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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 июля 2014 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк»

(в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101 867 748 935 333
3 Драгоценные металлы и драгоценные камни 1102 7 254 7 799
4 Средства в Национальном банке 1103 4 460 918 4 384 117 
5 Средства в банках 1104 1 697 241 1 244 371 
6 Ценные бумаги 1105 10 137 400 5 818 581
7 Кредиты клиентам 1106 49 937 225 48 960 081
8 Производные финансовые активы 1107 - 26
9 Инвестиции в зависимые юридические лица - -

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические лица

- -

11 Долгосрочные финансовые вложения 1108 210 757 210 119
12 Основные средства и нематериальные активы 1109 3 630 699 3 362 592
13 Имущество, предназначенное для продажи 1110 2 097 1 850
14 Отложенные налоговые активы 1111 - -
15 Деловая репутация - -
16 Прочие активы 1112 928 906 840 418
17 ИТОГО активы 11 71 880 245 65 765 287
18 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
19 Средства Национального банка 1201 3 332 505 3 529 334
20 Средства банков 1202 8 590 328 9 484 636
21 Средства клиентов 1203 41 778 685 35 177 590
22 Ценные бумаги, выпущенные банком 1204 5 653 892 5 575 840
23 Производные финансовые обязательства 1205 936 175
24 Отложенные налоговые обязательства 1206 480 -
25 Прочие обязательства 1207 779 213 846 457
26 ВСЕГО обязательства 120 60 136 039 54 614 032
27 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
28 Уставный фонд 1211 6 803 591 6 803 591
29 Эмиссионный доход 1212 - -
30 Резервный фонд 1213 938 824 510 552
31 Фонды переоценки статей баланса 1214 1 775 289 1 714 454
32 Накопленная прибыль 1215 2 190 671 2 091 698

33
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной организации – банку

11 708 375 11 120 295

34 Доля неконтролирующих акционеров 35 831 30 960
35 ВСЕГО собственный капитал 121 11 744 206 11 151 255
36 ИТОГО обязательства и собственный капитал 12 71 880 245 65 765 287

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь–июнь 2014 года

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Белагропромбанк» (в миллионах белорусских рублей)

№ п/п Наименование статьи Символ
Пункт 

примечаний
2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 4 645 028 4 869 024
2 Процентные расходы 2012 3 670 427 3 553 310
3 Чистые процентные доходы 201 974 601 1 315 714
4 Комиссионные доходы 2021 516 709 488 004
5 Комиссионные расходы 2022 106 704 112 570
6 Чистые комиссионные доходы 202 410 005 375 434

7
Чистый доход по операциям с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями

203 146 478

8 Чистый доход по операциям с ценными бумагами 204 (6 095) 8 931

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 224 969 79 421

10
Чистый доход по операциям с производными 
финансовыми инструментами

206 (1 634) (3 254)

11 Чистые отчисления в резервы 207 204 043 435 646
12 Прочие доходы 208 580 403 576 249
13 Операционные расходы 209  1 127 336 979 976
14 Прочие расходы 210 128 700 127 940
15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 722 316 809 411
16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 143 502 234 534
17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 578 814 574 877

18
Доля в прибыли (убытке) зависимых 
юридических лиц

- -

19
Доля в прибыли (убытке) совместно 
контролируемых юридических лиц

- -

20 ИТОГО ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 578 814 574 877

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной организации-банку

573 495 572 228

22
Доля неконтролирующих акционеров в прибыли 
(убытке)

5 319 2 649

23 Сведения о прибыли на одну акцию в белорусских рублях
24 Базовая прибыль на простую акцию 22 - -
25 Разводненная прибыль на простую акцию 23 - -

И.о. Председателя Правления Н.П.Шевцова

Главный бухгалтер М.А.Шаповалова

Дата подписания «28» августа 2014 г.

http://www.belapb.by/rus/about/bank-activity/indexes/finansovaya-otchetnost-bankovskogo-holdinga/
konsolidirovannaya-kvartalnaya-otchetnost/?fp=na-otchetnuyu-datu-01-07

www.belapb.by

Лицензия на осуществление банковской 
деятельности №2 от 26 мая 2014 года, выдана 
Национальным банком Республики Беларусь. 

