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№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 АКТИВЫ
2 Денежные средства 1101  418 989,6 375 568,8 

3
Драгоценные металлы 
и драгоценные камни

1102  9 448,8 15 233,3 

4
Средства 
в Национальном банке

1103  2 249 525,0 1 578 785,3 

5 Средства в банках 1104  1 122 280,2 783 008,2 
6 Ценные бумаги 1105  1 665 696,3 821 848,9 
7 Кредиты клиентам 1106  9 339 231,8 5 739 081,6 

8
Производные 
финансовые активы 

1107  847 562,8 703 342,5 

9
Долгосрочные 
финансовые вложения

1108  147,6 147,6 

10
Основные средства 
и нематериальные активы

1109  489 993,5 336 724,1 

11
Имущество, 
предназначенное 
для продажи

1110  - 228,5 

12 Прочие активы 1111  146 767,0 101 942,4 
13 Итого активы 11 16 289 642,6 10 455 911,2 
14 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15
Средства 
Национального банка 

1201  325 350,5 320 088,7 

16 Средства банков 1202  3 968 089,8 1 479 737,8 
17 Средства клиентов 1203  8 673 415,0 5 919 052,6 

18
Ценные бумаги, 
выпущенные банком

1204  641 874,9 525 300,4 

19
Производные финансовые 
обязательства

1205  - -

20 Прочие обязательства 1206  124 323,9 219 121,0 
21 Всего обязательства 120 13 733 054,1 8 463 300,5 
22 КАПИТАЛ
23 Уставный фонд 1211  1 252 268,8 1 252 268,8 
24 Эмиссионный доход 1212  - -
25 Резервный фонд 1213  280 901,9 231 235,6 

26
Фонд переоценки 
статей баланса

1214  217 975,3 176 490,4 

27 Накопленная прибыль 1215  805 442,5 332 615,9 
28 Всего капитал 121  2 556 588,5 1 992 610,7 

29
Итого обязательства 
и капитал

12 16 289 642,6 10 455 911,2 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 апреля 2014 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛИ И УБЫТКАХ на 1 апреля 2014 г.

№ 
п/п

Наименование статьи Символ
Пункт 

пояснительной 
записки

2014 год 2013 год

1 2 3 4 5 6

1 Процентные доходы 2011  482 238,4 309 910,2 

2 Процентные расходы 2012  246 299,5 144 301,6 

3 Чистые процентные доходы 201  235 938,9 165 608,6 

4 Комиссионные доходы 2021  97 803,2 67 458,5 

5 Комиссионные расходы 2022  39 047,9 24 594,4 

6
Чистые 
комиссионные доходы

202  58 755,3 42 864,1 

7

Чистый доход 
по операциям 
с драгоценными 
металлами 
и драгоценными камнями

203 630,2 123,2 

8
Чистый доход 
по операциям 
с ценными бумагами

204  3 956,3 22 298,5 

9
Чистый доход 
по операциям 
с иностранной валютой 

205  3 563,1 12 702,2 

10

Чистый доход 
по операциям 
с производными 
финансовыми 
инструментами 

206 22 267,8 42 613,6 

11
Чистые отчисления 
в резервы

207  30 449,2 22 986,5 

12 Прочие доходы 208  106 893,9 8 477,4 

13 Операционные расходы 209  136 159,8 105 565,6 

14 Прочие расходы 210  12 994,1 19 652,0 

15
Прибыль (убыток) 
до налогообложения

211  252 402,4 146 483,5 

16 Налог на прибыль 212  36 158,0 22 560,0 

17 Прибыль (убыток) 2  216 244,4 123 923,5 
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У Го мель фі ло саф і ба га-
слоў Аляк сандр Фі ло нен-
ка «за ля цеў» на не каль кі 
дзён па за пра шэн ні бра-

ціі Свя та-Мі коль ска га 
муж чын ска га ма нас ты ра. 

Тут па спеў су стрэц ца са 
сту дэн та мі ГДУ імя Ф. 

Ска ры ны і епар хі яль ных 
біб лей ска-ба га слоў скіх 

кур саў, паў дзель ні чаў у 
пра ва слаў най ра дыё пра-
гра ме «Ключ ра зу мен ня» 

і па гу та рыў аб ак ту аль-
ных праб ле мах пра ва-

слаў най Царк вы і гра мад-
ства з ка рэс пан дэн там 

га зе ты «Звяз да».

Аляк сандр Ся мё на віч у свой 
час з пос пе хам скон чыў фі зі-
ка-тэх ніч ны фа куль тэт Хар каў-
ска га ўні вер сі тэ та па спе цы-
яль нас ці «экс пе ры мен таль ная 
ядзер ная фі зі ка», але кан ды-
дац кую ды сер та цыю аба ра ніў 
па фі ла соф скай ант ра па ло гіі, а 
вя до масць на быў як ба га слоў. І 
та му пер шае пы тан не пра тое, 
чым быў ма ты ва ва ны пе ра ход ад ядзер-
най фі зі кі да фі ла со фіі і хрыс ці ян ска га 
ба га слоўя?

