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Общим собранием акционеров Закрытого акционерно-

го общества «Иницио» (г. Минск, ул. Орловская, 58, 

пом. 7, оф. 325) принято решение о реорганизации в форме 

выделения (протокол от 21.10.2019). Депозитарий: Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Каскад-93-Инвест», 

УНП 100992061, 220007, г. Минск, ул. Володько, 6, к. 18)

Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»

220002, г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 49, пом. 1

УНН 807000002

Бухгалтерский баланс 
на 1 октября 2019 г. 

(в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п

Наименование 

статьи

Сим-

вол

Пункт

приме-

чаний

01.10.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 18 968 22 394

3
Драгоценные металлы 

и драгоценные камни
1102 -  - 

4
Средства 

в Национальном банке
1103 137 597 139 502

5 Средства в банках 1104 102 155 65 497

6 Ценные бумаги 1105 446 138  302 155 

7 Кредиты клиентам 1106 540 392 588 559

8
Производные финансовые 

активы
1107 4 548  33 

9
Долгосрочные финансовые 

вложения
1108 176 176

10
Основные средства 

и нематериальные активы
1109 42 324 43 367

11
Доходные вложения 

в материальные активы
1110 - 241

12
Имущество, предназначенное 

для продажи
1111 563 226

13
Отложенные налоговые 

активы
1112 -  - 

14 Прочие активы 1113 8 714 11 313

15 ИТОГО активы 11 1 301 575 1 173 463

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства Национального 

банка
1201 - 21 598

18 Средства банков 1202 32 673 90 053

19 Средства клиентов 1203 1 015 932 886 981

20 Ценные бумаги банка 1204 103 090 37 549

21
Производные финансовые 

обязательства
1205 2 26

22
Отложенные налоговые 

обязательства
1206 -  - 

23 Прочие обязательства 1207 10 111 10 822

24 ВСЕГО обязательства 120 1 161 808 1 047 029

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 30 642 27 382

27 Эмиссионный доход 1212 -  - 

28 Резервный фонд 1213 12 372 10 250

29
Фонд переоценки статей 

баланса
1214 26 266 26 820

30 Накопленная прибыль 1215 70 487 61 982

31 ВСЕГО собственный капитал 121 139 767 126 434

32
ИТОГО обязательства 

и собственный капитал
12 1 301 575 1 173 463

Отчет о прибылях и убытках 
на 1 октября 2019 г.

 (в тысячах белорусских рублей)

№ 

п/п

Наименование 

статьи

Сим-

вол

Пункт

приме-

чаний

01.10.2019 01.10.2018

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 68 272 56 997

2 Процентные расходы 2012 47 365 32 716

3 Чистые процентные доходы 201 20 907 24 281

4 Комиссионные доходы 2021 27 455 26 919

5 Комиссионные расходы 2022 9 785 9 879

6 Чистые комиссионные доходы 202 17 670 17 040

7

Чистый доход по операциям 

с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями

203 -  - 

8
Чистый доход по операциям 

с ценными бумагами
204 2 131 (64)

9
Чистый доход по операциям 

с иностранной валютой
205 9 475 15 158

10

Чистый доход по операциям 

с производными финансо-

выми инструментами

206 5 617 363

11 Чистые отчисления в резервы 207 1 029 (917)

12 Прочие доходы 208 3 337 1 317

13 Операционные расходы 209 33 584 30 621

14 Прочие расходы 210 3 326 4 583

15
Прибыль (убыток) 

до налогообложения
211 21 198 23 808

16
Расход (доход) по налогу 

на прибыль
212 1 447 4 895

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 19 751 18 913

Председатель Правления                                                   И. В. Лихогруд

Главный бухгалтер  А. В. Дорожкин

Квартальная индивидуальная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

размещена на следующей странице интернет-сайта банка: 

https://bankdabrabyt.by/about/finance/ 

Лицензия на осуществление банковской деятельности №16, выдана 

Национальным банком Республики Беларусь 28 января 2019 года.

УНП 807000002

Ка ля ста ро га до та
А свят ку юць дзень вёс кі 

апош нія не каль кі га доў у по-

лі ка ля ста ро га до та ча соў 

Пер шай су свет най вай ны. 

