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За стац ца жы вым
Іван Елі се е віч і Ані сія Ця рэнць еў на Пан-

ко вы жы лі ў По лац ку на ву лі цы Чыр во на ар-
мей скай, ка ля ва ен на га га рад ка. У чэр ве ні 
1941 го да ста рэй шай іх да чцэ Зі не бы ло 
дзе сяць га доў, сы ну Ба ры су — два. Ані сія 
ча ка ла трэ цяе дзі ця.

— Баць ка ў 1939 го дзе ўдзель ні чаў у 
Поль скім па хо дзе Ра бо ча-ся лян скай Чыр-
во най Ар міі, по тым быў удзель ні кам са-
вец ка-фін скай вай ны, — згад вае Зі на і да 
Іва наў на. — На Ка рэль скім пе ра шый ку 
атры маў цяж кае ра нен не, ля чыў ся ў Ле нін-
град скім шпі та лі... Па мя таю, як 22 чэр ве ня 
1941 го да я з сяб роў кай Лё ляй прый шла 
з тэ ат ра, і нам да рос лыя ска за-
лі, што па ча ла ся вай на. У той жа 
дзень я ўжо ве да ла, што баць ку 
за бя руць на фронт.

Гэ та бы ла трэ цяя вай на Іва на 
Пан ко ва за апош нія тры га ды. Зі-
на і да Іва наў на ве дае, што баць-
ка ва ва ен ная часць па спе ла да-
брац ца да Лі ды, дзе ён, ві да воч на, 
хут ка тра піў у акру жэн не.

Вось як апі са ны па дзеі тых дзён 
у кні зе Дзміт рыя Яго ра ва «Чэр-
вень 1941-га. Раз гром За ход ня га 
фрон ту»:

«На пя ты дзень вай ны баі на 
ра цэ Нё ман пра доў жы лі ся з ра-
ней шай бяз лі тас нас цю. На пра ця гу 
ўся го дня рэшт кі вой скаў 3-й ар міі 
пра цяг ва лі ва я ваць з ар мей скі мі 
кар пу са мі 9-й ня мец кай ар міі на 
поў дні Грод на і па паў днё вым бе-
ра зе Нё ма на на па зі цы ях ад Мас-
тоў да вус ця ра кі Свіс лач. Раз роз не ныя 
пад раз дзя лен ні ар мей скіх час так, па кі ну-
тыя на паў ноч ным бе ра зе Нё ма на, спра-
ба ва лі пе ра пра віц ца на паў днё вы бе раг 
ці ады хо дзі лі ў бок Лі ды, не ве да ю чы, што 
там ужо ідуць кро ва пра літ ныя баі ды ві зій 
тан ка вай гру пы Г. Го та з част ка мі фран та-
во га рэ зер ву...

Го рад яшчэ не быў узя ты, але, як пі саў у 
ме му а рах бы лы ка мі сар 37-й пар ты зан скай 
бры га ды С. К. Ля шчэ ня, па рас па ра джэн ні 
Ба ра на віц ка га аб ка ма су пра цоў ні кі гар ка-
ма пар тыі і гар вы кан ка ма вы еха лі ў Стоўб-
цы, а на на ступ ны дзень — у Ма гі лёў, у 
рас па ра джэн не ЦК кам пар тыі Бе ла ру сі...

На до світ ку 26 чэр ве ня рэшт кі 59-га страл-
ко ва га пал ка 85-й СД пай шлі на пра рыў праз 
да ро гу, бла кі ра ва ную на пя рэ дад ні атра дам 
ма та цык ліс таў. Тан кі, якія яго пад трым лі ва лі, 
ад ра зу ж бы лі спа ле ны срод ка мі СТА, пя-
хо ту су стрэў шквал аў та мат на-ку ля мёт на га 
агню. З кры кам «ура!» пра рва лі ся, але дзве 
тра ці ны тых, хто пад ня ўся ў ата ку, за ста лі ся 
ля жаць на по лі бою»...

Ге ра ізм са вец кіх сал дат у страш ныя 
пер шыя дні вай ны ў боль шас ці вы пад каў 

так і за стаў ся ні ко му не вя до мым. Вя ліз ная 
част ка тых, хто вы жыў у тых кат лах, тра пі лі 
ў ня мец кі па лон і за гі ну лі там без вес так, 
без ім ёнаў, без сла вы.

Ра ні цай 27-га чэр ве ня нем цы за ня лі 
Лі ду, у тыя лет нія дні ў Бе ла стоц кім кат-
ле бы лі зні шча ны тры на шы ар міі. Іва ну 
Пан ко ву ўда ло ся па збег нуць па ло ну і пра-
брац ца да до му, у акупаваны ўжо По лацк. 
Мо жа, та му, што жон ка яго па він на бы ла 
вось-вось на ра дзіць, яму ўда ло ся ўпэў-
ніць но выя ўла ды го ра да, што ён не быў 
пры зва ны ў ар мію. Лёс па да рыў яму яшчэ 
два га ды жыц ця ра зам з сям' ёй.

«Не за пом ні ла яго твар»

Зі на і да Іва наў на, ка лі бы ла дзі цем, ні-
чо га не ве да ла пра пад поль ную дзейнасць 
баць кі. Ён пра ца ваў на бу доў лі — маг чы ма, 
там і на ла дзіў ста сун кі з ва ен на па лон ны мі 
з ня мец ка га ла ге ра. Двой чы яго за трым-
лі ва лі, але по тым ад пус ка лі. Ноч, ка лі яго 
арыш та ва лі ў трэ ці, апош ні раз, яна за пом-
ні ла на ўсё жыц цё.

