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РЭПАРЦЁР

Кож ны ры цар скi фэст, якi пра хо дзiць 
у на шай кра i не, мае сваю ад мет насць 
най перш у гiс та рыч нас цi са мо га мес ца 
пра вя дзен ня. Ста ра жыт ны ўзго рыс ты 
Мсцi слаў зда бы ваў сваю сла ву па чы на ю чы 
ад ХII ста год дзя. I ме на вi та на са мым 
ста ра жыт ным мес цы «бе ла рус ка га Суз да ля» 
(гэ так ча сам на зы ва юць гэ ты го рад хра маў 
i ма нас ты роў) — на Зам ка вай га ры — 
ад бы ва юц ца што га до выя ры цар скiя фэс ты.

Сё ле та на гэ ты най буй ней шы на Ма гi лёў шчы не ры-
цар скi фэст пры еха лi не толь кi ай чын ныя пры хiль нi кi ся-

рэд ня веч най куль ту ры, але i ры ца ры з клу баў гiс та рыч-
най рэ кан струк цыi су сед нiх Ра сii, Укра i ны, Поль шчы 
i на ват Фран цыi. Гры ме лi да спе хi, пра нiз лi ва р жа лi ко нi, 
ля це лi вост рыя стрэ лы, гу ча ла ста ра жыт ная му зы ка, 
вi ра ваў го рад май строў. Мсцi слаў цы чар го вы раз га на-
ры лi ся сва iм Мсцi сла вам — яго сён няш нiм i мi ну лым, 
якое вяр та ец ца сю ды што год дзя ку ю чы гэт кiм гуч ным 
i ма ляў нi чым па дзе ям.

Асаб лi вас цю сё лет ня га фэс ту ва я роў у ла тах ста-
лi, на маю дум ку, не «за бе гi пру са коў», не бу гур ты 
i не ся рэд ня веч ныя тан цы. А... жан чы на ў ры цар скiх 
да спе хах — Га лi на Ла ба на ва, пен сi я нер ка з вёс кi 
Азя ры шча Да ра га буж ска га ра ё на Сма лен скай воб лас-
цi (на фота). Гэ тая ра сi ян ка, ме дык па пра фе сii, не ка лi 

да лу чы ла ся да ўдзель нi каў клу ба «Вар та», 
у якiм аб' яд на лi ся па iн та рэ сах яе ад на вяс-
коў цы — ме ха нi за та ры, ва дзi це лi, жы вё ла-
во ды. Да па ма га ла iм рых та ваць адзен не, 
а по тым i са ма ўзя ла ў ру кi меч, апра ну ла 
на ся бе больш як 20-кi ла гра мо вую каль чу-
гу, шлем i ла ты.

Што ж, не пе ра вя лi ся яшчэ ва яў нi чыя 
жан чы ны-аба рон цы, якiя зма га юц ца за го-
нар i тра ды цыi сва ёй зям лi!

Ана толь КЛЯ ШЧУК.
Фо та аў та ра.

г. Мсцi слаў.

Го рад
для доб рых лю дзей 

Лет ні дождж, цёп лы і дроб ны, 
не пе ра шка джае пра ца ваць Ак-
са не Крас ніц кай. Ка пя люш на га-
ла ву, пэн дзаль у ру ку — і на пе-
рад, ства раць мас тац кую па на-
ра му ста ра жыт на га Бы ха ва.

Ма люе мас тач ка з Ма гі лё ва і 
яе ка ле гі пра ма на тар цы жы ло-
га до ма, у цэнт ры го ра да.

— Гэ та бу дуць два вя лі кія ма-
люн кі, на су праць адзін ад на го: 
по гляд у роз ныя ба кі і ні бы та ў 
роз ныя эпо хі, — тлу ма чыць Ак-
са на ідэю. — Тут у нас мі ну лае 
Бы ха ва, са ста ра жыт ным зам-
кам. А з ін ша га бо ку бу дзе Бы-
хаў бу ду чы ні, з вя лі кі мі но ва бу-
доў ля мі.

