РЭПАРЦЁР

31 ліпеня 2013 г.
ЭЛЕКТРЫЧНАСЦЬ I ЦЯПЛО
ДАРАЖЭЮЦЬ З 1 ЖНIЎНЯ

НОВЫ СТАРЫ БЫХАЎ

Цеплавая i электрычная энергiя для жыхароў Беларусi
даражэе з першых дзён жнiўня. Пра гэта гаворыцца
ў пастанове Савета Мiнiстраў ад 29 лiпеня 2013 года
№ 663, паведамiлi рэдакцыi ў прэс-службе беларускага ўрада.

БЫХАЎСКІ РАЁН АКТЫЎНА РЫХТУЕЦЦА ДА ДНЯ БЕЛАРУСКАГА ПІСЬМЕНСТВА,
ЯКІ БУДЗЕ АДЗНАЧАЦЦА Ў КРАІНЕ ДВАЦЦАТЫ РАЗ

Цяпер тарыфы для насельнiцтва на цеплавую энергiю для
патрэб ацяплення i гарачага водазабеспячэння павялiчваюцца
на 9 працэнтаў i складаюць 68 тысяч 833,5 рубля за 1 Гкал.
Аднаставачны тарыф на электраэнергiю ў жылых дамах
(кватэрах) з электраплiтамi з 1 жнiўня будзе 428,5 рубля за
1 кВт/гадзiну (раней быў 375,9 рубля). Дыферэнцыраваны
тарыф у такiх жылых памяшканнях у перыяд мiнiмальных
нагрузак (з 22.00 да 17.00) будзе 300 рублёў за 1 кВт/гадзiну, а ў перыяд максiмальных нагрузак (з 17.00 да 22.00) —
857 рублёў за 1 кВт/ гадзiну.
Электрычная энергiя для патрэб ацяплення i гарачага водазабеспячэння з магутнасцю абсталявання больш як 5 кВт
у перыяд мiнiмальных нагрузак (з 23.00 да 6.00) падаражэе з
442,4 рубля да 504,3 рубля за 1 кВт/гадзiну, а ў астатнi час — з
1327,2 рубля да 1512,9 рубля за 1 кВт/гадзiну.
У жылых дамах (кватэрах) з газавымi плiтамi аднаставачны
тарыф будзе ў жнiўнi складаць 504,1 рубля за 1 кВт/ гадзiну,
а дыферэнцыраваны тарыф у перыяд мiнiмальных нагрузак
павялiчыцца да 353 рублёў за 1 кВт/гадзiну (было 309,7 рубля
за 1 кВт/гадзiну), у перыяд максiмальных нагрузак — 1008,6
рубля за 1 кВт/гадзiну.
Сяргей КУРКАЧ.

Горад
для добрых людзей
ФАКТЫ

БЕЛАРУСБАНК ПАВЯЛIЧЫЎ ПРАЦЭНТЫ
ПА ДЭПАЗIТАХ
ПАДЗЕІ

Як паведамiлi ў прэс-службе Беларусбанка, з 26 лiпеня
гэта буйнейшая фiнансавая ўстанова павялiчвае працэнтныя стаўкi па новых тэрмiновых укладах у беларускiх рублях.
Цяпер па дэпазiце «Прыярытэт» (тэрмiнам на 3 месяцы)
працэнтная стаўка складае 36 працэнтаў гадавых, а ўклад
«Гарантаваны даход» (тэрмiн захоўвання 15 дзён) дазваляе
атрымлiваць 33 працэнты гадавых. Падрабязнасцi пра новы
фiнансавы прадукт банка можна адшукаць на карпаратыўным
сайце Беларусбанка цi даведацца па кароткiм нумары 147.
Сяргей ПАЛIНIН.