УНП 100693551.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ
К ПРОЕКТНЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ

по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами 
социальной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – 

пр. Любимова – ул. Семашко (2 очередь строительства). 
Жилой дом № 18 по генплану»,

опубликованным в газете «Звязда» № 243 от 27.12.2013, № 41 от 05.03.2014

Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству по до-
говорам создания объектов долевого строительства для юридических 
лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, предлагаются 9 квартир на 1, 9, 10, 18, 23, 24 этажах, в 
том числе:

- 9 (девять) однокомнатных квартир общей площадью от 45,36 до 45,76 кв.м 
стоимостью за  1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 1 600 
долларов США. 

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере  30% стоимости 
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со 
дня регистрации договора создания объекта долевого строительства в Мин-
горисполкоме, оставшаяся сумма – до конца строительства в соответствии с 
графиком платежей, являющимся приложением к договору. 

При единовременной оплате всей суммы по договору создания объекта 
долевого строительства в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня 
регистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площади 
уменьшается на сумму, эквивалентную 50 долларам США.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 15.09.2014. 
Прием заявлений осуществляется до момента набора необходимого количества 
заявлений, соответствующего количеству продекларированных квартир.

Срок действия проектной декларации – до момента опубликования новой 
проектной декларации, отменяющей действие настоящей.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе 
работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, 
ул. Короля, 20, каб. 2, тел. (017)200-06-85, (044)795-44-44. 

Сайт компании: www.uks-m.by.
УНП 190579681

Незавершенное законсервированное 
капитальное строение 

(здание административно-
хозяйственного назначения) 

по ул. Трудовой, д. 1 в г. Кричеве, 
пл. 7458 кв. м, зем. участок для 
обслуживания здания 0,3488 га. 

Хорошие подъездные пути. 
Начальная цена продажи 

14 057 314 389 рублей без НДС.

Подробную информацию можно узнать 

по тел. 8-0225-72-01-13, 72-13-93 
или на сайтах: 

www.bti.by, www. realt.by

16 сентября 2014 г. 16 сентября 2014 г. 
в г. Бобруйске в г. Бобруйске 

проводятся повторные проводятся повторные 
аукционные торгиаукционные торги
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

— Ад нак пра па на ва ны ця-
пер аб' ём іль гот ных крэ ды таў 
увесь кошт ква тэ ры не па-
крые...

— Гэ та га і не па він на быць. 
Ас тат нюю част ку ча ла век аплоч-
вае ўлас ны мі срод ка мі. І гэ тая 
част ка ча сам да во лі знач ная. Лі-
чы це са мі. Ар га ні за та ру та ко га 
бу даў ніц тва да ец ца льгот ны крэ-
дыт пад 100% кош ту ўся го жыл-
ля, а гра ма дзя ні ну — толь кі пад 
пэў ны пра цэнт агуль най пло шчы 
ква тэ ры і пад пэў ны кошт квад-
рат на га мет ра. Фак тыч на кошт 
квад рат на га мет ра вы шэй шы, 
чым нар ма тыў ная ца на «квад-
ра та», пад якую ажыц цяў ля ец ца 
льгот нае крэ ды та ван не. На прык-
лад, ця пер лю дзі атрым лі ва юць 
іль гот ныя крэ ды ты ў та кім па-
ме ры, ка лі кошт квад рат на га 
мет ра бу ду ча га жыл ля лі чыц ца 
6 млн 100 ты сяч руб лёў. А рэ-
аль ны кошт «квад ра та» да ся гае 
8-10 млн руб лёў. Та му гэ тую роз-
ні цу па між нар ма тыў най і рэ аль-
най ца ной квад рат на га мет ра, а 
так са ма гро шы за ліш нія мет ры, 
якія не крэ ды ту юц ца, ча ла век па-
ві нен га сіць улас ны мі срод ка мі.

— Атрым лі ва ец ца, што для 
чар га ві коў сён ня «лёг кіх» ква-
тэр ужо ня ма, як гэ та іс на ва ла 
пры мі ну лай сіс тэ ме льгот на га 
крэ ды та ван ня?

— Зго дзен. На ват з вы ка ры-
стан нем іль гот на га крэ ды та ван-
ня ча ла ве ку для атры ман ня ква-
тэ ры сён ня трэ ба мець сур' ёз ныя 
ўлас ныя на кап лен ні. З па доб ным 
ме ха ніз мам мож на зга джац ца ці 
не, але ён іс нуе. А ін ша га дзяр-
жа ва не пра па нуе. Ка лі клі ент ад-
маў ля ец ца бу да вац ца на гэ тых 
умо вах (не ха пае гро шай, не па-
да ба ец ца пра ект до ма ці неш та 
ін шае), то ён за ста ец ца ў чар-
зе, а гэ ты ва ры янт пра па ну юць 
на ступ на му ча ла ве ку па чар зе. 
Рас пра ца ва ная схе ма атры ман-
ня жыл ля па дзярж за ка зе да во лі 
прос тая і зра зу ме лая. Пра па но ва 
ква тэр ажыц цяў ля ец ца згод на з 
іс ну ю чай чар гой, ка лі па ра лель-
на вы ка рыс тоў ва ец ца ме ха нізм 
іль гот на га крэ ды та ван ня згод на 
з ука зам № 13.

