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ЭКАНАМІКС

РЭ ВЕРС НА АВЕРС
Укра і на пра яў ляе ці ка васць 

да па ста вак наф ты з Ве не су э лы 
у Бе ла русь

Па між на мі, су сед ка мі, шмат агуль на га — і ме жы, і гіс то рыя, і пла ны 
на бу ду чы ню. На ша ўза е ма дзе ян не ку ды больш глы бо кае, чым прос та 
ўза ем ныя ма тэ ры яль ныя ін та рэ сы. Гэ та ней кая мен таль ная су поль-
насць. І гу ма ні тар ны ас пект су пра цоў ніц тва заўж ды вель мі моц ны.

— Нам ха це ла ся б, каб бе ла рус кая мо ва, лі та ра ту ра, куль ту ра, бы лі 
больш ак тыў на прад стаў ле ныя, пры кмет ныя ва Укра і не, — за зна чыў 
па сол Укра і ны ў Бе ла ру сі Ігар ЛІ ХО ВЫ пад час су стрэ чы з жур на ліс-
та мі. — Ле тась ад кры ты Цэнтр бе ла рус кай куль ту ры і мо вы ў Кі еў скім 
на цы я наль ным уні вер сі тэ це імя Та ра са Шаў чэн кі. Сё ле та, я ў гэ та ве ру, 
у Кі е ве бу дзе ад кры ты пом нік Ула дзі мі ру Ка рат ке ві чу.

Ён ры зы куе з'я віц ца ва ўкра ін скай ста лі цы на ват ра ней, чым у 
бе ла рус кай...

Двух ба ко выя кан так ты на па лі тыч ным уз роў ні так са ма абя ца юць 
быць цес ны мі і тры ва лы мі. У хут кім ча се ча ка ец ца ві зіт у Бе ла русь 
ня даў на абра на га прэ зі дэн та Укра і ны Вік та ра Яну ко ві ча. Ад мет на, 
што на шу дзяр жа ву ўкра ін скі лі дар на ве дае ад ной з пер шых. Мінск 
ста не трэ цяй па лі ку ста лі цай у гра фі ку між на род ных ві зі таў кі раў ні ка 
укра ін скай дзяр жа вы — пас ля Бру сэ ля і Маск вы. Гэ ты факт укра ін скі 
дып ла мат ацэнь вае як «вель мі ста ноў чы сіг нал».

На гэ ты год, па вод ле яго слоў, на ме ча ныя маш таб ныя пла ны — 
ад на віць той рэ корд ны ўзро вень та ва ра зва ро ту, які быў да сяг ну ты ў 
2008 го дзе (ле тась жа ён ска ра ціў ся на 38 ад сот каў і склаў ка ля трох 
міль яр даў до ла раў, да кан ца го да па дзен не сыш ло на нуль, а ў сту дзе-
ні-лю тым 2010 го да на зі раў ся знач ны рост). Вы ра шыць шэ раг пы тан няў 
па ўма ца ван ні ба зы для ства рэн ня су мес ных прад пры ем стваў.

— Вель мі важ на ад ста яць сваю па зі цыю пе рад ЕС у пра гра ме Ус-
ход ня га парт нёр ства, дзе ўсе па він ны быць роў ныя, ар га ні за ва ныя, 
ад каз ныя, — мяр куе кі раў нік дып мі сіі.

У рам ках парт нёр ства ён зга даў пра ек ты эка ла гіч на га, куль тур на га 
пла на, па за бес пя чэн ні транс парт ных ка му ні ка цый у га лі не энер ге-
тыч най бяс пе кі.

Па вод ле слоў дып ла ма та, Укра і на ба чыць свой ін та рэс у па стаў ках 
наф ты з Ве не су э лы ў Бе ла русь. Ён мяр куе, што гэ та ста не прад ме там 
дэ та лё ва га аб мер ка ван ня пад час чар го ва га па ся джэн ня між дзяр жаў-
най ка мі сіі. А сам тан ны шлях наф ты з пор та Адэ са на бе ла рус кія НПЗ, 
на дум ку дып ла ма та, пра ля гае праз тру ба пра вод «Адэ са—Бро ды».

— Ён не па тра буе ні я кіх асаб лі вых тэх ніч ных зме наў і гра шо вых 
улі ван няў. Вар та толь кі атры маць га ран тыю па ступ лен ня наф ты і пе-
ра клю чыць у аверс ны рэ жым.

Да рэ чы, гэ ты рэ жым ужо апра ба ва ны: ле тась упер шы ню тру ба пра-
вод «Адэ са—Бро ды» за пра ца ваў па ад ной лі ніі і ў аверс ным рэ жы ме.

Аль тэр на ты ва — чы гу нач ны шлях. Па сол не вы клю чае пры гэ тым, 
што Бе ла русь атры мае пра ва на та рыф ныя льго ты пры транс пар ці-
роў цы, ад нак за ўва жае, што гэ та пы тан не не столь кі дып ла ма тыі, 
коль кі эка но мі кі, транс парт на га сек та ра. Кі раў нік дып мі сіі ад зна чыў 
так са ма, што ўкра ін скія НПЗ не за гру жа ныя і тут ён так са ма ба чыць 
маг чы мас ці для су пра цоў ніц тва з бе ла рус кім бо кам.

— Ды вер сі фі ка цыя энер га па ста вак — гэ та не аба вяз ко ва ад моў ны 
ад каз сва ім па пя рэд нім парт нё рам, — ад зна чае дып ла мат. — Гэ та 
перш за ўсё па вы шэн не га ран тыі бяс пе кі сва ёй кра і ны — і эка на міч-
най, і энер ге тыч най. Сло ва «ды вер сі фі ка цыя» сён ня не толь кі мод нае, 
але і над звы чай ак ту аль нае.

У энер ге тыч най сфе ры ёсць за ці каў ле насць так са ма ў па стаў ках 
элект ра энер гіі ў Бе ла русь, гэ так жа, як і ў тран зі це ў Літ ву. Яны за-
ста юц ца вель мі важ ным кі рун кам су пра цоў ніц тва, на дум ку па сла. «У 
Бе ла ру сі ёсць свае по гля ды — яна ха це ла б быць не толь кі звя ном, 
якое звяз вае, але і ўдзель ні кам пра цэ су», — пад крэс лі вае дып ла мат. 
Ён кан ста туе, што ва Укра і ны ёсць і ін шыя шля хі па стаў кі элект ра-
энер гіі ў Літ ву — праз Поль шчу ці Ра сію, ад нак пры зна ец ца так са ма, 
што шлях праз Бе ла русь «для нас за ста ец ца вель мі перс пек тыў ным, 
ўза е ма ка рыс ным і на дзей ным».