Ма люн кі з двух ба коў зро бяць 
вы гляд ву лі цы све жым для га ра-
джан і ці ка вым для гас цей. Па-
між мі ну лым і бу ду чы няй — стро-
гі бу ды нак Бы хаў ска га рай вы-
кан ка ма — з вя лі кі мі ка ло на мі, 
са вец кі мі зор ка мі з лаў ро вы мі 
вян ка мі на фа сад ным пор ці ку 
ў сты лі ста лін ска га ам пі ру.

— Вя лі кае свя та — гэ та доб-
ры шанц упры го жыць ста ры го-
рад, — усмі ха ец ца Ак са на, якая 
не стам ля ец ца ад каз ваць на пы-
тан ні аб сва ёй пра цы ці каў ных 
бы хаў скіх пра хо жых. — Ён та кі 
ка мер ны, утуль ны, вель мі зя лё-
ны. І, ду маю, лю дзі тут жы вуць 
доб рыя. Яны па він ны ад па вя-
даць го ра ду, а го рад — ім.

На ву лі цы Ле ні на ў Бы ха ве 
кі піць пра ца. Бу даў ні чыя ра бо-
ты ідуць на не каль кіх буй ных 
аб' ек тах. Ра ён ны Цэнтр куль ту-
ры абя цае стаць вель мі су час-
ным бу дын кам звон ку і ўнут ры, 
а вось кі на тэ атр «Ра дзі ма», яко-
му сё ле та спаў ня ец ца сто га доў, 

ня гле дзя чы на рэ кан струк цыю, 
за ха вае ча роў насць ста ро га 
сты лю, ча му не пе ра шко дзяць 
но выя тэх на ло гіі 3D і кам форт 
для гле да чоў.

Бы хаў — уво гу ле ад мет ны ра-
ён ны цэнтр, і не толь кі дзя ку ю чы 
ста ра жыт ным пом ні кам ар хі тэк-
ту ры — сі на го зе і за мку Са пе гаў. 
На пэў на, асаб лі вы на строй тут 
най перш ства рае цэнт раль ная 
ву лі ца. Аба пал да ро гі ста яць 
двух па вяр хо выя жы лыя да мы 
ста рой са вец кай ар хі тэк ту ры, 
з ган ка мі і эр ке ра мі. Бу даў ні кі 
ця пер пры вод зяць іх у па ра дак: 
ра ман ту юць, ро бяць тэр ма рэ-
на ва цыю, тын ку юць, фар бу юць 
у спа кой ныя ко ле ры, і да мы на-
бы ва юць но вы вы гляд.

— Гэ та як жан чы на, якая ра ні-
цай пра чну ла ся і на во дзіць пры-
га жосць, — так трап на ска заў пра 
доб ра ўпа рад ка ван не ў го ра дзе 

стар шы ня Бы хаў ска га рай вы кан-
ка ма Дзміт рый Ка ле еў.

Ня гле дзя чы на тое, што ву лі ца 
но сіць імя Ле ні на, най больш пры-
цяг вае ўва гу ту рыс таў скульп ту-
ра не пра ва ды ра пра ле та ры я-
ту, а дзяў чын кі пе рад фа са дам 
дзі ця ча га сад ка. «Ба ле рын ка», 
якая, ве ра год на, бы ла зроб ле-
на ў да лё кія-да лё кія са вец кія 
ча сі ны, упры гож вае фан тан, які 
ця пер да свя та так са ма пры вод-
зяць у па ра дак. Яна сім па тыч ная 
і са праў ды ад мет ная, хоць, мо жа, 
і не мае вя лі кай каш тоў нас ці. Та-
му што ў ча се су час ных «еў ра ра-
мон таў» гэ тых све дак мі ну ла га 
вы кі да лі на смет ні кі, а тут за ха ва-
лі. І зда ец ца, што не здар ма.

