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(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «СГ».)

— Па коль кі наш дом зна-

хо дзіц ца по бач з тра сай, я, на-

пэў на, паў го да не маг ла пры-

звы ча іц ца, што і днём, і ўна чы 

по бач едуць ма шы ны. Ну і да 

ка ро вы не пры вык ла да гэ туль. 

Мне яна да ве ру не ўну шае. 

Хоць мы і быч коў вы рошч ва-

ем, і ро ды ў свін кі пры ма лі, — 

усмі ха ец ца гас па ды ня.

Зрэшты, на ву чыц ца да іць 

ка ро ву Іне ўсё ж та кі да вя-

ло ся. Пе рад апош нім эта пам 

«Ула да ра ся ла», дзе ар га ні-

за та ры маг лі зла дзіць кон-

курс па да ен ні, яна бра ла 

ўро кі ў жан чы ны, у якой сям'я 

на бы вае ма ла ко. Праў да, на-

вык так і не спат рэ біў ся.

«Су се дзі 
вы ра шы лі, 
што мы звар' я це лі»

Удзель ні чаць у кон кур се 

Хац ке ві чам пра па на ва лі ў лі-

пе ні. Але пад рых тоў ка бы ла 

ня прос тай. На прык лад, толь-

кі здым кі пя ці хві лін на га ро-

лі ка, каб прад ста віць сям'ю, 

за ня лі пяць га дзін:

— Ка лі нам па ве да мі лі, 

што га лоў ны прыз — трак-

тар, Ко ля па га дзіў ся і ска заў: 

мы едзем па трак тар, — ус-

па мі нае Іна. — Па тра ба ваў ся 

ві дэа ро лік пра сям'ю, фо та ма-

тэ ры я лы з сель скім ка ла ры-

там. На шы су се дзі та ды 

вы ра шы лі, што мы зу сім

звар' я це лі: ідзём у хлеў — 

фа та гра фу ем ся.

Да рэс пуб лі кан ска-

га эта пу, дзе, улас на, і 

ра зы гры ваў ся трак тар, 

ма ла дой сям'і да вя ло-

ся прай сці ра ён ны і аб-

лас ны эта пы, абы шоў-

шы па вы ні ках больш 

за два дзя сят кі ін шых 

сем' яў. Гас па ды ня, па-

вод ле яе пры знан ня, 

хва ля ва ла ся за ўсе: 

за тое, каб вы спа лі ся 

дзе ці, каб не пад вя ло 

на двор'е, каб муж не за быў 

сло вы. А вось са мым цяж кім 

вы пра ба ван нем для Мі ка лая 

стаў вы хад на сцэ ну. Пры чым 

ужо на ра ён ным эта пе.

— Мя не вы ступ лен ні не 

па ло ха лі, а вось муж быў сам 

не свой, — смя ец ца Іна. — Ён 

да гэ туль ні ко лі не вы хо дзіў на 

сцэ ну. Я даю яму дзя цей і ка-

жу: я іду пер шая, ты з дзець-

мі — за мной. Там пра жэк тар 

све ціць у во чы, усё роў на ні-

чо га не бач на. Як я пе ра жы-

ва ла, што ён не ска жа свае 

сло вы! За тое «на рэс пуб лі-

цы» гля дзе ла і не па зна ва ла: 

ня ўжо гэ та мой муж?! Яго там 

так па нес ла: і кам плі мент мне 

зро біць, і ру ку па ца луе.

Зрэш ты, пра дэ ман стра-

ваць жу ры вар та бы ло не 

толь кі твор чыя ўмен ні. Адзін 

з кон кур саў на рэс пуб лі кан-

скім эта пе — па бу да ваць 

пад во рак. Да яго сям'я Хац-

ке ві чаў рых та ва ла ся до ма

за га дзя. На гэ та пай шлі 

10 ку боў ле су і ты дзень пра цы. 

Га то вы пад во рак по тым пе-

ра вез лі ў Слуцк, дзе яго за-

ста ва ла ся толь кі са браць.

— Ва ўсіх бы лі больш 

прос тыя ва ры ян ты, на прык-

лад па лат ка. А ў нас са-

праўд ная па ло ва ся лян ска га 

до ма — з бяр вен ня, з акном, 

да хам, на да ху — конь, ахоў-

нік до ма, — рас каз вае жан-

чы на. — У Слуц ку збі раць 

па ча лі яшчэ з ве ча ра, Мі ка-

лаю да па маг лі баць ка і мой 

брат. А я, мая свяк роў і ма ма, 

а так са ма цёт кі да па ма га лі на-

кры ваць на стол: на рых тоў кі, 

пі ра гі, гу са ка — усё га та ва лі 

до ма і вез лі з са бой.