А ў ад ва рот ным бо ку — з Бе ла ру сі ва Укра і ну — пой дзе цу кар. 
Сён ня Укра і на мае па трэ бу ў та кой пра дук цыі, і на дум ку па сла, вель мі 
доб ра, што «гэ та ча со вая па трэ ба на кла да ец ца на маг чы масць па ста-
вак з Бе ла ру сі». На вош та за куп ляць зда лёк, ка лі гэ та з ліш кам ёсць у 
су сед няй кра і не, — за да ец ца рэ зон ным пы тан нем дып ла мат. Гу тар ка 
іш ла аб па стаў ках 100 тыс. тон бе ла рус ка га цук ру ва Укра і ну. Спра вы 
су сед скія, спра вы двух ба ко выя...

Зоя ВА РАН ЦО ВА.

З гэ тым і шэ ра гам ін шых пы-
тан няў на тэ му ўзнік ла га 

сё ле та на пру жан ня ў зо не еў-
ра наш ка рэс пан дэнт звяр нуў-
ся да эка на міс та і ана лі ты ка, 
чле на Кан суль та цый на га са-
ве та пры Ад мі ніст ра цыі Прэ зі-
дэн та Бе ла ру сі Л.Ф. За ікі.
— Ле а нід Фё да ра віч, яшчэ зу-

сім ня даў на шы ро кай пуб лі цы ў 
Бе ла ру сі сі ту а цыя ў Еў ра пей скім 
са ю зе і становішча з яго адзі най 
ва лю тай зда ва лі ся на дзей нымі, 
ста біль нымі, а сам са юз ні бы ма-
на літ ным і згур та ва-
ным ва кол ідэі еў ра-
пей скай ін тэ гра цыі. 
Ад нак апош нія па дзеі 
па ка за лі: Еў ра са юз 
поў ны вост рых су пя-
рэч нас цяў і скла да-
ных праб лем, у пры ват нас ці, ста-
но ві шча яго еў ра сён ня паў сюд на 
вы клі кае за кла по ча насць. Ад куль 
бя да прый шла?

— Не зу сім згод ны з ва мі. Еў-
ра пей скі са юз — дэ ма кра тыч ная 
ар га ні за цыя, і ўжо па гэ тай пры чы-
не са юз не мо жа быць, як вы ска за-
лі, ма на літ ным. Там кож ная кра і на 
мае пра ва ве та пры пры няц ці тых 
ці ін шых ра шэн няў. Па дру гое, ЕС 
— ар га ні за цыя з роз ным уз роў нем 
і хут ка сцю ін тэ гра цыі. Так, сён ня не 
леп шыя ча сы пе ра жы вае еў ра зо на, 
яе лі ха ма ніць, аднак яна мае і шмат 
бяс спрэч ных да сяг нен няў. Але не 
пра іх сён ня га вор ка.

Ця пе раш нія праб ле мы еў ра зо-
ны шмат у чым звя за ныя і з тым, 
што ў ЕС жы вуць роз ныя лю дзі. І 
цяж кас ці з гра шы ма ча мусь ці ўзні-
ка юць пе ра важ на ў тых, хто жы ве ў 
цёп лых кра і нах: Грэ цыі, Пар ту га ліі, 
Іс па ніі. Ча му? Ці ка вы ад каз на гэ та 
пы тан не даў лі дар ра сій скіх лі бе рал-
дэ ма кра таў, вя до мы па ле міст Жы-
ры ноў скі, які ска заў, што ў цёп лых 
кра і нах лю дзі не вель мі лю бяць пра-
ца ваць. Да рэ чы, тэ зіс зу сім не но-
вы, ён ад па вя дае па сту ла там тэ о рыі 
ўзнік нен ня ба га тых і бед ных кра ін. 
Са праў ды, жыц цё на ма ляў ні чых бе-
ра гах Эгей ска га ці Між зем на га мо ра 
ся род апель сі на вых і ман да ры на вых 
са доў, план та цый ві на град ні каў, 
смуг ля вых пры га жунь — не леп шы 

сты мул для што дзён най на пру жа-
най пра цы. І, ві даць, не вы пад ко ва 
цёп лыя кра і ны ака за лі ся сла бым 
звя ном у фі нан са ва-эка на міч най 
сіс тэ ме Еў ра са ю за.

— Грук ну ла ў цёп лых кра ях, 
а моц ным рэ хам ад гук ну ла ся па 
ўсім кан ты нен це. Хоць еў ра зо на 
ахоп лі вае да лё ка не ўвесь еў ра-
пей скі кан ты нент. Ча му та кі раз-
бу раль ны эфект?

— У еў ра зо не скан цэнт ра ва ны 
асноў ны эка на міч ны па тэн цы ял 
кан ты нен та. Тут трэ ба ска заць не-

каль кі слоў пра тое, што ўяў ляе еў-
ра зо на. У 1999 го дзе ў яе ўвай шлі 
11 еў ра пей скіх кра ін, іх агуль най 
афі цый най ва лю тай ста ла еў ра. 
Пры чым, у еў ра зо ну та ды ўсту пі-
лі тры са мыя эка на міч на моц ныя 
і па лі тыч на ўплы во выя дзяр жа вы: 
Фран цыя, Гер ма нія і Іта лія. Ця пер 
еў ра зо на аб' яд ноў вае 16 з 27 кра ін 
Еў ра пей ска га са ю за. Яны ма юць 
пра ва вы пус каць еў ра: ма не ты і 
банк но ты. Еў ра пей скі цэнт раль ны 
банк (ЕЦБ) ад каз вае за гра шо ва-
крэ дыт ную па лі ты ку кра ін еў ра-
зо ны: Аў стрыі, Бель гіі, Фін лян дыі, 
Фран цыі, Гер ма ніі, Грэ цыі, Ір лан дыі, 
Іта ліі, Кіп ра, Люк сем бур га, Іс па ніі, 
Сла ве ніі, Сла ва кіі, Пар ту га ліі, Ні-
дэр лан даў і Маль ты. Еў ра ста ла 
адзі най ва лю тай больш чым для 
300 міль ё наў еў ра пей цаў. У зо ну 
еў ра ма юць пра ва ўвай сці ўсе чле-
ны ЕС, але не ўсіх за пра ша юць.

