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Усмеш лі вая, мі ні я цюр ная і не ве ра-
год на вет лі вая На тал ля ў спор це ўжо 32 
га ды, свой пер шы ска чок з па ра шу там 
здзейс ні ла ў 14 гадоў і пас ля гэ та га ўжо 
не ўяў ля ла, што мо жа зай мац ца чымсь ці 
ін шым. Сён ня на яе ра хун ку больш за 10 
ты сяч скач коў і ме да лі роз ных вар тас цяў 
са мых прэ стыж ных су свет ных тур ні раў. 
Акра мя гэ та га, На тал ля доб рая жон ка 
і ма ці.

Маг ло быць лепш
Сё лет ні чэм пі я нат све ту пра хо дзіў у 

ЗША, там на шы спарт сме ны яшчэ не 
вы сту па лі, гэ ты факт да да ваў ка ман дзе 
хва ля ван ня. Спа бор ніц твы доў жы лі ся 
два тыд ні, а вось на аклі ма ты за цыю ў 
спарт сме наў бы ло толь кі па ру дзён.

— Пас ля пры ез ду агле дзе лі пля цоў ку, 
умо вы, да ве да лі ся пра на двор'е і на строі-
лі ся на пра цу. Га лоў най пе ра шко дай для 
нас на гэ тым чэм пі я на це бы ла роз ні ца ў 
ча са вых па ясах. Ка лі лю дзі там хо чуць 
пра ца ваць, то мы хо чам спаць, — рас-
казвае На тал ля.

Ка пі тан жа но чай збор най ад зна чае, 
што кож ны год пе рад ка ман дай ста яць 
сур' ёз ныя за да чы, та му што бе ла ру сы 
ўжо звык лыя лі да ры най буй ней шых 
тур ні раў. Вы ступ лен не ка ман ды ў ЗША 
маг ло быць і леп шым, бо да гэ та га на 
чэм пі я на це Еў ро пы і на чэм пі я на це све ту 
ся род ва ен ных на ша жа но чая збор ная 
бы ла пер шай. Што ты чыц ца аса біс та На-
тал лі Ні кі цюк, то ў дыс цып лі не «дак лад-
насць пры зям лен ня», у якой яна ста ла 
най леп шай у ЗША, ра ней у яе не бы ло 
за ла тых уз на га род.

— Гэ та мая лю бі мая ка тэ го рыя ў 
кла січ ным па ра шу тыз ме. Мы ска чам з 
вы шы ні ты ся ча мет раў і пры зям ля ем ся 
на мат дыя мет рам 5 мет раў, унут ры яго 
зна хо дзіц ца дат чык (16 см), а па ся род 
на ма ля ва ны кру жо чак (2 см) — вось у 
яго і не аб ход на па тра піць. Для гэ та га ў 
нас ёсць спе цы яль ны абу так з за вост-
ра най пят кай.

На най буй ней шых спа бор ніц твах звы-
чай на прад стаў ле на яшчэ ку паль ная і 
гру па вая акра ба ты ка. Ра зам са спарт-
сме на мі ска ча ві дэа апе ра тар, які так са ма 
член ка ман ды. На зям лі зня ты ма тэ ры ял 
пе рад аец ца суд дзям, і яны вы зна ча юць 
пе ра мож цу.

Ся род лі да раў у жа но чым па ра шут-
ным спор це сён ня Ра сія, Кі тай і на ша кра-
і на. У муж чын — Ра сія, Бе ла русь, Кі тай, 
Чэ хія, Гер ма нія і Фран цыя.

Па спра ба ваць не ба 
на смак

Звы чай на ў гэ ты спорт пры хо дзяць 
у 15—18 га доў, але На тал ля вы ра шы ла 
звя заць сваё жыц цё з па лё там яшчэ ра-
ней — у 14.