— Ка жуць, што будт рэс там 
уз во дзіць да мы па дзярж за ка-
зе ста ла пра сцей, ад нак і ад-
каз насць па вя лі чы ла ся...

— Плю сам для бу даў ні чых 
упраў лен няў з'яў ля ец ца тое, што 
ця пер ар га ні за цыя атрым лі вае 
100-пра цэнт нае фі нан са ван не 

аб' ек та з бо ку бан ка. Гэ та вы-
клю чае за цяг ван не бу даў ніц тва 
до ма па пры чы не не да фі нан са-
ван ня з бо ку гра ма дзян. У ідэа-
ле бан кі па він ны заў сё ды свое-
ча со ва на кі роў ваць крэ дыт ныя 
рэ сур сы за бу доў шчы кам. А гэ та 
да зва ляе ажыц цяў ляць бу даў-
ніц тва жы лых да моў вы ключ на 
ў за пла на ва ны тэр мін і па каш-
та рыс най ца не. Ця пер, ка лі бу-
даў ні чая ар га ні за цыя ўзво дзіць 
жы лы аб' ект паз ней нар ма тыў-
на га тэр мі ну, то гэ та ўжо цал кам 
яе праб ле ма. Сён ня ўпраў лен ню 
ка пі таль на га бу даў ніц тва ўжо не 
акрэ ды ту юць ца ну бу даў ніц тва, 
якая бу дзе вы шэй шай за каш-
та рыс ную. Та му будт рэст бу дзе 
вы му ша ны па кры ваць та кія вы-
дат кі за ўлас ныя срод кі.

— Ці пра цуе ў гэ тай сіс тэ-
ме прын цып «пер ні ка», ка лі 
за дак лад ную ар га ні за цыю бу-
даў ніц тва трэс ты мо гуць атры-
маць да дат ко вы да ход?

— Та кі ме ха нізм пра ду гле-
джа ны. У ме жах атры ма ных іль-
гот ных крэ ды таў (паводле ўказа 
№270), ка лі жыл лё бу ду ец ца тан-
ней, чым гэ та праг на за ва ла ся, то 
сэ ка ном ле ныя гро шы за ста юц ца 
ў за каз чы ка. Та кім чы нам, ця пер 
бу даў ні кі за ці каў ле ны пра ца ваць 
лепш, з вы ка ры стан нем но вых, 
больш пра грэ сіў ных ме та даў.

— А на сель ніц тву па гэ тай сіс-
тэ ме ста не «ды хаць ляг чэй»?

— Для лю дзей га лоў ным 
плю сам сіс тэ мы дзярж за ка-
зу з'яў ля ец ца фік са ва ны кошт 
квад рат на га мет ра іх ква тэ ры. 
Ця пер чар га ві кі ад ра зу ве да юць 
кан чат ко вую ца ну свай го жыл ля. 
У бан ку ім пад лі чаць аб' ём крэ-
ды та ван ня, пас ля ча го сям'я ўжо 
ве дае і дак лад ную су му ўлас ных 
гро шай, якую не аб ход на за пла-
ціць будт рэс ту. Пры ра ней шай 
сіс тэ ме льгот на га крэ ды та ван ня 
на стар це бу даў ніц тва кан чат ко-
вы кошт жыл ля не ве даў ні хто.

— Апош нім ча сам у се ці-
ве пай шла гу ляць па га лос ка, 
што льгот нае крэ ды та ван не 
жыл ля Бе ла рус бан кам бу дзе 
зву жац ца...

— Аб' ёмы льгот на га крэ-
ды та ван ня на жыл лё вае бу-
даў ніц тва вы зна чае Мін фін, а 
Бе ла рус банк толь кі з'яў ля ец ца 
рэ транс ля та рам гэ тых фі нан-
са вых плы няў, пры гэтым ён 
выдзяляе сродкі і з уласных 
рэсурсаў. І функ цыю сваю ён 
вы кон вае без да кор на. Па вод ле 
ін фар ма цыі на па ча так ве рас-
ня, усе за яў кі бу даў ні чых ар га-
ні за цый па крэ дыт ных рэ сур сах 
сён ня вы ка на ны цал кам.