— Якое зна чэн не пры пры няц-
ці ў еў ра зо ну мае сту пень эка на-
міч на га раз віц ця кра і ны. Вы зна-
чаль нае?

— Да лё ка не заў сё ды. За ўваж це, 
ся род кра ін еў ра зо ны зна хо дзіц ца 
Сла ва кія, але ня ма Чэ хіі. Ча му? Яна 
заў сё ды бы ла і па куль за ста ец ца 
больш эка на міч на раз ві тай, чым 
Сла ва кія. А чэ хі не хо чуць ува хо дзіць 
у зо ну еў ра, бо ім гэ та ня вы гад на: у 
Чэ хіі па ста ян на ідзе пра цэс рэ валь-
ва цыі (па да ра жэн ня ці ўма ца ван ня) 

яе на цы я наль най ва лю ты. Ка лі яшчэ 
ад нос на ня даў на за адзін до лар ЗША 
да ва лі амаль 40 крон, то ця пер ужо 
18 крон! У чэ хаў уні каль ная гра шо-
ва-эка на міч ная сі ту а цыя. Сён ня, ка лі 
курс еў ра па дае ад нос на до ла ра, то 
Чэ хіі ня ма сэн су пе ра хо дзіць на еў-
ра пей скую ва лю ту. Не спя ша юц ца ў 
еў ра зо ну так са ма Да нія і Нар ве гія.

— Ад нак і анг лі ча не не ад мо ві-
лі ся ад свай го фун та стэр лін гаў. 
Яны прад ба чы лі бу ду чыя праб-
ле мы з еў ра?

— Не ўпэў не ны. Так, яны за ха ва-
лі фунт, але гэ ту пры ві лею ім Еў ра-
са юз да зво ліў з улі кам так зва най 
аст раў ной псі ха ло гіі бры тан цаў, іх 
ча сам гі пер тра фа ва най ад да на сці 
ве ка вым тра ды цы ям, спе цы фі кі іх 
мен та лі тэ ту і звы чак. Ад ным сло-
вам, анг лі ча не, с-э-эр.

— Сён ня асоб ныя га ра чыя еў-
ра пей скія га ло вы на ват пра па ноў-
ва юць на пэў ны пе ры яд вяр нуц-
ца да мі лых сэр цу нем цаў мар кі, 
фран цу заў — фран ка, італь ян цаў 
— лі ры. Та кое ве ра год на?

— Толь кі ў страш ным сне. Гэ тая 
тра гіч ная па мыл ка ста ла б па чат-
кам раз ва лу Еў ра пей ска га са ю за, 
уво гу ле эка на міч най бя дой для ўсіх 
еў ра пей цаў, у тым лі ку і жы ха роў 
Бе ла ру сі. Ды і агуль ная перс пек-
ты ва ча ла вец тва ў пе ра хо дзе на 
не каль кі моц ных рэ гі я наль ных ва-
лют ных зо наў. Та кая ня ўмоль ная 
ло гі ка раз віц ця гла ба лі за цыі, якую 
мож на ўся ляк кры ты ка ваць, «чыс-
ціць», гань біць, але не су пы ніць.

— У ЕС гу чаць пра па но вы аб 
ства рэн ні Еў ра пей ска га ва лют-
на га фон ду — ЕВФ. Гэ та што за 
ме ра та кая? Еў ра пей ская аль тэр-
на ты ва Між на род на му ва лют на-
му фон ду?

— Гэ та ад на з пра па ноў, на кі-
ра ва ных на за ха ван не ста біль нас ці 
еў ра зо ны. Гэ ты фонд бу дзе вы кон-
ваць, воб раз на ка жу чы, функ цыі 
па жар най фі нан са вай ка ман ды. Не 
трэ ба раз гля даць ства рэн не ЕВФ 
як ней кую су праць ва гу МВФ, у якім 
пра вяць баль аме ры кан цы. ЕВФ — 
гэ та свай го ро ду велі зар ная за на чка, 
рэ зерв на не прад ба ча ныя аб ста ві ны. 
Вя до ма, на ідэю ства рэн ня фон ду ЕС 
Бру сэль «на тхні лі» па дзеі ў Грэ цыі 

і Пар ту га ліі, пе рад дэ фолт ная сі ту а-
цыя ў пер шай, па гро за лан цу го вай 
не га тыў най рэ ак цыі ў ін шых кра ін.

— Сён ня ў ЕС шмат га во раць 
пра не аб ход насць да па маг чы Грэ-
цыі, а гро шай не да юць. Канц лер 
ФРГ Ан ге ла Мер кель яс на да ла 
зра зу мець, што Гер ма нія га то вая 
аб мяр коў ваць ме ха ніз мы вы ра-
та ван ня Грэ цыі, але ёй па куль 
не вар та раз ліч ваць на іс тот ную 
фі нан са вую пад трым ку. А тым 
ча сам у Афі нах збі ра юц ца звяр-
нуц ца па да па мо гу ў Між на род ны 
ва лют ны фонд, грэ кі ўсё час цей з 
на сталь гі яй уз гад ва юць сваю ко-
ліш нюю ва лю ту — драх му.

— Што зро біш, бы лое час та 
ўспа мі на ец ца ў ру жо вым свят ле. 
Ім бы, грэ кам, лепш бы ду маць у 
свой час пра тое, як бы не па ру шаць 
пад пі са ны імі пакт аб ста біль нас ці і 
эка на міч ным рос це кра ін ЕС — да-
ку мент, які аба вяз вае ўра ды кра-
ін быць абач лі вы мі ў фі нан са вых 
пы тан нях. Ці, пра сцей ка жу чы, з 
ро зу мам вы ка рыс тоў ваць гро шы. 
Га лоў ная ўмо ва пак та — ня ўхіль на 
пры трым лі вац ца шэ ра гу аб ме жа-
ван няў: што год дэ фі цыт дзяр жаў-
на га бюд жэ ту і ін фля цыя не па він-
ны пе ра больш ваць трох пра цэн таў, 
дзяр жаў ны доўг не мо жа быць боль-
шым за 60 пра цэн таў ВУП.

