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ДАРОГАМІ ПЕРАМОГІ

 Неасабісты суб'ектыў

У ЛАБІРЫНТАХ
СТАРЫХ ВУЛІЦ
Пра што раскажуць
былыя назвы

Н

АВІНА пра тое, што ў гістарычным
цэнтры Мінска могуць з'явіцца таблічкі, на якіх будзе пазначана, як тая
ці іншая вуліца называлася раней, мяне
асабіста вельмі ўсцешыла. Тэма страчаных
назваў, якую распрацоўвала на старонках
«Звязды» яшчэ ў мінулым тысячагоддзі, менавіта з найменняў
сталічных вуліц і пачыналася. Праз старонкі гістарычных зборнікаў і архіўных матэрыялаў, праз размовы з навукоўцамі і проста
зацікаўленымі людзьмі пакрысе, па каліве праявіўся новы, зусім
невядомы вобраз любімага горада, — старажытнага, са сваім
непаўторным паветрам, з дзясяткамі пакаленняў папярэднікаў,
якія тут жылі, ваявалі, будавалі. Ужо тады хацелася падзяліцца
гэтымі ведамі, гэтым непаўторным адчуваннем з як мага большай
колькасцю людзей. Бо ў адноўленым на руінах шматлікіх войнаў
(асабліва апошняй, самай страшнай у гісторыі) горадзе яго назвы — фактычна адзіныя некранутыя артэфакты, якія проста варта
дастаць з-пад друзу забыцця.
Вельмі добра, што пра тое, каб расказаць жыхарам і шматлікім
гасцям сталіцы, як зваліся нашы старажытныя вуліцы, загаварылі
цяпер, калі гістарычны цэнтр давялі да ладу, калі адбудавалі дамы, захаваўшы архітэктуру мінулых часоў. Гэта будзе нібы апошні
штрых да вобраза горада — юнака, якому амаль тысяча гадоў,
які памяць аб усіх пражытых стагоддзях і аб найноўшай гісторыі
зберагае, думаючы пра будучыню.
ІСТАРЫЧНАЯ даведка на кожнай з вуліц — гэта, бадай, на
сёння самы аптымальны варыянт. Вядома, можна гаварыць
пра тое, што ўніверсальныя назвы часоў развітога сацыялізму кшталту Савецкая або Рэвалюцыйная варта было б увогуле
замяніць на першапачатковыя, якім па некалькі соцень гадоў.
Але чым мы ў такім выпадку будзем лепшыя за тых, хто мяняў
назвы ў ХІХ ці ў першай палове ХХ стагоддзя адным росчыркам
пяра з ідэалагічных ці з нейкіх іншых меркаванняў? Тым больш
у нашай сталіцы было як мінімум дзве хвалі перайменаванняў, і
гэта — таксама гісторыя, якую варта паважаць і ведаць.
Хочацца спадзявацца, што тыя, хто возьмецца займацца гэтай
важнай (у тым ліку і для большай турыстычнай прывабнасці Мінска) справай, улічаць усе гэтыя нюансы. І шыльда, якая з'явіцца,
скажам, на Камсамольскай, будзе сведчыць не толькі пра тое, што
на картах ХІХ стагоддзя вуліца была пазначана як Багадзельная,
але і пра тое, што да гэтага яна звалася Феліцыянаўскай, і на ёй
стаяў храм, у які ў 1770 годзе з Рыма даслалі мошчы святога Феліцыяна — каталіцкага заступніка горада. А пра вуліцу Энгельса
будзе сказана, што яна, акрамя таго, што была Дамініканскай,