— Агуч це пер шыя вы ні кі 
бу даў ніц тва жы лых да моў па 
дзярж за ка зе.

— Па лі ніі дзярж за ка зу сё ле-
та бы ло па бу да ва на 20 да моў. 
Па во сем та кіх да моў бы ло па-
бу да ва на ў Грод не і Брэс це, два 
да мы ўзве дзе ны ў Ві цеб ску і па 
ад ным — у Го ме лі і Ма гі лё ве. 
Згод на з за цвер джа ным пла нам, 
яшчэ 124 шмат ква тэр ныя да мы 
па сіс тэ ме дзярж за ка зу бу дуць 
зда дзе ны ў экс плу а та цыю да 
кан ца гэ та га го да. Акра мя та го, 
ця пер па ча ло ся бу даў ніц тва дзя-
сят каў жы лых да моў, якія бу дуць 
зда дзе ны ў экс плу а та цыю ў 2015 
го дзе.

— Ка жуць, што з ця гам ча су 
кошт жыл ля ў сіс тэ ме дзярж-
за ка зу бу дзе аб мя жоў вац ца 
ўзроў нем на шых за роб каў?

— Ця пер у сіс тэ ме дзярж за-
ка зу па чы нае дзей ні чаць экс пе-
ры мент па зба лан са ван ні кош-
ту 1 квад рат на га мет ра жыл ля 
з па ме рам ся рэд няй зар пла ты, 
па мно жа най на ка э фі цы ент 1,2. 
Нар ма тыў ны да ку мент (указ 
№270) аб гэ тым ужо пры ня ты. 
Ця пер вы зна ча ец ца аб' ём бу даў-
ніц тва па та кім прын цы пе цэ на-
ўтва рэн ня квад рат на га мет ра, 
удак лад ня ец ца коль касць да га-
во раў і дак лад ная пло шча жыл-
ля па рэ гі ё нах. Спе цы я ліс та мі 
рас пра цоў ва ец ца перс пек ты-
ва ацэн кі за ра бот най пла ты на 
2015-2016 га ды, каб ужо сён-
ня больш дак лад на пла на ваць 
кошт квад рат на га мет ра жыл ля 
па дзярж за ка зе.

— Кошт та ко га зба лан са ва-
на га «квад ра та» ў ме жах экс-
пе ры мен ту бу дзе ні жэй шы за 
той цэн нік, які іс нуе сён ня?

— Гэ та не факт. Усё за ле жыць 
ад агуль на эка на міч най ды на мі-
кі ў рэ аль ным сек та ры на шай 
эка но мі кі. Як бу дзе па вя ліч вац-
ца ся рэд ні за ро бак па кра і не, як 
зме няц ца цэ ны на буд ма тэ ры я-
лы, па слу гі, транс парт, энер ге-
ты ку і г. д.

— У мі ну лыя га ды бу даў ні-
чую га лі ну сур' ёз на «трэс ла» 
ад вя лі кай коль кас ці праб лем-
ных да моў, якія бу да ва лі ся 
звыш нар ма тыў ных тэр мі наў. 
Ця пер па доб ная сі ту а цыя ўжо 
не маг чы мая?

— Сён ня прак тыч на ўсе праб-
лем ныя да мы ўзве дзе ны. За ста-
ло ся толь кі 7 праб лем ных да моў, 
тэр мін бу даў ніц тва якіх за цяг-
нуў ся. Ча сам па та кіх аб' ек тах 
пры ма лі ся жорст кія ра шэн ні. Та-
му сён ня ўзнік ла не аб ход насць 
ства рыць та кі ме ха нізм, які б да-
зва ляў мяс цо вым вы кан ка мам у 
ад мі ніст ра цый ным па рад ку за-
мя няць ня доб ра сум лен на га за бу-
доў шчы ка. У Мін бу дар хі тэк ту ры 
сён ня ўжо пад рых та ва ны пра ект 
па ста но вы Саў мі на аб вы пад ках 
і па рад ку за ме ны за бу доў шчы-
ка, пры па ру шэн ні апош нім да-
га вор ных аба вяз каў у до ле вым 
бу даў ніц тве.