— Вы ве да е це, тое, што ча сам зда-
ец ца па ры вам, ско кам ад фі зі кі да фі ла-
со фіі, ад фі ла со фіі да ба га слоўя, на са м -
рэч пра жы ва ец ца як бес пе ра пын ная, 
ла гіч на звя за ная гіс то рыя, якую цяж ка 
ка мен та ваць... У дзя цін стве я ад крыў у 
са бе моц нае жа дан не зай мац ца фі зі кай 
і ма тэ ма ты кай, по тым, ка лі па сту піў ва 
ўні вер сі тэт, вы ра шыў стаць пра фе сі я на-
лам у гэ тай спра ве. Але праз ней кі час з 
жа хам зра зу меў, што ў ма іх на ву ко вых 
за ня тках ужо ня ма той лю бо ві, ня ма та го 
здзіў лен ня і хва ля ван ня, якія я ад чу ваў у 
школь ныя га ды. І вось гэ ты сму так пра 
стра ту стаў для мя не лё са вы зна чаль-
ным. Па роз ных пры чы нах, але я зда-
га даў ся, што ме на ві та фі ла со фія ёсць 
тая спра ва, якая да зва ляе ча ла ве ку 
вяр нуць са бе пер шую лю боў да све ту. 
Яна дае нам здоль насць веч на здзіў ляц-
ца, за да ваць пы тан ні, і зна чыць — быць 

жы вы мі! А з ба га слоў ем бы ло яшчэ ці-
ка вей. У пе ры яд «пе ра бу до вы» рап там 
вы свет лі ла ся, што іс нуе не вя до мы са-
вец кім лю дзям свет — рус кая рэ лі гій-
ная фі ла со фія. Для мя не спа чат ку гэ та 
бы ло ня звык ла — да ве дац ца, што ёсць 
стро гая, сіс тэ ма тыч ная, ра цы я наль ная 
дум ка пра Бо га. Але дзя ку ю чы фі ло са-
фам ай цу Паў лу Фла рэн ска му, Ся мё ну 
Люд ві га ві чу Фран ку, част ко ва Мі ка лаю 
Бяр дзя е ву я, на рэш це, зра зу меў, што 
су праць пас таў лен не ве ры і ро зу му — 
гэ та ка ла саль ная па мыл ка, звя за ная з 
тым, што лю дзі вель мі вуз ка ра зу ме юць 
ро зум і вель мі лжы ва ра зу ме юць ве ру. 
На са мрэч, ка лі ра за брац ца, ве ра без ро-
зу му і ро зум без ве ры не маг чы мыя!

— Вы з'яў ля е це ся вуч нем вя до ма-
га міт ра па лі та Ан то нія Су раж ска га 
(Блу ма). Мно гія лю дзі ка жуць, што 
ўла ды ку, які па мёр больш за 10 га доў 
та му, сён ня мож на на зваць свя тым 
ча ла ве кам. Вы як лі чы це?

— Ві да воч на, што дзя ку ю чы су стрэ-
чам з міт ра па лі там Ан то ні ем мно гія 

ты ся чы лю дзей на бы лі во пыт ве ры. Ён 
заў сё ды ка заў, што ні во дзін ча ла век на 
зям лі не мо жа су стрэць цар ства ня бес-
нае, не су стрэў шы яго вод бліс ка ў ва чах 
ін ша га ча ла ве ка. Та кім ча ла ве кам для 
мно гіх і быў міт ра па літ Ан то ній. Вя до ма, 
пы тан не ка на ні за цыі — гэ та пы тан не 
цар коў на га свед чан ня і цар коў на га на-
стаў ніц тва. Я ўпэў не ны, што ён быў вы-
дат ным свед кам Хрыс та. Мно гія яго ве-
да лі па тых ві зі тах, якія ён ажыц цяў ляў, 
па чы на ю чы з 1962 го да, у Са вец кі Са юз. 
Ва ўмо вах, ка лі про па ведзь бы ла не маг-
чы мая, ён быў адзі ным епіс ка пам, які 
мог сва бод на га ва рыць. І су стрэ чы, якія 
та ды ад бы ва лі ся ў хра мах, на ква тэ рах, 
у га тэ лях ці прос та на ву лі цы, для мно гіх 
ста лі лё са вы зна чаль ны мі. Я прый шоў 
у царк ву паз ней, у кан цы 80-х га доў. 
Та ды ўла ды ка Ан то ній ка заў, што са-
мыя скла да ныя га ды, якія нас ча ка юць 
— гэ та га ды, ка лі га лоў ным пы тан нем 
ста не — на коль кі мы вар тыя, здоль ныя 
быць адэ кват ны мі свед ка мі та го подз ві-
гу но ва па кут ні каў, які ад быў ся ў на шай 
царк ве ў ХХ ста год дзі.

— А чым, на ваш по гляд, во пыт 
но ва па кут ні каў — лю дзей, якія не 
стра ці лі ве ру, не ад рак лі ся ад Хрыс-
та ў да стат ко ва цяж кіх умо вах свай го 
жыц ця, мо жа быць ка рыс ны сён ня?