— У адзін з апош ніх дзён ле та 1943 го-
да, у 4 га дзі ны ра ні цы ў дом увай шлі нем-
цы. З імі бы ла жан чы на па іме ні Ма рыя, 
— рас каз вае яна. — Скла ла ся ад чу ван не, 
што гэ та яна іх пры вя ла. Па мя таю, як ма ці 
па ча ла неш та збі раць баць ку...

Пра Іва на Пан ко ва паз ней рас ка заў ка-
ман дзір пар ты зан ска га атра да Ці ма фей 
Пла хат нюк. Кні гі з урыў ка мі яго ўспа мі наў 
дач ка пад поль шчы ка кла пат лі ва за хоў-
вае.

«У па чат ку са ка ві ка 1942 го да з По-
лац ка з да па мо гай пад поль шчы ка Іва на 
Пань ко ва (са слоў Зі на і ды Іва наў ны «ь» 
па стаў ле ны па мыл ко ва. — В.М.) уцяк ла 
гру па ва ен на па лон ных на ча ле з Ці ма фе ем 
Пла хат ню ком. Аста ля ваў шы ся ў пры дзвін-

скіх ля сах, яна звя за ла ся з ка ман дзі ра мі 
Чыр во най Ар міі, якія за ста лі ся ў акру жэн ні, 
і з пад поль най гру пай, у якую ўва хо дзі лі 
на стаў нік з вёс кі Усві ца У.Я. Ва сі леў скі, 
сёст ры Юля і Ва ля Бе рас не вы і інш. На 
ба зе гэ тых груп у маі 1942 г. быў ство ра-
ны пар ты зан скі атрад, які по тым вы рас у 
пар ты зан скую бры га ду «Смерць фа шыз-
му» (паз ней бры га да імя Ча па е ва). 7 мая 
пар ты зан скі атрад пад ка ман да ван нем 
Ц. Пла хат ню ка рап тоў на на паў на Глы ба-
чан скую ва лас ную ўпра ву, раз гра міў па-
лі цыю, за браў 20 він то вак, ін шую зброю. 
Атрад, а по тым і бры га да, увесь час тры-
ма лі су вязь з по лац кі мі пад поль шчы ка мі і 
па паў ня лі ся за іх кошт». («По лоцк. Истори-

ческий очерк», 1987 г.)
«Ці ма фей Пла хат нюк і Ліц ві нен ка 

рас ка за лі: «Уцяк лі мы з ла ге ра ва ен-
на па лон ных Ба ра ву ха-3 у кра са ві ку 
1942 го да. Нас бы ло 10 бай цоў і ка-
ман дзі раў Чыр во най Ар міі. Да па мо гу 
ва ўцё ках нам ака заў жы хар По лац ка 
Іван Пань коў. Ён па ра іў, як вы брац ца 
з ла ге ра, уз бро іў нас на га нам і гра-
на та мі, рас тлу ма чыў, як хут чэй і не-
бяс печ ней прай сці ва Ушац кі ра ён, 
дзе шу каць пад поль шчы каў і пар ты-
зан. Мы шчас лі ва пры бы лі ту ды. Та-
кіх пры кла даў шмат. Амаль кож на му 
чыр во на ар мей ска му ка ман дзі ру, які 
ўцёк з ла ге ра, да па ма га лі пад поль-
шчы кі і мяс цо выя жы ха ры». (Я. Жы-
ля нін, І. Па зня коў, В. Луз гін, «Без ли-
нии фрон та», 1979 г.)

До ка зам та го, што баць ка Пан ко-
вых да па мог гру пе Пла хат ню ка ўця-

чы з ла ге ра, з'яў ля ец ца і пас ля ва ен ная 
пе ра піс ка яго з іх ма ці. Бы лы пар ты зан-
скі ка ман дзір не ка то ры час пра ца ваў ва 
Уша чах, по тым з'е хаў у Ку ста най і аду сюль 
пад трым лі ваў з Пан ко вы мі су вязь. Зі на і да 
Іва наў на па каз вае ад крыт ку, на ад ва рот-
ным ба ку якой на пі са на: «Ша ноў ная Ані сія, 
сар дэч на він шую Вас і Ва шых дзя цей з 
вя лі кім і ўра чыс тым свя там 1 мая і Днём 
Пе ра мо гі. Жа даю Вам моц на га зда роўя, 
вя лі ка га аса біс та га шчас ця і пос пе ху ў Ва-
шым жыц ці, доб ра га Вам зда роўя. Ваш 
Пла хат нюк».

Баць ку спа чат ку ўтрым лі ва лі ў гес та па 
па ву лі цы Ле ні на. Не да лё ка ад туль зна хо-
дзіў ся бу ды нак ка дэц ка га кор пу са, ку ды 
пры во зі лі ра не ных ня мец кіх сал дат. Пад час 
пер шых во сень скіх ха ла доў арыш тан таў 
з гес та па пад кан во ем пры вез лі на тэ ры-
то рыю ка дэц ка га кор пу су для на рых тоў кі 
дроў. Яшчэ да гэ туль Ані сія Пан ко ва па зна-
ё мі ла ся з Тац ця най Па цэ віч. Нем цы арыш-
та ва лі яе 19-га до ва га бра та Мі ка лая. Па 
яго пры еха лі той жа ноч чу, што і па Іва-
на Елі се е ві ча. Тац ця на па ве да мі ла Ані сіі 
пра маг чы масць па ба чыц ца з да ра гі мі ім 
арыш тан та мі ка ля ка дэц ка га кор пу са. Са мі 

жан чы ны не маг лі бліз ка па ды сці да зня во-
ле ных і та му вы ра шы лі па слаць да іх Зі ну, 
спа дзе ю чы ся, што ахо ва не кра не дзі ця.