ВОДАПРАВОДЫ ПРАВЕРЫЦЬ РОБАТ
Дзякуючы мiжнароднаму праекту «Чыстая вада i навакольнае асяроддзе — здаровае грамадства» прадпрыемствы «Водаканал» з Гродна i Алiтуса (Лiтва) аснашчаюцца сучаснай тэхнiкай з Германii.
Пасля ачысткi водаправода каналапрамывачнай машынай
усе прымесi трапяць у спецыяльны адсек, а вада будзе выкарыстоўвацца зноў. Прычым гэтая тэхнiка на базе аўтамабiля «МАН»
можа працаваць без дазапраўкi на працягу ўсяго рабочага дня.
Акрамя таго, Гродна атрымае робата-тэлеiнспекцыю для праверкi падземных камунiкацый: месца пашкоджання фiксуецца на
манiторы з дакладнасцю да аднаго метра. Можна будзе не толькi
даследаваць старыя магiстральныя водаправоды, але i пераканацца ў належным стане новых, прымаючы iх на баланс.
Барыс ПРАКОПЧЫК.

Летні дождж, цёплы і дробны,
не перашкаджае працаваць Аксане Красніцкай. Капялюш на галаву, пэндзаль у руку — і наперад, ствараць мастацкую панараму старажытнага Быхава.
Малюе мастачка з Магілёва і
яе калегі прама на тарцы жылога дома, у цэнтры горада.
— Гэта будуць два вялікія малюнкі, насупраць адзін аднаго:
погляд у розныя бакі і нібыта ў
розныя эпохі, — тлумачыць Аксана ідэю. — Тут у нас мінулае
Быхава, са старажытным замкам. А з іншага боку будзе Быхаў будучыні, з вялікімі новабудоўлямі.
Малюнкі з двух бакоў зробяць
выгляд вуліцы свежым для гараджан і цікавым для гасцей. Паміж мінулым і будучыняй — строгі будынак Быхаўскага райвыканкама — з вялікімі калонамі,
савецкімі зоркамі з лаўровымі
вянкамі на фасадным порціку
ў стылі сталінскага ампіру.
— Вялікае свята — гэта добры шанц упрыгожыць стары горад, — усміхаецца Аксана, якая
не стамляецца адказваць на пытанні аб сваёй працы цікаўных
быхаўскіх прахожых. — Ён такі
камерны, утульны, вельмі зялёны. І, думаю, людзі тут жывуць
добрыя. Яны павінны адпавядаць гораду, а горад — ім.
На вуліцы Леніна ў Быхаве
кіпіць праца. Будаўнічыя работы ідуць на некалькіх буйных
аб'ектах. Раённы Цэнтр культуры абяцае стаць вельмі сучасным будынкам звонку і ўнутры,
а вось кінатэатр «Радзіма», якому сёлета спаўняецца сто гадоў,

Аксана КРАСНІЦКАЯ
малюе панараму старажытнага Быхава.

нягледзячы на рэканструкцыю,
за ха вае ча роў насць ста ро га
стылю, чаму не перашкодзяць
новыя тэхналогіі 3D і камфорт
для гледачоў.
Быхаў — увогуле адметны раённы цэнтр, і не толькі дзякуючы
старажытным помнікам архітэктуры — сінагозе і замку Сапегаў.
Напэўна, асаблівы настрой тут
найперш стварае цэнтральная
вуліца. Абапал дарогі стаяць
двухпавярховыя жылыя дамы
старой савецкай архітэк туры,
з ганкамі і эркерамі. Будаўнікі
цяпер прыводзяць іх у парадак:
рамантуюць, робяць тэрмарэнавацыю, тынкуюць, фарбуюць
у спакойныя колеры, і дамы набываюць новы выгляд.
— Гэта як жанчына, якая раніцай прачнулася і наводзіць прыгажосць, — так трапна сказаў пра
добраўпарадкаванне ў горадзе

На пад'ездзе ў Быхаў на высокім беразе Дняпра стаіць за-

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(в миллионах белорусских рублей)

2
АКТИВЫ
Денежные средства
Драгоценные металлы и драгоценные камни
Средства в Национальном банке
Средства в банках
Ценные бумаги
Кредиты клиентам
Производные финансовые активы
Долгосрочные финансовые вложения
Основные средства и нематериальные активы
Имущество, предназначенное для продажи
Прочие активы
ИТОГО активы
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Средства Национального банка
Средства банков
Средства клиентов
Ценные бумаги, выпущенные банком
Производные финансовые обязательства
Прочие обязательства
ВСЕГО обязательства
КАПИТАЛ
Уставный фонд
Эмиссионный доход
Резервный фонд
Фонд переоценки статей баланса
Накопленная прибыль
ВСЕГО капитал
ИТОГО обязательства и капитал

