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Мае баць кі — лю дзі ўзрос там 45+ — 

жы вуць у вёс цы на За ход нім Па лес сі. 

Яны ак тыў ныя ка рыс таль ні кі ін тэр нэ ту 

і рэ гу ляр на вы бі ра юц ца ў Мінск і Брэст, 

каб за ста вац ца ў кур се ўрба ніс тыч ных 

пе ра мен. Ці ка вяц ца су свет ны мі трэн да-

мі ва ўсіх сфе рах — ад куль ту ры да па-

лі ты кі. Але гэ та не вы цес ні ла з іх жыц-

ця «ста ро га па рад ку» — на два ры пад 

яб лынь кай, як і сто га доў та му, рас це 

хрон (у на шай мяс цо вас ці гор кую рас лі-

ну на зы ва юць ме на ві та так), а іль ня ныя 

са ма тка ныя руч ні кі ля жаць у ча кан ні 

дух мя ных га ра чых бу лак з пе чы.

Пас ха (сло ва «Вя лік дзень» у за ход не -

па лес кай га вор цы прос та не іс нуе) для 

баць коў па-ра ней ша му за ста ец ца ад-

ной з асноўных дат у ка лен да ры. Без 

пад рых тоў кі да яе не маг чы ма ўя віць 

ані вод ную вяс ну.

Са мае важ нае ў гэ тым — па ле шу-

кі не ўспры ма юць фар ба ван не яек 

ці пры га та ван не ры ту аль най ежы як 

за ба ву або ча со вую мо ду на зва рот 

да на цы я наль най куль ту ры. Тут так 

бы ло, ёсць і, хо чац ца ве рыць, бу дзе 

заў сё ды.

АД РА ДЖЭН НЕ
Не як тра піў мне на во чы ма тэ ры ял 

пра тое, «як ра ней бе ла ру сы рых та-

ва лі ся да Вя лі ка дня». Па куль чы та ла, 

на смя я ла ся ад ду шы. Аў тар да ваў па-

ра ды на кшталт «у па ня дзе лак трэ ба 

вы гра баць ле ташняе ліс це з са ду, а ў 

аў то рак пад мя таць пад ло гу ў ха це» і 

на зы ваў гэ та на род най тра ды цы яй... 

Якім жа лай да ком трэ ба быць, каб ча-

каць апош ня га тыд ня пе рад Пас хай і 

толь кі та ды па чаць вы гра баць ліс це?

У пе рад свя точ ных кло па тах па ле-

шу кі па чы на юць ва ру шыц ца яшчэ да 

Вя лі ка га пос ту. Пры нам сі, ка бан чы ка 

сё ле та баць кі за ка ло лі ў ся рэ дзі не са-

ка ві ка. Каб хат нія пры сма кі — каў бас кі 

і па лянд ві ца — бы лі га то выя аку рат да 

«свя та свят».

За прыбор ку бя руц ца пры клад на за 

ме сяц. Ра на? Але ж мы з ва мі га во рым 

не пра га рад скую ква тэ ру, а пра паў на-

вар тас ную вяс ко вую ся дзі бу — з хле-

вам і га ро дам, якія вяс ной па тра бу юць 

асаб лі вай ува гі.

Баць ка на во дзіць па рад кі на два ры 

і ва кол яго, як толь кі сы шоў снег. Ты-

дзень за тыд нем усё ад ра джа ец ца: ра-

ман ту ец ца, бе ліц ца, фар бу ец ца і г. д. 

У наш час знік адзін ры ту ал, яко му 

ка лісьці на да ва ла ся вя лі кае зна чэн не. 

Ве даю пра яго ад ба бу лі:

— Па коль кі пад ло гу ў ся лян скіх ха-

тах ні хто не фар ба ваў, дош кі ста на-

ві лі ся цём ныя. Ад нак пе рад свя там іх 

вы шма роў ва лі да пер ша сна га ста ну, 

яны ра бі лі ся свет лыя-свет лыя. Аб ноў-

ле нае дрэ ва аж па чы на ла пах нуць ле-

сам — «ажы ва ла».