— І кан ва і ры пад пус ці лі мя не да баць-
кі, — са сля за мі згад вае ця пер па жы лая 
жан чы на. — Але я, на вя лі кі жаль, не за-
пом ні ла ні тва ру баць кі, ні тва ру Ко лень кі 
Па цэ ві ча. Па мя таю толь кі, што та та ска заў 
ча мусь ці: «Ка лі нас рас стра ля юць, то вам 
бу дзе жыць лепш». Што ён яшчэ ска заў, я 
не за пом ні ла. Толь кі гэ тыя дзіў ныя сло вы 
за ста лі ся ў па мя ці.

По тым арыш тан таў пе ра вя лі ў га рад-
скую тур му ка ля вак за ла — там ця пер 
швей ная фаб ры ка. Зі на і да Іва наў на Тра-
фі ма ва-Пан ко ва заў сё ды, ка лі пра хо дзіць 
ка ля швей най фаб ры кі, спы ня ец ца і ці ха 
мо ліц ца за спа чын ду шы ўсіх тых, хто ў гэ-
тым бу дын ку су стрэў свае апош нія дні.

З тур мы 19-га до вы Ко ля Па цэ віч змог пе-
ра даць сяст ры за піс ку, пра якую Зі на і да Іва-
наў на так са ма не мо жа згад ваць без слёз: 
«Та неч ка, не па кінь сям'ю Пан ко вых: у яго 
трое ма ла лет ніх дзя цей». Зі не на той час бы-
ло 13 га доў, Ба ры су — пяць, Ні не — два.

Не дзі ця чая вай на
Праз ме ся цы два прый шлі, каб за браць 

Ані сію з дзець мі. Пад га ня лі, не да ва лі рэ чы 
са браць. У са мы апош ні мо мант Зі на знай шла 
Ба ры са, які гу ляў у пяс ку ка ля чы гун кі. Іх па-
гру зі лі ў ма шы ну і па вез лі на вак зал. Ад туль 
у эша ло не, поў ным та кі мі ж, як яны, сем' я мі 
(жан чы на мі з дзець мі, ма ла ды мі дзяў ча та мі, 
пад лет ка мі), яны ад пра ві лі ся на За хад.

Да Гер ма ніі не да еха лі, бо чы гун ка бы ла 
раз бу ра на пар ты за на мі. Та ды эша лон звяр-
нуў спа чат ку ў лат вій скі Са лас пілс, по тым 
— у лі тоў скі Шаў ляй. Ас та так каст рыч ні ка і 
ліс та пад яны жы лі на тэ ры то рыі шаў ляй ска-
га кан цэнт ра цый на га ла ге ра пад ад кры тым 
не бам, бо мес цаў у ба ра ках не бы ло. Та ды 
Ані сія і па зна ё мі ла ся з сям' ёй Ар ло вых са 
спа ле най вёс кі Па га ры пад По лац кам. Баць-
ку ся мей ства нем цы рас стра ля лі за су вязь 
з пар ты за на мі ў 1942 го дзе на ва чах жон кі 
Зі на і ды і ма лых дзя цей. Дзве па ла чан кі тры-
ма лі ся ра зам, і гэ та да зво лі ла ім і іх дзе цям 
вы жыць у не ча ла ве чых умо вах.

Блі жэй да вяс ны ў ла гер прый шла па-
ме шчы ца з ху та ра Ру па ніс ада браць са бе 
ра бот ні каў. Яна ўгле дзе ла ся лян ку Зі на і ду 
Акі маў ну Ар ло ву з дву ма хлоп чы ка мі ча-
ты рох і дзе ся ці га доў, але тая ад мо ві ла ся 
іс ці без сва ёй га рад ской «сяст ры» — Ані сіі 
Пан ко вай з тры ма дзець мі. Вяз ні ве да лі, 
што ў ра бот ні каў на ху та ры больш шан цаў 
вы жыць. Тым не менш Зі на і да Ар ло ва бы ла 
не па хіс ная. Па ме шчы ца спа чат ку ад мо ві-
ла ся, але по тым прый шла зноў і за бра ла 
абедз вюх жан чын з пяц цю іх дзець мі. У яе 
вя лі кай гас па дар цы ўсім знай шла ся пра ца: 
25 ка роў, 15 ко ней, шмат сві ней і птуш-
кі. Паз ней ма лод шы Ар лоў — Пётр Аляк-

санд ра віч — да ве даў ся, што па ме шчы ца 
тым са мым вы ра та ва ла іх жыц ці, бо пе рад 
эва ку а цы яй нем цы ла гер зні шчы лі ра зам з 
усі мі яго вяз ня мі.