Гэ ты да ку мент дае пра ва 
мяс цо вым вы кан ка мам пры 
вы яў лен ні сур' ёз ных не га тыў-
ных мо ман таў з бо ку за бу доў-
шчы каў пры маць ад па вед ныя 
за ха ды. Тут уз ні кае маг чы масць 
пе ра раз мер ка ваць зя мель ны 
ўчас так, ада браць аб' ект не за-
вер ша на га бу даў ніц тва і пры-
зна чыць на яго но ва га за бу-
доў шчы ка. Да ку мен там тлу ма-
чыц ца ме ха нізм уза е ма раз лі каў 
па між ста рым і но вым за бу доў-
шчы ка мі. Тут бу дзе вы зна чац-
ца кан крэт ны «ква тэр ны» лёс 
гра ма дзян-доль шчы каў у гэ тай 
сі ту а цыі. На прык лад, удак лад-
ня ец ца ал га рытм — на якіх 
умо вах доль шчы кі пра цяг нуць 
бу да ваць жыл лё з но вым за бу-
доў шчы кам, або ка лі яны вы-
ра шаць вый сці з гэ тай сіс тэ мы. 
Тут шмат пы тан няў па кош це 
та ко га жыл ля, прын цы пах да-
дат ко ва га крэ ды та ван ня і г. д. 
Увесь гэ ты комп лекс не аб ход-
ных дзе ян няў бу дзе пра пі са ны 
ў ад ным да ку мен це.

— Дзя куй за гу тар ку.

Сяр гей КУР КАЧ
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Ад на з асноў ных 
за дач, што ста іць 
пе рад Бе ла рус сю 
сён ня, — раз віц цё 

сіс тэ мы без на яў ных 
раз лі каў. Для та го, каб 

яе вы ра шыць, не аб ход на 
па вя лі чыць до лю раз лі каў 

з вы ка ры стан нем 
плас ты ка вых кар так.

Бе ла рус банк сіс тэм на і комп-
лекс на вя дзе пра цу па па ве лі-
чэн ні без на яў ных пла ця жоў. Так-
са ма банк пра цуе над па шы рэн-
нем ко ла дзе ла вых парт нё раў. 
Пер шы на мес нік стар шы ні 
праў лен ня Бе ла рус бан ка Ге-
надзь ГАС ПА ДА РЫК пад крэс-
ліў, што да па слуг ула даль ні каў 
бан каў скіх пла цеж ных кар так 
Бе ла рус банк ужо ўста ноў ле на 
1200 бан ка ма таў, што скла дае 
29,5% рын ку, 2440 ін фа кі ёс каў 
(64% рын ку). Больш за 28 тыс. 
ар га ні за цый ганд лю і сэр ві су 
за клю чы лі з бан кам да га вор на 
пры ём пла ця жоў. З па чат ку го да 
банк вы пус ціў 5,5 млн пла цеж-
ных кар так. Па вы ні ках пер ша-
га паў год дзя до ля без на яў ных 

раз лі каў у агуль ным рас хо дзе 
і асоб ных вы дат ках апе ра цый 
пе ра вы сі ла 30%.

Гэ ты па каз чык устой лі ва 
па вя ліч ва ец ца, ад нак да кант-
роль най ліч бы, вы зна ча най па-
ста но вай праў лен ня Нац бан ка 
і ўра дам кра і ны да 2017 го да 
(50%) яшчэ да лё ка», — ад зна-
чыў Ге надзь Гас па да рык.

Знач ную ро лю ў до лі па ве-
лі чэн ня без на яў ных раз лі каў 
ады гры ва юць но выя тэх на ло-
гіі. Сён ня Бе ла рус банк ак тыў на 
раз ві вае сэр віс дыс тан цый на га 
аб слу гоў ван ня тры маль ні каў 
плас ты ка вых кар так, што да зва-
ляе ра біць раз лі кі па ка му наль-
ных па слу гах і ін шых пла ця жах 
з да па мо гай дыс тан цый на га кі-
ра ван ня — ма біль на га тэ ле фо-
на аль бо кам п'ю та ра ў лю бы час 
су так. Банк так са ма пра во дзіць 
ра бо ту па ўдас ка на лен ні са міх 
пла цеж ных кар так, што ро біць 
іх больш зруч ным і бяс печ ным 
ін стру мен там раз лі ку. Бе ла рус-
банк — адзін з пер шых бан каў у 
рэс пуб лі цы, які пе рай шоў на вы-
пуск кар так з мік ра пра цэ са ра мі 
і ўка ра ніў бес кан такт ную тэх на-
ло гію раз лі ку.