3

Пункт
примечаний
4

1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
11
1201
1202
1203
1204
1205
1206
120
1211
1212
1213
1214
1215
121
12

на 1 июля
2013
5

на 1 июля
2012
6

141 867,1

73 954,6

118 993,4
278 861,0
45 035,5
1 545 788,9

122 099,7
125 602,8
64 510,4
543 363,7
112,8

63 583,4
121,8
66 557,2
2 260 808,3

27 190,7
138,0
22 917,1
979 889,8

175 778,1
1 724 626,8
33 925,3

17 854,1
74 242,2
689 948,5
68 104,7

30 125,5
1 964 455,7

5 485,1
855 634,6

55 322,6

55 322,6

28 392,3
16 182,8
196 454,9
296 352,6
2 260 808,3

21 392,3
11 817,4
35 722,9
124 255,2
979 889,8

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ
Наименование банка: ЗАО «Идея Банк»
(в миллионах белорусских рублей)

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Наименование статьи
2
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
Налог на прибыль
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

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 раскопках.
Увогуле ў Быхава багатая
гісторыя. У цэнтры — велічны
старажытны будынак сінагогі,
пом нік ар хі тэк ту ры XVІІ стагоддзя. Турысты могуць сёння
толькі пахадзіць навокал яго па
зялёным газоне, але і вонкавы
агляд пакідае вялікае ўражанне.
Ка лісь ці ў будын ку мес ціўся
склад, але ўжо шмат гадоў ён
стаіць пусты і павольна разбураецца. Цяперашняе кіраўніцтва
Быхаўскага раёна і Магілёўскай
вобласці настроена захаваць
для нашчадкаў гэты ўнікальны
будынак. Рэстаўрацыя сінагогі
будзе каштаваць вялікіх сродкаў. Мяркуецца, што ёй маглі б
зацікавіцца яўрэйскія абшчыны.
Ёсць нават ідэя стварыць тут музей беларускага яўрэйства.
— Сінагогай займаемся актыўна і шчыльна, — запэўніў
Дзмітрый Калееў. — Цяпер помнікам і яго аднаўленнем цікавяцца ў Маскве.

адкрыюцца кінатэатр, басейн, —
гаворыць кіраўнік раёна.
Колькі ж каштуе святочны
горад? Паводле зацверджанай
праграмы падрыхтоўкі да Дня
беларускага пісьменства, арганізацыі выконваюць частку работ за свой кошт. Напрыклад,
так зрабіў «Белкаапсаюз»: у абноўленую краму «Родны кут»
у цэнтры горада цяпер прыемна зайсці.
— Што ж датычыцца бюджэтных грошай, то, папярэдне, гэта
каля 180—200 мільярдаў рублёў. Многа гэта ці мала? Колькі б грошай ні было, іх заўсёды
не хапае. У нас засталіся аб'екты, да якіх пакуль рукі не дайшлі. Будзем рабіць іх уласнымі
сіламі, — паведаміў старшыня
райвыканкама.
Заўважым, што самі жыхары
Быхава частку сродкаў зарабілі
самі: прайшлі два суботнікі. Іх
вынік — 840 мільёнаў рублёў.
Усе гэтыя грошы накіроўваюцца на дзіцячы парк. Бліжэйшым
часам запланаваны яшчэ адзін
суботнік.

адкрыецца Алея гарадоў, якія
былі сталіцамі свята. Іх, дарэчы,
было ўжо 17 (некаторыя прымалі
свята двойчы) і, паводле ідэі арганізатараў, у алеі кожнаму з іх будзе пасаджана як сімвал асобнае
дрэва і ўсталявана лава.
Плануецца арганізаваць форум «Быхаўскія чытанні», «круглы стол» з удзелам моладзі, навукоўцаў, пісьменнікаў і паэтаў.
Будуць такса ма прэ зен та цыі
музеяў, бібліятэк, сродкаў масавай інфармацыі. Запланаваны
выступленні народных тэатраў і
акцыя «Кіно маёй краіны».
Стала вядома, што ў Быхаве ў гонар свята з'явіцца новая
скульптурная кампазіцыя, якая
будзе прысвечана Баркалабаўскаму летапісу, помніку беларускага пісьменства, і славутаму
абразу Баркалабаўскай Божай
Маці. Гэтыя духоўныя каштоўнасці паходзяць з Быхаўшчыны
і належаць усяму беларускаму
народу.
Ілона ІВАНОВА.
Фота аўтара.
Быхаўскі раён.