Ма ту лі ны аба вяз кі да ты чац ца до ма. 

Зда ец ца, та кой дас ка на лай прыбор кі, 

як пе рад Пас хай, больш не бы вае ні ко-

лі. Та му што дзе ліц ца яна на не каль кі 

эта паў. На апош ні пе рад свя точ ны ты-

дзень ад вод зяц ца са мыя лёг кія за да чы, 

ся род якіх пры вя дзен не да па рад ку і 

са міх ся бе.

Ка лі мы жы лі ў дзе да вай ха це «без 

цы ві лі за цыі» (гэ та я пра во да пра вод), 

то лаз не вы дзень аба вяз ко ва ла дзіў ся 

на Чыс ты чац вер. Вы мы ва лі ся ўсе — ад 

ма лых да ста рых. Ці ка ва, што і ця пер, 

ка лі ёсць маг чы масць пры няць душ у 

лю бы мо мант, мы не здрадж ва ем тра-

ды цыі і імк нём ся вы лу чыць час для 

знеш няй чыс ці ні ме на ві та ў «чыс та чац-

вяр го вы» ве чар.

ЕЖА
На бор страў, які з'яў ля ец ца на ста ле 

ра ні цай на Пас ху, заў сё ды за ста ец ца 

ня змен ны. Фар ба ва ныя ва ра ныя яй кі, 

хлеб-соль, за пе ча нае мя са з хро нам і 

са лод кія бул кі. Ас тат няе — па жа дан нях 

і гус тах. Пры чым га ту ец ца ўсё на ват не 

на пя рэ дад ні, а ця гам тыд ня і ў вя ліз ных 

аб' ёмах. Хрон — літ ра мі, бул кі — дзя-

сят ка мі, яй кі — ледзь не сот ня мі. Як 

слуш на ў свой час за ўва жыў Пі мен Пан-

чан ка: «А на Па лес сі ўсё ня дроб на».

Пра бул кі хо чац ца рас па вес ці пад-

ра бяз на. Ка лі ў па чат ку 2000-х баць кі 

бу да ва лі но вы дом з лет няй кух няй, то 

ні ў ко га на ват су мнен няў не ўзні ка ла 

на конт та го, бу дзе ў ёй печ ці не. Кла-

січ ная па бе ле ная, з за слон кай. «Каб 

су шыць гры бы і яга ды, за пя каць кры-

вян ку і, вя до ма, пя чы бул кі да Пас хі», — 

пла на ва ла ма ці. Да рэ чы, тра ды цый ны 

ку ліч яна ро біць толь кі адзін — каб 

асвя ціць. Ас тат няе мес ца на шы ро кіх 

бля хах зай ма юць доў гія пу за тыя «кру-

ця ні». Та кія бул кі заўж ды пяк ла пра-

баб ка Соф'я. Га лоў нае ў іх — пра віль на 

за ме ша нае і добра вы тры ма нае цес та. 

У на чын ку ідуць мак, тва рог і яб лыч нае 

ці слі ва вае ва рэн не — тое, што заўж ды 

мож на бы ло знай сці ў за се ках па лес кай 

гас па ды ні. Бул кі ма ці пя чэ, як пра ві ла, 

у пят ні цу. Ад нак све жы мі яны за ста юц-

ца не толь кі да са май Пас хі, але яшчэ і 

ты дзень-дру гі пас ля яе. У чым сак рэт? 

Ні я кай хі міі ў скла дзе і за хоў ван не не ў 

плас ты ка вых па ке тах, а пад руч ні ка мі.

Хрон баць ка вы коп вае і на ці рае дзён 

за пяць, каб ён па спеў на ста яц ца.

Яшчэ ад на тра ды цый ная сма ка та — 

за пе ча ны або ва ра ны кум пя к. У пры-

кус ку да яко га і па да ец ца хрон. Ра ні цай 

аба вяз ко ва ядуць ме на ві та та кое мя са, 

а вось на свя точ ны абед ці вя чэ ру па-

да юц ца і каў ба сы, і па лянд ві ца.