Яны жы лі ў лаз ні. Жан чы ны да гля да лі 
ка роў, хлоп чы кі па сві лі гу сей і час ад ча су 
ўчы ня лі су праць па ме шчы цы аль бо яе су се-
дзяў... са праўд ныя тэ ра рыс тыч ныя ак ты. То 
ба я вы па трон ха ва лі ў па ле на, якое трап ля ла 
ў гас па дар скую печ, то з бяз дым на га по ра-
ху вы раб ля лі гра на ту. У пер шым вы пад ку 
яны і са праў ды ледзь не за бі лі сваю вы ра-
та ва цель ку: па трон у пе чы ра за рваў ся, ку ля 
пра ля це ла не да лё ка ад га ла вы па ме шчы цы 
і вы бі ла ка ва лак дзвяр но га ву ша ка за яе 
спі най. У дру гім вы пад ку па цяр пеў ма лод-
шы Ар лоў: ста рэй шы брат не па спеў кі нуць 
гра на ту, і тая ра за рва ла ся ка ля га ла вы Пе ці, 
па ра ніў шы яго драў ля най трэс кай.

На шчас це, па ме шчы ца не ста ла рас сле да-
ваць вы па дак з ку ляй. У жан чын хут ка з'я ві ла ся 
маг чы масць ад дзя чыць. Ка лі Ру па ніс вы зва лі лі 
са вец кія вой скі і над па ме шчы цай па віс ла па-
гро за рас пра вы, па ла чан кі за сту пі лі ся за яе. 
Праз су ткі нем цы вяр ну лі свае па зі цыі, і та ды 
на дыш ла чар га па ме шчы цы ха ваць ад ка та-
ван ня сва іх ра бот ніц і ма лень кіх ра бот ні каў...

Пра лёс баць кі Пан ко вым ні чо га не ўда ло-
ся да ве дац ца. Зі на і да Іва наў на не су мня ва ец-
ца, што яго і Мі ка лая Па цэ ві ча рас стра ля лі 
ва ўро чы шчы Пяс кі, бо ўсіх вяз няў га рад ской 
тур мы рас стрэль ва лі там. Яна рэ гу ляр на пры-
яз джае на гэ тае мес ца, пры но сіць квет кі. Ёй 
шка да, што баць ка не мо жа па ра да вац ца за 
сва іх дзя цей з іх друж ны мі сем' я мі. На пэў-
на, ён га на рыў ся б сва ёй сяст рой, Ма ры яй 
Вай цю шо нак (Ко на на вай), якая пе ра жы ла 
бла ка ду ў Ле нін гра дзе, скон чы ла тэкс тыль-
ны ін сты тут, пра ца ва ла на Ар шан скім іль но-
кам бі на це, ка ля дзе ся ці га доў уз на чаль ва ла 
Мін скі кам воль ны кам бі нат, а по тым бы ла 
мі ніст рам лёг кай пра мыс ло вас ці Бе ла рус кай 
ССР...

Зі на і да Іва наў на Тра фі ма ва-Пан ко ва рэ-
гу ляр на пе ра во дзіць гро шы на бу даў ніц тва 
ме ма ры я ла ў По лац ку. Яна спа дзя ец ца, што 
да ча ка ец ца мо ман ту, ка лі на мес цы пяс ча-
най пуст кі з'я віц ца пом нік, год ны па мя ці яе 
баць кі і ўсіх тых, хто ля жыць по бач з ім.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, 
фо та аў та ра і з ся мей на га ар хі ва 

Зі на і ды Тра фі ма вай-Пан ко вай.
г. На ва по лацк.

Гро шы на бу даў ніц тва ме ма ры я ла 
«Уро чы шча Пяс кі» мож на пе ра ліч ваць у 
Ві цеб скае аб лас ное ад дзя лен не ГА «Бе-
ла рус кі фонд мі ру» на ра ху нак

№3135411066036 (у бе ла рус кіх руб-
лях),

№3135411066502 (у до ла рах),
№3135411066805 (у ра сій скіх руб лях)
у ды рэк цыі ААТ «Бел ін вест банк» па 

Ві цеб скай воб лас ці, код 153001739, УНП 
300126736

«МОЙ БАЦЬ КА 
ЛЯ ЖЫЦЬ У ПЯС КАХ»

З каст рыч ні ка мі ну ла га го да, 
ка лі «Звяз да» аб' яві ла аб су мес ным 

з жы ха ра мі По лач чы ны пра ек це па збо ры 
срод каў на ме ма ры ял «Уро чы шча Пяс кі», 

на спе цы яль ны даб ра чын ны ра ху нак 
Ві цеб ска га ад дзя лен ня Фон ду Мі ру жы ха ры і 

ар га ні за цыі Бе ла ру сі пе ра лі чы лі ка ля 100 млн 
руб лёў. Мы па зва ні лі Зі на і дзе 

Тра фі ма вай-Пан ко вай з На ва по лац ка, 
якая пе ра лі чы ла на ме ма ры ял 

2 міль ё ны, і спы та лі, ча му яна не за ста ла ся 
абы яка вай да пуст кі ў По лац ку, 

на якой больш за 70 га доў ля жаць 
астан кі са вец кіх сал дат, пад поль шчы каў, 

пар ты зан і жы ха роў го ра да. 
«Та му што ся род іх ля жыць і мой баць ка — по-
лац кі пад поль шчык Іван Пан коў, рас стра ля ны 

нем ца мі ў 1943 го дзе», — 
ад ка за ла жан чы на. І мы да мо ві лі ся рас па вес ці 

яе гіс то рыю на ста рон ках га зе ты.

Зі на і да Іва наў на Тра фі ма ва-Пан ко ва.

Ані сія і Іван Пан ко вы. По лацк. 
Да ва ен нае фо та.