ЛЕТА
Ў РЫЦАРСКIХ ЛАТАХ

Наименование банка: ЗАО «Идея Банк»

Символ

Каб прыгожымі былі не толькі
вуліцы горада, але і пад'язныя
шляхі да яго, у раёне аб'явілі
конкурс па добраўпарадкаванні. На ім будзе выбраны лепшы
сельвыканкам і лепшыя падворкі. Самым дбайным гаспадарам — узнагарода.
За першае месца прэмія ў
7 мільёнаў рублёў, за другое —
5 мільёнаў, трэцяе — 3 мільёны.
Гэта немалыя грошы, і такія прызы заахвочваюць людзей на актыўнасць. Ужо нямала гаспадароў, якія мяняюць агароджы,
абнаўляюць дахі, фарбуюць дамы, прыводзяць у парадак тэрыторыю.
На Дзень беларускага пісьменства ў Быхаве абяцаюць цікавую
насычаную праграму. Напрыклад,

Старажытны скарб

Палёты ў мiжнародны аэрапорт Жэневы будуць выконвацца на самалётах Embraer 175, CRJ-100/200, Boeing 737-500
тры разы на тыдзень па аўторках, пятнiцах i нядзелях. Кошт
пералёту ў эканамiчным класе абслугоўвання складзе ад 275
еўра «туды-назад» i ад 248 еўра ў адзiн бок. У бiзнес-класе ад
975 еўра «туды-назад» i ад 579 еўра ў адзiн бок (аэрапортныя
таксы i зборы ўключаны).
У першую чаргу ў «Белавiя» разлiчваюць убачыць на гэтым
рэйсе бiзнесменаў. Мяркуецца, што рэйс зацiкавiць i транзiтных пасажыраў, якiя следуюць праз Мiнск i далей па маршрутнай сетцы «Белавiя». Несумненна, попытам рэйс будзе
карыстацца i ў турыстаў. Зiмой пералёты ў Жэневу будуць
асаблiва прыцягальнымi для тых, хто выправiцца катацца на
лыжах i сноўбордах. Трансфер ад аэрапорта да асноўных гарналыжных курортаў складзе не больш за гадзiну-дзве.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Наименование статьи

Быхаў літаральна праз месяц
будзе прымаць гасцей.
— Хачу абвергнуць пагалоскі аб пераносе свята. 1 верасня
2013 года Дзень беларускага
пісьменства будзе праходзіць
у Быхаве.
Асабліва хачу сказаць пра сацыяльныя аб'екты, якія будуць
служыць жыхарам Быхава і пасля свята. Наш гонар — фізкультурна-аздараўленчы комплекс.
Ён дваццаць гадоў прастаяў зачынены, а 1 верасня мы прымем
малых, якія будуць там плаваць.
Адчыніцца новая зала барацьбы,
дзе будзе дзіцячая секцыя. Гэта
ўсё на карысць быхаўчанам. Гараджане рады пераўтварэнням,
якія адбываюцца навокал іх.
Жыхары Быхава чакаюць, калі

старшыня Быхаўскага райвыканкама Дзмітрый Калееў.
Нягледзячы на тое, што вуліца
носіць імя Леніна, найбольш прыцягвае ўвагу турыстаў скульптура не правадыра пралетарыяту, а дзяўчынкі перад фасадам
дзіцячага садка. «Балерынка»,
якая, верагодна, была зроблена ў далёкія-далёкія савецкія
часіны, упрыгожвае фантан, які
цяпер да свята таксама прыводзяць у парадак. Яна сімпатычная
і сапраўды адметная, хоць, можа,
і не мае вялікай каштоўнасці. Таму што ў часе сучасных «еўрарамонтаў» гэтых сведак мінулага
выкідалі на сметнікі, а тут захавалі. І здаецца, што нездарма.

НАВІНЫ

Нацыянальная авiякампанiя «Белавiя» прыняла рашэнне
аб пачатку выканання рэгулярных рэйсаў па маршруце
Мiнск — Жэнева — Мiнск з 17 снежня гэтага года.

