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ВАКОЛ НАС 10 верасня 2020 г.4

Тац ця на УЛА СЕНКА, 39 га доў, жур на ліст, Мінск:

— Я заў сё ды ма ры ла быць сты ліс там. Ха це ла на ву чыц ца 

кра іць і шыць, каб ра зу мець пра цэс знут ры і са мой ства-

раць воп рат ку. Сін дром «ад кла дзе на га жыц ця» рас цяг нуў 

гэ тую ма ру на доў гія га ды. Але сма жа ны пе вень у вы гля дзе 

COVІD-19 усё ж клю нуў! Больш за тое, ме на ві та ён да па мог 

ма ёй ма ры рэа лі за вац ца. Тра піць на ба за вы курс шыц ця 

з-за яго ша лё най па пу ляр нас ці бы ло не маг чы ма. Мес цы 

ў гру пе рас пі са ныя на не каль кі ме ся цаў на пе рад, і ў мя не 

прос та апус ка лі ся ру кі. Але ад но мес ца рап там ака за ла ся 

воль ным. Вель мі хут ка я на ву чы ла ся кра іць і шыць тры ка-

таж ныя вы ра бы. Па шы ла су кен ку ў га ро хі і гольф-ту ні ку.

Стра хаў у су вя зі з эпі дэ мі яй не ад чу ваю. Я — фа та ліст. 

До ма, з му жам, больш жар ту ем на гэ ты конт. Ка лі неш та і 

зда рыц ца, то трэ ба пры няць гэ та як ёсць. Больш хва лю ем ся 

за ста рэй шае па ка лен не. Пас ля пан дэ міі ўсё пус тое, фэй-

ка вае на ней кі час ады дзе на зад ні план. Але ў гла баль ным 

сэн се ні лю дзі, ні іх звыч кі не зме няц ца. Ста нуць час цей 

мыць ру кі? Гэ та яшчэ пы тан не! Як па каз вае прак ты ка, 

ча ла вец тва не ву чыц ца на ўлас ных па мыл ках. З па зі тыў-

на га — ка лі ад кры юц ца ме жы, праг на зую пост эпі дэ міч ны 

бум ту рыз му.

Да р'я АЛЬ ПЕРН-КАТКОЎ СКАЯ, 37 га доў, псі хо лаг, 

Эй лат (Із ра іль):

— Я вы ра шы ла зра біць но вую стрыж ку, аб ну ліц ца, 

паэкспе ры мен та ваць. Ка ліс ці даў но я пра ца ва ла юрыс там 

у буй ной юры дыч най кам па ніі. Там быў звод пра ві лаў, якія 

дэ та лё ва рэг ла мен ту юць знеш насць су пра цоў ні ка. Я па мя-

таю, як мя не гэ та бян тэ жы ла і аб мя жоў ва ла. По тым жыц цё 

мя ня ла ся, я мя ня ла стрыж кі, але ўсе ва ла сы ні ко лі не са-

стры га ла. Ка лі ака за лі ся на ка ран ці не, муж па стрыг мя не. 

Вы свет лі ла ся, што ў мя не пры го жая фор ма га ла вы, а яшчэ 

да яе вель мі пры ем на да кра нац ца.

Ка лі ця пер я фан та зі рую пра ка нец пан дэ міі і ка ран ці ну, 

мне ўяў ля ец ца неш та па доб нае да за кан чэн ня вай ны: ма ні-

фест жыц ця ня гле дзя чы на эка на міч ны за ня пад. Пры го жыя 

жан чы ны ў су кен ках, пра гул кі, па езд кі, су стрэ чы і аб дым кі 

з сяб ра мі і бліз кі мі, пэў ныя ры ту а лы і дзе ян ні, каб зноў ку 

вы бу да ваць наш рэ аль ны аф лай на вы свет.