паспела яшчэ амаль паўстагоддзя пабыць Петрапаўлаўскай...
УЛЯЮЧЫ па Інтэрнацыянальнай, будзе цікава даведацца
(думаю, не толькі турыстам, але і самім мінчанам), што гэта адна з самых старажытных вуліц Мінска, вядомая ажно
з ХVІІ стагоддзя. Што яна дзялілася на дзве: тая частка, што за
Палацам Рэспублікі пакручаста спускаецца ўніз да Свіслачы, звалася спачатку Валоцкай, пасля Хрышчэнскай, а тая, на якой стаіць
гатэль «Еўропа» і кінатэатр «Перамога», — спачатку Зборавай,
пасля Праабражэнскай. Што, як вынікае з назвы, на ёй стаяў калісь кальвінскі збор. Думаю, для шматлікіх аматараў пагуляць па
вузкіх вулках гістарычнага цэнтра будзе адкрыццём, што Рэвалюцыйная калісь мела гучны статус тракта — Койданаўскага. Што
Леніна была спачатку Францішканскай, пасля Губернатарскай.
Што на месцы плошчы Свабоды калісьці віраваў Высокі рынак,
што ўнізе — там, дзе Няміга ўпадае ў Свіслач, на сённяшняй
плошчы 8 Сакавіка — быў рынак Нізкі, а на процілеглым беразе
Свіслачы, дзе цягнецца Камунальная набярэжная, у ХVІ стагоддзі
была Сянная плошча...
А яшчэ калі дадаць да гэтых «пашпартоў» выявы той ці іншай
вуліцы, якія захаваліся на старых фотаздымках ці на паштоўках...
І ўсё гэта насамрэч зрабіць не складана. Было б адпаведнае
канкрэтнае рашэнне і зацікаўленыя людзі, гатовыя яго ажыццявіць. А там, глядзіш, і іншыя старажытныя гарады, па сталічным
прыкладзе, штосьці падобнае прыдумаюць. І прагляне праз забыццё наша жывая сапраўдная гісторыя, і адкрые нам новыя
таямніцы, якія хаваюцца па архівах ды музеях.
АМУ гэта патрэбна, спытаеце? Нам з вамі і патрэбна. Бо
павага і любоў (не хачу тут казаць гучнае слова «патрыятызм») грунтуюцца на веданні і памяці. Якія не павінны
заблукаць у лабірынтах старых цяністых вуліц.
Алена ЛЯЎКОВІЧ
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Генпадрадчык будаўніцтва Беларускай АЭС (Ніжагародская інжынірынгавая кампанія «Атамэнергапраект») разам са сваёй асноўнай задачай выконвае іншыя.
Па выніках конкурсу дабрачынных праектаў фінансавую
падтрымку атрымалі цэнтральная раённая бальніца, тэрытарыяльны цэнтр сацыяльнага абслугоўвання насельніцтва,
цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Астравецкага раёна. У
прыватнасці, школьнікі і педагогі накіраваліся ў падарожжа «Дарогамі Перамогі» — пабывалі ў Брэсцкай крэпасці,
музеі «Бярэсце», наведалі Беларускі дзяржаўны музей
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны, Хатынь.
Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Астравецкага раёна
атрымаў таксама спонсарскую дапамогу на пакупку спартыўнай формы і мячоў для футбалістаў, асвятляльнай апаратуры, камп'ютараў і прынтараў для педагогаў.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

