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За кон ны ста тус
А ў Гор та лі гэ та ўсім пры-

выч на. Ва лян ці ну Аляк се-
 еў ну даў но пры зна юць за 
лі да ра. Не ка лі яна пра ца-
ва ла ў Гор таль скім сель-
скім Са ве це. По тым яго 
ска са ва лі і да лу чы лі да 
Це ля хан ска га. Яна пе рай-
шла ту ды на па са ду сак-
ра та ра, па-ця пе раш ня му 
кі раў ні ка спра ва мі. Жы ла 
тут, і па звыч цы ўсе лю дзі 
па лю бым пы тан ні звяр та-
лі ся да яе: ка му па трэб ная 
да вед ка, ка му спат рэ бі ла-
ся афор міць спад чы ну, а 
ка му і хат ня га дэ ба шы ра 
прый шоў час на кі ра ваць 
у ля чэб на-пра фі лак тыч-
ную ўста но ву. Усім гэ тым 
зай ма ла ся, мно гім лю дзям 
да па ма га ла. А ка лі вый шла 
на пен сію ў 2006 го дзе, 
вяс коў цы на ват асаб лі ва 
не ду ма лі, на схо дзе ска за-
лі: «Ты, Аляк се еў на, у нас, 
па сут нас ці, ста рас та, а ка-
лі трэ ба, то і пра га ла су ем». 
І пра га ла са ва лі, на да лі за-
кон ны ста тус.

Пер шай агуль най ра бо-
тай бы ла ўста ноў ка но вай 
ага ро джы на мо гіл ках. Са-
бра лі гро шы, ку пі лі бе тон-
ныя пра лё ты, па ста ві лі, па-
фар ба ва лі. Але га лоў най 
спра вай, якую яны зра бі лі 
ўсёй вёс кай ра зам, ста ла 
ўзвя дзен не свай го хра ма. 
Ра ней царк вы тут не бы ло. 
Мяс цо выя лю дзі ха дзі лі ў 
Це ля ха ны, амаль ты сяч ны 
Гор таль ад но сіў ся да Це ля-
хан ска га пры хо да. По тым 
неш та змя ні ла ся ў цар-
коў ным раз мер ка ван ні, і 
вёс ку ад нес лі да Вы га на-
шчан ска га пры хо да, а гэ та 
амаль 10 кі ла мет раў.

Га лоў ны пра ект — 
царк ва

Да Ва лян ці ны Які мо віч 
прый шла цэ лая дэ ле га-
цыя жы ха роў вёс кі, амаль 
з па ро га лю дзі за яві лі, што 
трэ ба бу да ваць свой храм. 
Яна та ды кры ху раз гу бі-
ла ся. А як гэ та: бу да ваць 
царк ву? З ча го па чы наць, 
ку ды звяр тац ца? І вар-
та ска заць, спа чат ку ідэю 
да лё ка не ўсе пад тры ма лі. 
Не ка то рыя абу ра лі ся: «Вы 
хоць уяў ля е це, коль кі гэ-
та бу дзе каш та ваць?! Гэ та 
ж не лаз ню, на ват не жы-
лы дом уз вес ці. Дзе ўзяць 

столь кі гро шай?» Та ды яна 
па тэ ле фа на ва ла ў Пінск 
ула ды ку Стэ фа ну, на зва ла 
ся бе, рас ка за ла, што лю дзі 
хо чуць мець сваю царк ву 
ў вёс цы. Ула ды ка па ра іў 
збі раць агуль ны сход, за-
пра шаць свя та роў. Абя цаў 
бла сла віць та го свя шчэн ні-
ка, які возь мец ца за гэ тую 
спра ву. На схо дзе, як той 
ка заў, бы ло го ра ча. Роз-
ныя дум кі і апа сен ні вы-
каз ва лі ся. Але ж гра ма да 
ра шы ла: бу да ваць. Ай цец 
Мі ка лай Вы га на шчаў зга-
дзіў ся ўзяц ца за спра ву 
бу даў ніц тва. Лю дзі зра зу-
ме лі, што га лоў най кры ні-
цай фі нан са ван ня бу дуць 
ах вя ра ван ні. Та му скла да-
лі спі сы па ву лі цах і кож ны 
ме сяц уно сі лі па сіль ную су-
му. Праў да, па шан ца ва ла, 
што ўчас так рас чыс ціў пад 
бу доў лю і за ліў фун да мент 
прад пры маль нік. Спа чат-
ку ён ду маў тут бу да ваць 
ка вяр ню з кра май. По тым 
неш та пай шло не так, ча-
ла век ад ўзвя дзен ня аб' ек-
та ад мо віў ся, а фун да мент 
ах вя ра ваў на храм.