Бы лыя ма ла лет нія вяз ні Шаў ляй ска га кан цэнт ра цый на га ла ге ра (1943 — 1944 гг.) Бы лыя ма ла лет нія вяз ні Шаў ляй ска га кан цэнт ра цый на га ла ге ра (1943 — 1944 гг.) 
Ба рыс Пан коў, Зі на і да Тра фі ма ва-Пан ко ва і Пётр Ар лоў.Ба рыс Пан коў, Зі на і да Тра фі ма ва-Пан ко ва і Пётр Ар лоў.

Сён ня стар туе 24-ы чэм-
пі я нат кра і ны па фут бо ле 
ся род ка ман даў вы шэй-
шай лі гі.

Гэ та бы ло яшчэ ў той час, ка-
лі ўтуль ныя крэс лы на тры бу нах 
за мя ня лі за сце ле ныя га зе та мі 
па фар ба ва ныя лаў кі, а за мест 
зруч най элект ро ні кі на ста ды ё-
не ўруч ную пе ра стаў ля лі вя лі кія 
ліч бы на таб ло. Сон ца бі ла пром-
ня мі ў во чы, да рос лыя нер во ва 
да кур ва лі па апош няй цы га рэ-
це, суд дзя ві таў ся з гуль ца мі, а я, 
тры ма ю чы фут боль ную пра грам-
ку, ра зам з баць кам спра ба ваў 
раз гле дзець на краі по ля лю бі-
мых фут ба ліс таў... Гэ та бы ло 
12 га доў та му. Мой пер шы матч 
вы шэй шай лі гі па між жо дзін скім 
«Тар пе да» і ба ры саў скім БА ТЭ. 
Без умоў на, за гэ ты час і я, і наш 
фут бол змя ні лі ся, па ста ле лі, 
але шчым лі вае па чуц цё ча кан-
ня ней ка га фут боль на га вы бу ху 
пас ля зі мо вай спяч кі за ха ва ла-
ся і да гэ туль. І чым больш у ма-
ім ро зу ме ўзні кае на гэ ты конт 
пы тан няў, тым больш ці ка вым 
для мя не ро біц ца чэм пі я нат. Як 
вы сту піць сё ле та аб ноў ле ны 
БА ТЭ Аляк санд ра Ер ма ко ві ча? 
Ці скла дуць яму кан ку рэн цыю ў 
ба раць бе за чэм пі ён ства са лі-
гор скі «Шах цёр» і «Ды на ма»? 
І, на рэш це, ка лі ўжо ме да лі з'я-
вяц ца на шы ях фут ба ліс таў гро-
дзен ска га «Нё ма на» і жо дзін ска-
га «Тар пе да»? Гэ ты се зон ме-
на ві та той, ка лі зра біць трап ны 
пра гноз ней ма вер на скла да на. І 
ня хай суд дзя яшчэ не даў свіст-
ка, але кан ку рэн цыя — у дум ках 
трэ не раў, раз мо вах ба лель шчы-
каў, у ін тэр в'ю гуль цоў — ужо 

па ча ла ся! Спа дзя ем ся, тры маць 
у на пру жан ні чэм пі я нат нас бу дзе 
да апош ня га ту ра.

НА КА ГО ПА ГЛЯ ДЗЕЦЬ 
У ПЕР ШЫМ ТУ РЫ?

«Шах цёр» (Са лі горск) — 
БА ТЭ

29 са ка ві ка, Са лі горск, ста-
ды ён «Бу даў нік». Па ча так у 
13:30.

Пер шын ство рас па чы на ец ца 
мат чам ула даль ні ка ся рэб ра ных 
уз на га род з чэмпіёнам. У гас-
па да роў ця пер но вы трэ нер — 
сла ву ты экс-фут ба ліст мінск ага 
«Ды на ма» Сяр гей Ба роў скі. Як 
ба ры саў ча не, так і гар ня кі ак тыў-
на ўзя лі ся за пе ра бу до ву ка ман-
ды. З Ба роў скім у ка ман ду прый-
шло шмат на ва бран цаў. Ся род іх 
— Аляк сандр Гу ру лі, бы лы гу лец 
львоў скіх «Кар па таў», які па чы наў 
фут боль ную кар' е ру ў Фран цыі; 
бы лы аба рон ца БА ТЭ Аляк сандр 
Юрэ віч, яко му, зра зу ме ла, асаб-

лі ва на строй вац ца на матч не 
трэ ба. Што да даць? Гэ та прос та 
той па яды нак, які не мо жа пра пус-
ціць са праўд ны заў зя тар. Пра мую 
транс ля цыю су стрэ чы пра вя дзе 
тэ ле ка нал «Бе ла русь-5».

«Мінск» — «Ды на ма» 
(Брэст)

29 са ка ві ка, Мінск, штуч-
нае по ле ФК «Мінск». Па ча-
так у 17:00.

Гэ та пер шы матч чэм пі я на ту 
ў Мін ску, які, да рэ чы, мож на бу-
дзе па гля дзець бяс плат на. Інт-
ры га ў су стрэ чы на прош ва ец ца 
са ма са бой. Су праць мін чан, 
бы лых ад на клуб ні каў, згу ляе 
Ра ман Ва сі люк, адзін з са мых 
вы ні ко вых фор вар даў на ша-
га фут бо ла, які ўжо за пі саў на 
свой ра ху нак 199 трап ных уда-
раў у чэм пі я на тах.