— А як там, «на зо не», утва ра-
ец ца дэ фі цыт бюд жэ ту?

— Ён уз ні кае па-роз на му. А 
час цей з-за та го, што тая ці ін шая 
дзяр жа ва па чы нае тра ціць гро шай 
больш, чым збі рае па дат каў. Ня рэд-
ка дэ фі цыт бюд жэ ту ўтва ра ец ца ў 
вы ні ку рэа лі за цыі вы са ка род ных 
на ме раў, на прык лад, з-за жа дан ня 
пла ціць пен сіі вы шэй за фі нан са выя 
маг чы мас ці кра і ны. Ска жам, пры хо-
дзіць мі ністр па пра цы і са цы яль ных 
пы тан нях да кі раў ні ка ўра да і ка жа: 
«Ша ноў ны дру жа прэм' ер, ня ма гро-
шай на вы пла ту чар го вай пен сіі. Усё 
пра елі. Ды і зар пла ту трэ ба па вы сіць, 
абя ца лі ж на ро ду...». Той моц на злу-
ец ца, але гро шы неяк зна хо дзіць — 
ска ра чае ін шыя вы дат кі, на прык лад, 
на аду ка цыю, ахо ву зда роўя, да ро гі, 
бя рэ гро шы ў крэ дыт у бан ках.

Гэ та як з ад пуск ны мі: ча сам ча-
ла век іх бяз дум на тра ціць у пер шыя 

два тыд ні ад па чын ку, а по тым ду мае, 
як да цяг нуць да аван су. Хут ка да во-
дзіц ца па зы чаць у су се да, сва я ка. 
Вось пры клад на так уз ні кае дэ фі-
цыт бюд жэ ту. Да рэ чы, пакт аб ста-
біль нас ці пры ўступ лен ні ў еў ра зо ну 
кля лі ся вы кон ваць усе яе чле ны, але 
по тым не ка то рыя па ча лі гра шыць, 
пад праў ляць ста тыс ты ку, штуч на за-
вы шаць сваю пла це жаз доль насць, і 
тым са мым ста віць пад па гро зу ста-
біль насць еў ра, асно вы еў ра пей скай 
ін тэ гра цыі. Еў ра зо ну бу дзе лі ха ма-
ніць, па куль усе яе ўдзель ні кі не пач-
нуць ад ноль ка ва ўваж лі ва ста віц ца 
да вы ка нан ня сва іх гра шо ва-крэ дыт-
ных аба вяз каў.

А сён ня з-за кры зі су ўжо амаль 
кож ная кра і на зо ны еў ра ў той ці 
ін шай сту пе ні па ру шае ме жы дэ фі-
цы ту бюд жэ ту. Ад нак буй ныя і раз-
ві тыя эка но мі кі зо ны еў ра ро бяць 
усё маг чы мае, каб не да пус ціць 
рост бюд жэт на га дэ фі цы ту і ўжо 
тым больш не ха ва юць ін фар ма-
цыю пра пе ра вы шэн не ўста ля ва-
най пак там трох пра цэ най план кі. 
Аб са лют на ін шая сі ту а цыя скла ла-
ся ў Грэ цыі, дзе пе ра вы шэн не да-
пу шчаль на га па каз чы ка дэ фі цы ту 
ста ла нор май, а не вы клю чэн нем.

— Склад ва ец ца ўра жан не, 
што на спя вае кан флікт па між 
Гер ма ні яй і шэ ра гам кра ін ЕС. Ці 
так гэ та?

— Та кі кан флікт іс нуе не пер-
шае дзе ся ці год дзе. Прос та мы пра 
гэ та ра ней ма ла ве да лі. Уво гу ле ў 
ЕС спра ча юц ца і кан флік ту юць па 
роз ных пры чы нах: сель ска гас па дар-
чых, фі нан са вых, як ця пер, там час 
ад ча су раз горт ва юц ца «ганд лё выя» 
вой ны. Гер ма нія, як са мая раз ві тая і 
ба га тая еў ра пей ская кра і на, ро біць і 
са мы вя лі кі ўнё сак у бюд жэт ЕС. Ска-
жу больш: Гер ма нія цяг не на са бе 
ўсю эка но мі ку ЕС. Та му яна ўваж лі-
ва со чыць за ра зум ным і ашчад ным 
раз мер ка ван нем бюд жэт ных срод-
каў, хва ра ві та рэ агуе на па ру шэн ні 
фі нан са вай дыс цып лі ны асоб ны мі 
са юз ні ка мі. А сён ня з-за без ад каз-
ных па во дзі наў Грэ цыі нем цы, хут чэй 
за ўсё, бу дуць вы му ша ныя дзе ля вы-
ра та ван ня еў ра вы дат ка ваць гро шы 
з бюд жэ ту Гер ма ніі на вы цяг ван не 
лег ка дум ных на шчад каў ста ра жыт-

най Эла ды з 
фі нан са вай 
ямы. Ужо 
пад лі ча на, 
што кож ны 
не мец па ві нен бу дзе на гэ та «ад-
шпі ліць» у ся рэд нім ты ся чу еў ра, каб 
на быць даў гі Грэ цыі. Су ма вя лі кая 
на ват для ба га тай ФРГ.

— Лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі 
Ро берт Ман дэл, яко га ча сам на-
зы ва юць «баць кам» адзі най еў-
ра пей скай ва лю ты, лі чыць, што 
ЕС рэ аль на па гра жае не Грэ цыя, 
а Іта лія. Яна, маў ляў, так са ма мае 
ве лі зар ныя даў гі.

— Сут насць у тым, што лі чыць 
праб ле май. Згод на з пак там аб 
ста біль нас ці, дзярж доўг не па віне н 
быць вы шэй шым за 60 пра цэн таў. 
Што та кое дзярж доўг? На прык лад, 
ка лі га да вы аб' ём ва ла во га ўнут-
ра на га пра дук ту (ВУП) у Бе ла ру сі 
скла дае 45 млрд до ла раў ЗША, то, 
па стан дар тах Еў ра са ю за, да пу-
шчаль ная план ка дзярж доў гу для 
нас бу дзе ў ме жах 27 млрд. У ЗША 
дзярж доўг уво гу ле аст ра на міч ны, і 
ні чо га, жы вуць са бе. Не ха пае до-
ла раў, мо гуць тро хі на дру ка ваць.