Так атры ма ла ся, што гэ ты 

дзот стаў га лоў най сла ву-

тас цю Доў гай. У 1915 го дзе 

тут пра хо дзіў фронт, 

вя лі ся над звы чай 

жорст кія баі. Нем цы 

бу да ва лі ўма ца ван ні, 
не ка то рыя з іх за ха-

ва лі ся да гэ тай па-

ры. Адзін з до таў, які 

раз ме шча ны блі жэй 

да да ро гі, кры ху доб-

ра ўпа рад ка ва лі, зноў 

жа та ла кой — вый шлі 

та ды, узя лі ся ўсе ра-

зам. Сель вы кан кам 

па кла па ціў ся пра ме-

ма ры яль ную шыль-

ду, яе пры ма ца ва лі 

для па мя ці. Тут шмат 

ста рых вы со кіх дрэў, 

а ка лі дроб ную рас-

лін насць пры бра лі, 

атры ма ла ся пля цоў-

ка, пры дат ная для 

лю бо га ме ра пры ем-

ства. Ка лі трэ ба, у 

гэ тым мес цы раз горт ва юць 

вы яз ны ган даль, гас па ды-

ні ла дзяць вы стаў кі свай го 

ру ка дзел ля, пры но сяць роз-

ныя пры сма кі. За ад но мож-

на ўну кам на га даць, якія 

гіс та рыч ныя па дзеі пом ніць 

вёс ка.

Воль га
Вя до ма, тых, хто мог бы 

рас ка заць пра Пер шую су-

свет ную, даў но ня ма, а вось 

што пе ра жы лі жы ха ры ў Дру-

гую су свет ную вай ну, ве дае 

не ад баць коў на ват, са ма 

пом ніць Воль га Анд рэ еў на 

Ці ма шэ віч. Жан чы не пай-

шоў 91-ы год. Ка лі мы пры-

еха лі да яе ха ты па ці хай 

пус тын най ву лі цы, уба чы лі, 

што ба буль ка за дра ма ла на 

со ней ку. Ся дзе ла на лаў цы 

пе рад ха тай, ды і пры лег ла. 

Ба я лі ся на ват спа ло хаць ад-

ра зу. Але ні чо га, Воль га Анд-

рэ еў на хут ка пра чну ла ся, 

зра зу ме ла, што да яе гос ці, 

стар шы ню сель ска га Са ве-

та Ана то ля Шчур ко па зна ла. 

Ах вот на ста ла рас каз ваць 

пра сваё жыц цё.

Ака за ла ся, што яна ка-

рэн ная жы хар ка Доў гай, 

на ра дзі ла ся і вы рас ла тут. 

Пай шла ў поль скую шко лу ў 

кан цы 30-х, скон чы ла пер шы 

клас, а по тым цяж ка за хва-

рэ ла.

— За вёз мя не брат у баль-

ні цу ў Ко са ва. Трэ ба бы ло 

пла ціць, за дзень бра лі адзін 

зло ты. Для сям'і гэ та бы лі 

гро шы, але ж мя не пра ля-

чы лі, по тым до ма яшчэ доў га 

вы ходж ва лі, бо лей у шко лу 

ма ці не пус ці ла, — згад вае 

пен сі я нер ка. — А як па ча ла-

ся вай на, во та ды ўсе за га-

ра ва лі. Жы лі і ба я лі ся. Кру-

гом лес, пар ты зан ка, мно гія 

сё лы па па лі лі. Ад ной чы і 

на шу вёс ку спа лі лі. Праў да, 

усе лю дзі да гэ та га па ўця-

ка лі ў лес, му сіць, нех та па-

пя рэ дзіў. Уз вя лі там бу да ны, 

зям лян кі, так і пе ра се дзе лі ў 

пар ты зан скім ла ге ры да ле-

та 44-га го да. А по тым прый-

шлі на зад, зноў ста лі ней кія 

ча со выя бу да ны ра біць. Не 

ад ра зу ж ха ты па ста ві лі, во 

коль кі га ра ва лі мы.

...Вы рас ла, за муж пай-

шла. Ста лі ў нас кал га сы 

ар га ні зоў ваць, а ў мя не ўжо 

дзе ці ма лыя, чац вё ра, адзін 

за ад ным на ра дзі лі ся. Ра ней 

у нас бы ло шэсць гек та раў 

зям лі і шэсць гек та раў се на-

жа ці. Зям лю за бра лі, хле ба 

ня ма, дзя цей кар міць 

трэ ба. А ў кал га се 

спа чат ку за ра бо ту 

ні чо га не да ва лі, па-

лач кі ста віў бры га дзір 

у сва ім жур на ле. Вось 

мы і ра шы лі, што мой 

Ры гор па е дзе на за-

ра бот кі ў Ра сію. Ён 

і ез дзіў, па паў го да 

быў, а то і больш. Гро-

шай кры ху пры во зіў. 