«Наф тан» (На ва по лацк) — 
«Тар пе да-Бе лАЗ» (Жо дзі на)

29 са ка ві ка, Ві цебск, ЦСК 

«Ві цеб скі». Па ча так у 15:00.
Што ка заць, на ва по лац кі 

ста ды ён «Ат лант» прый шоў у 
та кі «вы дат ны» стан, што пры-
маць аў та за вод цаў но ва па ла-
ча не вы му ша ны ў аб лас ным 
цэнт ры. Па спра буе да па маг чы 
гас па да рам пе рай граць жо дзін-
цаў эк за тыч ны ду эт на ва бран-
цаў — ні ге рый ца Сі мо на Ага ра 
і егіп ця ні на Ма ха ме да Рэ фаі. А 
вось за тар пе даў цаў бу дзе «зям-
лю рыць» во пыт ны на па да ючы 
Ар цём Кан ца вы. Вя до мы гу лец 
апош нім ча сам меў за ма ла гуль-
ня во га ча су ў БА ТЭ, а та му пе ра-
ход у ка ман ду Іга ра Кры ву шэн-
кі ба чыц ца доб рай на го дай для 
ажыц цяў лен ня га ля вых за дум.

«Нё ман» (Грод на) — 
«Слуцк»

30 са ка ві ка, Грод на, ЦСК 
«Нё ман». Па ча так у 16:00.

Сё ле та ама та ры фут бо ла 
ча ка юць ад «Нё ма на» пе ра мог. 
Ка ман да са праў ды на цэ ле на на 
гэ та і свае ам бі цыі пра дэ ман-
стра ва ла ў куб ка вым чвэрць фі-
на ле, дзе пе рай гра ла БА ТЭ. У 
між се зон ні клуб па поў ніў шэ раг 
ле гі я не раў. Ла тыш скі на па да-
ючы Гірт Карл сан на огул пры-
ехаў да нас з Ін да нэ зіі. Акра мя 
азі яц кіх аст ра воў у яго фут боль-
най бія гра фіі бы лі ка лек ты вы з 
Лат віі, Ра сіі, Га лан дыі, Азер бай-
джа на, а так са ма 49 мат чаў за 
на цы я наль ную збор ную сва ёй 
кра і ны. «Слуцк» — аб са лют ны 
дэ бю тант Вы шэй шай лі гі. Ча-
каць ге рой стваў ад яго не пры-
хо дзіц ца, але во пыт ная ка ман-
да Юрыя Кра та, якую па поў ні лі 
ад ра зу 4 укра ін цы, га то ва даць 
бой лю бо му апа не нту. Па гля-

дзім, як усё бу дзе на са мрэч.
«Дняп ро» — «Ды на ма» 

(Мінск)
30 са ка ві ка, Ма гі лёў, ста-

ды ён «Спар так». Па ча так у 
14:00.

Ам бі цый на му ста ліч на му клу-
бу бу дзе су праць ста яць дру жы-
на, якая зі мой так і не вы бра ла-
ся на за меж ныя збо ры — трэ-
ні ра ва ла ся пе ра важ на до ма. За 
час пад рых тоў кі да пер шын ства 
ды на маў цы ві да воч на змя ні-
лі ся. Га лоў ным трэ не рам пры-
зна чы лі Ула дзі мі ра Жу раў ля, з 
нар веж ска га чэм пі я на ту пры-
еха лі аба рон ца Ума ру Бан гу ра і 
на па да ючы Адам Дзі я ман дэ, а з 
баб руй скай «Бел шы ны» — паў-
аба рон ца Ігар Ва ран коў. Як пры-
знаў ся Жу ра вель, мэ ты на се зон 
у ка ман ды са мыя вы со кія. Асаб-
лі ва гэ та ты чыц ца чэм пі я на ту.

«Го мель» — «Бел шы на» 
(Бабруйск)

30 са ка ві ка, Ма гі лёў, ста-
ды ён «Цэнт раль ны». Па ча так 
у 17:00.

Пер шы сё лет ні матч на род-
ным ста ды ё не «Го мель» ужо 
прай граў: ка ман да са сту пі ла 
«Дняп ру» і не здо ле ла пра біц-
ца ў паў фі нал Куб ка Бе ла ру сі. 
Два па ра жэн ні на стар це се зо на 
для го мель скіх заў зя та раў, якія 
ве да юць, што та кое доб ры фут-
бол, бу дзе за мно га. «Бел шы ну» 
ча кае са праў ды га ра чы пры ём.

У го рад над Со жам баб руй-
ча не пры вяз лі з са бой іс пан-
ска га на па да юча га Ма ну э ля 
Бле ду, які стаў ужо чац вёр тым 
ле гі я не рам з Пірэнеяў у на шым 
чэм пі я на це.

Та рас ШЧЫ РЫ

�

СуседзіСуседзі  ��

СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 
ПА-СУР' ЁЗ НА МУ

У Ма гі лё ве з рабочым ві зі там па бы ва лі прад-
стаў ні кі дзе ла вых ко лаў Літ вы.