Пад тры маць сям'ю ў фі-

 на ле ў Слуцк пры еха ла 

20 ча ла век — сва я кі і сяб ры.

Ас тат нія 30 мес цаў у аў то бу-

се зай ма лі стра вы, на пад ло-

зе раз мя шчаў ся ра за бра ны 

пад во рак. Яго, да рэ чы, Хац-

ке ві чы па кі ну лі ў па да ру нак 

ар га ні за та рам, са бе на па-

мяць за бра лі толь кі драў ля-

на га ка ня.

Най леп шы час сям'я пра-

дэ ман стра ва ла амаль ва ўсіх 

кон кур сах:

— Ка лі за вяр шы ла ся 

прэ зен та цыя пад вор ка, мы 

цал кам раз ня во лі лі ся. Быў 

кон курс, дзе трэ ба бы ло ла-

віць ку рэй. Кож ная з дзвюх 

удзель ніц па він на зла віць па 

пяць штук. А нам вы пус ці лі 

ча мусь ці не 10, а 11. І па-

куль мая са пер ні ца зла ві ла 

трох ку рыц, у мя не бы ло ўжо 

шэсць, — ус па мі нае Іна.

А з лаў кай, якую трэ ба 

бы ло на хут касць змайстра-

ваць з 6-мет ро вай дош кі з 

да па мо гай цві коў, ма ла тка 

і на жоў кі, Хац ке ві чы ўво гу-

ле спра ві лі ся ў рэ корд ны 

тэр мін. Пры чым яна му сі ла 

быць са спін кай, а за дан не 

лі чы ла ся вы ка на ным, ка лі 

на лаўцы раз мес ціц ца ўся 

сям'я.

— За ты дзень мы ве да лі, 

што бу дзе та кі кон курс. Іна 

ка за ла: да вай па трэ ні ру ем-

ся, — ус па мі нае Мі ка лай. — 

Я ж вы ра шыў не пе ра во-

дзіць мар на дош кі. Па да ро-

зе ў Слуцк пры кі нуў, як гэ та 

мож на хут ка зра біць.

У вы ні ку боль шасць 

удзель ні каў спра ві ла ся з за-

дан нем за 12 хві лін, а Хац ке-

ві чы — у тры ра зы хут чэй!

На ступ ствы ад на го з 

апош ніх кон кур саў, ня гле-

дзя чы на яго не муд ра ге ліс-

тасць, на гад ва лі пра ся бе 

гас па да ру ўсе апош нія ме ся-

цы — Мі ка лай атры маў сур'-

ёз ны апёк. Сям'я га та ва ла 

«дра ні кі на ка ло дзе» — так-

са ма на хут касць.

— У кан цы вар та бы ло 

пры браць па тэль ню з ка ло-

ды. А ў мі тус ні знік ла на ша 

ад нім ка, — ус па мі нае гас-

па дар. — Я ўха піў па тэль ню 

ру кой. Кі пя чы алей вы ліў ся 

мне на дру гую ру ку... Прый-

шло ся вы клі каць хут кую. 

Тым ча сам па ча ло ся ўзна-

га ро джан не. Я ся джу ў ма-

шы не хут кай да па мо гі і праз 

акно ба чу, што Іна з дзець мі 

пай шла на сцэ ну. А ўра чы не 

ве да юць, што ра біць з ма-

ім апё кам: на стой ва юць на 

шпі та лі за цыі, маў ляў, у ця бе 

ру ка да лок ця ў пу хі рах. А я 

спра ча ю ся і пра шу абяз бо-

ліць. На рэш це яны па га дзі-

лі ся, і ка лі ле кі па дзей ні ча-

лі, ад чуў, што ад клю ча ю ся. 

У пры том насць пры во дзі лі 

на ша ты ром, з ім у вы ні ку і 

ста яў на сцэ не.

— Я ба чы ла, што муж 

дрэн на ся бе ад чу вае, але ві-

ду ста ра ец ца не па каз ваць, 

вель мі ба я ла ся, каб ён не 

ўпаў. Яшчэ і ма лод шы сын 

па чаў за сы наць на сцэ не, я 

не ве да ла, ка го з іх мне тры-

маць, — ус па мі нае Іна. — І тут 

аб' яў ля юць: пе ра мож цы кон-

кур су — сям'я Хац ке ві чаў...