Ад на з най важ ней шых умоў 
для пе ра хо ду на без на яў ны раз-
лік — ма тэ ры яль ны сты му л. Га-
вор ка ідзе аб спа жы вец кіх зніж-
ках. Сён ня Бе ла рус банк за клю-
чыў больш за 700 да га во раў з 
ар га ні за цы я мі ганд лю і сэр ві су 
на пра да стаў лен не зні жак пры 
раз лі ках бан каў скі мі аплат ны-
мі карт ка мі. Ад ной з та кіх пра-
грам з пра да стаў лен нем зні жак 
з'яў ля ец ца да га вор з ганд лё вай 
сет кай «Еў ра опт». Па чы на ю-
чы з 3 ве рас ня, кож ны ах вот ны 
мо жа за рэ гіст ра ваць сваю бя-
гу чую бан каў скую карт ку Бе ла-
рус бан ка ў ад дзя лен ні бан ка на 
ўдзел у гэ тай пра гра ме. Карт ка 
аў та ма тыч на ста но віц ца дыс-
конт най пры вы ка ры стан ні яе 
ў апла це па ку пак у ганд лё вай 
сет цы. У дыс конт най пра гра ме 
мо гуць удзель ні чаць усе ўла-
даль ні кі плас ты ка вых кар так не-
за леж на ад сіс тэ мы, да якой яны 
на ле жаць. Ня ма не аб ход нас ці 
мя няць сваю бя гу чую карт ку, 
да стат ко ва ўзяць яе і паш парт і 
па ды сці ў блі жэй шае ад дзя лен-
не бан ка.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.
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На прык лад, ця пер лю дзі 
атрым лі ва юць іль гот ныя 
крэ ды ты ў та кім па ме ры, 
ка лі кошт квад рат на га 
мет ра бу ду ча га жыл ля 
лі чыц ца 6 млн 100 ты сяч 
руб лёў. А рэ аль ны кошт 
«квад ра та» да ся гае 
8-10 млн руб лёў. 

Ка лі бу даў ні чая 
ар га ні за цыя ўзво дзіць 
жы лы аб' ект паз ней 
нар ма тыў на га тэр мі ну, 
то гэ та ўжо цал кам яе 
праб ле ма. 

Згод на з за цвер джа ным 
пла нам, яшчэ 124 
шмат ква тэр ныя да мы 
па сіс тэ ме дзярж за ка зу бу дуць 
зда дзе ны ў экс плу а та цыю 
да кан ца гэ та га го да.

НА ЯЎ НЫЯ ГРО ШЫ 
ВЫ ХО ДЗЯЦЬ З МО ДЫ

БОЛЬШ 
ЗА 22,5 ТЫ СЯ ЧЫ 

АК ЦЫЙ
За вер ша ны про даж 

каш тоў ных па пер 
Го мель ска га тлу шча ва га 

кам бі на та
Па звест ках Агенц тва 
дзе ла вых су вя зяў, за 
33 ганд лё выя дні на 
Бе ла рус кай ва лют на-
фон да вай бір жы пра да-
дзе ныя 22603 прос тыя 
ак цыі ААТ «Го мель скі 
тлу шча вы кам бі нат» 
да дат ко ва га вы пус ку 
на амаль 425 млн бе ла-
рус кіх руб лёў.

Уся го ад бы ла ся 191 
здзел ка куп лі-про да жу, 
што да зва ляе вы ка заць 
зда гад ку, што ў ак цы я нер-
на га та ва рыст ва з'я ві ла ся 
пры клад на та кая ж коль-
касць но вых ак цы я не раў.

Мі ні маль ны аб' ём тар гоў 
за фік са ва ны 28 жніў ня, ка лі 
ў вы ні ку трох здзе лак бы ло 
пра да дзе на 55 ак цый. Мак-
сі маль ны — 21 лі пе ня, ка лі 
ў вы ні ку трох здзе лак бы-
ло пра да дзе на 5630 ак цый 
(прак тыч на ад на чвэрць 
усіх пра да дзе ных).

«Пер ша сны ана ліз бір жа-
вой ін фар ма цыі па каз вае, 
што ў асноў ным здзяйс-
ня лі ся здзел кі з не вя лі кай 
коль кас цю ак цый (50-200 
штук), на су му ў ме жах 1-4 
міль ё наў бе ла рус кіх руб лёў, 
што ха рак тэр на для па куп-
ні коў — фі зіч ных асоб», — 
па ве дам ля юць у Агенц тве 
дзе ла вых су вя зяў.

