бухгалтер Н. П. Шнип

Дата подписания: 24 октября 2019 г.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:
https://www.bnb.by/o-nas/nashi-rezultaty/bukhgalterskaya-otchetnost/

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»
Лицензия на осуществление банковской деятельности, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь, № 10 от 11 мая 2019 г. 
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