Чыр во ная су бо та — дзень, ка лі 

фар бу юць яй кі. Чы гу нок, ша лу пін не ад 

цы бу лі (цы буль нік), ва да, агонь і ні я кай 

ма гіі — так не каль кі дзя сят каў хат ніх 

бе лых яек пе ра тва ра юц ца ў на сы ча на 

бар во выя. Ка лі на дрэ вах і кус тах ужо 

рас пус ці ла ся ма ла дое ліс це, то з да-

па мо гай ні так ці ста рых кап ро на вых 

кал го так, які мі гэ тыя ліс ці кі да яй ка 

«пры кле йваюць», мож на пе ра вес ці ма-

лю нак на шкар лу пі ну.

Што на конт так зва най тва рож най 

пас хі? Яе апош нія га ды мы не ро бім 

толь кі та му, што ня ма свай го ма ла ка, 

мас ла і ўлас на тва ра гу. Бы ла б ка роў-

ка — ін шая спра ва. З ма га зін ных пра-

дук таў ні чо га не атрым лі ва ец ца.

Ка лі ежа га то вая, то па невялікай 

частцы кож най стра вы мы склад ва ем 

у ко шык. А ве ча рам у су бо ту ад праў-

ля ем ся з ім... на са мы край ле су за 

га ро да мі. Царк вы ў вёс цы ня ма даў но, 

зга рэ ла яшчэ ў па чат ку ХХ ста год дзя. 

Ад нак мес ца, дзе яна ка лісь ста я ла, 

тра вой не за рас тае — там па ста ві лі 

драў ля ны крыж, дзе і ад бы ва ец ца асвя-

чэн не ежы. Свя тар мо ліц ца, ды міць 

ка дзі ла, сот ня (ці дзве) пра ва слаў ных 

вер ні каў пры кры ва юць ру ка мі свеч кі 

ад вет ру, а над імі шу мяць ве ка выя 

па лес кія сос ны. У ін шым мес цы та кое 

на ват уя віць не маг чы ма.

СЦЕЖ КА ДА ПРОД КАЎ
У на шай мяс цо вас ці на пер шы дзень 

Пас хі пры ня та ха дзіць на мо гіл кі. Ідуць, 

вя до ма, не з пус ты мі ру ка мі. На ма гі лы 

кла дзец ца ве лі код ны па час ту нак. На 

мно гіх з іх, да рэ чы, та му мож на і заў-

ва жыць та лер кі, ві дэль цы з лыж ка мі 

і на ват чар кі. «Па елі са мі — за нес лі 

пры сма кі прод кам». Пры знац ца, да пе-

ра ез ду ў Мінск я ду ма ла, што ва ўсіх 

беларусаў такая традыцыя існуе.

Спы тай у на шых лю дзей, ча му яны 

так ро бяць, і з 95-пра цэнт най ве ра год-

нас цю атры ма еш ад каз: «Бо так за ве-

дзе на». Знай сці вы то кі тых ці ін шых звы-

чак вель мі скла да на. Ад нак ёсць мер ка-

ван не, што канкрэтна гэтая за ра дзі ла ся 

ў са вец кі час. Ідэа ло гія атэ із му вы гна ла 

лю дзей з хра маў, але ха дзіць на мо гіл кі 

ім ні хто за ба ра ніць не мог. Вось і па ча лі 

збі рац ца там з га лоў ны мі ат ры бу та мі 

свя та Уваск рэ сен ня Хрыс то ва га — фар-

ба ва ны мі яй ка мі і бул ка мі.