А як яго ня ма, цяж ка 

ад ной пры хо дзі ла ся. 

Раз у ага ро дзе па са-

дзі ла буль бы тро хі, лі-

та раль на пад вок на мі, 

дык пры еха лі і за ара-

лі яе, ска за лі: «Твой 

гас па дар у кал гас не 

хо дзіць, дык не па ло-

жа на вам». Я пла ка ла 

па той буль бе коль кі! 

Бо бы вае, прый дзеш 

з кал га са, а дзе цям ня ма 

ча го на стол па ста віць. Дык 
су сед ка мне на дру гую вяс ну 
да ла мех буль бы па са дзіць, 

а яе зноў пе ра ара лі! Ча го 

толь кі не бы ло, і як мы толь-

кі не га ра ва лі! По тым трош-

кі лепш ста ла, мой гас па дар 

вяр нуў ся, улад ка ваў ся пра-

ца ваць на чы гун цы, у кал га-

се ста лі неш та пла ціць. Але 

час быў упу шча ны, дзе ці не 

атры ма лі доб рую аду ка цыю, 

вось пра што шка дую...

А ця пер мне ста ла доб ра 

жыць, пен сію пла цяць, уся го 

ха пае, толь кі вось жыць ужо 

ня ма ка лі, раз ва жае ста лая 

жан чы на.

Трое з ча ты рох дзя цей 

Воль гі Анд рэ еў ны раз'-

еха лі ся па све це. Ад на 
дач ка жы ве ў Цю ме ні, 
ад на — у Маск ве, сын 
у Мін ску. Цю мен ская 
дач ка за раз у Доў гай, 
пры еха ла да гля даць 
ма му, бо Воль га Анд-
рэ еў на хо дзіць з вя лі-
кай цяж кас цю, з дву ма 
кій ка мі. І дру гія дзе ці 
пры яз джа юць. Яна 
толь кі шка дуе, што 
вёс ка зга сае — ра ней 
тут бы ла фер ма, пра-

ца ваў ма га зін. Ця пер 

ні чо га ня ма, па ста ян-

на жы вуць не каль кі 

пен сі я не раў. Праў да, 

ня даў на па ся лі ла ся 

ма ла дая сям'я, але 

Воль га Ці ма шэ віч лі-

чыць, што яны ча со-

выя жы ха ры, пе ра бя-

руц ца хут ка ў больш люд нае 

мес ца.

На дзея
Да ста рэй шай жы хар кі 

вёс кі ча сам за зі рае ця пе-

раш няя ста рас та На дзея 

Ва сю ціч. На дзея Іо сі фаў на 

пе ра ня ла эс та фе ту ста рас-

ты ад му жа, які гэ тым ле там 

па мёр. Мі ка лай Дзміт ры е віч 

быў хоць і ў га дах, але за-

ста ваў ся да апош ня га ча-

ла ве кам не абы яка вым. Іх з 

жон кай за слу га най перш у 

тым, што на вяс ко вых мо гіл-

ках заў сё ды пад трым лі ваў ся 

ўзор ны па ра дак. Вось і ця-

пер мы за ста лі Над зею Іо-

сі фаў ну з ве ла сі пе дам ка ля 

мо гі лак. Яшчэ ў па чат ку во-

се ні яна са ма бен за ка сой 

аб ка сі ла тэ ры то рыю. Сю ды 

пры хо дзіць ця пер да сва іх 

род ных — му жа і сы на — 

ледзь не кож ны дзень.

— Сын па цяр пеў у ар міі ад 

гэ тай пра кля тай дзе даў шчы-

ны, — рас каз вае жан чы на, — 

пры вез лі да моў пас ля го да 

служ бы, ад ра зу злёг. Пра ля-

жаў амаль 11 га доў, по тым 

па мёр. А праз во сем га доў 

пас ля сы на ледзь не ў той жа 

дзень сы шоў і мой Ко ля.