Ста ра жыт ны скарб 
На пад' ез дзе ў Бы хаў на вы-

со кім бе ра зе Дняп ра ста іць за-

мак Са пе гаў, вя до мы пом нік 
ар хі тэк ту ры XVІІ ста год дзя. Па-
ча ла ся яго рэ стаў ра цыя, якая 
ро біц ца за дзяр жаў ныя срод кі, 
і яна за вер шыц ца, па вод ле пла-
наў, толь кі ў 2018 го дзе.

Ця пер жа, да Дня пісь мен-
ства, у па ра дак пры вод зяць 
двор і вы кла да юць там пліт кай 
пля цоў ку. У два ры зам ка 1 ве-
рас ня пла ну ец ца ры цар скі тур-
нір. Дзве зам ка выя ве жы ста яць 
у бу даў ні чых рыш та ван нях: іх на-
кры ва юць да ха мі і тын ку юць.

Боль шая част ка ста ра жыт-
на га бу дын ка за чы не на сён-
ня, але ці каў ныя лю дзі ўсё ж 
мо гуць увай сці ў не каль кі па-
мяш кан няў, агле дзець скля-
пен ні і раз бі тыя шу каль ні ка мі 
скар баў ды ма хо ды. Ас тат нія 

ці ка він кі — толь кі на свя це: 
ар хе о ла гі пра дэ ман стру юць 
важ ныя зна ход кі, якія зра бі лі 
пры рас коп ках.

Уво гу ле ў Бы ха ва ба га тая 
гіс то рыя. У цэнт ры — ве ліч ны 
ста ра жыт ны бу ды нак сі на го гі, 
пом нік ар хі тэк ту ры XVІІ ста-
год дзя. Ту рыс ты мо гуць сён ня 
толь кі па ха дзіць на во кал яго па 
зя лё ным га зо не, але і вон ка вы 
агляд па кі дае вя лі кае ўра жан не. 
Ка лісь ці ў бу дын ку мес ціў ся 
склад, але ўжо шмат га доў ён 
ста іць пус ты і па воль на раз бу-
ра ец ца. Ця пе раш няе кі раў ніц тва 
Бы хаў ска га ра ё на і Ма гі лёў скай 
воб лас ці на стро е на за ха ваць 
для на шчад каў гэ ты ўні каль ны 
бу ды нак. Рэ стаў ра цыя сі на го гі 
бу дзе каш та ваць вя лі кіх срод-
каў. Мяр ку ец ца, што ёй маг лі б 
за ці ка віц ца яў рэй скія аб шчы ны. 
Ёсць на ват ідэя ства рыць тут му-
зей бе ла рус ка га яў рэй ства.

— Сі на го гай зай ма ем ся ак-
тыў на і шчыль на, — за пэў ніў 
Дзміт рый Ка ле еў. — Ця пер пом-
ні кам і яго ад наў лен нем ці ка вяц-
ца ў Маск ве.

Бы хаў лі та раль на праз ме сяц 
бу дзе пры маць гас цей.

— Ха чу аб верг нуць па га лос-
кі аб пе ра но се свя та. 1 ве рас ня 
2013 го да Дзень бе ла рус ка га 
пісь мен ства бу дзе пра хо дзіць 
у Бы ха ве.

Асаб лі ва ха чу ска заць пра са-
цы яль ныя аб' ек ты, якія бу дуць 
слу жыць жы ха рам Бы ха ва і пас-
ля свя та. Наш го нар — фіз куль-
тур на-азда раў лен чы комп лекс. 
Ён двац цаць га доў пра ста яў за-
чы не ны, а 1 ве рас ня мы пры мем 
ма лых, якія бу дуць там пла ваць. 
Ад чы ніц ца но вая за ла ба раць бы, 
дзе бу дзе дзі ця чая сек цыя. Гэ та 
ўсё на ка рысць бы хаў ча нам. Га-
ра джа не ра ды пе ра ўтва рэн ням, 
якія ад бы ва юц ца на во кал іх. 
Жы ха ры Бы ха ва ча ка юць, ка лі 

ад кры юц ца кі на тэ атр, ба сейн, — 
га во рыць кі раў нік ра ё на.