Бу даў ніц тва вя ло ся во-
сем га доў. Гро шай не ха-
па ла. Та ды ба цюш ка ўзяў 
у арэн ду ка ва лак зям лі, 
ста лі вы рошч ваць ага род-
ні ну, пра да ваць, атры ма лі 
пэў ны да ход.

— Так з Бо жай да па мо-
гай вы рас ла на ша цэр каў-
ка. За раз там служ бы ідуць, 
але пра цяг ва ец ца ра бо та 
па доб ра ўпа рад ка ван ні, 
рых ту ем храм да асвя чэн-
ня. А тыя, хто лі чыў, што 
мы ўвяз ва ем ся ў аван ту ру, 
ця пер пра ба чэн ня пра сі лі 
ў гра ма ды. Мы ра ды, што 
ёсць царк ва і ўсе свя ты мы 
мо жам ад зна чаць фак-

тыч на до ма, а не ехаць за 
дзесяць кі ла мет раў, — ка-
жа ста рас та.

Па ха ван ні 
Пер шай су свет най

Ця пер яна з ак ты віс-
та мі, мяс цо вай ула дай, 
спон са ра мі ўзя ла ся яшчэ 
за ад ну, не су мнен на, бо-
га ўгод ную спра ву. Га вор ка 
аб тым, што на гор таль скіх 
мо гіл ках ёсць па ха ван не 
не менш чым дзвюх ты-
сяч сал дат ра сій скай ар міі 
ча соў Пер шай су свет най 
вай ны. Па бе ра зе Агін ска-

га ка на ла пра хо дзі ла лі нія 
фрон ту. Ва я ва лі тут больш 
за год, баі бы лі жорст кія 
і пра цяг лыя. Вось і ха ва-
лі ўсіх за гі ну лых у ад ным 
мес цы. Не так даў но ў 
вёс ку пры яз джа лі ак ты-
віс ты Пін ска га гіс та рыч-
на га клу ба «По шук». З іх 
да па мо гай быў аформ ле-
ны за пыт у ра сій скія ар-
хі вы. Не су мнен на, ці ка ва 
бы ло б вы свет ліць хоць 
не ка то рыя ім ёны, мо жа, 
знай шлі ся б на шчад кі тых 
во і наў, што на заў сё ды за-
ста лі ся ў гор таль скай зям-
лі. А па куль што во сен ню 
Ва лян ці на Аляк се еў на ар-
га ні за ва ла су бот нік. Пры-
еха лі вяс коў цы са сва і мі 
трак та ра мі, вы вез лі пні і 
ін шыя ад хо ды, што ўтва-
ры лі ся пры рас чыст цы. По-
тым тэ ры то рыю раз раў ня-
лі. Па ста ві лі крыж і сціп лы 
знак на мес цы па ха ван ня. 
Сё ле та за пла на ва лі ўста на-
віць ага ро джу і да лей шае 
доб ра ўпа рад ка ван не тэ-
ры то рыі па ха ван ня.

За раз у вёс цы вяс но-
выя кло па ты. Хут ка прый-
дзе час дзя ліць участ кі пад 
па сад ку буль бы. Ва лян ці-
на Аляк се еў на шмат га доў 
уз на чаль вае ад па вед ную 
ка мі сію. А по тым — се на-
жа ці, вы пас ка роў, коп ка 
буль бы.

Сло вам і спра вай
Але га лоў ным у сва ёй 

ра бо це яна лі чыць на ват 
не вя лі кія, агуль ныя спра-
вы, пра якія іш ла га вор ка 
вы шэй, а што дзён ныя ста-
сун кі з людзь мі. На па ха-
ван ні зем ля коў ста рас та 
заў сё ды пры сут ні чае, да 
гэ та га ўсе пры вык лі. На ват 
да во дзі ла ся са мой ра зам 