— Пры няц це во пы ту но ва па кут ні каў 
для су час на га вер ні ка з'яў ля ец ца вы-
ра шаль ным кры тэ ры ем та го, на коль кі 
жыц ця здоль ная на ша ве ра. За апош-
нія 25 га доў Царк ва ка на ні за ва ла 1700 
но ва па кут ні каў. Гэ та амаль у 6 ра зоў 
больш, чым да па чат ку ХХ ста год дзя 
(316). Ёсць та кая вер сія ра зу мен ня абя-
цан ня Хрыс та, які га во рыць: «Я ства ру 
Царк ву Маю, і ва ро ты пек ла не адо ле-
юць яе». Сі ла свед чан ня Хрыс та та кая, 
што на ват у пек ле мы ба чым Яго свят ло. 
Я ду маю, што ме на ві та та кі во пыт зда-
рыў ся ў ХХ ста год дзі. Ка лі ўсім лю дзям 
на зям лі зда ва ла ся, што спра ва Царк вы 
— толь кі вы жыць, яна змаг ла не толь кі 
аба ра няц ца, але і свед чыць у гэ тых аб-
ста ві нах. І гэ тае свят ло ве ры пра ні ка ла 
на ват у та кія кут кі ча ла ве ча га іс на ван ня, 
якія скла да на ўя віць. І кож ны но ва па кут-
нік ста віць пе рад на мі пы тан не: ад куль 

у яго бра ла ся сі ла та ко га свед чан ня? 
На коль кі мы здоль ныя ў мір ныя ча сі ны 
да лу чыц ца да гэ та га свед чан ня, на коль-
кі на ша жыц цё мо жа быць тым свят лом, 
якое пра ні кае ў пек ла?

— Бе ла ру саў сён ня вель мі хва-
люе тая сі ту а цыя, якая скла да ец ца 
ва Укра і не. За над та мы бліз кія, шмат 
у нас там сва я коў... Ці маг чы ма пе ра-
адо лець су праць ста ян не, якое сён ня 
ад бы ва ец ца ў ва шай кра і не?

— У Царк вы ёсць ад на за да ча ў 
гэ тым све це — быць свед ка мі та го 
мі ру, які пры нёс Хрыс тос. Лю дзі па 
сла бас ці сва ёй мі рам за вуць стан пас-
ля вай ны, але гэ та не мір. Гэ та стан 
гра мад ства, якое ду мае па за ко нах 
вай ны. Маг чы ма, са мае важ нае і каш-
тоў нае, што хрыс ці я не змаг лі б у та кім 
гра мад стве, дзе ёсць па дзе ле насць і 
ме жы — пры нес ці мір, звя за ны з ма-
літ вай і са свед чан нем пра Хрыс та. І 
па ка заць, што маг чы ма ін шае жыц цё. 
Укра ін скія па дзеі мож на вель мі па-
роз на му ацэнь ваць, мне не ха це ла ся 
б да ваць па лі тыч ных ацэ нак. Царк ва 
мо жа ва ўкра ін скім гра мад стве быць 
той сі лай, якая за бяс печ вае мі ра твор-
чую дзей насць. Гэ та важ на для лю бо-
га гра мад ства — каб пра рас таў мір, 
па бу да ва ны не толь кі на пе ра мір'і, 
бяс пе цы і ста біль нас ці, але і па бу да-
ва ны па пра ві лах друж бы і лю бо ві. І 
гэ та за клік Царк вы.

— З мо ман ту рас па ду Са ю за прай-
шло больш за 20 га доў, за гэ ты час 
кож ная кра і на прай шла свой шлях. Як 
вы лі чы це, маг чы мас ці ўза е ма дзе ян-
ня ў нас за ста юц ца?

— Ка лі па гля дзець на гэ ту сі ту а-
цыю ў хрыс ці ян скім кан тэкс це, трэ ба 
ўспом ніць сло вы пра па доб на га Мак сі-
ма-вы знаў цы пра тое, што Бог ства-
раў свет раз на стай ным. Але лю дзі па 
гра ху сва ім ад роз нен не пе ра тва ра юць 
у па дзел. Са праў ды, Бог не ства рае 
ад на стай нае і прос тае. Та му Ён увесь 
свет за ся ліў роз ны мі на ро да мі — і гэ та 
доб ра. Ад роз нен не — гэ та Бо жае ба-
гац це і свед чан не ба гац ця. Але лю дзі 
ўме юць пе ра тва раць гэ тыя ад роз нен ні 
ў па дзел, і так на ра джа ец ца зло. Для 
мя не ба гац цем з'яў ля ец ца тое, што сла-
вян скі свет уяў ляе та кую раз на стай-
насць: куль тур, па ды хо даў, жыц цё вых 
до све даў. Ка та стро фа, ка лі па між гэ ты-
мі до све да мі пра вод зяц ца ме жы і яны 
су праць пас таў ля юц ца адзін ад на му. Як 
хрыс ці я не мы мо жам су праць пас та віць 
гэ тай па дзе ле нас ці маг чы масць ста-
сун каў, ша ну ю чы ад роз насць до све ду, 
ба ча чы плён гэ тых ад роз нен няў, гэ та га 
шля ху.