Коль кі ж каш туе свя точ ны 
го рад? Па вод ле за цвер джа най 
пра гра мы пад рых тоў кі да Дня 
бе ла рус ка га пісь мен ства, ар га-
ні за цыі вы кон ва юць част ку ра-
бот за свой кошт. На прык лад, 
так зра біў «Бел ка ап са юз»: у аб-
ноў ле ную кра му «Род ны кут» 
у цэнт ры го ра да ця пер пры ем-
на зай сці.

— Што ж да ты чыц ца бюд жэт-
ных гро шай, то, па пя рэд не, гэ та 
ка ля 180—200 міль яр даў руб-
лёў. Мно га гэ та ці ма ла? Коль-
кі б гро шай ні бы ло, іх заў сё ды 
не ха пае. У нас за ста лі ся аб' ек-
ты, да якіх па куль ру кі не дай-
шлі. Бу дзем ра біць іх улас ны мі 
сі ла мі, — па ве да міў стар шы ня 
рай вы кан ка ма.

За ўва жым, што са мі жы ха ры 
Бы ха ва част ку срод каў за ра бі лі 
са мі: прай шлі два су бот ні кі. Іх 
вы нік — 840 міль ё наў руб лёў. 
Усе гэ тыя гро шы на кі роў ва юц-
ца на дзі ця чы парк. Блі жэй шым 
ча сам за пла на ва ны яшчэ адзін 
су бот нік.

Каб пры го жы мі бы лі не толь кі 
ву лі цы го ра да, але і пад' яз ныя 
шля хі да яго, у ра ё не аб' яві лі 
кон курс па доб ра ўпа рад ка ван-
ні. На ім бу дзе вы бра ны леп шы 
сель вы кан кам і леп шыя пад-
вор кі. Са мым дбай ным гас па-
да рам — уз на га ро да.

За пер шае мес ца прэ мія ў 
7 міль ё наў руб лёў, за дру гое — 
5 міль ё наў, трэ цяе — 3 міль ё ны. 
Гэ та не ма лыя гро шы, і та кія пры-
зы за ах воч ва юць лю дзей на ак-
тыў насць. Ужо ня ма ла гас па-
да роў, якія мя ня юць ага ро джы, 
аб наў ля юць да хі, фар бу юць да-
мы, пры вод зяць у па ра дак тэ-
ры то рыю.

На Дзень бе ла рус ка га пісь мен-
ства ў Бы ха ве абя ца юць ці ка вую 
на сы ча ную пра гра му. На прык лад, 

ад кры ец ца Алея га ра доў, якія 
бы лі ста лі ца мі свя та. Іх, да рэ чы, 
бы ло ўжо 17 (не ка то рыя пры ма лі 
свя та двой чы) і, па вод ле ідэі ар га-
ні за та раў, у алеі кож на му з іх бу-
дзе па са джа на як сім вал асоб нае 
дрэ ва і ўста ля ва на ла ва.

Пла ну ец ца ар га ні за ваць фо-
рум «Бы хаў скія чы тан ні», «круг-
лы стол» з удзе лам мо ла дзі, на-
ву коў цаў, пісь мен ні каў і паэ таў. 
Бу дуць так са ма прэ зен та цыі 
му зе яў, біб лі я тэк, срод каў ма-
са вай ін фар ма цыі. За пла на ва ны 
вы ступ лен ні на род ных тэ ат раў і 
ак цыя «Кі но ма ёй кра і ны».