З уда чай па жыц ці
У па да ру нак яны атры ма лі 

мо та куль ты ва тар і гра шо вы 

сер ты фі кат на 1960 руб лёў. 

Іна і Мі ка лай пры зна юц ца, 

што і яны ўкла лі ва ўдзел у 

гэ тым пра ек це шмат на ма-

ган няў, ча су і срод каў. І на 

пы тан не, ці паў та ры лі б, ка лі 

б ве да лі, праз што да вя дзец-

ца прай сці, ад каз ва юць: не 

ўпэў не ны.

— Мы гэ та ўспа мі на ем, 

як ся мей ную пры го ду. У нас 

ёсць вя лі кая праб ле ма — мы 

не ўме ем ад па чы ваць, — 

ка жа Іна. Мі ка лай да дае: — 

Увесь час пра цу ем, за раб-

ля ем, неш та на бы ва ем — 

і зноў пра цу ем. Атрым лі ва ец-

ца за мкнё нае ко ла. Гэ та быў 

свое асаб лі вы за баў ляль ны 

тур па Бе ла ру сі. Мы па бы ва-

лі ў Шар каў шчы не (на аб лас-

ным эта пе. — Аўт.), Слуц ку, 

пас ля кон кур су двой чы ез дзі лі 

ў Мінск. Нам зла дзі лі эк скур сіі 

па Па ла цы Не за леж нас ці, Па-

ла цы Рэс пуб лі кі, На цы я наль-

ным мас тац кім му зеі.

— Мі ка лай ся дзіць у тэ-

ат ры і ка жа: «У мя не до ма 

столь кі ра бо ты, а я тут!» — 

усмі ха ец ца Іна, да ючы зра-

зу мець, што ад па чы ваць ім 

яшчэ ву чыц ца і ву чыц ца.

Гэ та і не дзіў на, бо ад па чы-

ваць у вёс цы не да во дзіц ца 

на ват у ліс та па дзе, ка лі скон-

чы лі ся ра бо ты на зям лі. Муж і 

жон ка ўста юць а па ло ве шос-

тай, а за кан чва ец ца іх 

дзень ча сам за поў нач.

— Устаю, да па ма-

гаю сы нам са брац ца 

ў са док, по тым кор мім 

жы вё лу, муж ад во зіць 

дзя цей, а я еду на ра-

бо ту. Днём мы абод ва 

за ня тыя. Уве ча ры трэ ба 

зноў па кар міць жы вё лу. 

Сы ны про сяць па гу ляць 

з імі ці вер шык трэ ба вы-

ву чыць, а яшчэ — мыць, 

пры бі раць, га та ваць... 

І толь кі ў вы хад ныя ду-

ма еш: сён ня я ра на ля гу 

спаць. Праў да, гэ та ўсё 

роў на рэд ка атрым лі ва ец-

 ца, — з усмеш кай ка жа Іна.

Чым за няць ся бе на вёс-

цы, ка лі воль ны час усё ж 

з'яў ля ец ца? Ды хоць бы 

спя ваць. Хоць ра ней Іна не 
зай ма ла ся спе ва мі, у Вя жы-
шчы яе за пра сі лі ў мяс цо вы 
ка лек тыў «Рэ ха». Удзель ні-
цы хо ру спя ва юць для ся бе, 
а так са ма на вед ва юц ца з 
кан цэр та мі ў су сед нія вёс кі 
і ра ён ны цэнтр — Бе шан ко-
ві чы. Спя ва юць у ка лек ты ве 
і сы ны Іны. А так са ма вы ву-
ча юць азы іг ры на гар мо ні ку 
ра зам з пе да го гам.

— Я даў но ка заў Іне, што 

яна пры цяг вае ўда чу, — усмі-

ха ец ца Мі ка лай. — Ад ра зу 

пас ля пе ра мо гі ва «Ула да ры 

ся ла» яна вый гра ла ў ад ным 

з кон кур саў 40 літ раў па лі ва. 

І на ра бо це (Іна пра цуе ку-

ха рам. — Аўт.) — толь кі яна 

вый шла з дэ крэт на га ад па-

чын ку, на вед валь ні каў ад ра-

зу ста ла ўдвая больш.

Іна не спра ча ец ца і да дае, 

што зна ё мыя ёй ра яць... па-

гу ляць у «Су пер ла то». Хоць 

зда ец ца, га лоў ны шчас лі вы 

бі лет у сва ім жыц ці яна ўжо 

вы цяг ну ла: сва іх лю бі мых 

муж чын — сы ноў Аляк сея і 

Аляк санд ра і му жа Мі ка лая.