з са цы яль ным ра бот ні кам 
ар га ні зоў ваць па ха ван-
не адзі но ка га ча ла ве ка. 
Ня даў на вось су стрэ ла яе 
вель мі па жы лая пен сі я-
нер ка і рап там рас пла ка-
ла ся, ска за ла, што ёй ні-
хто ў жыц ці та кіх ха ро шых 
слоў не ад ра са ваў. А ўся го 
толь кі на 80-га до вы юбі-
лей жан чы ны ста рас та 
на кі ра ва ла ёй паш тоў ку 
з цёп лым він ша ван нем. 
«Вось, аказ ва ец ца, якое 
важ нае свое ча со вае сло-
ва ўва гі, а ра ней аб гэ тым 
не ду ма ла ся, — раз ва жае 
Ва лян ці на Які мо віч. — Як 
у вы пад ку з гэ тай прос тай 
жан чы най, якая ўсё жыц-
цё толь кі пра ца ва ла, якой, 
мо жа, не над та па шан ца-
ва ла з род ны мі. Доб ра, 
што сё ле та мяс цо вая гас-
па дар ка ў ка лек тыў ны да-
га вор унес ла па ла жэн не аб 
він ша ван ні ве тэ ра наў: 80-, 
85- і 90-га до вых».

Ка ля дзі ця ча га сад ка за-
вод жу раз мо ву з ма ла ды мі 
жан чы на мі пра ста рас ту:

— У нас у вёс цы дак-
лад на ўла да ёсць, — ка жа 
Свят ла на Мар зан, за гад-
чы ца дзі ця ча га сад ка. — Ні-
вод ная знач ная па дзея не 
абы хо дзіц ца без Ва лян ці-
ны Аляк се еў ны. — Ле тась 
у до ме 90-га до вай жан чы-
ны зда рыў ся па жар. Яна з 
уну кам жы ве. Дык ста рас та 
ад ра зу ар га ні за ва ла збор 
гро шай. Ім да па маг лі. 
А яшчэ ра ней ад ну шмат-
дзет ную сям'ю на пат ка ла 
бя да. Дзі ця цяж ка за хва-
рэ ла. Трэ ба бы ло рэ гу ляр-
на ва зіць на ля чэн не ў Ба-
раў ля ны. Ста рас та ад ра зу 
пай шла па да мах, са бра лі 
па трэб ную су му, каб пад-
тры маць сям'ю. Ра дасць 
ця пер для ўсіх, што хлоп-
чык пай шоў на па праў ку...

— Гэ та та лент трэ ба 
мець, каб так ар га ні зоў-
ваць лю дзей, — пад трым-
лі ва юць Свят ла ну Іва наў ну 
ін шыя су раз моў ні цы. — Не-
як пры хо дзім у ма га зін, Ва-
лян ці на Аляк се еў на пра па-
нуе ўсім па куп ні кам ра біць 
унё сак на ёлач ныя ўпры га-
жэн ні. Ёл ку ста вім у цэнт-
ры шмат га доў, а цац кі ж 
трэ ба аб наў ляць. Вось так 
за дзень на ад ну гір лян ду 
збя рэ. Мы ў сад ку так са ма 
вы раб ля ем цац кі. Так ра-
зам і ўпры гож ва ем ёл ку, 
по тым ра зам свят ку ем.

— Важ на, што Ва лян ці на 
Які мо віч ра ней пра ца ва ла 
ў сель скім ор га не ўла ды і 
ме ла аў та ры тэт ся род вяс-
коў цаў. Гэ ты аў та ры тэт ця-
пер да па ма гае ў ра бо це. 
Ну яшчэ: пры род ныя ар-
га ні за тар скія здоль нас ці, 
доб рая ўлас ная сям'я як 
прык лад для ін шых — вось 
рэ цэпт па спя хо ва га ста-
рас ты. Яна кож ны дзень на 
сваёй грамадскай працы, 
ні бы на ра бо ту хо дзіць, — 
ска заў стар шы ня ра ён-
на га Са ве та дэ пу та таў 
Аляк сандр СА РО КА.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