Ста ла вя до ма, што ў Бы ха-
ве ў го нар свя та з'я віц ца но вая 
скульп тур ная кам па зі цыя, якая 
бу дзе пры све ча на Бар ка ла баў-
ска му ле та пі су, пом ні ку бе ла-
рус ка га пісь мен ства, і сла ву та му 
аб ра зу Бар ка ла баў скай Бо жай 
Ма ці. Гэ тыя ду хоў ныя каш тоў-
нас ці па хо дзяць з Бы хаў шчы ны 
і на ле жаць уся му бе ла рус ка му 
на ро ду.

Іло на ІВА НО ВА.
Фо та аў та ра.

Бы хаў скі ра ён.

НО ВЫ СТА РЫ БЫ ХАЎ
БЫ ХАЎ СКІ РА ЁН АК ТЫЎ НА РЫХ ТУ ЕЦ ЦА ДА ДНЯ БЕ ЛА РУС КА ГА ПІСЬ МЕН СТВА, 

ЯКІ БУ ДЗЕ АД ЗНА ЧАЦ ЦА Ў КРА І НЕ ДВАЦ ЦА ТЫ РАЗ

ЛЕ ТА
Ў РЫ ЦАР СКIХ ЛА ТАХ

Ак са на КРАС НІЦ КАЯ
ма люе па на ра му ста ра жыт на га Бы ха ва.

ЭЛЕКТ РЫЧ НАСЦЬ I ЦЯП ЛО 
ДА РА ЖЭ ЮЦЬ З 1 ЖНIЎ НЯ

Цеп ла вая i элект рыч ная энер гiя для жы ха роў Бе ла ру сi 
да ра жэе з пер шых дзён жнiў ня. Пра гэ та га во рыц ца 
ў па ста но ве Са ве та Мi нiст раў ад 29 лi пе ня 2013 го да 
№ 663, па ве да мi лi рэ дак цыi ў прэс-служ бе бе ла рус ка-
га ўра да.

Ця пер та ры фы для на сель нiц тва на цеп ла вую энер гiю для 
па трэб ацяп лен ня i га ра ча га во да за бес пя чэн ня па вя лiч ва юц ца 
на 9 пра цэн таў i скла да юць 68 ты сяч 833,5 руб ля за 1 Гкал.

Ад на ста вач ны та рыф на элект ра энер гiю ў жы лых да мах 
(ква тэ рах) з элект ра плi та мi з 1 жнiў ня бу дзе 428,5 руб ля за 
1 кВт/га дзi ну (ра ней быў 375,9 руб ля). Ды фе рэн цы ра ва ны 
та рыф у та кiх жы лых па мяш кан нях у пе ры яд мi нi маль ных 
на гру зак (з 22.00 да 17.00) бу дзе 300 руб лёў за 1 кВт/га дзi-
ну, а ў пе ры яд мак сi маль ных на гру зак (з 17.00 да 22.00) — 
857 руб лёў за 1 кВт/ га дзi ну.

Элект рыч ная энер гiя для па трэб ацяп лен ня i га ра ча га во-
да за бес пя чэн ня з ма гут нас цю аб ста ля ван ня больш як 5 кВт 
у пе ры яд мi нi маль ных на гру зак (з 23.00 да 6.00) па да ра жэе з 
442,4 руб ля да 504,3 руб ля за 1 кВт/га дзi ну, а ў ас тат нi час — з 
1327,2 руб ля да 1512,9 руб ля за 1 кВт/га дзi ну.

У жы лых да мах (ква тэ рах) з га за вы мi плi та мi ад на ста вач ны 
та рыф бу дзе ў жнiў нi скла даць 504,1 руб ля за 1 кВт/ га дзi ну, 
а ды фе рэн цы ра ва ны та рыф у пе ры яд мi нi маль ных на гру зак 
па вя лi чыц ца да 353 руб лёў за 1 кВт/га дзi ну (бы ло 309,7 руб ля 
за 1 кВт/га дзi ну), у пе ры яд мак сi маль ных на гру зак — 1008,6 
руб ля за 1 кВт/га дзi ну.

Сяр гей КУР КАЧ.