— Мой баць ка лё таў на са ма лё тах, 
і ў яго бы ла ма ра, каб хтось ці з дзя цей 
пра цяг нуў гэ тую спра ву, а по тым у наш 
час усе ж ма ры лі быць лёт чы ка мі або 
кас ма на ўта мі, гэ та так са ма ады гра ла 
ро лю. Ха це ла ся па спра ба ваць не ба на 
смак. Ча ты ры ме ся цы мы рых та ва лі ся 
ў аэ ра клу бе: тэ а рэ тыч ныя, прак тыч ныя, 
на зем ныя за ня ткі. Ву чы лі там нас доб-
ра і вель мі стро га. У мя не атрым лі вац ца 
ста ла ад ра зу, я і не ду ма ла, што ма гу 
зай мац ца чымсь ці ін шым, зда ва ла ся, 
што гэ та на ўсё жыц цё. У прын цы пе так 
яно і вый шла.

Пер шы ска чок па мя та юць аб са лют на 
ўсе па ра шу тыс ты, На тал ля ў гэ тым сэн се 
не вы клю чэн не.

— Страх быў, як і ва ўсіх пе рад чымсь-
ці ня зве да ным. Ка лі прый шоў мо мант, 
каб зра біць адзі ны крок за борт, но гі 
пад ка сі лі ся і ака за ла ся, што да дзвя рэй 
па ды сці цяж ка. Ін струк тар гэ та ба чыў, 
та му прос та ўзяў і да па мог мне па кі нуць 
ля таль ны апа рат. Ні я кіх ду мак пра ля цець 
за гэ ты час не па спе ла, я за плю шчы ла 
во чы і ад кры ла іх, ка лі бы ла ўжо пад па-
ра шу там. Ля це ла, гля дзе ла па ба ках, 
усё бы ло вель мі ці ка ва. Пер шае ад чу-
ван не бы ло та кое: аааа, я птуш ка, я ля чу, 
праў да, не ўверх, а ўніз. Гэ та ад чу ван не 
не маг чы ма пе ра даць. А по тым я прос та 
бух ну ла ся аб зям лю. Да пры зям лен ня 
так са ма трэ ба рых та вац ца. Мы ву чы лі-
ся су стра каць зям лю, але ка лі ты ля ціш 
пер шы раз, то не мо жаш аца ніць ад лег-
ласць. Я не маг ла зра зу мець, ка лі гэ тая 
зям ля ўжо на блі зіц ца да мя не, і ўсё ча-
ка ла, ча ка ла. Ка лі апы ну ла ся на зям лі, 
зра зу ме ла — ну вось, усё скон чы ла ся. 
Бы ло та кое рас ча ра ван не, што ўсё так 
хут ка ад бы ло ся.

У аб ло ках 
ад сві тан ку да за ха ду

Па ра шу тыс ты ска чуць у лю бы час го-
да, на ват узім ку. Іх пра цы мо жа пе ра шко-
дзіць толь кі ніз кая воб лач насць, моц ны 
ве цер, снег, дождж, град і на валь ні ца.

— Бы вае, што пад час па лё ту рэз ка 
змя ня ец ца на двор'е і трап ля еш у моц ны 
па рыў вет ру, та ды пры зям ля еш ся не дзе 
ў па лях. Але гэ та зда ра ец ца рэд ка, за 
на двор' ем мы со чым піль на, та му што ад 
яго за ле жыць на ша бяс пе ка.

На збо рах пе рад ад каз ны мі стар та мі 
за дзень спарт смен ро біць да 12 скач коў. 
Спа бор ніц твы пра хо дзяць ад ус хо ду да 
світанку, та му па ра шу тыс там важ на ска-
каць як ма га больш, каб быць га то вымі 
да лю бых умоў.

— Вя до ма, сён ня ў нас ёсць праб ле мы 
з арганізацыяй скачкоў, та му вель мі скла-
да на ўтры мац ца ў лі да рах па ра шут на га 
спор ту. Ро бім гэ та толь кі за кошт аса біс-
тых якас цяў кож на га асоб на га спарт сме-

на. На шы пар шу тыс ты, 
мож на ска заць, прос та 
ге роі, яны ма юць знач на 
менш маг чы мас цяў у трэ-
ні ро вач ным пра цэ се, чым 
спарт сме ны з ін шых кра ін, 
а зма га юц ца на роў ных.