Для жыхароў і гасцей Прынямоння распрацаваны новы турыстычны маршрут «Залатое кальцо Гродзеншчыны».
Ён прапануе наведаць больш за дваццаць населеных пунктаў у дзесяці раёнах вобласці. У праграму падарожжа ўключаны
замкі ў Міры, Лідзе, Любчы, палац Друцкіх-Любецкіх у Шчучыне, гістарычныя славутасці ў Навагрудку і іншых мясцінах
Гродзеншчыны. Маршрут разлічаны на 2-3 дні — для тых, хто
падарожнічае і аўтобусамі, і ўласным транспартам. Вызначаны
месцы для адпачынку, харчавання, начлегу. У гэтым кірунку ўпраўленне спорту і турызму Гродзенскага аблвыканкама
цяпер актыўна супрацоўнічае з турыстычнымі фірмамі, якія
зацікаўлены ў новым маршруце.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

Юридический адрес ОАО «Банк БелВЭБ»:
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 29

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 1 апреля 2015 года

 Будзь у курсе!

Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»
(в миллионах белорусских рублей)

ДА МОГІЛАК
АРГАНІЗУЮЦЦА
ЧАСОВЫЯ МАРШРУТЫ
У сувязі з чаканым масавым наведваннем могілак
дзяржаўнае прадпрыемства «Мінсктранс» арганізуе
работу шэрагу часовых гарадскіх і прыгарадных аўтобусных маршрутаў.
Так, 11-12, 18-19 і 20 красавіка будуць арганізаваны
наступныя маршру ты: №972Э «ДС «Уручча-2» — Каладзішчанскія могілкі», №973Э «ДС «Захад-3» — Паўночныя могілкі» (акрамя 11-12 красавіка), №975Э «ДС
«Чыжоўка» — Могілкі «Міханавічы», №275Э «ДС «Славінскага» — Каралёў Стан», №402Д «Азярцо — Заходнія
могілкі». Таксама ў гэтыя дні будзе павялічана колькасць
рухомага саставу на дзейных аўтобусных маршрутах: №68
«ДС «Карастаянавай» — Паўночныя могілкі», №94С «АС
«Аўтазаводская» — Чыжоўскія могілкі», №109 «ДС «Карбышава» — Паўночныя могілкі», №170Э «АС «ПаўднёваЗаходняя» — Заходнія могілкі».
21 красавіка будуць арганізаваны маршру ты: №931
«ДС «Уруч ча-2» — Ка ла дзі шчан скія мо гіл кі», №968Э
«ДС «Карас таянавай» — Паўночныя могілкі», №971Э
«ДС «За хад-3» — Мо гіл кі «Мі ха на ві чы», №972Э «ДС
«Уруч ча-2» — Ка ла дзі шчан скія мо гіл кі», №973Э «ДС
«Захад-3» — Паўночныя могілкі», №974Э «Кульман —
Паўночныя могілкі», №975Э «ДС «Чыжоўка» — Могілкі
«Міханавічы», №977 «1-я вароты — 2-я вароты» (для
абслугоўвання Паўночных могілак), №979Э «ДС «Карбышава» — Паўночныя могілкі», №275Э «ДС «Славінскага» — Каралёў Стан», №337Д «Аг. Лясное — Бальшавік», №402Д «Азярцо — Заходнія могілкі». Таксама
будзе павялічана колькасць рухомага саставу на дзейных
гарадскіх аўтобусных маршрутах: №94С «АС «Аўтазаводская» — Чыжоўскія могілкі», №170Э «АС «Паўднёва-Заходняя» — Заходнія могілкі».
Сяргей РАСОЛЬКА



№
п/п

Наименование статьи

Символ

на 01.04.2015

на 01.04.2014

1

2

3

5

6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства
Драгоценные металлы
3
и драгоценные камни
Средства
4
в Национальном банке
5 Средства в банках
6 Ценные бумаги
7 Кредиты клиентам
Производные
8
финансовые активы
Долгосрочные
9
финансовые вложения
Основные средства
10
и нематериальные активы
Имущество,
11 предназначенное
для продажи
Отложенные
12
налоговые активы
13 Прочие активы
14 ИТОГО активы
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства
16
Национального банка
17 Средства банков
18 Средства клиентов
Ценные бумаги,
19
выпущенные банком
Производные финансовые
20
обязательства
Отложенные
21
налоговые обязательства
22 Прочие обязательства
23 ВСЕГО обязательства
24 CОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
25 Уставный фонд
26 Эмиссионный доход
27 Резервный фонд
Фонд переоценки
28
статей баланса
29 Накопленная прибыль
ВСЕГО
30
собственный капитал
ИТОГО обязательства
31
и собственный капитал

БЫВАЙ, СЯБРА
Толькі двое цяперашніх супрацоўнікаў нашай газеты могуць засведчыць: некалі мы выпускалі
яе разам з Валянцінам Лапікавым. Час няўмольны. Праляцела амаль сорак гадоў з тых дзён,
ка лі Ва лян цін прый шоў пра цаваць у «Звязду». Малады, прыгожы, з добразычлівай усмешкай,
моцным поціскам рукі, манерай размаўляць шчыра,
па-сяброўску... Праз колькі гадоў малады журналіст
атрымаў добрую звяздоўскую загартоўку і распачаў
сваю выдавецкую справу: яго выдавецкі цэнтр выпускаў цікавыя кнігі, часопісы, газеты для чытачоў
усіх узростаў.
Час забірае нашых сяброў. Восьмага красавіка павузела кола высокіх прафесіяналаў, якіх гадавала калісьці наша газета. Павялічыўся спіс тых, хто заўчасна
пайшоў, пакінуўшы прыкметны след у сучаснай журналістыцы. Сёння ў апошнім радку гэтага няўмольнага
пераліку прозвішча Валянціна Лапікава.
Нашы шчырыя спачуванні родным і блізкім.
Звяздоўцы.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

