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РЭ ГIСТ РА ЦЫЙ НАЕ ПА СВЕД ЧАН НЕ № 15 
ад 17 лю та га 2009 го да вы да дзе на 

Мi нiс тэр ствам iн фар ма цыi Рэс пуб лi кi Бе ла русь.
За сна валь нi кi: Са вет Рэс пуб лi кi На цы я наль на га схо ду 
Рэс пуб лi кi Бе ла русь, Па ла та прад стаў нi коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь, рэдакцыйна-выдавецкая 
ўстанова «Выдавецкі дом «Звяз да».
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прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь па між на род-
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Па вы ні ках ві зі ту ў рам ках фо ру му 
пад пі са на па гад нен не па між 
Гро дзен скім абл вы кан ка мам 
і ха кі мі я та мі Са мар канд скай і 
Ан ды жан скай аб лас цей Уз бе кі ста на 
аб су пра цоў ніц тве ў ганд лё ва-
эка на міч най, на ву ко ва-тэх ніч най 
і гу ма ні тар най сфе рах.

Прад стаў ні кі мяс цо вых ула д, кі-
раў ні кі кам па ній і біз нес-ко лаў на 
ча ле з на мес ні кам Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма Але най Бу бен чык 
па бы ва лі ў Таш кен це і Са мар кан-
дзе — вуз ла вых цэнт рах Уз бе кіста-
на. Пад час су стрэ чы ў Таш кен це з 
са вет ні кам прэм' ер-мі ніст ра Рэс пуб-
лі кі Уз бе кі стан На дзі рам Ата жо на вым 
бы лі аб мер ка ва ны перс пек тыў ныя кі-
рун кі су пра цоў ніц тва, у пры ват нас ці 
ка а пе ра цыя ў лёг кай і хар чо вай пра-
мыс ло вас ці, а так са ма су мес ная ра бо-
та па вы пус ку сель гас тэх ні кі. Да рэ чы, 
важ нае зна чэн не на да ва ла ся ме на ві та 
су пра цоў ніц тву ў га лі не лёг кай пра-
мыс ло вас ці. Вя ла ся раз мо ва са стар-
шы нёй аса цы я цыі «Уз тэкс тыль прам» 
Іль хо мам Хай да ра вым аб па шы рэн ні 
ўза ем най дзей нас ці ў тэкс тыль най і 
швей на-тры ка таж най вы твор час ці.

У па соль стве Бе ла ру сі ва Уз бе-
кіста не бы ла ар га ні за ва на су стрэ ча з 
дзе ла вы мі ко ла мі. Гро дзен цы перш за 
ўсё ра бі лі ак цэнт на кан крэт ныя пра-
ек ты і по шук но вых парт нё раў.

Ёсць пад ста вы раз ві ваць і між рэ-
гія наль ныя ад но сі ны. Уз бе кі стан і Гро-
дзен ская воб ласць ма юць тры ва лыя 
ста сун кі з Су рхан дар' ін скай воб лас цю 
і Рэс пуб лі кай Ка ра кал пак стан Рэс пуб-
лі кі Уз бе кі стан, з які мі пад пі са ны ме-
ма ран ду мы аб су пра цоў ніц тве.

Для па шы рэн ня су вя зяў гро дзен-
ская дэ ле га цыя на ве да ла ста ра жыт-
ны Са мар канд, дзе ад бы ла ся су стрэ ча 

з кі раў ніц твам воб лас ці. Гро дзен цы 
па бы ва лі на буй ных аб' ек тах рэ гі ё на — 
тэкс тыль най і ма лоч най фаб ры ках, а 
так са ма на аў та ма біль ным за вод зе, 
дзе так са ма пра вя лі пе ра гаворы.

Уз бек скі бок за ці ка ві ла пра па но ва 
бе ла рус кай дэ ле га цыі аб ства рэн ні ў 
Гро дзен скай воб лас ці су мес на га прад-
пры ем ства па вы пус ку сель гас тэх ні кі, 
адап та ва най да ра бо ты ў Цэнт раль най 
Азіі. Так са ма бы ла пад тры ма на ідэя па 
ар га ні за цыі сет кі дыс трыб' ю та раў па 
збы це ла ка фар ба вай пра дук цыі, вы-

ра баў шкло за во да «Не ман», 
су хіх ма лоч ных су мя сяў. Ёсць 
перс пек ты вы ў Сло нім ска га 
мя са кам бі на та, які адзі ны ў 
воб лас ці мае сер ты фі кат «ха-
ляль», што да зва ляе вы хо дзіць 
на рын кі му суль ман скіх кра ін.

Да сяг ну ты і кан крэт ныя па-
гад нен ні. Так, вы ра ша на ар га ні-
за ваць кур сы для ўра чоў на ба зе 
клі нік. Так са ма ўзбек скія спе-
цы я ліс ты-жы вё ла во ды бу дуць 
вы ву чаць тэх на ло гіі ра бо ты на 
ма лоч на та вар ных фер мах рэ гі-
ё на, для гэ тай мэ ты ў Гро дзен-

скай воб лас ці вы зна чаць дзесяць такіх 
аб'ектаў. Ёсць дагаворы ў сфе ры ту рыз-
му. Па між Уз бе кі ста нам і гро дзен скім 
рэ гі ё нам бу дзе пад рых та ва ны пра ект 
су пра цоў ніц тва і гра фік на вед ван ня ту-
ра пе ра та ра мі абедз вюх кра ін.