— Ра ні цай пас ля ма літ вы і хрыс то-

са ван ня ежай вяс ко выя ву лі цы быц-

цам па мі ра лі га дзі ны на дзве. Жы выя 

іш лі «пра ве даць» мёрт вых, — ус па мі-

нае ба бу ля пра сваё дзя цін ства, якое 

прый шло ся на ка нец 50-х. — Да са ма га 

рас па ду Са вец ка га Са ю за на мо гіл ках 

ка ля кап ліч кі заў сё ды ся дзе лі «юро-

дзі выя». Вяс коў цы вы строй ва лі ся ў 

доў гую-доў гую чар гу, каб па пра сіць 

іх па ма ліц ца за сва я коў-ня бож чы каў. 

Ве ры лі, што ка ле кі быц цам «па зна ча-

ныя Бо гам», а та му блі жэй шыя да яго. 

У якас ці па дзя кі за ма літ ву стар цам па-

кі да лі пас халь ную ежу, якую яны пас ля 

свя та раз да ва лі ўбо гім і жаб ра кам.

Мяс цо выя свя та ры да та ко га па рад-

ку ста вяц ца па-роз на му. Ад ны ад кры-

та за ба ра ня юць ці на стой лі ва про сяць 

пры ха джан не іс ці ў пер шы дзень Пас хі 

на мо гіл кі і тым больш не нес ці з са бой 

ежу. Дру гія ста вяц ца да гэ тай за вя-

дзён кі больш па мяр коў на, бо ве да юць: 

па ле шу кі ўпар тыя, ка лі да не ча га пры-

звы ча яц ца, то іх не пе ра ка наць. Трэ ція 

гля дзяць на сі ту а цыю па-фі ла соф ску і 

на ват ра ду юц ца та му, што на род у цэ-

лым не за бы вае сцеж ку да прод каў.

Вар та за зна чыць, што пас халь ны 

ход на мо гіл кі моц на яд нае на шых лю-

дзей. У гэ ты дзень ані вод ная ма гі ла не 

за ста ец ца без ува гі.

Ад мет ная наша Пас ха яшчэ і тым, 

што зна ё мыя (а не зна ё мых лю дзей 

у вёс цы не бы вае па змоў чан ні, усе 

ад но ад на го ве да юць) тры свя точ ныя 

дні ві та юц ца фра за мі «Хрыс тос уваск-

рос!» — «Са праў ды ўваск рос». На ват 

вы пі во хі, якія ў царк ву дзе ся ці год дзя мі 

не за хо дзяць, пер шыя вы крык ва юць 

та бе вест ку пра ўваск ра шэн не Сы на 

Бо жа га. Зда ва ла ся, уся го не каль кі 

слоў, але якую сі лу яны ма юць і ства-

ра юць ат мас фе ру ўсе агуль на га свя та. 

Ча сам мне і ў го ра дзе хо чац ца так па-

ві тац ца з кім-не будзь, але ні ко лі ня ма 

ўпэў не нас ці, што пе рад та бой ча ла век, 

які гэ та зра зу мее.

Ган на ВО ЛЯН СКАЯ. 

«А на Па лес сі 
ўсё ня дроб на...»
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2019 года

в тыс. бел. руб.

№ 
п/п

Наименование статьи
Сим-
вол

01.04.2019 01.01.2019

1 2 3 4 5

1 АКТИВЫ

2 Денежные средства 1101 52 573 65 888

3
Драгоценные металлы и драгоценные 
камни

1102 - -

4 Средства в Национальном банке 1103 7 -

5 Средства в банках 1104 5 204 264

6 Ценные бумаги 1105 - -

7 Кредиты клиентам 1106 - -

8 Производные финансовые активы 1107 - -

9 Долгосрочные финансовые вложения 1108 - -

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109 2 676 2 695

11
Доходные вложения в материальные 
активы

1110 - -

12
Имущество, предназначенное 
для продажи

1111 - -

13 Отложенные налоговые активы 1112 - -

14 Прочие активы 1113 3 673 3 593

15 ИТОГО активы 11 64 133 72 440

16 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17 Средства Национального банка 1201 - -