«Як на ра бо ту хо дзіць»
Ста рас та з Гор та ля ста ла 

са праўд ным лі да рам і ар га ні за та рам у вя лі кай вёс цы
Стар шы ня Іва цэ віц ка га ра ён на га Са ве та Аляк сандр 
СА РО КА рас ка заў пра сваю пер шую су стрэ чу са ста рас там 
Гор та ля Ва лян ці най Які мо віч і сваё здзіў лен не. Аляк сандр 
Фё да ра віч пра яз джаў мі ма мо гі лак, уба чыў, як лю дзі 
вяс ной друж на на вод зяць па ра дак, пры пы ніў ся, ра шыў 
па га ва рыць. Па ды шоў і стаў свед кам пры клад на та ко га 
дыя ло гу : «У ця бе, Ва сіль, ёсць конь, а ты без ка ня 
прый шоў, то ідзі за пра гай. А ты, Іван, трак тар свой 
пад га ні, трэ ба вы вез ці пні, ад хо ды пас ля спі лоў ван ня. Вы, 
жан чын кі, по тым пры бе ра це свае ма гі лы, спа чат ку трэ ба 
вунь тыя, да якіх ужо ні хто не пры яз джае. Вы, дзет кі, 
ідзі це да ва ен ных па ха ван няў, там па ра дак на вод зьце. 
А вы, муж чы ны, вунь тыя кус ты сся чы це!» У ад каз лю дзі 
толь кі ўдак лад ня юць дэ та лі ды бя руц ца за ра бо ту. 
«І гэ та, за ўваж це, не кал гас ны бры га дзір на зар пла це, 
што ка ман дуе сва і мі ра бот ні ка мі, якія так са ма зар пла ту 
атрым лі ва юць. Ча ла век так зай ма ец ца гра мад скай 
ра бо тай», — пад су ма ваў стар шы ня.

Ва лян ці на ЯКІ МО ВІЧ.

НА КІМ ТРЫ МА ЕЦ ЦА ВЁС КА?

Продаю: недорого пчелосемьи, пчелопакеты. 

Тел.: 8 029 126 23 32, 8 044 736 20 62

Коммунальное унитарное предприятие  по оказанию услуг «Гродненский центр 
недвижимости» сообщает о снятии с аукционных торгов 30 апреля 2019 года  
объекта производственного назначения на участке У-2 по ул. Гаражная в г. Гродно 
(лот № 7)     УНП 590727594

Совместное белорусско-российское 
открытое акционерное общество «Белгазпромбанк»

220121, г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2. 
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Данная отчетность опубликована 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

НА 1 АПРЕЛЯ 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи

Сим-
вол

Пункт 

приме-
чаний

2019 год 2018 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 80 374  86 278   

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102 544  614   

4
Средства в Национальном 
банке

1103 833 403  385 970   

5 Средства в банках 1104 252 717  205 402   

6 Ценные бумаги 1105 990 884  898 898   

7 Кредиты клиентам 1106 2 640 203  2 744 048   

8
Производные финансовые 
активы 

1107 4 918  6 656   

9
Долгосрочные финансовые 
вложения

1108 665  665   

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 169 529  183 625   

11
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 13 055  288   

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 986  1 544   

13
Отложенные налоговые 
активы

1112 -  -     

14 Прочие активы 1113 29 011  26 390   

15 ИТОГО активы 11 5 016 289  4 540 378   

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17
Средства Национального 
банка 

1201 -  41   

18 Средства банков 1202 892 590  957 226   

19 Средства клиентов 1203 3 330 853  2 810 979   

20 Ценные бумаги банка 1204 79 738  50 192   

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 702  960   

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 -  -     

23 Прочие обязательства 1207 79 086  36 197   

24 ВСЕГО обязательства 120 4 382 969  3 855 595   

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 348 161  348 161   

27 Эмиссионный доход 1212 -  -     

28 Резервный фонд 1213 72 024  52 350   

29
Фонды переоценки статей 
баланса

1214 18 005  16 244   

30 Накопленная прибыль 1215 195 130  268 028   

31
ВСЕГО собственный 
капитал

121 633 320  684 783   

32
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал

12 5 016 289  4 540 378   

ОТЧЕТ 

О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

НА 1 АПРЕЛЯ 2019 г.
(в тысячах белорусских рублей)

№

п/п
Наименование статьи

Сим-
вол

Пункт 

приме-
чаний

2019 
год

2018 
год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 73 602 84 820

2 Процентные расходы 2012 32 357 32 266

3 Чистые процентные доходы 201 41 245 52 554

4 Комиссионные доходы 2021 24 027 23 740

5 Комиссионные расходы 2022 6 884 5 520

6 Чистые комиссионные доходы 202 17 143 18 220

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203
(1 614) (479)

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204
2 101 (749)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205
8 365 7 629

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами 

206
1 067 442

11 Чистые отчисления в резервы 207 12 210 10 244

12 Прочие доходы 208 7 387 2 753

13 Операционные расходы 209 53 021 59 670

14 Прочие расходы 210 2 079 1 797

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211
8 384 8 659

16
Расход (доход) по налогу 
на прибыль

212
3 707 4 225

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 4 677 4 434

Председатель правления                  В.Д. Бабарико

Главный бухгалтер                   Н.М. Дылевская
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