— Як пра ва слаў ная Царк ва мо жа 
ста віц ца да «до све ду» раз бу рэн ня 
ся мей ных каш тоў нас цяў у су час ным 
све це?

— Ві да воч на, кла січ ная сям'я раз бу-
ра ец ца, але мы за га дзя прай гра ем, ка лі 
бу дзем толь кі па пя рэдж ваць гра мад ства 
аб на ступ ствах яе стра ты. Ёсць ку ды 
больш плён ны шлях. Важ на па ка заць 
све ту пры ваб насць і пры га жосць хрыс-
ці ян скай сям'і. Хрыс ці ян ства пры нес ла 
ў ін сты тут сям'і пэў ную еван гель скую 
на віз ну, пры ваб насць. І са мі хрыс ці я не 
па він ны ад каз ваць, што для іх гэ та на-
віз на зна чыць.

— Ці ка ва ве даць ва шу ацэн ку та кой 
з'я вы, як знік нен не мо вы. Для нас, бе-
ла ру саў, гэ та вель мі ак ту аль на.

— Мне зда ец ца, уся му све ту зра зу ме-
ла, што мо вы трэ ба вы ра тоў ваць. Больш 
за тое, ёсць дак лад ныя кры тэ рыі, па якіх 
зра зу ме ла, што мо ва зна хо дзіц ца ў не бяс-
печ ным ста но ві шчы і мо жа хут ка знік нуць. 
Па мян ша ец ца коль касць лю дзей, якія раз-
маў ля юць і пі шуць на мо ве. По тым за ста-
юц ца лю дзі, якія не пі шуць, але раз маў-
ля юць. А по тым іх дзе ці, якія ра зу ме юць 
— але ўжо не раз маў ля юць. Пра цэнт ныя 
су ад но сі ны гэ тых груп у па ка лен нях лінг-
віс та мі ацэнь ва юц ца як сі ту а цыя не бяс пе кі 
для мо вы. Да рэ чы, вя до ма, што ў Бры та ніі 
ледзь не знік ла ва лій ская мо ва. І та ды ў 
кра і не раз гар ну лі пра гра му вы ра та ван ня 
мо вы, вя ліз ную дзяр жаў ную аду ка цый ную 
пад трым ку, у тым лі ку аба вяз ко вае вы ву-
чэн не яе ў шко ле. І ця пер ёсць уні вер сі тэ ты, 
дзе вы кла да юць на ва лій скай. Мо ва та кім 
чы нам бы ла вы ве дзе на з кры зіс на га ста-
но ві шча і вы ра та ва на.

— Але ж мно гія лі чаць, што не трэ-
ба ні чо га на вяз ваць штуч на, лю дзі са-
мі раз бя руц ца, на якой мо ве да ваць 
аду ка цыю дзе цям...

— А тут як і з сям' ёй. Мож на раз ві-
ваць па ніч ны на строй і ля ман та ваць: 
мы страч ва ем мо ву! Але гэ та ні ко му 
не да па ма гае. Адзі ны спо саб за ха ваць 
мо ву — ра біць на ёй неш та та кое, што 
ста не пры ваб ным для ін шых. Ка лі куль-
ту ра жыц ця здоль ная, зу сім не важ на, 
яко га яна па ме ру. Гэ та мо жа быць і 
тры, і сто, і ты ся ча нось бі таў. Куль ту ра 
па він на быць жы вой і на ра джаць шэ-
дэў ры. Лю дзі, якія лю бяць, ве да юць і 
цэ няць мо ву, па він ны са мі свед чыць, 
што ў іх на цы я наль най куль ту ры ёсць 
не ве ра год ная пры га жосць — іх мо ва. І 
па каз ваць гэ тую пры га жосць. Заў сё ды 
зной дуц ца лю дзі, якія бу дуць ра біць 
гэ та па лю бо ві.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. Фо та аў та ра
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Гас цёў ня «Звяз ды»Гас цёў ня «Звяз ды»  ��

«ВЕ РА БЕЗ РО ЗУ МУ І РО ЗУМ БЕЗ ВЕ РЫ НЕ МАГ ЧЫ МЫЯ»

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Да цэнт ка фед ры тэ о рыі куль ту ры і фі ла со фіі на ву кі фі ла соф ска га фа-

куль тэ та Хар каў ска га на цы я наль на га ўні вер сі тэ та імя В.Н. Ка ра зі на не аб-
мя жоў ва ец ца вы кла дан нем толь кі ў сва ёй уста но ве. Ён дру куе ар ты ку лы ў 
пра ва слаў ных ча со пі сах, з'яў ля ец ца вы клад чы кам Мас коў ска га, Мінск ага 
і Кі еў ска га лет ніх ба га слоў скіх ін сты ту таў, ла дзіць агуль ныя пра ек ты з 
італь ян скі мі пра ва слаў ны мі вер ні ка мі. Ён — лаў рэ ат прэ міі фон ду Джо на 
Тэмп лта на за курс лек цый «На ву ка і ба га слоўе», удзель ні чаў у да след чых 
пра ек тах бры тан скай ака дэ міі, га ланд ска га Ка та ліц ка га ўні вер сі тэ та, чы таў 
лек цыі ў Біб лей ска-ба га слоў скім ін сты ту це імя св. апост ала Анд рэя, на ба-
га слоў скім фа куль тэ це Кемб рыдж ска га ўні вер сі тэ та, Ін сты ту це рэ лі гій ных 
на вук імя св. Фа мы Аквін ска га ў Кі е ве...