На су стрэ чы лі тоў скіх біз нес ме наў з кі раў ніц твам 
Ма гі лёў шчы ны раз гля да лі ся пы тан ні ўза е ма вы гад-
на га су пра цоў ніц тва. Да рэ чы, на тэ ры то рыі воб лас ці 
за рэ гіст ра ва на ка ля 30 ар га ні за цый з удзе лам лі тоў-
ска га ка пі та лу, у СЭЗ «Ма гі лёў» пра цуе 7 прад пры-
ем стваў-рэ зі дэн таў з агуль ным ка пі та лам ін вес ты цый 
ка ля 140 міль ё наў еў ра. І най больш буй ны пра ект 
— дрэ ва ап ра цоў чы комп лекс «ВМГ Ін дуст ры». За 
мі ну лы год знеш не ганд лё вы аба рот та ва раў і па-
слуг воб лас ці з Літ вой склаў больш за 79 міль ё наў 
до ла раў.

Стар шы ня абл вы кан ка ма Пётр Руд нік азна ё міў 
гас цей з эка на міч ны мі маг чы мас ця мі рэ гі ё на і па тэн-
цы яль ны мі ін вест пля цоў ка мі, агу чыў на прам кі, па 
якіх Ма гі лёў шчы на за ці каў ле на су пра цоў ні чаць. Ён 
пра па на ваў удзель ні чаць у ма дэр ні за цыі прад пры-
ем стваў з на ме рам ажыц цяў ляць су мес ны біз нес, 
а так са ма звяр нуў ува гу на тое, што на ву чаль ныя 
ўста но вы воб лас ці ары ен та ва ны на пад рых тоў ку 
спе цы я ліс таў, у тым лі ку і для но вых прад пры ем-
стваў.

Лі тоў цы вы ка за лі га тоў насць ажыц ця віць на тэ-
ры то рыі воб лас ці 2 су мес ныя пра ек ты: па вы твор-
час ці мя са ін дыч кі, а так са ма мя са-кас ця вой му кі. 
Акра мя гэ та га, яны га то вы ўклас ці 20 міль ё наў еў ра 
ін вес ты цый у па бу до ву на тэ ры то рыі рэ гі ё на за во да 
па вы пус ку не стан дарт на га жа ле за бе то ну. Пад час 
су стрэ чы пра гу ча ла да моў ле насць аб раз віц ці су-
мес на га біз не су па вы твор час ці мяк кай і кем пін га вай 
мэб лі, пе ра пра цоў кі ад хо даў драў ні ны.

Пра тое, што на ме ры вель мі сур' ёз ныя, свед чыць і 
той факт, што сё ле та пла ну ец ца пра вес ці ў Ма гі лё ве 
юбі лей ны, дзя ся ты Бе ла рус ка-лі тоў скі эка на міч ны 
фо рум. Ён бу дзе пры мер ка ва ны да яшчэ ад на го між-
на род на га фо ру му — ін вес ты цый на га, які так са ма 
ад бу дзец ца ў Ма гі лё ве.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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Старт сезонаСтарт сезона  �� ФУТ БОЛ КЛІ ЧА НА СТА ДЫ ЁН

Фо та Над зеі БУ ЖАН.

АКТИВЫ
Код 

строки

На 
31.12.2013 

года

На 
31.12.2012 

года
1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110 774 971 647 870
Нематериальные активы 120 561 623
Доходные вложения в материальные активы 130
В том числе:  
инвестиционная недвижимость 131
предметы финансовой аренды (лизинга) 132
прочие доходные 
вложения в материальные активы

133

Вложения в долгосрочные активы 140 19 550 23 743
Долгосрочные финансовые вложения 150 1 394 1 394
Отложенные налоговые активы 160
Долгосрочная дебиторская задолженность 170
Прочие долгосрочные активы 180
ИТОГО по разделу I 190 796 476 673 630
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
Запасы 210 212 330 185 543
В том числе:  
материалы 211 78 604 76 281
животные на выращивании и откорме 212 102 823 89 741
незавершенное производство 213 26 946 14 832
готовая продукция и товары 214 3 957 4 689
товары отгруженные 215
прочие запасы 216
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220

Расходы будущих периодов 230 1 310 1 179
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам, работам, услугам

240 6 880 5 654

Краткосрочная дебиторская задолженность 250 21 760 23 660
Краткосрочные финансовые вложения 260
Денежные средства и их эквиваленты 270 2 377 2 885
Прочие краткосрочные активы 280 6 1
ИТОГО по разделу II 290 244 663 218 922
БАЛАНС 300 1 041 139 892 552

ОАО «Беловежский»
Учетный номер плательщика: 200193456

Вид экономической деятельности: 012 (животноводство)
Организационно-правовая форма: Открытое акционерное общество

Орган управления: Общее собрание акционеров
Единица измерения: Млн руб.

Адрес: 225078, Каменецкий район, аг. Беловежский, ул. Ленина, д. 2

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС  на 01 января 2014 года

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки

На 
31.12.2013 

года

На 
31.12.2012 

года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410 66 110 65 543
Неоплаченная часть уставного капитала 420
Собственные акции (доли в уставном капитале) 430
Резервный капитал 440 10 309 9 500
Добавочный капитал 450 639 789 525 076
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460 103 017 91 693

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470
Целевое финансирование 480
ИТОГО по разделу III 490 819 225 691 812
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510 38 332 40 121
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520 16 428 14 167

Отложенные налоговые обязательства 530
Доходы будущих периодов 540
Резервы предстоящих платежей 550
Прочие долгосрочные обязательства 560
ИТОГО по разделу IV 590 54 760 54 288
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610 11 308 15 120
Краткосрочная 
часть долгосрочных обязательств

620 7 132 7 748

Краткосрочная кредиторская задолженность 630 148 714 122 986
В том числе:

128 128 105 240
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631
по авансам полученным 632 8 348 1 069
по налогам и сборам 633 841 884
по социальному страхованию и обеспечению 634 1 017 1 776
по оплате труда 635 4 567 5 850
по лизинговым платежам 636 4 283 3 694
собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637 810 3 680

прочим кредиторам 638 720 793
Обязательства, 
предназначенные для реализации

640

Доходы будущих периодов 650
Резервы предстоящих платежей 660 598
Прочие краткосрочные обязательства 670
ИТОГО по разделу V 690 167 154 146 452
БАЛАНС 700 1 041 139 892 552

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь – декабрь 2013 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь–
декабрь 
2013 г.