18 Средства банков 1202 54 802 64 609

19 Средства клиентов 1203 719 240

20 Ценные бумаги банка 1204 - -

21
Производные финансовые 
обязательства

1205 - -

22
Отложенные налоговые 
обязательства

1206 - -

23 Прочие обязательства 1207 2 121 1 540

24 ВСЕГО обязательства 120 57 642 66 389

25 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

26 Уставный фонд 1211 3 711 3 711

27 Эмиссионный доход 1212 - -

28 Резервный фонд 1213 249 192

29 Фонд переоценки статей баланса 1214 - -

30 Накопленная прибыль 1215 2 531 2 148

31 ВСЕГО собственный  капитал 121 6 491 6 051

32
ИТОГО обязательства и собствен-
ный капитал

12 64 133 72 440

ОТЧЕТ о прибылях и убытках 
за три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года

в тыс. бел. руб.

№ 
п/п

Наименование статьи Символ 01.04.2019 01.04.2018

1 2 3 4

1 Процентные доходы 2011 27 26

2 Процентные расходы 2012 85  -

3 Чистые процентные доходы 201 (58) 26

4 Комиссионные доходы 2021 686 187

5 Комиссионные расходы 2022 337 246

6 Чистые комиссионные доходы 202 349 (59)

7
Чистый доход по операциям 
с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями

203  -  -

8
Чистый доход по операциям 
с ценными бумагами

204  -  -

9
Чистый доход по операциям 
с иностранной валютой

205 (5) 1

10
Чистый доход по операциям 
с производными финансовыми 
инструментами

206  -  -

11 Чистые отчисления в резервы 207 21 16  

12 Прочие доходы 208 7 323 6 355

13 Операционные расходы 209 6 750 5 969

14 Прочие расходы 210 133 99

15 Прибыль (убыток) до налогообложения 211 705 239

16 Расход по налогу на прибыль 212 265 139

17 ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) 2 440 100

18
Сведения о прибыли на одну акцию 
в рублях

19 Базовая прибыль на простую акцию

20
Разводненная прибыль на простую 
акцию

И.о. Председателя Правления – 
Заместитель Председателя Правления                    В. К. Костюкевич

Главный бухгалтер  Е. М. Грибанова

Дата подписания: 16.04.2019

ЗАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ИНКАСС.ЭКСПЕРТ» зарегистрировано 
в Национальном банке Республики Беларусь 27.11.2015 г., регистрационный номер 707. 

УНП 807000255.

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ  

«АВТО ОТ МАСТЕРКАРД. МАРТ»
Организатор рекламной игры: ЗАО «Сэлмон-Графикс», 

юридический адрес: 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, д. 22, пом. 11, 
комн. 43,

УНП 100843219, зарегистрировано решением Минского горисполкома 
от 2 декабря 2008 г.

Рекламная игра называется  «Авто от Мастеркард. Март».

Срок проведения рекламной игры: в период с 1 марта по 28 апреля 
2019 года (включая периоды розыгрышей и вручения призов). 

Территория проведения рекламной игры: автозаправочные станции 
предприятий по нефтепродуктообеспечению, входящих в состав Государ-
ственного производственного объединения «Белоруснефть», находящихся 
в Республике Беларусь. 

Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 3485 
от 15.02.2019 г. выдано Министерством антимонопольного регулирования 
и торговли Республики Беларусь  15 февраля 2019 г.

В рекламной игре приняло участие 120 100 физических лиц.

Призовой фонд разыгран полностью.

Победитель рекламной игры «Авто от Мастеркард. Март»

Главный приз № 1 – Автомобиль Ford Focus Trend, № кузова 
Z6F5XXEEC5JA60545 и денежные средства для уплаты налога в размере 
4 612,61 бел. руб.

№ 
п/п

№ 
Шанса 

Номер  карты
ФИО  

победителя
Населен-
ный пункт 

1 109060 7083370095000357614
Хлопченко Дмитрий 

Валентинович
Борисов

Телефон горячей линии по вопросам проведения рекламной игры: 
(МТС – 033, Velcom – 029, Life – 025) 6 431 431, круглосуточно.