Рас па ра ца ва на да рож ная кар та 
па рэа лі за цыі па гад нен ня па між Гро-
дзен скай і Са мар канд скай аб лас ця мі, 
якая пад пі са на пад час ві зі ту ўз бек скай 
дэ ле га цыі ў гро дзен скі рэ гі ён.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 

Больш як со рак прад стаў ні коў цэнт раль на га рэ гі ё на 
пры ня ло ўдзел у І Фо ру ме рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на.

Пад час пле нар на га па ся джэн ня на мес нік стар шы ні 
Мі набл вы кан ка ма Мі ка лай Ра га шчук рас ка заў аб між-
рэ гі я наль ных су вя зях Мін шчы ны і Рэс пуб лі кі Уз бе кі стан. 
Так са ма бы ло пад пі са на па гад нен не аб су пра цоў ніц тве ў 
са цы яль най сфе ры па між Мін скім аб лас ным вы ка наў чым 
ка мі тэ там і ха кі мі я там Таш кенц кай воб лас ці. Па вод ле яго, 
ба кі бу дуць аб меньвацца во пы там і ву чэб на-ме та дыч най 
да ку мен та цы яй па ар га ні за цыі на ву чаль на га пра цэ су ва 
ўста но вах аду ка цыі, пра во дзіць су мес ныя кан фе рэн цыі 
і се мі на ры. Асаб лі вая ўва га — уза е ма дзе ян ню ў сфе ры 
ахо вы зда роўя, аб ме ну во пы там і па вы шэн ню ква лі фі-
ка цыі ўра чоў.

Ба кі ўзя лі на ся бе аба вя за цель ствы пры маць уз год не-
ныя ме ры па ства рэн ні спры яль ных умоў для раз віц ця і 
ўма ца ван ня кан так таў у сферы куль ту ры, спор ту і ту рыз му. 
Тэр мін дзе ян ня па гад нен ня пяць га доў.

Са праў ды, Мін шчы ну і Уз бе кі стан звяз вае цес нае сяб-
роў ства. Толь кі ле тась уз бек ская дэ ле га цыя ча ты ры ра зы 
на вед ва ла цэнт раль ны рэ гі ён. Бе ла ру сы двой чы здзейс-

ні лі ві зі ты ў ад каз, вы ні кам якіх ста лі тры да ку мен ты, што 
рэг ла мен ту юць між рэ гі я наль нае су пра цоў ніц тва. Пад час 
су стрэ чы, якая ад бы ла ся ў кра са ві ку гэ та га го да ў Мі набл-
вы кан ка ме, пад пі са ны да га вор аб ства рэн ні су мес на га 
прад пры ем ства, яго за сна валь ні кам з бе ла рус ка га бо ку 
ста ла ад кры тае ак цы я нер нае та ва рыст ва «Здра вуш ка-
мілк».

Вы ні кам рэа лі за цыі двух ба ко вых да моў стаў знач-
ны рост экс пар ту та ва раў вы твор цаў Мін скай воб-
лас ці ва Уз бе кі стан. Ка лі ў 2018 го дзе экс парт склаў 
12,8 міль ё на до ла раў, то сё ле та толь кі за ча ты ры ме ся цы — 
10 міль ё наў. Ва Уз бе кі стан экс пар ту юц ца ў асноў ным мя са 
і хар чо выя суб пра дук ты з птуш кі, пра дук ты пе ра пра цоў кі 
наф ты і ме ды цын скія пры бо ры. Ім пар та ва ла Мін шчы на 
ба ваў ня ную пра жу, тры ка таж нае па лат но, све жы і су ша-
ны ві на град.

Да дадзім, што па між Мін скай і Таш кенц кай аб лас ця мі 
ак тыў на раз ві ва ец ца су пра цоў ніц тва ў гу ма ні тар най сфе-
ры. На прык лад, Мін скі аб лас ны края знаў чы му зей мае 
пра ек ты з Дзяр жаў ным му зе ем гіс то рыі Уз бе кі ста на.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА БЕЗ МЕ ЖАЎ

СУ МЕС НЫЯ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВЫ СУ МЕС НЫЯ ПРАД ПРЫ ЕМ СТВЫ 
І АБ МЕН ВО ПЫ ТАМІ АБ МЕН ВО ПЫ ТАМ

ЭКА НО МІ КА І РЭ ГІ Ё НЫ

Ад Грод на да Таш кен таАд Грод на да Таш кен та
На пя рэ дад ні І Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі і Уз бе кі ста на дэ ле га цыя дзе ла вых ко лаў 

Прынёмання на ве да ла га ра ды цэнт раль на а зі яц кай кра і ны

Што звяз вае 
Мін шчы ну 

і Уз бе кі стан

 У тэ му
Ганд лё вы аба рот па між Гро дзен скай воб лас цю і Уз бе кі ста нам за мі ну лы 

год вы рас на 45 % і склаў 15,5 міль ё на до ла раў. Гро дзен цы па стаў ля юць 
як пра мыс ло вую, так і хар чо вую пра дук цыю. На тэ ры то рыі рэ гі ё на пра цуе 
амаль 30 ар га ні за цый з уз бек скім ка пі та лам. Ад ным з важ ных пра ек таў 
з'яў ля ец ца ства рэн не вер ты каль на ін тэ гра ва на га комп лек су па вы твор час ці 
ба ваў ня най пра жы і вы ра баў з яе.