«Мы ўдзяч ныя ўсім ін вес-
та рам, якія на бы лі на шы ак-
цыі, не за леж на ад та го, коль-
кі яны ак цый ку пі лі. Мы аба-
вяз ко ва пра ана лі зу ем увесь 
ход пад рых тоў кі і пра вя-
дзен ня раз мя шчэн ня ак цый 
на бір жы і зро бім вы сно вы. 
У лю бым вы пад ку атры ма ны 
во пыт вель мі каш тоў ны», — 
за явіў ды рэк тар Го мель ска га 
тлу шча ва га кам бі на та Дзміт-
рый Ба бун дзін.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

ДЗЯРЖ ЗА КАЗ 
ГА РАН ТУЕ

Стэнд з ві на гра дам на свя це го ра да 
Да вы да вось ужо дру гі год пры цяг вае 
маю ўва гу. Ды і не толь кі маю. Ка ля 
яго збі ра юц ца як га ра джа не, так і гос-
ці Да выд-Га рад ка, што ў Столінскім 
раёне. І ва ўсіх ад но пы тан не: ня ўжо ў 
на шых умо вах мож на вы рас ціць вось 
та кі ві на град?! А яго гас па дар — жы-
хар ста ра жыт на га го ра да Ігар Ула дзі-
мі ра віч Раў кач — ад каз вае: «Не толь кі 
мож на, а і трэ ба».

Сё ле та на сва ім стэн дзе Ігар Ула дзі мі ра-
віч раз мяс ціў 20 сар тоў ві на гра ду — «Вос-
торг мус кат ный», «Вос торг-2», «На ход ка», 
«Татарский», «Над еж да АЗОС», «Тимур», 
«Виктор», «Алёшенькин»... І ка лі на прош-
ва ла ся ў гос ці да ві на гра да ра, дык ча ка ла 
ўба чыць сар тоў 20-25. Але тое, што ўба-
чы ла, ура зі ла яшчэ больш. Ка ля ся дзі бы 
Раў ка ча вы дат на ся бе па чу ва юць... аж 54 
сар ты ві на гра ду!

Ігар Ула дзі мі ра віч па чаў зай мац ца ві на-
гра дар ствам не так даў но — тры га ды та му. 
Але «за хва рэў» ён гэ тай спра вай на столь кі 
сур' ёз на, што за раз пра сам ві на град не толь-
кі ве дае да во лі шмат, а і дае кан суль та цыі па 
яго вы рошч ван ні, ак тыў на вя дзе пе ра піс ку на 
фо ру мах па ві на гра дар стве, ез дзіць на вы-
стаў кі, сё ле та сам пла нуе вы ста віць са мыя 
вя лі кія і пры го жыя ві на град ныя грон кі.

Не вя лі кі ўчас так гас па да роў ка ля ча-
ты рох ква тэр на га до ма прак тыч на цал кам 
ад да дзе ны ві на гра ду. Ігар Ула дзі мі ра віч па-
чы нае эк скур сію ад кус тоў пе рад до мам, пас-
ля вя дзе за дом, пра во дзіць па не вя лі кай 
цяп лі цы.

— У цяп лі цы вы рошч ваю яго толь кі для 
та го, каб па ско рыць тэр мін вы спя ван ня сар-
тоў. Спра бую, экс пе ры мен тую, — рас каз вае 
гас па дар.

На са мой спра ве мы ба чым той жа ві-
на град і на ву лі цы, і пад плён кай. Ігар Ула-
дзі мі ра віч лёг ка на зы вае сар ты, па каз вае 
іх, рас каз вае пра якас ці кож на га, пра тое, 
як і з яко га ві ду быў вы ве дзе ны ме на ві та 
гэ ты. На зваў столь кі, што прос та не маг чы-
ма ўсё за пом ніць. І прак тыч на ўсе яга ды 
ўжо на лі тыя, са лод кія, так і про сяц ца на 

стол. Роз ныя ко лер, па мер, смак, фор ма 
ягад. Столь кі роз ных сар тоў ні дзе не ба чы-
ла. Кіш-мі ша тут два сар ты — «На ход ка» і 
«342», адзін з са мых ран ніх — «Виктор», 
не па тра ба валь ная «Виктория», з вя лі кі мі 
яга да мі — «Преображение», з ся рэд нім тэр-
мі нам па спя ван ня — «Красавчик», да трох 
кі ла гра маў ва гі да ся гае грон ка «Юбилея 
Но во чер кас ско го». Пра ўсе 54 най мен ні на-
ват і не на пі шаш. Спы та ла ў гас па да ра пра 
лю бі мы сорт:

— Ды па куль не знай шоў свой, — усмі-
ха ец ца ён.