Пра грэс не ста іць на 
мес цы, па ра шу ты па ста ян-
на ўдас ка наль ва юц ца, але, 
як і ва ўся кім ві дзе спор ту, 
ні хто тут не за стра ха ва ны 
ад траў маў.

— Са мае не бяс печ-
нае — пры зям лен не на 
хут кас ных па ра шу тах. 
Трэ ба быць заў сё ды вель-
мі скан цэнт ра ва ным, та му 
што лю бое ад цяг нен не 
мо жа скон чыц ца траў май, 
па чы на ю чы ад вы ві ху, за-
кан чва ю чы са мы мі сум ны-
мі наступствамі.

Па лёт па ра шу тыс-
та доў жыц ца пры клад на 
20—30 се кунд, хут касць 
скла дае 210—230 мет раў 
у се кун ду. Ня гле дзя чы на 
тое, што з вы шы нёй звя за-
на ўсё яе жыц цё, На тал ля 
пры зна ец ца, што, як і ўсім 
лю дзям, ёй улас ці вы страх, 
на прык лад, пе рад па лё там 
на звы чай ным па са жыр-
скім са ма лё це.

«Дзя цей я вы га да ва ла 
на аэ ра дро ме»

Як пра ві ла, пра фе сій ныя па ра шу тыс-
ты слу жаць у ар міі ці зай ма юц ца ама тар-
скім спор там. На тал ля слу жыць, а дак-
лад ней пра цуе ў Спар тыў ным ка мі тэ це 
Уз бро е ных Сіл.

— Мая пра ца — гэ та трэ ні ра вац ца і 
пры во зіць ме да лі са спа бор ніц тваў. А што 
ты чыц ца су мя шчэн ня спор ту з сям' ёй, то, 
вя до ма, ёсць не ка то рыя скла да нас ці, у 
асноў ным звя за ныя з ма лень кі мі дзець-
мі. Але я сва іх, на прык лад, вы га да ва ла на 
аэ ра дро ме, і мно гія так ро бяць. Дзі ця ці све-
жае па вет ра ка рыс на, да та го ж яно заў сё-
ды по бач з ма май. Я лі чу, што і ад наў лен не 
пас ля ро даў у нас пра хо дзіць знач на ляг чэй 
і хут чэй. Ёсць па ста ян ны сты мул, фі зіч ная 
на груз ка, све жае па вет ра із ноў жа.

Муж На тал лі з па ра шу там ні ко лі не 
ска каў, а вось сын вы ра шыў пра цяг нуць 
спра ву, па ча та ую яшчэ дзе дам.

— Ан тон так са ма быў у ЗША, вы сту-
паў ся род юні ё раў і зра біў гэ та да во лі па-
спя хо ва — тры ме да лі. Ма лень кім ён заў-
сё ды ез дзіў са мной на збо ры, а по тым, 
ка лі пад рос, сам па чаў ска каць. Дач ка 
пай шла па ін шай сцеж цы. Ка лі з'я ві ла ся 
сям'я, муж на мя каў, каб я за вя за ла са 
спор там, але ж гэ та спра ва ўся го май го 
жыц ця, маё за да валь нен не. Ка лі я па ча-
ла пры во зіць ме да лі, раз мо вы на гэ тую 
тэ му скончыліся.

Наталля адзначае, што каб па чаць 
зай мац ца па ра шут ным спор там, неаба-
вяз ко ва ва ло даць звыш здоль нас ця мі. 
Па трэб на доб рая ка ар ды на цыя і раз ві ты 
вес ты бю ляр ны апа рат.

— Ка лі хтось ці су мня ва ец ца, але 
вель мі хо ча скок нуць з па ра шу там, то 
я ад на знач на раю па спра ба ваць. На-
брац ца муж нас ці, пе ра адо лець ся бе і 
ду маць толь кі пра доб рае. Па чуц цё па-
лё ту не па раў наць ні з чым. Ёсць лю дзі, 
якія страш на ба яц ца, я ба чы ла та кіх. 
Пры зям ліў ся, усё кі нуў і прос та моўч кі 
пай шоў. Гэ та стрэс, ні вод най ста ноў чай 
эмо цыі, з та кім на стро ем лепш не ска-
каць. Але па зі тыў ных, вя до ма, больш, 
лю дзі пры зям ля юц ца, па чы на юць ві-
шчаць, кры чаць, ска каць, тан ца ваць, 
на сіць на ру ках адзін аднаго.