— Еў ра зо ну лі ха ма ніць. А як 
на гэ тым фо не ад чу вае ся бе зо-
на до ла ра?

— До ла ра вая зо на ку ды больш 
ста лая, яна іс нуе з 1850 го да, і ле-
таш ні фі нан са вы кры зіс, вя до ма, 
моц на па шку ма таў яе, але не па-
ру шыў. У еў ра зо не не каль кі ін шая 
сі ту а цыя і зу сім ня доў гая гіс то рыя 
іс на ван ня, ня пэў ны сён няш ні дзень. 
Грэ цыю мо гуць на ват вы клю чыць з 
зо ны еў ра, што ака жа не га тыў ны 
ўплыў на адзі ную еў ра пей скую ва-
лю ту, яе курс мо жа зва ліц ца ні жэй 
за до лар. У вы ні ку яго зо на ста не 
больш моц най і ўплы во вай. А гэ та 
і Ла цін ская Аме ры ка, і Ка ры бы, і 
Цэнт раль ная Аме ры ка, і част ко ва 
Аф ры ка, дзе до лар шы ро ка вы ка-
рыс тоў ва ец ца. Яго па ва жа юць і ў 
Аў стра ліі, і ў Кі таі, які свае ва лют-
ныя рэ зер вы тры мае пе ра важ на ў 
до ла рах ЗША. Не дзіў на, бо до лар 
вы кон вае функ цыю су свет най ва-
лю ты. А еў ра ўсё ж рэ гі я наль ная 
ва лю та. І гэ та вар та не за бы ваць.

Гу та рыў Ле а нід ЛАХ МА НЕН КА.

ЕЎ РА ЗО НУ ЛІ ХА МА НІЦЬ. ЕЎ РА ЗО НУ ЛІ ХА МА НІЦЬ. 
ЧА СО ВА ЦІ НА ДОЎ ГА?ЧА СО ВА ЦІ НА ДОЎ ГА?

Ма тэ ры яль ная 
да па мо га бу дзе 
ака за на і ма ці, 

і пры ём ным дзе цям
З Ма гі лёў ска га ра ё на з на ба ле лым звяр ну ла ся жы хар ка ад ной з вё-

сак. Яны з му жам — пен сі я не ры. Ка лісь ці да стат ко ва даў но ўсы на ві лі 
два іх дзя цей, на якіх да гэ туль атрым лі ва юць дзяр жаў ную да па мо гу. 
Вось на конт па ме раў апош няй і на ра ка ла жан чы на. А ўво гу ле, зра зу-
ме ла, га вор ка вя ла ся ад нос на ма тэ ры яль ных праб ле маў сям'і.

— На два іх з му жам мы ця пер атрым лі ва ем міль ён пяць дзя сят ты сяч 
руб лёў пен сіі. Па мер да па мо гі на дзя цей ле тась скла даў 576 ты сяч у ме сяц 
на два іх. З гэ та га го да да па мо га па вя лі чы ла ся лі та раль на на дзве ты ся чы 
руб лёў у ме сяц на кож на га, зна чыць, дзяр жа ва да ба ві ла ім у су ме ча ты ры 
ты ся чы. Яны ву чац ца ў ка ле джы, ез дзяць кож ны дзень да до му, а гэ та ж 
гро шы. Абод ва хво рыя на бран хі яль ную астму, зна чыць, па трэб ныя ле кі. 
Як мож на пра жыць на та кія гро шы? — га ва ры ла нам за яў ні ца.

Ды рэк тар дзяр жаў най уста но вы аду ка цыі «Са цы яль на-пе да га гіч-
ны цэнтр Ма гі лёў ска га ра ё на» На тал ля ГУР КО ВА па цвер дзі ла, што, 
са праў ды, са сту дзе ня гэ та га го да па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь па мер што ме сяч най да па мо гі быў па вя лі ча ны да 580 ты сяч 
руб лёў на два іх. На атры ман не што ме сяч най ад рас най да па мо гі сям'я 
раз ліч ваць не мо жа, па коль кі яна да ец ца, ка лі да ход у ме сяц на ад на го 
чле на сям'і не пе ра вы шае на сён ня 255 220 руб лёў. А на ват кры ху больш 
баць кі атрым лі ва юць пен сіі. Бы ло б вый сцем атры маць хоць бы ад на ра-
зо вую да па мо гу, для на лі чэн ня якой да ход на чле на сям'і не па ві нен быць 
боль шым за 382 830 руб лёў. Ад нак праб ле ма ў тым, што дзе ці па апе цы 
пры вы лі чэн нях гэ та га гра шо ва га мі ні му му не ўліч ва юц ца...

На тал ля Вік та раў на апе ра тыў на звя за ла ся з кі раў ніц твам ка ле джа, 
дзе ву чац ца дзе ці. Вы свет лі ла ся, што тыя там бяс плат на атрым лі ва юць 
раз на дзень га ра чае хар ча ван не.

— Са цы яль ны ра бот нік на ву чаль най уста но вы праз май стра пра фе-
сій на га на ву чан ня пе рад ала дзе цям, каб тыя на пі са лі за явы на ака зан не 
ім ад на ра зо вай ма тэ ры яль най да па мо гі з бо ку ка ле джа. Гэ та пы тан не 
бу дзе ў іх на кант ро лі. Абя ца лі вы пла ціць ад ну-дзве ба за выя ве лі чы ні 
кож на му, — рас па вя ла нам На тал ля Гур ко ва. — Акра мя та го, ка лі ка-
ледж атры мае гу ма ні тар ную да па мо гу, на ву чэн цам аба вяз ко ва неш та 
з яе вы дзе ляць. Вось толь кі шка да, як па тлу ма чы лі мне ў на ву чаль най 
уста но ве, што апош нім ча сам «гу ма ні тар кі» там не ба чы лі.

У гэ ты ж дзень з на шай чы тач кай аса біс та звя за ла ся на мес нік на-
чаль ні ка ўпраў лен ня па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не 
Ма гі лёў ска га рай вы кан ка ма На тал ля ШАМ ШУ РА.