Гэ та ад каз ві на гра да ра. А на мой по гляд, 
усе пра дэ гус та ва ныя сар ты ў Іга ра Ула дзі-
мі ра ві ча вель мі смач ныя. Зра зу ме ла, ёсць 
ад роз нен не па сма ку, але ў кож най яга ды 
зна хо дзіш неш та ад мет нае.

Ігар Ула дзі мі ра віч ка жа, што ін шым ча сам 
да во дзіц ца раз віт вац ца з той ці ін шай ла зою. 
Ка лі сорт не спа да баў ся, то гас па дар яго ад-
ра зу вы кі дае са свай го ага ро да, бо ін шым, 
больш дас ка на лым і лю бі мым, па трэб на мес-
ца. Здараецца, на бы вае но вы сорт — а аказ-

ва ец ца пад роб ка. Та ды шка да не столь кі 
срод каў, коль кі ча су, за тра ча на га на вы рошч-
ван не. Бо па ба чыць, што ты на са мрэч на быў, 
мож на ча сам і праз не каль кі га доў.

Ігар Ула дзі мі ра віч сам раз во дзіць ві на-
град. Ства рыў па трэб ныя ўмо вы па цеп лы ні 
(з тэр ма рэ гу ля та рам), пад трым лі вае тэм пе-
ра ту ру як па вет ра, так і пры кар ня вую. У вы-
ні ку з «па ла чак», аб рэ за ных з ві на гра ду, 
вы рас та юць но выя са джан цы.

Рас ка заў ён і пра ін шыя спо са бы раз мна-
жэн ня рас лі ны: зра біць над рэз на га лін цы, 
якая ідзе ад ві на град ні ка, апра ца ваць мес ца 
«Корневинам» і пры ка паць (пры ча піць) да 
зям лі. Ка лі га лін ка пус ціць ка ра ні, аку рат на 
ад рэ заць яе ад да рос лай рас лі ны.

Так са ма ві на град пры шчэплі ва юць. Як 
і на яб лы ні, на ад ным ві на град ным кус це 
мо гуць рас ці не каль кі сар тоў. Толь кі лепш 
пад бі раць сар ты пры клад на ад на го тэр мі ну 
па спя ван ня.

Вя до ма, ві на град трэ ба апра цоў ваць. Ігар 
Ула дзі мі ра віч па чы нае апра цоў ку мед ным 
ку пар ва сам пас ля ад крыц ця ві на град ні каў, 
ка лі на іх з'яў ля юц ца пер шыя пу пыш кі. Пас-
ля пры мя няе «Ры да міл голд МЦ», «Та паз», 
а ка лі яга ды па чы на юць па спя ваць, то «Фі-
та спа рын». Ён чар гуе роз ныя прэ па ра ты ад 
за хвор ван няў, каб не бы ло пры вы кан ня.

На зі му ві на град ні кі аб ра за юц ца (па кі да-
ец ца 4-5 пу пы шак), пры гі на юц ца да зям лі і 
пры шчэп лі ва юц ца, а пас ля на кры ва юц ца. 
Леп шым ма тэ ры я лам для гэ та га ві на гра дар 
лі чыць пад лож ку пад ла мі нат: тан на і зруч-
на. Акра мя гэ та га, у ход ідзе апа лая ліс то та, 
ста рая воп рат ка і мно гае ін шае.

— За раз зай мац ца ві на гра дар ствам вель-
мі прос та. Ёсць вя лі кая коль касць сай таў, 
фо ру маў, дзе аб' яд на ны вось та кія «хво-
рыя», — смя ец ца Ігар Уладзіміравіч. — Мы 
пе ра піс ва ем ся, да ём па ра ды адзін ад на му. 
Ёсць спе цы яль ныя пра гра мы для вы зна чэн ня 
за хвор ван няў рас лін. Я так са ма даю па ра ды, 
пра па ную кож на му па спра ба ваць вы рас ціць 
ві на град. Гэ та ка рыс ныя яга ды, якія рас туць 
у нас без ней кіх асаб лі вых кло па таў.

Тац ця на СЕ ГЕН, фо та аўтара

�

Пры ват ны ін та рэсПры ват ны ін та рэс  ��

ТАМ, ДЗЕ СПЕЕ ВІ НА ГРАД...

Ігар Ула дзі мі ра віч РАЎ КАЧ з амаль 
трох кі ла гра мо вай ві на град най грон кай.

Фон да вы ры накФон да вы ры нак  ��

Зя лё ны, а таксама жоў ты, чыр во ны, ру жо вы, сі ні... 
На пад вор ку Іга ра Раў ка ча зной дзеш уся ля кі!