Але на КРА ВЕЦ.

Фо та Анд рэя СА ЗО НА ВА. 

Бе шан ко віц кі ра ён.

Больш фота 
глядзіце на сайце www.zviazda.by
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Консолидированный Бухгалтерский 
баланс на 1 октября  2018 г.

(в тысячах белорусcких рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

Пункт 

приме-

чаний

2018 2017

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ 

2 Денежные средства 1101 9 796 10 921

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  -  -

4
Средства в Национальном 
банке 

1103 28 120 38 194

5 Средства в банках 1104 25 407 38 570

6 Ценные бумаги 1105 89 430 56 738

7 Кредиты клиентам 1106 313 801 298 542

8
Производные финансовые 
активы

1107 3 228 204

9
Инвестиции в зависимые 
юридические лица

 -  -

10
Инвестиции в совместно 
контролируемые юридические 
лица

 -  -

11
Долгосрочные финансовые 
вложения 

1108 57  -

12
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 18 425 27 477

13
Доходные вложения 
в материальные активы

1110 5 748

14
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 8 980 3 349

15 Отложенные налоговые активы 1112  - -

16 Деловая репутация  -  -

17 Прочие активы 1113 5 945 7 451

18 ИТОГО активы 11 508 937 481 446

19 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

20 Средства Национального банка 1201  - -

21 Средства банков 1202 51 171 67 964

22 Средства клиентов 1203 363 099 325 162

23 Ценные бумаги банка 1204 23 323 21 793

24
Производные финансовые 
обязательства

1205  - 83

25
Отложенные налоговые 
обязательства

1206  -  -

26 Прочие обязательства 1207 3 098 2 167

27 ВСЕГО обязательства 120 440 691 417 169

28 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 

29 Уставный фонд 1211 27 688 11 075

30 Эмиссионный доход 1212  -  -

31 Резервный фонд 1213 6 400 6 400

32
Фонд переоценки статей 
баланса

1214 10 989 11 244

33 Накопленая прибыль 1215 23 169 35 558

34
Всего собственный капитал, 
принадлежащий головной 
организации-банку

68 246 64 277

35
Доля неконтролирующих 
акционеров

-  -

36 ВСЕГО собственный капитал 121 68 246 64 277

37
ИТОГО обязательства 
и собственный капитал 

12 508 937 481 446

Консолидированный 
Отчет о прибылях и убытках 

за 3 квартал 2018 года
(в тысячах белорусских рублей)

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-

вол

Пункт 

приме-

чаний

2018 
год

2017 
год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011 25 232 30 050

2 Процентные расходы 2012 10 795 14 554

3 Чистые процентные доходы 201 14 437 15 496

4 Комиссионные доходы 2021 8 312 7 270

5 Комиссионные расходы 2022 2 969 2 402

6 Чистые комиссионные доходы 202 5 343 4 868

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями 

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204 (96) (65)

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой 

205 6 258 6 367

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  3 108 (414)

11 Чистые отчисления в резервы 207  4 589 2 665

12 Прочие доходы 208 4 740 2 598

13 Операционные расходы 209 21 840 16 268

14 Прочие расходы 210 1 404 1 039

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211 5 957 8 878

16 Расход (доход) по налогу на прибыль 212 1 988 1 196

17 Прибыль (убыток) 2 3 969 7 682

18
Доля в прибыли (убытке) зависимых 
юридических лиц

 -  -

19
Доля в прибыли (убытке) совместно 
контролируемых юридических лиц

 -  -

20 Итого прибыль (убыток) 3 969 7 682

21
Доля в прибыли (убытке), 
принадлежащая головной 
организации

3 969 7 682

22
Доля неконтролирующих акционеров 
в прибыли (убытке)

 -  -

23
Сведения о прибыли на одну акцию 
в белорусских рублях

24 Базовая прибыль на простую акцию - -

25
Разводненная прибыль на простую 
акцию

 -  -

Генеральный директор    С.К. Сабук

Главный бухгалтер    Н.П. Шнип

Дата  подписания: 21 ноября 2018 года

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка:
 (https://bnb.by/o-nas/nashi-rezultaty/bukhgalterskaya-otchetnost/)

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»
Лицензия на осуществление банковской деятельности, 

выданная Национальным банком Республики Беларусь, №10 от 07 июня 2013 г. 
УНП 100513485.