— Жан чы не пра па на ва на на пі саць за яву на атры ман не ад на ра зо вай 
ма тэ ры яль най да па мо гі з фон ду са цы яль най аба ро ны (мак сі маль ны 
па мер якой мо жа скла даць 250 ты сяч руб лёў) — як не пра цу ю чай пен сі-
я нер цы, — па ве да мі ла На тал ля Яў ге наў на. — Акра мя та го, яна не ад-
мо ві ла ся пры няць гу ма ні тар ную да па мо гу. Праў да, па куль яна яшчэ не 
па сту па ла да нас, маг чы ма, гэ та бу дзе ў на ступ ным ме ся цы. У лю бым 
вы пад ку ва ша за яў ні ца атры мае яе ад на з пер шых.

Ад рэ дак цыі. Для ўсіх ра бот ні каў ор га наў са цы яль най аба ро ны ха-
рак тэр най ры сай з'яў ля ец ца не толь кі пра фе сі я на лізм, але і звы чай ная 
ча ла ве чая спа гад лі васць. У гэ тым вы пад ку му сім ад зна чыць вы ключ ную 
апе ра тыў насць і доб ра зыч лі васць На тал лі Вік та раў ны і На тал лі Яў ге наў-
ны ў вы ра шэн ні праб ле мы на шай за яў ні цы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ква тэр нае пы тан неКва тэр нае пы тан не

У склад ма ё мас ці ўклю ча ец ца...
Сё ле та па ды хо дзіць на ша чар га на бу даў ніц тва ква тэ ры ў ЖБК. 

Вя до ма, што пры ўклю чэн ні сям'і ў спі сы на льгот нае крэ ды та ван не 
ўліч ва ец ца су куп ны да ход ся мей ні каў і іх ма ё мас нае ста но ві шча. А 
як яно вы зна ча ец ца?

В. МА ЦЕ ЕЎ, г. Мінск.
Дзей ным за ка на даў ствам вы зна ча на, што пры ад ня сен ні гра ма дзян да 

ка тэ го рыі тых, хто мае пра ва на атры ман не льгот ных крэ ды таў, суб сі дый 
і ін шых фор маў дзяр жаў най пад трым кі (і ад па вед на — на ўклю чэн не ў 
спі сы на льгот нае крэ ды та ван не) акра мя су куп на га да хо ду ў сям'і па він на 
ўліч вац ца і ма ё мас нае ста но ві шча гэ тай сям'і. У пры ват нас ці, на атры ман-
не льгот на га крэ ды ту мо гуць прэ тэн да ваць гра ма дзя не, якія ва ло да юць 
за яў ле най ма ё мас цю, агуль ны кошт якой не пе ра вы шае двух ра зо ва га 
гра ніч на га па ме ру льгот на га крэ ды ту для гэ тай сям'і.

Для ад ня сен ня гра ма дзя ні на да ка тэ го рыі ма ла за бяс пе ча ных ім па да-
юц ца звест кі пра су куп ны да ход і ма ё мас нае ста но ві шча сям'і ў ор ган, у 
якім ён зна хо дзіц ца на ўлі ку асо баў з па трэ бай у па ляп шэн ні жыл лё вых 
умоў па адзі най фор ме, што за цвер джа на ва ўста ноў ле ным за ка на даў-
ствам па рад ку.

У склад ма ё мас ці сям'і, якая ўліч ва ец ца, уклю ча юц ца пры на леж ныя 
на пра ве ўлас нас ці:

жы лыя да мы з на двор ны мі па бу до ва мі, да чы і са до выя до мі кі, га ра жы, 
гас па дар чыя і склад скія па мяш кан ні, ін шыя збу да ван ні і не за вер ша ныя 
бу даў ніц твам аб' ек ты, ква тэ ры, у тым лі ку тыя, што зна хо дзяц ца ў ін шых 
на се ле ных пунк тах, а так са ма іх част кі (до лі);

транс парт ныя срод кі (акра мя ма пе даў, ве ла сі пе даў і гу жа во га транс-
пар ту), кошт кож на га з якіх пе ра вы шае 35-ра зо вы па мер за цвер джа на га 
ся рэд не ду ша во га мі ні маль на га спа жы вец ка га бюд жэ ту сям'і з 4 ча ла век, 
які дзей ні чае на да ту па да чы да ку мен таў для ўклю чэн ня ў спі сы на атры-
ман не льгот на га крэ ды ту і (або) на да ту па да чы да ку мен таў на атры ман-
не суб сі дыі, за вы клю чэн нем спец транс пар ту, на бы та га ў ад па вед нас ці 
з за клю чэн нем ме ды ка-рэ абі лі та цый най экс перт най ка мі сіі праз ор га ны 
са цы яль най аба ро ны бяс плат на або на льгот ных умо вах.

Вік тар СА ВІЦ КІ.

У ЕС спра ча юц ца і кан флік ту юць 
па роз ных пры чы нах: сель ска -
гас па дар чых, ганд лё вых, 
фі нан са вых, як ця пер.

В публикации годового баланса Общества 
за 2009 год ОАО «Минсклифт» 

(в газете «Звязда» № 58-59 от 30.03.2010) в пунктах 3, 4 читать:

3. Начислено на 
выплату дивидендов

млн руб. 21 -

4. Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию (включая налоги)

руб. 55,9847 -

ОАО «ДСТ № 2, г. ГОМЕЛЬ» извещает акционеров, 
что срок выплаты дивидендов за 2009 год, 

установленный собранием акционеров, 30 апреля 2010 г.
УНП 400022426

СТА ЛІ ЦА ПЕ РА ХО ДЗІЦЬ 
НА ЭКА НОМ НЫ РЭ ЖЫМ 
У Мін ску за вяр шыў ся пе ра вод ад мі-
ніст ра цый ных і гра мад скіх бу дын каў 
у рэ жым пра цеп лі ван ня. Гэ та зна-
чыць, што тэм пе ра ту ра ў іх па він на 
быць ноч чу і ў вы хад ныя дні не больш 
за +12, а ў ра бо чы час ацяп лен не 
ўклю ча ец ца ў кам форт ным рэ жы-
ме. Пра гэ та па ве да міў на на ра дзе 
ў гар вы кан ка ме на чаль нік Мінск ага 
га рад ско га ўпраў лен ня па на гля дзе 
за ра цы я наль ным вы ка ры стан нем 
па ліў на-энер ге тыч ных рэ сур саў Ігар 
Тур. Мес цы агуль на га ка ры стан ня ў 
жы лых да мах зу сім ад клю ча юц ца ад 
цеп ла за бес пя чэн ня.