Бог ства раў свет 
раз на стай ным. Але лю дзі 
па гра ху сва ім ад роз нен не 
пе ра тва ра юць 
у па дзел. 

Вя до ма, што ў Бры та ніі ледзь 
не знік ла ва лій ская мо ва. 
І та ды ў кра і не раз гар ну лі 
пра гра му вы ра та ван ня 
мо вы, вя ліз ную дзяр жаў ную 
аду ка цый ную пад трым ку, 
у тым лі ку аба вяз ко вае 
вы ву чэн не 
яе ў шко ле. 

КОН КУРС 
ДЛЯ МА ЛА ДЫХ 
НА ВУ КОЎ ЦАЎ

Аб' яў ле ны рэс пуб лі кан скі кон курс для на зна чэн ня 
сты пен дый Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
та ле на ві тым ма ла дым ву чо ным на 2015 год

Ука зам Прэ зі дэн та за сна ва ны 100 сты пен дый Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь та ле на ві тым ма ла дым ву чо ным, якія 
пра цу юць у ар га ні за цы ях, што зай ма юц ца на ву ко вы мі да-
сле да ван ня мі і рас пра цоў ка мі ў га лі не пры ро да знаў чых, 
тэх ніч ных, са цы яль ных і гу ма ні тар ных на вук. Сты пен дыі 
пры зна ча юц ца тэр мі нам на адзін ка лян дар ны год у па ме-
ры, які ўста наў лі ва ец ца Прэ зі дэн там на пад ста ве пра па ноў 
спе цы яль на ство ра най Між ве да мас най ка мі сіі.

Для ўдзе лу ў кон кур се вы лу ча юц ца кан ды да ту ры, якія да сяг ну лі 
най леп шых вы ні каў у на ву ко вай, на ву ко ва-тэх ніч най іна ва цый най 
дзей нас ці. Пры гэ тым дак та ры на вук па він ны быць ва ўзрос це да 45 
га доў, кан ды да ты на вук — да 35 га доў, ву чо ныя без сту пе ні — да 
30 га доў на 1 сту дзе ня го да, у якім ажыц цяў ля ец ца вы лу чэн не.

Вы лу ча юць кан ды да ту ры ар га ні за цыі па асноў ным мес цы пра цы 
та ле на ві та га ма ла до га ву чо на га, на схо дзе на ву ко вых ра бот ні каў 
або на ву ко ва-тэх ніч ным (ву чо ным) са ве це на пад ста ве рэ ка мен-
да цыі ка лек ты ву ра бот ні каў струк тур на га пад раз дзя лен ня, дзе 
ён пра цуе.

Ар га ні за цыі, якія рэ ка мен ду юць кан ды да ту ры для пры зна чэн ня 
сты пен дый, прад стаў ля юць па кож най з іх ха дай ніц тва.

Да ку мен ты прад стаў ля юц ца да 1 лі пе ня 2014 го да ў На цы я наль-
ную ака дэ мію на вук Бе ла ру сі — па кан ды да ту рах, рэ ка мен да ва ных 
ар га ні за цы я мі ака дэ міі; у Мі ніс тэр ства аду ка цыі Бе ла ру сі — па 
кан ды да ту рах, рэ ка мен да ва ных уста но ва мі вы шэй шай аду ка цыі; 
у Дзяр жаў ны ка мі тэт па на ву цы і тэх на ло гі ях Бе ла ру сі — па кан ды-
да ту рах, рэ ка мен да ва ных ін шы мі ар га ні за цы я мі, якія зай ма юц ца 
на ву ко вы мі да сле да ван ня мі і рас пра цоў ка мі.

Сты пен дыі не на зна ча юц ца ма ла дым на ву коў цам, якім у па пя-
рэд нія пяць га доў, уклю ча ю чы год, у якім ажыц цяў ля ец ца вы лу-
чэн не для ўдзе лу ў кон кур се, пры зна ча лі ся сты пен дыі Прэ зі дэн та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь та ле на ві тым ма ла дым на ву коў цам; тым, ка му 
на год пры зна чэн ня сты пен дыі пра да стаў ля юц ца гран ты ў ад па вед-
нас ці з Ука зам Прэ зі дэн та ад 13 ве рас ня 2013 го да № 425; тым, 
ка му на пра ця гу трох га доў, што па пя рэд ні ча лі го ду пры зна чэн ня 
сты пен дыі, пры зна ча лі ся ін шыя сты пен дыі Прэ зі дэн та, за вы клю-
чэн нем сты пен дый і гран таў спе цы яль ных фон даў Прэ зі дэн та па 
са цы яль най пад трым цы адо ра ных на ву чэн цаў і сту дэн таў, та ле-
на ві тай мо ла дзі.