БЕ ЛА РУС БАНК ПА ВЯ ЛI ЧЫЎ ПРА ЦЭН ТЫ 
ПА ДЭ ПА ЗI ТАХ

Як па ве да мi лi ў прэс-служ бе Бе ла рус бан ка, з 26 лi пе ня 
гэ та буй ней шая фi нан са вая ўста но ва па вя лiч вае пра-
цэнт ныя стаў кi па но вых тэр мi но вых укла дах у бе ла-
рус кiх руб лях.

Ця пер па дэ па зi це «Пры яры тэт» (тэр мi нам на 3 ме ся цы) 
пра цэнт ная стаў ка скла дае 36 пра цэн таў га да вых, а ўклад 
«Га ран та ва ны да ход» (тэр мiн за хоў ван ня 15 дзён) да зва ляе 
атрым лi ваць 33 пра цэн ты га да вых. Пад ра бяз нас цi пра но вы 
фi нан са вы пра дукт бан ка мож на ад шу каць на кар па ра тыў ным 
сай це Бе ла рус бан ка цi да ве дац ца па ка рот кiм ну ма ры 147.

Сяр гей ПА ЛI НIН.

ВО ДА ПРА ВО ДЫ ПРА ВЕ РЫЦЬ РО БАТ
Дзя ку ю чы мiж на род на му пра ек ту «Чыс тая ва да i на ва-
коль нае ася род дзе — зда ро вае гра мад ства» прад пры-
ем ствы «Во да ка нал» з Грод на i Алi ту са (Лiт ва) асна шча-
юц ца су час най тэх нi кай з Гер ма нii.

Пас ля ачыст кi во да пра во да ка на лап ра мы вач най ма шы най 
усе пры ме сi тра пяць у спе цы яль ны ад сек, а ва да бу дзе вы ка рыс-
тоў вац ца зноў. Пры чым гэ тая тэх нi ка на ба зе аў та ма бi ля «МАН» 
мо жа пра ца ваць без да за праў кi на пра ця гу ўся го ра бо ча га дня. 
Акра мя та го, Грод на атры мае ро ба та-тэ ле iн спек цыю для пра вер-
кi пад зем ных ка му нi ка цый: мес ца па шко джан ня фiк су ец ца на 
ма нi то ры з дак лад нас цю да ад на го мет ра. Мож на бу дзе не толь кi 
да сле да ваць ста рыя ма гiст раль ныя во да пра во ды, але i пе ра ка-
нац ца ў на леж ным ста не но вых, пры ма ю чы iх на ба ланс.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

«БЕЛ АВIЯ» АД КРЫ ВАЕ НО ВЫ РЭЙС 
У ШВЕЙ ЦА РЫЮ

На цы я наль ная авiя кам па нiя «Бел авiя» пры ня ла ра шэн не 
аб па чат ку вы ка нан ня рэ гу ляр ных рэй саў па марш ру це 
Мiнск — Жэ не ва — Мiнск з 17 снеж ня гэ та га го да.

Па лё ты ў мiж на род ны аэ ра порт Жэ не вы бу дуць вы кон вац-
ца на са ма лё тах Embraer 175, CRJ-100/200, Boeing 737-500 
тры ра зы на ты дзень па аў то рках, пят нi цах i ня дзе лях. Кошт 
пе ра лё ту ў эка на мiч ным кла се аб слу гоў ван ня скла дзе ад 275 
еў ра «ту ды-на зад» i ад 248 еў ра ў адзiн бок. У бiз нес-кла се ад 
975 еў ра «ту ды-на зад» i ад 579 еў ра ў адзiн бок (аэ ра порт ныя 
так сы i збо ры ўклю ча ны).