Свят ла на ФРА ЛЯН КО ВА, 
«Мінск—На ві ны».

Дзяр жаў та інс пек цыя 
ін фар муе!

1 кра са ві ка, у су вя зі з пра-
вя дзен нем ме ра пры ем стваў, з 
10.00 да 14.00 бу дзе за ба ро не ны 
рух усіх ві даў транс пар ту на 
ўчаст ку аў та да ро гі М-1/Е-30 
Брэст (Каз ло ві чы) — Мінск — 
мя жа Ра сій скай Фе дэ ра цыі з 
км 332 (раз вяз ка з аў та да ро гай 
Р-1 Мінск — Дзяр жынск) па 
км 347 (раз вяз ка з аў та да ро гай 
Р-23 Мінск — Мі ка шэ ві чы).

У су вя зі з гэ тым бу дзе за ба-
ро не ны з'езд з аў та да ро гі Р-1 на 
аў та да ро гу М-1 у  кі рун ку мя жы 
РФ, з аў та ма біль най да ро гі Р-23 
у  кі рун ку Брэс та, а так са ма рух 
у  кі рун ку Брэс та ад раз вяз кі з 
аў та да ро гай Р-23.

Аб' ехаць за кры ты ўчас так 
мож на бу дзе па аў та да ро гах 
Р-1 Мінск — Дзяр жынск, М-9 
Каль ца вая да ро га ва кол Мін ска, 
Р-23 Мінск — Мі ка шэ ві чы і Р-65 
За слаўль — Дзяр жынск — Во-
зе ра.

— Пе рад па чат кам аб' ез даў 
за кры та га для ру ху ўчаст ка бу-
дуць уста ноў ле ны ад па вед ныя 
да рож ныя зна кі, якія ўка жуць 
марш ру ты аб' ез ду, — па ве да міў 
стар шы ін спек тар па асаб лі-
вых да ру чэн нях ад дзе ла ар га-
ні за цыі да рож на га ру ху УДАІ 
МУС Бе ла ру сі Анд рэй ІВА-
НОЎ. — На акрэс ле ных участ-
ках да ро гі рэ гу ля ваць рух бу дуць 
су пра цоў ні кі ДАІ. Про сім пра ба-
чэн не за ча со выя ня зруч нас ці.

На дзея ДРЫ ЛА.

СУСТРЭЧА ГАСПАДЫНЬСУСТРЭЧА ГАСПАДЫНЬ

Аўтакрама ў вёсцы Касцяшы Аўтакрама ў вёсцы Касцяшы 
Уздзенскага раёна.Уздзенскага раёна. Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

АКТИВ Код строки На начало 
года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
  первоначальная стоимость
  амортизация
  остаточная стоимость

101
102
110

390
102
288

1 570
195

1 375
Нематериальные активы
  первоначальная стоимость
  амортизация
  остаточная стоимость

111 
112
120

-
-
-

10
1
9

Доходные вложения в материальные ценности
  первоначальная стоимость
  амортизация
  остаточная стоимость

121
122
130

11 624
-

11 624

1 192
-

1 192
Вложения во внеоборотные активы 140 37 716 113 497
  В том числе: незавершенное строительство 141 64 789
Прочие внеоборотные активы 150 - -
ИТОГО по разделу I 190 49 628 116 073
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы и затраты 210 6 068 28 288
  В том числе: 
  сырье, материалы и другие аналогичные активы 211 101 67
  животные на выращивании и откорме 212 - -
  затраты в незавершенном производстве 
  и полуфабрикаты 213 - -
  расходы на реализацию 214 - -
  готовая продукция и товары для реализации 215 - -
  товары отгруженные 216 3 279 7 613
  выполненные этапы по незавершенным работам 217 - -
  расходы будущих периодов 218 2 688 20 608
  прочие запасы и затраты 219 - -
Налоги по приобретенным товарам, работам, услугам 220 14 559 29 183
Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются более, 
чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230 82 547 201 118

  В том числе: покупателей и заказчиков 231 82 547 201 118
  прочая дебиторская задолженность 232 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 41 626 26 560
  В том числе: покупателей и заказчиков 241 5 928 9 646
  поставщиков и подрядчиков 242 35 586 16 814
  по налогам и сборам 243 34 55
  по расчетам с персоналом 244 9 41
  разных дебиторов 245 69 43
  прочая дебиторская задолженность 249 - -
Расчеты с учредителями 250 - -
  В том числе: по вкладам в уставный фонд 251 - -
  прочие 252 - -
Денежные средства 260 2 938 1 290
  В том числе: денежные средства на депозитных счетах 261 1 400 662
Финансовые вложения 270 56 401 23
Прочие оборотные активы 280 - -
ИТОГО по подразделу II 290 204 139 286 501
БАЛАНС (190+290) 300 253 767 402 574

ПАССИВ Код строки На начало 
года

На конец
отчетного
периода

1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный фонд 410 600 1 500
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров 
(учредителей) 411 - -

Резервный фонд 420 1 7
  В том числе: Резервные фонды, образованные 
  в соответствии с законодательством 421 1 7
  резервы, созданные в соответствии 
  с учредительными документами 422 - -
Добавочный фонд 430 - 48
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 440 - -
Нераспределенная (неиспользованная) прибыль 
(непокрытый убыток) 450 1 107 2 314
Целевое финансирование 460 - -
Доходы будущих периодов 470 88 475 63 774
ИТОГО по разделу III 490 90 183 67 643
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 127 748 263 524
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -
ИТОГО по разделу IV 590 127 748 263 524
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 255 1 259
Кредиторская задолженность 620 34 981 70 148
  В том числе: перед поставщиками и подрядчиками 621 5 837 4 353
  перед покупателями и заказчиками 622 24 624 43 484
  по расчету с персоналом по оплате труда 623 - -
  по прочим расчетам с персоналом  624 - -
  по налогам и сборам 625 162 46
  по социальному страхованию и обеспечению 626 - -
  по лизинговым платежам 627 158 77
  перед прочими кредиторами 628 4 200 22 188
Задолженность перед участниками (учредителями) 630 600 -
  В том числе: по выплате доходов, дивидендов 631 - -
  прочая задолженность 632 600 -
Резервы предстоящих расходов 640 - -
Прочие краткосрочные обязательства 650 - -
ИТОГО по разделу  V 690 35 836 71 407
БАЛАНС (490+590+690)                                      700 253 767 402 574
Из строки 620:
  долгосрочная кредиторская задолженность 701 158 77
  краткосрочная кредиторская задолженность 702 34 823 70 071

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 01 января 2010 г. млн руб.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г.