З поў най ін фар ма цы яй аб па рад ку пра вя дзен ня кон кур су, умо-
вах, уста ноў ле ных для да сяг нен няў та ле на ві тых ма ла дых ву чо ных, 
пе ра лі кам прад стаў ля е мых да ку мен таў мож на азна ё міц ца на сай це 
Дзяр жаў на га ка мі тэ та па на ву цы і тэх на ло гі ях Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
http://gknt.org.by

Свят ла на БУСЬ КО.

У тыд нё вым спар тыў ным 
агля дзе «Звяз да» рас па-
вя дае пра дру гую за пар 
буй ную пе ра мо гу БА ТЭ, 
рэ ванш ха кей най збор най 
і пос пе хі бе ла рус кіх гім нас-
таў.

1. Пас ля чац вёр та га ту-
ра фут боль на га чэм пі я на ту 
кра і ны вы зна чыў ся ад на асоб-
ны лі дар — мін скае «Ды на ма». 
Праў да, пераважна гэ та за ле-
жа ла ад вы ні ку мат ча «Наф-
тан» — «Шах цёр». Па ла ча не і 
са лі гор цы згу ля лі ўні чыю 1:1 і 
пра пус ці лі на пе рад «бе ла-сі ніх», 
якія ў ста ліч ным дэр бі пе рай гра-
лі ФК «Мінск» — 2:0. З та кім жа 
лі кам скон чы ла ся і су стрэ ча жо-
дзін ска га «Тар пе да» з брэсц кім 
«Ды на ма». Тры ач кі на свой ра-
ху нак за пі са лі па да печ ныя Іга-
ра Кры ву шэн кі. Упар ты ха рак-
тар пра дэ ман стра ваў на ві чок 
вы шэй шай лі гі — «Слуцк», які 
з мі ні маль ным лі кам прай граў 
«Го ме лю». У ся рэ дзі не дру го га 
тай ма адзі ны гол у мат чы за біў 
Па вел Сіт ко. Скла да ным атры-
маў ся па яды нак па між «Дняп-
ром» і «Не ма нам» (2:3). На 86-й 
хві лі не вы ра шаль ны мяч у ва-
ро ты ма гі ляў чан за біў лі тоў скі 

на ва бра нец «жоў та-зя лё ных» 
Эд гар Мас ця ні ца.

Але са мую буй ную пе ра мо гу 
ў чац вёр тым раў ндзе атры ма ла 
БА ТЭ. З лі кам 5:2 «жоў та-сі нія» 
пе рай гра лі тры ум фа та ра мі ну-
ла га тыд ня баб руй скую «Бел-
шы ну». У скла дзе ба ры саў чан 
дуб лем ад зна чыў ся Мі ха іл Гар-
дзяй чук, які, да рэ чы, яшчэ ў мі-
ну лым се зо не гу ляў за баб руй скі 
клуб. Ня гле дзя чы на ўну шаль-
ны вы нік, га лоў ны трэ нер БА ТЭ 
Аляк сандр Ер ма ко віч знай шоў 
за што па кры ты ка ваць сва іх 
па да печ ных: «Пе ра мо гай над 

доб рым са пер ні кам за да во ле-
ны. Ра ды, што вы лу чы лі ся на шы 
фор вар ды. Але ёсць і мі ну сы: 
пра пус ці лі два га лы, адзін з якіх 
— зноў са «стан дар ту». Ды і пас-
ля вы да лен ня пе ра ста лі гу ляць. 
Та ко га быць не па він на. Усё-та кі 
гу ля ем для ба лель шчы каў, на 
хат нім ста ды ё не».

2. Збор ная Бе ла ру сі па ха-
кеі ўзя ла рэ ванш у швей цар цаў 
за па ра жэн не ў пер шым та ва-
рыс кім мат чы. Пас ля па ра жэн-
ня ў пер шым спа рын гу з лі кам 
2:5 па да печ ныя Гле на Хэн ла-
на больш на дзей на згу ля лі ў 

аба ро не. А ў се рыі пас ля мат-
ча вых бу лі таў сваё май стэр-
ства пра дэ ман стра ваў са мы 
во пыт ны гал кі пер бе ла рус кай 
збор най Анд рэй Ме зін, які ад-
біў усе тры шай бы. Пе ра мо гу ж 
на шай ка ман дзе пры нёс Аляк-
сей Ка люж ны, які за кі нуў вы-
ра шаль ны бу літ і зра біў лік 2:1. 
На ступ ную се рыю та ва рыс кіх 
мат чаў на цы я наль ная збор ная 
пра вя дзе 24 і 26 кра са ві ка ў 
Да ніі, а на пя рэ дад ні чэм пі я на-
ту све ту згу ляе з дат ча на мі на 
хат няй арэ не.