мак Сапегаў, вядомы помнік
архітэктуры XVІІ стагоддзя. Пачалася яго рэстаўрацыя, якая
робіцца за дзяржаўныя сродкі,
і яна завершыцца, паводле планаў, толькі ў 2018 годзе.
Цяпер жа, да Дня пісьменства, у па ра дак пры вод зяць
двор і выкладаюць там пліткай
пляцоўку. У двары замка 1 верасня плануецца рыцарскі турнір. Дзве замкавыя вежы стаяць
у будаўнічых рыштаваннях: іх накрываюць дахамі і тынкуюць.
Большая частка ста ра жытна га будын ка зачы не на сёння, але цікаў ныя лю дзі ўсё ж
могуць увайсці ў некаль кі памяш кан няў, агле дзець скляпенні і раз бі тыя шукаль ніка мі
скар баў ды ма хо ды. Ас тат нія
У двары замка Сапегаў робяць пляцоўку
для святочных мерапрыемстваў.

Студэнты гістарычнага факультэта
Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта
імя Куляшова на замкавых раскопках.

«БЕЛАВIЯ» АДКРЫВАЕ НОВЫ РЭЙС
У ШВЕЙЦАРЫЮ

№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

3

Пункт
Символ
примечаний
3
4
2011
2012
201
2021
2022
202

на 1 июля на 1 июля
2013
2012
5
6
316 637,1
64 454,9
259 514,2
111 547,2
57 122,9
(47 092,3)
257 511,3
119 945,6
20 382,5
5 513,2
237 128,8
114 432,4

203
204
205

(248,3)
17 872,0

206

(1 000,9)

592,3

207
208
209
210
211
212
2

52 027,0
16 124,0
119 536,8
8 524,7
146 910,0
20 369,3
126 540,7

9 240,2
2 647,6
53 455,3
4 776,0
17 277,4
1 867,5
15 409,9
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(173,2)
14 342,1

Кожны рыцарскi фэст, якi праходзiць
у нашай краiне, мае сваю адметнасць
найперш у гiстарычнасцi самога месца
правядзення. Старажытны ўзгорысты
Мсцiслаў здабываў сваю славу пачынаючы
ад ХII стагоддзя. I менавiта на самым
старажытным месцы «беларускага Суздаля»
(гэтак часам называюць гэты горад храмаў
i манастыроў) — на Замкавай гары —
адбываюцца штогадовыя рыцарскiя фэсты.
Сёлета на гэты найбуйнейшы на Магiлёўшчыне рыцарскi фэст прыехалi не толькi айчынныя прыхiльнiкi ся-

рэднявечнай культуры, але i рыцары з клубаў гiстарычнай рэканструкцыi суседнiх Расii, Украiны, Польшчы
i нават Францыi. Грымелi даспехi, пранiзлiва ржалi конi,
ляцелi вострыя стрэлы, гучала старажытная музыка,
вiраваў горад майстроў. Мсцiслаўцы чарговы раз ганарылiся сваiм Мсцiславам — яго сённяшнiм i мiнулым,
якое вяртаецца сюды штогод дзякуючы гэткiм гучным
i маляўнiчым падзеям.
Асаблiвасцю сёлетняга фэсту ваяроў у латах сталi, на маю думку, не «забегi прусакоў», не бугурты
i не сярэднявечныя танцы. А... жанчына ў рыцарскiх
даспехах — Галiна Лабанава, пенсiянерка з вёскi
Азярышча Дарагабужскага раёна Смаленскай вобласцi (на фота). Гэтая расiянка, медык па прафесii, некалi
далучылася да ўдзельнiкаў клуба «Варта»,
у якiм аб'ядналiся па iнтарэсах яе аднавяскоўцы — механiзатары, вадзiцелi, жывёлаводы. Дапамагала iм рыхтаваць адзенне,
а потым i сама ўзяла ў рукi меч, апранула
на сябе больш як 20-кiлаграмовую кальчугу, шлем i латы.
Што ж, не перавялiся яшчэ ваяўнiчыя
жанчыны-абаронцы, якiя змагаюцца за гонар i традыцыi сваёй зямлi!
Анатоль КЛЯШЧУК.
Фота аўтара.
г. Мсцiслаў.