НЕ БА. ПА РА ШУТ. ЖАН ЧЫ НА
Як спарт смен ка з Брэс та ска ры ла ня бё сы над Аме ры кай

У што тыд нё вым спар тыў ным агля дзе 
«Звяз ды» рас каз ва ем пра да тэр мi но вую 
пе ра мо гу фут ба лiс таў з Ба ры са ва ў чэм-
пi я на це кра i ны i пос пе х ганд боль нага СКА 
ў Кубку ЕГФ.

1. Фут ба лiс ты ба ры саў ска га БА ТЭ за пяць ту-
раў да фi нi шу чэм пi я на ту Бе ла ру сi за бяс пе чы лi 
са бе зван не чэм пi ё на кра i ны. У Лу нiн цы ў мат чы 
25-га ту ра ба ры саў ча не абы гра лi мi ка шэ вiц кi «Гра-
нiт» 1:0 i ў 13-ы раз (11-ы за пар) за ва я ва лi «зо ла та» 
чэм пi я на ту кра i ны.

— Матч тры маў усiх у на пру жан нi да фi наль на га 
свiст ка. Ра ды, што ў та кой гуль нi ака за лi ся пе ра мож-
ца мi. Як бы там нi бы ло, усё роў на лi чу, што пе ра-
мо гу мы за слу жы лi. Да апош нiх се кунд спра ба ва лi 
iс цi на пе рад — i бы лi ўзна га ро джа ны за гэ та за бi тым 
мя чом. Удвая пры ем на, што гэ та зда ры ла ся ў мя-
не на ра дзi ме. Ха чу так са ма па вiн ша ваць усiх, хто 
пе ра жы ваў за на шу ка ман ду, ма iх баць коў, сяб роў. 
Вя лi кi iм дзя куй, што пад трым лi ва лi нас, — ад зна-
чыў пас ля мат чу га лоў ны трэ нер БА ТЭ Аляк сандр 
ЕР МА КО ВIЧ.

У iн шых па ядын ках на ва по лац кi «Наф тан» на сва-
iм по лi адо леў «Крум ка чоў» — 1:0, мiн скае «Ды на ма» 
пе рай гра ла ад на клуб нi каў з Брэс та — 2:1, «Сла вiя» 
на сва iм по лi бы ла мац ней шая за «Iс лач» — 2:1. Матч 
без за бi тых га лоў прай шоў у Са лi гор ску, дзе мяс цо вы 
«Шах цёр» су стра каў ся з «Мiнск ам» — 0:0. «Тар пе-
да»-Бе лАЗ пе рай граў гас цей з гро дзен ска га «Нё ма-
на» — 1:0. «Слуцк» до ма адо леў «Вi цебск» — 2:1, а 
«Га ра дзея» i «Бел шы на» ра зы шлi ся мi рам — 1:1.

2. Ганд ба лiс ты мiнск ага СКА пра бi лi ся ў трэ цi 
ква лi фi ка цый ны раўнд Куб ка ЕГФ. Пас ля гас ця-
во га па ра жэн ня ад аў стрый ска га «Хар да» (25:28) на 
пля цоў цы Па ла ца спор ту «Уруч ча» ар мей цы ўзя лi 
пе ра ка наў чы рэ ванш — 31:25. Са мым вы нi ко вым 
у скла дзе пе ра мож цаў стаў Мi кi та Вай лу паў, якi 
за кi нуў 10 мя чоў.

— У Мiн ску гу ля лi больш ма бiль на, зла джа на. 
Упор ра бi лi на аба ро ну: эфек тыў насць контр атак 
свед чыць, што не здар ма, — пра ка мен та ваў пе ра мо-
гу сва iх па да печ ных ру ля вы СКА Iгар Па пру га.