3. З ча тыр ма ме да ля мі вяр-
та юц ца бе ла рус кія гім нас ты з 
эта па Куб ка све ту, які пра хо-
дзіў у сла вен скай Люб ля не. У 
апор ным скач ку «зо ла та» за ва я-
ваў Па вел Бу лаў скі. У прак ты ка-
ван ні на бру сах — «се раб ро» ў 
Анас та сіі Які мен кі. І дзве «брон-
зы» на ра хун ку Ва сі ля Мі ха лі-
цы на (прак ты ка ван не на ка ні) і 
Аляк санд ра Ца рэ ві ча (прак ты-
ка ван не на пе ра кла дзі не). Ад-
зна чым, што гэ ты тур нір стаў 
апош нім эта пам пад рых тоў кі да 
чэм пі я на ту Еў ро пы, які праз тры 
тыд ні стар туе ў Са фіі.

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ
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Май на ўвазе!Май на ўвазе!  ��

НА ЧЫ ГУ НАЧ НЫЯ 
ПЕ РА ВОЗ КІ ПА СА ЖЫ РАЎ — 
СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НЫЯ ТА РЫ ФЫ
Бе ла рус кая чы гун ка і ААТ «Ра сій ская чы гун ка» ўвод зяць спе-
цы яль ныя та ры фы на пе ра воз ку па са жы раў асоб ны мі цяг ні ка мі 
ў зно сі нах Бе ла русь — Ра сія. Яны бу дуць дзей ні чаць ця гам сё-
лет ня га го да — з 1 чэр ве ня. Мэ тай но ва ўвя дзен ня з'яў ля ец ца 
па вы шэн не пры ця галь нас ці па са жыр скіх пе ра во зак.

У між на род ных па са жыр скіх цяг ні ках № 4/3 Брэст — Маск ва фар-
мі ра ван ня Бе ла рус кай чы гун кі і № 7/8 Маск ва — Брэст фар мі ра ван ня 
ААТ «Фе дэ раль ная па са жыр ская кам па нія» ў за леж нас ці ад тэр мі наў 
про да жу да агуль на га кош ту пра ез ду па тэ ры то рыі Ра сіі і Бе ла ру сі ў 
ва го нах усіх ты паў, за вы клю чэн нем агуль ных, бу дуць уста наў лі вац ца 
спе цы яль ныя та рыф ныя ўмо вы. 15-пра цэнт ная зніж ка да агуль на га 
кош ту пра ез ду (бі лет на ўвесь марш рут сле да ван ня і пла цкар та) — 
пры ўмо ве про да жу пра яз ных да ку мен таў у пе ры яд ад 60 да 31 су так 
да ад праў лен ня цяг ні ка. 10-пра цэнт ная зніж ка — пры ўмо ве про да-
жу бі ле таў у пе ры яд ад 30 да 21 су так да ад праў лен ня цяг ні ка. Пры 
ўмо ве про да жу пра яз ных да ку мен таў у пе ры яд ад 20 да 11 су так да 
ад праў лен ня цяг ні ка зні жак не пра ду гле джа на, а пры ўмо ве про да-
жу пра яз ных да ку мен таў за 10 су так і менш да ад праў лен ня цяг ні ка 
ўста наў лі ва ец ца 5-пра цэнт ная над баў ка да агуль на га кош ту пра ез ду, 
па тлу ма чы лі ў прэс-служ бе ма гіст ра лі.

Ука за ныя зніж кі і над баў ка не бу дуць дзей ні чаць да кош ту пра ез-
ду на тэ ры то рыі Бе ла ру сі і кош ту плац кар ты ў ва го ны фар мі ра ван ня 
Бе ла рус кай чы гун кі для на ступ ных дат: 31.10 — 10.11; 25.12 — 31.12; 
па тэ ры то рыі Ра сіі і да кош ту плац кар ты ў ва го ны фар мі ра ван ня ААТ 
«Фе дэ раль ная па са жыр ская кам па нія» для на ступ ных дат: 31.10 — 
04.11; 25.12 — 31.12.

На прык лад, кошт пра ез ду 1 чэр ве ня ў цяг ні ку № 4/3 Брэст — 
Маск ва ў ку пэй ным ва го не па марш ру це Мінск — Маск ва скла дае 
1 243 000 руб лёў (па ста не на 1 кра са ві ка); у вы пад ку апла ты пра ез ду 
да 31 су так і больш да ад праў лен ня цяг ні ка кошт пра ез ду са зніж кай 
15 пра цэн таў скла дзе 1 058 000 руб лёў.

Акра мя та го, уста наў лі ва ец ца зніж ка ў па ме ры 10 пра цэн таў ад 
агуль на га кош ту пра ез ду пры ад на ча со вым афарм лен ні пра яз ных 
да ку мен таў у на прам ку ту ды-на зад для пра ез ду ў ва го нах СВ і ку-
пэй ных ва го нах фар мі ра ван ня Бе ла рус кай чы гун кі № 96/95 (да 1 
чэр ве ня — № 196/195) Брэст — Маск ва і № 26/25 Мінск — Маск ва. 
Так, кошт пра ез ду 1 чэр ве ня ў цяг ні ку № 26/25 Мінск — Маск ва ў ку-
пэй ным ва го не ў ад ным на прам ку скла дзе 1 243 000 руб лёў, а пры 
апла це пра ез ду ту ды-на зад кошт пра ез ду ў ад ным на прам ку скла дзе 
1 119 700 руб лёў.