УНП 190580566

по объекту «Многоквартирные жилые дома №№ 11, 12, 13, 14 по генплану в районе пересечения улиц
Проектируемой №1, Проектируемой №2 в границах жилого района «Лебяжий». Дом № 14 без инженерных сетей».
опубликованную в газете «Звязда» от 11.02.2015 №26(27884).
Дополнить пунктом следующего содержания.
Для привлечения дольщиков к строительству по договорам создания объектов
долевого строительства для юридических лиц и граждан, не состоящих на учете
нуждающихся в улучшении жилищных условий, предлагаются:
4 (четыре) однокомнатные квартиры (№ 54; № 60; № 66; № 72);
2 (две) двухкомнатные квартиры (№ 64; № 82);
3 (три) трехкомнатные квартиры (№ 138; № 142; № 146).
Стоимость 1 м2 жилья для однокомнатной квартиры на дату опубликования
проектной декларации при единовременной оплате:
1 050 долларов США по курсу Нацбанка на день оплаты;
Стоимость 1 м2 жилья для двухкомнатной квартиры на дату опубликования
проектной декларации при единовременной оплате:
1 050 долларов США по курсу Нацбанка на день оплаты;
Стоимость 1 м2 жилья для трехкомнатной квартиры на дату опубликования
проектной декларации при единовременной оплате:
1 000 долларов США по курсу Нацбанка на день оплаты.

Залатое кальцо Гродзеншчыны

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 100% стоимости в течение
10 (Десяти) календарных дней со дня регистрации договора создания объекта
долевого строительства в Мингорисполкоме.
Оплата производится в белорусских рублях на специальный и расчетный
счета застройщика.
Порядок приема заявлений от граждан, желающих принять участие в
долевом строительстве:
Для подачи заявления необходимы: паспорт и личное присутствие лица, с
которым будет заключаться договор.
Прием заявлений осуществляется с 17.04.2015 г. и до момента набора необходимого количества заявлений, соответствующего количеству продекларированных
квартир.
Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ по
строительству жилого дома можно получить по адресу: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте, 3. Режим работы: понедельник – четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до
16.15, перерыв (понедельник – пятница) с 13.00 до 13.45. Тел. 306-07-26.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 3 месяца 2015 года
Наименование банка: ОАО «Банк БелВЭБ»
(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п

Наименование статьи

Символ

за 3 месяца
2015 года

за 3 месяца
2014 года

5

6

2022

815 117
493 189
321 928
188 855
55 667

577 080
251 014
326 066
153 110
77 581

202

133 188

75 529

203

2 619

936

204

564

1 265

205

94 560

23 717

206

3 650

(3 063)

207

216 656

98 587

208
210

43 081
246 727
17 494

9 919
175 948
10 926

211

118 713

148 908

212

18 854

25 996

2

99 859

122 912

1

2

3

1
2
3
4
5

Процентные доходы
Процентные расходы
Чистые процентные доходы
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистые
комиссионные доходы
Чистый доход по операциям
с драгоценными металлами
и драгоценными камнями
Чистый доход по операциям
с ценными бумагами
Чистый доход по операциям
с иностранной валютой
Чистый доход по операциям
с производными
финансовыми инструментами
Чистые отчисления
в резервы
Прочие доходы
Операционные расходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Расход (доход) по налогу
на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

2011

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

2012
201
2021

209

Председатель Правления

Н.В.Лузгин

Главный бухгалтер

Л.А.Филиппова

Дата подписания 3 апреля 2015 года
Отчетность размещена на сайте www.belveb.by
в разделе «О банке / Финансовые показатели деятельности банка /
Квартальная отчетность / Квартальная финансовая отчетность за 2015 год,
составленная в соответствии с требованиями законодательства
Республики Беларусь».
ОАО «Банк БелВЭБ». Лицензия Национального банка Республики Беларусь
на осуществление банковской деятельности от 27.12.2013 № 6.
УНП 100010078.