На дзея Іо сі фаў на прый-

шла сю ды за муж з су сед ніх 

Рэ чак, а яе Мі ка лай на ра дзіў-

ся ў 1944-м у пар ты зан скім 

ся мей ным ла ге ры. «Баць кі 

яго па да рва лі зда роўе за 

час вай ны, па куль вы жы ва-

лі з пяц цю дзець мі, та му ра-

на па ўмі ра лі. Баць ка па мёр 

пер шы, і мая свяк роў ка са ма 

з дзець мі на ру ках бу да ва ла 

дом. Але ж па спе ла, дзя цей 

на ву лі цы не па кі ну ла, усе 

вы рас лі, вый шлі ў лю дзі, — 

пра цяг вае яна. — Мой Мі-

ка лай 44 га ды ад пра ца ваў 

у кал га се жы вё ла во дам, 

па свіў ска ці ну. Та ды не так 

па сві лі, як ця пер: для стат ка 

ад ве дзе ная куль тур ная па-

ша, тэ ры то рыя аб га ро джа-

ная элект ра па сту хом, яшчэ 

і ва ды пад вя зуць. А та ды па-

сві лі на ня ўдо бі цах, па ле се, 

а ка роў мно га, ад каз ва еш 

за кож ную га ла ву кал гас най 

жы вё лы. Цяж кая ра бо та бы-

ла, але ж пра ца ва лі, дзя цей 

трэ ба бы ло пад ні маць, іх у 

нас чац вё ра. Са сва ім гас-

па да ром мы 45 га доў пра жы-

лі, доб ра жы лі, ён заў сё ды 

ра зу меў мя не, да па ма гаў 

ва ўсім. Так што я не маг ла 

па кі нуць яго ра бо ту ста рас-

ты, лі чу, што на ват у па мяць 

пра яго па він на гэ тым 

зай мац ца. Ды і якая 

тут ра бо та, коль кі лю-

дзей за ста ло ся? Пад-

трым лі ваць у па рад-

ку мо гіл кі. Ну і раз на 

год свя та ро бім, каб 

са браць усіх сва я коў, 

дзя цей, уну каў».

А дня мі На дзея 

Іо сі фаў на са бра ла 

жан чын, каб пры вес-

ці ў па ра дак дом на 

краю вёс кі. Стар шы-

ня сель вы кан ка ма 

Ана толь Шчур ко так-

са ма быў, ён толь кі 

што ўлад ка ваў усе 

фар маль ныя пы тан-

ні з гэ тым ні чый ным 

до мам, і яго зра бі лі 

гра мад скім. За дзень 

пры бра лі смец це, 

вы мы лі і вы чыс ці лі 

па коі, рас ста ві лі лаў кі. Ця-
пер бу дзе дзе ча каць аў та-
кра му, дзе са брац ца, ка лі 
пры яз джа юць прад стаў ні кі 
роз ных служ баў. А яшчэ на 
свя ты ў Доў гае на вед ва юц ца 

са ма дзей ныя ар тыс ты — па-

він ша ваць вяс коў цаў і па ка-

заць, што ма лень кую вёс ку 

не за бы ва юць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ГРА МАД СКІ ДОМ 
З КРАЮ

Доў гая 
Іва цэ віц ка га 

ра ё на

Вёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха рыВёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха ры

Воль га ЦІ МА ШЭ ВІЧ.

На дзея ВА СЮ ЦІЧ.

Па ехаць у Доў гую пра па на ваў стар шы ня ра ён на га Са ве та дэ пу та таў 

Аляк сандр СА РО КА. «Ня рэд ка тут бы ваю, — ска заў Аляк сандр Фё-

да ра віч, — ве даю гэ тых лю дзей, ча сам на ват здзіў ля ю ся, якія яны 

друж ныя, ды і ду шэў ныя. Ка лі быў су бот нік на мо гіл ках, з 20 жы ха роў 

вый шлі 18. Не вый шлі двое цяж ка хво рых, па сут нас ці ля жа чых. Ка лі 

свят ку ец ца дзень вёс кі, пры хо дзяць усе з дзець мі, уну ка мі, сва я ка мі. 

Ад но шка да: ка лі два га ды та му ў вёс цы на ліч ва ла ся ка ля 40 жы ха-

роў, дык ця пер удвая менш. Та кія тэм пы за сму ча юць... Мно га пус тых 

да моў».