Ак тыў на су пра цоў ні ча юць з уз бек скі мі ВНУ гро дзен скія ўні вер сі тэ ты. 
У чэр ве ні пад пі са на па гад нен не аб ства рэн ні су мес на га фа куль тэ та па пад-
рых тоў цы спе цы я ліс таў па між Гро дзен скім дзяр жаў ным аграр ным уні вер-
сі тэ там і Са мар канд скім ін сты ту там ве тэ ры нар най ме ды цы ны. Гро дзен скі 
дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя Я. Ку па лы вя дзе су мес ную ра бо ту па пра ек та-
ван ні, бу даў ніц тве і экс плу а та цыі да рог. Ёсць пра ек ты па вы ву чэн ні рас лін 
на за бру джа ных цяж кі мі ме та ла мі гле бах.

Фо
 та

 пр
ад
ст
аў
ле
на

 «Г
ро

 дз
ен

 ск
ай

 пр
аў

 да
й»

.

ОАО «БНБ-Банк»
220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.07.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ                                      

2 Денежные средства                        1101 9 674 11 213

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102  - -

4 Средства в Национальном банке 1103 45 467 46 357

5 Средства в банках 1104 24 400 47 980

6 Ценные бумаги 1105 100 398 55 086

7 Кредиты клиентам 1106 354 555 344 904

8 Производные финансовые активы 1107 2 375 4 538

9
Долгосрочные финансовые вложе-
ния    

1108 306 137

10
Основные средства и нематериаль-
ные активы

1109 18 648 18 289

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 10 220 7 026

12
Имущество, предназначенное для 
продажи

1111 3 961 8 691

13 Отложенные налоговые активы 1112  3 288

14 Прочие активы                            1113 3 737 4 907

15 ИТОГО активы                             11 573 744 549 416

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                            

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 49 780 65 485

19 Средства клиентов                        1203 411 846 378 820

20 Ценные бумаги банка 1204 34 720 30 732

21
Производные финансовые обяза-
тельства

1205  7 -

22
Отложенные налоговые обязатель-
ства

1206  -

23 Прочие обязательства                     1207 2 150 2 543

24 ВСЕГО обязательства                      120 498 503 477 580

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 12 247 12 392

30 Накопленная прибыль 1215 28 153 25 356

31 ВСЕГО собственный капитал 121 75 241 71 836

32
ИТОГО обязательства и собственный 
капитал

12 573 744 549 416

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.07.2019 01.07.2018

1 2 3 4 5

1 Процентные доходы                       2011 19 294 16 247

2 Процентные расходы                      2012 10 611 7 189

3 Чистые процентные доходы 201 8 683 9 058

4 Комиссионные доходы                     2021 7 082 5 538

5 Комиссионные расходы                    2022 1 491 2 213

6 Чистые комиссионные доходы 202 5 591 3 325

7
Чистый доход по операциям с драго-
ценными металлами и драгоценными 
камнями               

203 - -

8
Чистый доход по операциям с ценны-
ми бумагами

204 (176) (55)

9
Чистый доход по операциям с ино-
странной валютой               

205 4 077 2 807

10
Чистый доход по операциям с произво-
дными финансовыми инструментами

206 1 851 2 974

11 Чистые отчисления в резервы             207 1 039 701

12 Прочие доходы              208 3 737 3 448

13 Операционные расходы 209 16 311 15 111

14 Прочие расходы             210 1 007 788

15
Прибыль (убыток) до налогообложе-
ния

211 5 406 4 957

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 893 1 416

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)     2 4 513 3 541

Заместитель Генерального директора С. К. Сабук

Главный бухгалтер Н. П. Шнип

Дата подписания: 18 июля 2019 г.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:
https://www.bnb.by/o-nas/nashi-rezultaty/bukhgalterskaya-otchetnost/
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УНП 100513485.

Государственное предприятие «МГЦН» сообщает о внесении сле-
дующего дополнения в извещение о проведении 2 сентября 2019 
года торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего                 
ОАО «ДСТ № 7» (опубликовано в газете «Звязда» 31.07.2019): «Ме-
стонахождение продаваемого имущества: Минская обл., Березин-
ский р-н, Поплавский сельский совет».
Телефон для справок: +375 (17) 327 48 36. 
Адрес в сети интернет: www.mgcn.by.

УНП 190398583