За январь–
декабрь 
2012 г.

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010 511 899 495 389

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 468 962 400 881

Валовая прибыль (010 – 020) 030 42 937 94 508
Управленческие расходы 040 15 901 15 416
Расходы на реализацию 050 3 473 2 885
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060 23 563 76 207

Прочие доходы по текущей деятельности 070 12 246 7 167
Прочие расходы по текущей деятельности 080 15 827 8 692
Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090 19 982 74 682

Доходы по инвестиционной деятельности 100 439 5 104
В том числе:  
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101 268 1 345

доходы от участия в уставном 
капитале других организаций

102 4

проценты к получению 103 7 136
прочие доходы по инвестиционной деятельности 104 164 3 619
Расходы по инвестиционной деятельности 110 243 1 109
В том числе:  
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111 243 1 080

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112 29
Доходы по финансовой деятельности 120 1 432 2 225
В том числе:  
курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств

121 1 387 2 225

прочие доходы по финансовой деятельности 122 45
Расходы по финансовой деятельности 130 5 433 7 481
В том числе:  
проценты к уплате 131 1 609 3 967
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132 3 824 2 014

прочие расходы по финансовой деятельности 133 1 500
Иные доходы и расходы 140 152

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150 -3 805 -1 109

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(± 090 ± 150)

160 16 177 73 573

Налог на прибыль 170
Изменение отложенных налоговых активов 180
Изменение отложенных 
налоговых обязательств

190

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

210 16 177 73 573

Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

220 112 045 150 799

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230

Совокупная прибыль (убыток) 
(± 210 ± 220 ± 230)

240 128 222 224 372

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260
Количество организаций получивших прибыль 
по конечному финансовому результату

270 1 1

Сумма полученной прибыли 
по конечному финансовому результату

270а 16 177 73 573

Количество организаций получивших убыток 
по конечному финансовому результату

280

Сумма полученного убытка по конечному 
финансовому результату

280а

Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %): 99,7517
Простые акции, поступившие в распоряжение общества: 0 шт.
Простые акции, приобретенные в целях сокращения общего количества: 0 шт. 
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 
и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: 
животноводство – 012.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 марта 2008 года.
Сведения о применении эмитентом правил корпоративного поведения:
1. Регламент работы ОАО «Беловежский» с реестром владельцев акций 
(утвержден протоколом общего собрания ОАО «Беловежский» 30.12.2009 г. 
№ 6);  2. Положение о порядке учета аффилированных лиц общества и со-
гласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аф-
филированных лиц (утверждено протоколом общего собрания ОАО «Бело-
вежский» №17 от 24.08.2012 г.)

5-6. Информация о дивидендах и акциях

Показатель
Единица 

измерения
С начала 

года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Количество акционеров, всего лиц 745 746
в том числе: юридических лиц лиц 1 1
из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц 0 0

в том числе: физических лиц лиц 744 745
из них нерезидентов 
Республики Беларусь

лиц 0 0

Начислено на выплату дивидендов 
в данном отчетном периоде

миллионов 
рублей

3678,67 2000,73

Фактически выплаченные дивиденды 
в данном отчетном периоде

миллионов 
рублей

3678,67 2000,73

Дивиденды, приходящиеся 
на одну акцию (включая налоги)

рублей 233,70 127,75

Дивиденды, фактически выплаченные 
на одну акцию (включая налоги)

рублей 3678,67 127,75

Обеспеченность акции 
имуществом общества

тысяч 
рублей

11,70 29,70

Количество простых акций, 
находящихся на балансе общества

штук 0 0

7, 8. Отдельные финансовые результаты

Показатель
Единица 

измерения
С начала 

года

За аналогичный 
период 

прошлого года

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

миллионов 
рублей

511899,00 495389

Себестоимость реал. продукции, 
товаров, работ, услуг, управленческие 
расходы; расходы на реализацию

миллионов 
рублей

488336,00 419182

Прибыль (убыток) 
до налогообложения, всего

миллионов 
рублей

16177,0 73573,0

в том числе: прибыль (убыток) 
от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг

миллионов 
рублей

23563,0 76207,0

в том числе: прочие доходы 
и расходы по текущей деятельности

миллионов 
рублей

-3581,00 -1525,00

в том числе: прибыль (убыток) 
от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности

миллионов 
рублей

-3805,00 -1109

Налог на прибыль: изменение 
отложенных налоговых активов; 
изменение отложенных налоговых 
обязательств; прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

миллионов 
рублей

0,00 0

Чистая прибыль (убыток)
миллионов 

рублей
16177,0 73573,0

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

миллионов 
рублей

103017,00 91693

Долгосрочная 
дебиторская задолженность

миллионов 
рублей

Долгосрочные обязательства
миллионов 

рублей
54760,00 54288,00

Среднесписочная 
численность работающих

человек 1689 1850