Наименование показателей Код строки За отчетный 
период

За аналогич-
ный период 
прошлого 

года
  1 2 3 4

I. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выручка от реализации товаров, 
продукции, работ, услуг

010 73 466 41 948

Налоги и сборы, включаемые в выручку 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг 011 11 270 6 438

Выручка от реализации товаров, продукции, работ, 
услуг (за вычетом налогов и сборов, 
включаемых в выручку) (010-011)

020 62 196 35 510

Справочно: 
из строки 010 сумма государственной поддержки 
(субсидий) на покрытие разницы в ценах и тарифах

021 - -

Себестоимость реализованных товаров, продукции, 
работ, услуг 030 53 659 32 758

Валовая прибыль (020-021-030) 040 8 537 2 752
Управленческие расходы 050 1 824 1 198
Расходы на реализацию 060 - -
Прибыль (убыток) 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг 
(020-030-050-060)

070 6 713 1 554

II. ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Операционные доходы 080 120 747 11 516

Налоги и сборы, 
включаемые в операционные доходы 081 36 374

Операционные доходы 
(за вычетом налогов и сборов, 
включаемых в операционные доходы) (080-081)

090 120 711 11 142

В том числе: проценты к получению 091 88 55
доходы от участия в создании (учредительстве) 
других организаций 092 - -

доходы от операций с активами 093 40 1 987
прочие операционные доходы 099 120 583 9 100
Операционные расходы 100 120 658 10 942
В том числе: проценты к уплате 101 - -
расходы от операций с активами 102 40 1769
прочие операционные расходы 103 120 618 9 173
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
от операционных доходов и расходов 
(090-100)

120 53 200

III. ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
Внереализационные доходы 130 19 137 8 108

Налоги и сборы, 
включаемые во внереализационные доходы 131 21 1

Внереализационные доходы (за вычетом налогов и 
сборов, включаемых во внереализационные доходы)
(130-131)

140 19 116 8 107

Внереализационные расходы 150 23 765 8 008
Прибыль (убыток) 
от внереализационных доходов и расходов 
(140-150)

160 -4 649 99

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) (070±120±160) 200 2 117 1 853
Расходы, не учитываемые при налогообложении 210 435 254
Доходы, не учитываемые при налогообложении 220 - -
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) до налогообложения 
(±200+210-220) 240 2 552 2 107

Налог на прибыль 250 599 498
Прочие налоги, сборы из прибыли 260 107 79
Прочие расходы и платежи из прибыли 270 2 169
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 
(200-250-260-270) 300 1 409 1 107

Справочно (из строки 300):
сумма предоставленной льготы 
по налогу на прибыль

310 - -

Прибыль (убыток) на акцию 320 - -
Количество прибыльных организаций
сумма прибыли 330 1

1 409
1

1 107
Количество убыточных организаций
сумма убытка 340 0

0
0
0

Дополнительная информация:
Количество акционеров, всего – 8, в том числе юридических лиц – 8.
Информация о дивидендах и акциях, задолженности (только в составе годового отчета):

Наименование показателя Единица 
измерения

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

прошлого года
Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде млн рублей 211,35 166,05

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию 
(включая налоги) рублей 140 900 276 750

Обеспеченность акции имуществом Общества тыс. рублей 2 579,33 2 846,70
Количество простых акций, 
находящихся на балансе Общества штук 0 0

Просроченная дебиторская задолженность млн рублей 2 253 0
Просроченная кредиторская задолженность млн рублей 3 0
Среднесписочная численность работающих (человек) – 21.
Основные виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки 
от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета) – фи-
нансовая аренда (лизинг).
Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой 
баланс за отчетный год – 30.03.2010.
По итогам аудита, проведенного аудиторской организацией – СООО «Правильная ком-
пания» (лицензия на право осуществления аудиторской деятельности № 02200/0416446 
выдана 24.04.2006 сроком действия до 23.04.2011) представленная бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность ОАО «Агролизинг» сформированная в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Беларусь по бухгалтерскому учету и отчетности, достоверно 
во всех существенных аспектах отражает финансовое положение ОАО «Агролизинг» на 
01.01.2010 и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год, при этом 
совершенные ОАО «Агролизинг» финансовые (хозяйственные) операции соответствуют 
законодательству.

Показатель За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года

наименование код доход расход доход расход
1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

350  96  1  8  95 

Прибыль (убыток) прошлых лет 360  -  -  -  - 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств

370  -  -  -  - 

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 380  18 994  23 381  8 099  7 758 

Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек 
срок исковой давности

390  -  -  -  - 

Прочие доходы и расходы 400  26  383  -  155 
ИТОГО 500  19 116  23 765  8 107  8 008 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АГРОЛИЗИНГ»

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2010
Учетный номер плательщика – 190738158
Вид деятельности – Финансовый лизинг
Организационно-правовая форма – Открытое акционерное общество
Орган управления – Юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Адрес – Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, дом 24, офис 907
Сведения о государственной регистрации – зарегистрировано решением Минского го-
родского исполнительного комитета от 20.07.2006 № 1423 в ЕГР юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей за № 190738158

млн руб.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ

Активы и обязательства, учитываемые за балансом Код строки На начало 
года

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4
Арендованные (в том числе полученные 
в пользование, лизинг) основные средства 001 - -

Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение 002 - -

Материалы, принятые в переработку 003 - -
Товары, принятые на комиссию 004 - -
Оборудование, принятое для монтажа 005 - -
Бланки строгой отчетности 006 - 1
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособ-
ных дебиторов 007 - -

Обеспечения обязательств и платежей полученные 008 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 009 - -
Амортизационный фонд воспроизводства основных средств 010 - - 164
Основные средства, сданные в аренду (лизинг) 011 84 279 173 544
Нематериальные активы, полученные в пользование 012 - -
Амортизационный фонд воспроизводства 
нематериальных активов 013 - 1

Потеря стоимости основных средств 014 -   -   