Матэрыялы падрыхтавала 
Да р'я ЛА БА ЖЭ ВIЧ. lobazhevich@zviazda.by

Экспрэс-навіныЭкспрэс-навіны  ��

Ня даў на на ша збор ная вяр ну ла ся з чэм пі я на ту све ту па па ра шут ным спор-
це Mondіal 2016, гэ ты старт, як алім пій скія гуль ні, пра хо дзіць толь кі адзін 
раз у 4 га ды і з'яў ля ец ца са мым прэ стыж ным у гэ тым ві дзе спор ту. На 
ра хун ку жа но чай ка ман ды дзе вяць уз на га род, ме даль вы шэй шай про бы ў 
ня бё сах над ЗША вый гра ла ка пі тан на шай дру жы ны На тал ля НІ КІ ЦЮК.

БА ТЭ: ТРЫ НАЦ ЦА ЦI РА ЗО ВЫЯ!

Республика Беларусь, 
220018, г. Минск, 
ул. Одоевского, 129.   
Тел. (8017) 229 89 91, 
www.homecredit.by
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ОАО «Небанковская 
кредитно-финансовая 

организация
«ХоумКредит»

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2016 01.10.2015

1 2 3 4 5
1 АКТИВЫ 
2 Денежные средства 1101  - 12 419

3
Драгоценные металлы и 
драгоценные камни

1102  -  -

4 Средства в Национальном банке 1103 617 74 526
5 Средства в банках 1104 622 13 436
6 Ценные бумаги 1105 39 126 16 336
7 Кредиты клиентам 1106 40 458 149 144
8 Производные финансовые активы 1107  - 33

9
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108  -  -

10
Основные средства и 
нематериальные активы

1109 15 625 21 486

11
Имущество, предназначенное для 
продажи

1110 474  -

12 Отложенные налоговые активы 1111  -  -
13 Прочие активы 1112 19 798 18 131
14 ИТОГО активы 11 116 720 305 511
15 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
16 Средства Национального банка 1201 34 500 10 058
17 Средства банков 1202 12 966 74 132
18 Средства клиентов 1203 27 140 168 927

19
Ценные бумаги, выпущенные 
банком

1204  -  -

20
Производные финансовые 
обязательства

1205  -  -

21
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 12  -

22 Прочие обязательства 1207 8 491 3 258
23 ВСЕГО обязательства 120 83 109 256 375
24 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
25 Уставный фонд 1211 14 479 14 479
26 Эмиссионный доход 1212  -  -
27 Резервный фонд 1213 1 969 1 849
28 Фонды переоценки статей баланса 1214 368 661
29 Накопленная прибыль 1215 16 795 32 147
30 ВСЕГО собственный капитал 121 33 611 49 136

31
ИТОГО обязательства и 
собственный капитал

12 116 720 305 511

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
на 1 октября 2016 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.10.2016 01.10.2015

1 2 3 4 5
1 Процентные доходы 2011 21 502 44 620
2 Процентные расходы 2012 19 801 36 844
3 Чистые процентные доходы 201 1 701 7 776
4 Комиссионные доходы 2021 6 424 20 563
5 Комиссионные расходы 2022 1 462 1 683
6 Чистые комиссионные доходы 202 4 962 18 880

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям с 
ценными бумагами

204 159  2

9
Чистый доход по операциям с 
иностранной валютой 

205 (3 096) 749

10
Чистый доход по операциям с 
производными финансовыми 
инструментами

206 242 (2 916)

11 Чистые отчисления в резервы 207 3 261 5 479
12 Прочие доходы 208 28 716 17 494
13 Операционные расходы 209 39 854 25 325
14 Прочие расходы 210 416 1 804

15
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

211 (10 847) 9 377

16
Расход (доход) по налогу на 
прибыль

212  - 2 295

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 (10 847) 7 082

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
на 1 октября 2016 г.

(в тысячах белорусских рублей)

Председатель Правления Щербаков С.Б.

Главный бухгалтер Лаптенок Г.П.

Дата подписания «07» октября 2016 г.