У пер шую чар гу ў «Бел авiя» раз лiч ва юць уба чыць на гэ тым 
рэй се бiз нес ме наў. Мяр ку ец ца, што рэйс за цi ка вiць i тран зiт-
ных па са жы раў, якiя сле ду юць праз Мiнск i да лей па марш-
рут най сет цы «Бел авiя». Не су мнен на, по пы там рэйс бу дзе 
ка рыс тац ца i ў ту рыс таў. Зi мой пе ра лё ты ў Жэ не ву бу дуць 
асаб лi ва пры ця галь ны мi для тых, хто вы пра вiц ца ка тац ца на 
лы жах i сноў бор дах. Транс фер ад аэ ра пор та да асноў ных гар-
на лыж ных ку рор таў скла дзе не больш за га дзi ну-дзве.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Наименование банка: ЗАО «Идея Банк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ Пункт 

примечаний
на 1 июля 

2013
на 1 июля 

2012
1 2 3 4 5 6
1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 141 867,1 73 954,6
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102
4 Средства в Национальном банке 1103 118 993,4 122 099,7
5 Средства в банках 1104 278 861,0 125 602,8
6 Ценные бумаги 1105 45 035,5 64 510,4
7 Кредиты клиентам 1106 1 545 788,9 543 363,7
8 Производные финансовые активы 1107 112,8
9 Долгосрочные финансовые вложения 1108

10 Основные средства и нематериальные активы 1109 63 583,4 27 190,7
11 Имущество, предназначенное для продажи 1110 121,8 138,0
12 Прочие активы 1111 66 557,2 22 917,1
13 ИТОГО активы 11 2 260 808,3 979 889,8
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
15 Средства Национального банка 1201 17 854,1
16 Средства банков 1202 175 778,1 74 242,2
17 Средства клиентов 1203 1 724 626,8 689 948,5
18 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 33 925,3 68 104,7
19 Производные финансовые обязательства 1205
20 Прочие обязательства 1206 30 125,5 5 485,1
21 ВСЕГО обязательства 120 1 964 455,7 855 634,6
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211 55 322,6 55 322,6
24 Эмиссионный доход 1212
25 Резервный фонд 1213 28 392,3 21 392,3
26 Фонд переоценки статей баланса 1214 16 182,8 11 817,4
27 Накопленная прибыль 1215 196 454,9 35 722,9
28 ВСЕГО капитал 121 296 352,6 124 255,2
29 ИТОГО обязательства и капитал 12 2 260 808,3 979 889,8

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
Наименование банка: ЗАО «Идея Банк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ 
п/п Наименование статьи Символ Пункт 

примечаний
на 1 июля 

2013
на 1 июля 

2012
1 2 3 4 5 6
1 Процентные доходы 2011 316 637,1 64 454,9
2 Процентные расходы 2012 259 514,2 111 547,2
3 Чистые процентные доходы 201 57 122,9 (47 092,3)
4 Комиссионные доходы 2021 257 511,3 119 945,6
5 Комиссионные расходы 2022 20 382,5 5 513,2
6 Чистые комиссионные доходы 202 237 128,8 114 432,4

7 Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 203

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (248,3) (173,2)
9 Чистый доход по операциям с иностранной валютой 205 17 872,0 14 342,1

10 Чистый доход по операциям с производными финансовыми 
инструментами 206 (1 000,9) 592,3

11 Чистые отчисления в резервы 207 52 027,0 9 240,2
12 Прочие доходы 208 16 124,0 2 647,6
13 Операционные расходы 209 119 536,8 53 455,3
14 Прочие расходы 210 8 524,7 4 776,0
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 146 910,0 17 277,4
16 Налог на прибыль 212 20 369,3 1 867,5
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 126 540,7 15 409,9

ЗАО «Идея Банк», лицензия № 25 от 03.06.2013, выдана НБ РБ, УНП 807000122

У два ры зам ка Са пе гаў ро бяць пля цоў ку
для свя точ ных ме ра пры ем стваў.

ССтудэнты гістарычнага факультэта тудэнты гістарычнага факультэта 
Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта 
імя Куляшова на замкавых раскопках.імя Куляшова на замкавых раскопках.