Пры гэ тым вяр тан не пра яз ных да ку мен таў, аформ ле ных па спе цы-
яль ным та ры фе для пра ез ду ту ды-на зад ажыц цяў ля ец ца пры ад на ча-
со вым прад' яў лен ні двух пра яз ных да ку мен таў, аформ ле ных у абод ва 
ба кі. Вяр тан не пра яз но га да ку мен та, не вы ка ры ста на га ў адзін бок, 
а так са ма част ко вае вяр тан не пра яз ных да ку мен таў, аформ ле ных са 
зніж кай на пра езд ту ды-на зад, не пра во дзіц ца.

У за леж нас ці ад раз мя шчэн ня мес цаў па вя ліч ва ец ца роз ні ца 
ў кош це пра ез ду ў плац карт ных ва го нах цяг ні коў № 4/3 Брэст 
— Маск ва; № 26/25 Мінск — Маск ва; № 96/95 Брэст — Маск ва 
фар мі ра ван ня Бе ла рус кай чы гун кі і цяг ні ка № 7/8 Маск ва — Брэст 
фар мі ра ван ня ААТ «Фе дэ раль ная па са жыр ская кам па нія». Бі ле ты 
на ба ка выя па лі цы плац карт ных ва го наў на зва ных цяг ні коў бу дуць 
каш та ваць менш. На прык лад, кошт пра ез ду 1 чэр ве ня ў цяг ні ку 
№ 26/25 Мінск — Маск ва ў плац карт ным ва го не на не ба ка вых 
мес цах скла дзе 674 700 руб лёў, на ба ка вых мес цах са зніж кай 10 
пра цэн таў — 608 300 руб лёў.

Зніж кі, якія да юц ца ў за леж нас ці ад раз мя шчэн ня мес цаў у плац-
карт ных ва го нах, су мі ру юц ца са зніж ка мі ў за леж нас ці ад тэр мі наў 
про да жу і зніж кай «ту ды-на зад».

Ука за ныя та рыф ныя ўмо вы пры мя ня юц ца пры пра ез дзе ў між-
на род ных зно сі нах па між Бе ла рус сю і Ра сі яй і не дзей ні ча юць пры 
афарм лен ні пра яз ных да ку мен таў у ме жах Бе ла ру сі, а так са ма пры 
пе ра воз цы ар га ні за ва ных груп па са жы раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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«ДЫ НА МА» ВЫЙ ШЛА НА ПЕР ШАЕ МЕС ЦА
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У «га ра джан» так і не атры ма ла ся У «га ра джан» так і не атры ма ла ся 
па ра зіць ва ро ты «бе ла-сі ніх».па ра зіць ва ро ты «бе ла-сі ніх».

Ві цебск стаў ад ным з га ра доў, які су стра каў удзель ні-
каў між на род на га аў та пра бе гу «На ша Вя лі кая Пе ра мо-
га». Ак цыя на ко лах пры све ча на чар го вай га да ві не Пе-
ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не і юбі лею вы зва лен ня 
Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

Ка ля двац ца ці ўдзель ні каў аў та пра бе гу на ві цеб скай пло-
шчы Пе ра мо гі ўскла лі квет кі да Веч на га агню. Яны су стрэ лі ся 
з кі раў ніц твам вер ты ка лі ўла ды, прад стаў ні ка мі Бе ла рус ка га 
рэс пуб лі кан ска га са ю за мо ла дзі, ве тэ ра на мі Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, на ву чэн ца мі.

— Мы вя зём дру гі ў све це па сва іх па ме рах ана лаг Сця га 
Пе ра мо гі, які ў 1945 го дзе быў уз ня ты над рэйх ста гам. Пло шча 
сця га — 200 квад рат ных мет раў. Вось ужо ў трэ ці раз ён пе ра-
во зіц ца па кра і нах бы ло га СССР. Ле тась мы пра еха лі больш 
як 90 га ра доў Ра сіі, Укра і ны, Бе ла ру сі, Ка зах ста на, Мал до вы, 
Паўд нё вай Асе ціі. Сё ле та на марш ру це іх больш як 70, — па-
ве да міў жур на ліс там Алег Слю са рэн ка, ка ар ды на тар пра ек та, 
крым скі жур на ліст.

Па вод ле яго слоў, стар та ваў пра бег у Се ва сто па лі. Ся род ін-
шых га ра доў на марш ру це — Мінск, Ор ша, Ма гі лёў, Сма ленск, 
Мур манск, Маск ва. Фі ні шуе ка ло на аў та ма бі ліс таў на пя рэ дад ні 
свя та Пе ра мо гі. Усе ах вот ныя мо гуць да лу чыц ца да ка ло ны, 
каб част ку марш ру ту пра ехаць ра зам. Гэ та зра бі лі і не ка то рыя 
жы ха ры Ві цеб ска.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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«НА ША ВЯ ЛІ КАЯ ПЕ РА МО ГА»
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Фо та Аляк сей СПАТ КАЯ.