Воль га НІЖ НІ КА ВА, 31 год, урач-ра дыё лаг, Грац 

(Аўстрыя):

— Ка лі быў уве дзе ны ка ран цін, і я пе рай шла на пра цу ў 

хат ніх умо вах, пер шае, пра што па ду ма ла: «Як жа я вы жы-

ву без ка ва ма шы ны?» Я заў сё ды лю бі ла ка ву з ма лоч най 

пен кай, але ў Аў стрыі па ча ла піць ка ву на шмат час цей. Так 

што пер шым на быт кам ста ла ка ва ма шы на. Аб тым, каб на-

быць яе, за дум ва ла ся даў но, з та го ча су, як адзін зна ё мы 

ба рыс та па ка заў, што зна чыць са праў ды смач ная ка ва. Але 

ўвесь час гэ тая ма ра ад клад ва ла ся на ней кі ня вы зна ча ны 

час. Ад нак пры аб' яў лен ні хат ня га рэ жы му ў кра са ві ку вы-

ра шы ла, што час надышоў.

Пад час пан дэ міі ў Аў стрыі быў уве дзе ны ка ран цін ны рэ-

жым. За ба ра ні лі ўсе гра мад скія ме ра пры ем ствы. Ад ным з 

пер шых ад ме не ных ме ра пры ем стваў быў Еў ра пей скі кан-

грэс ра дыё ла гаў, на якім я па він на бы ла прад ста віць два 

дак ла ды.

Ду маю, што пан дэ мія зме ніць у нас ус пры ман не аса біс-

тых ме жаў і ра зу мен не аса біс тай гі гі е ны. Пры нам сі, спа-

дзя ю ся на гэ та.

Свят ла на ХМЯЛЬ НІЦ КАЯ, 33 га ды, рэ дак тар сай та, 

Мінск:

— Я не ўмею ма ля ваць. Але мне па да ба юц ца кар ці ны 

як ка ля ро выя пля мы на сце нах. І я жу дас на зайз дро шчу 

дзяў чын кам, якія ву чац ца ў ка ле джы мас тац тваў. Яшчэ ў 

сту дзе ні на драй ве зайз драс ці я ку пі ла па лот ны на пад рам-

ні ку і фар бы. Вель мі доў га, амаль тры ме ся цы, вы бі ра ла, 

якія кар цін кі з ін тэр нэ ту я на ма люю. Пад час доб ра ах вот на-

га паў ка ран ці ну я, на рэш це, на ма ля ва ла ко пію ко піі ад ной 

кар ці ны. Вы гля дае тро хі дзі ка ва та, ня зграб на і па-дзі ця чы, 

але я за да во ле ная. Не ве даю, ча му не ра бі ла гэ та га ран ей, 

а ця пер зра бі ла. На пэў на, та му што ста ла больш ся дзець 

до ма, і вы гляд бе лых па лот наў па чаў мя не раз драж няць. 

По тым зра зу ме ла, што мя не раз драж ня юць не бе лыя па-

лот ны, а мая не ра шу часць. Я са ро ме ла ся на ват са мо га 

на ме ру. А ка лі ў Ін стаг ра ме ўба чы ла под піс «Мне ўсё мож-

на», па ду ма ла: «Блін, я так са ма ха чу, каб мне ўсё бы ло 

мож на». Се ла і ўсё раз ма ля ва ла, як мне ха це ла ся. А ка лі б 

не гэ ты доб ра ах вот ны паў ка ран цін, то, ду маю, па лот ны так 

і ста я лі б яшчэ год.

Спа дзя ю ся, ка лі скон чыц ца пан дэ мія, ва ўсіх пра дук-

то вых кра мах за ста нуц ца ка ля ро выя па лос кі на пад ло гах 

ка ля ка сы, каб лю дзі па менш ды ха лі адно ад на му ў спі ны і 

не пі ха лі адно ад на го сва і мі на поў не ны мі ко шы ка мі.

Аль герд БА ХА РЭВІЧ, 45 га доў, пісь мен нік, Мінск:

— Гэ ты год абя цаў быць вы дат ным: кніж ныя кір ма шы 

ў Лейп цы гу і Эдын бур гу, прэм' е ра спэк так ля ў Лон да не, 

прэ зен та цыя анг лій ска га пе ра кла ду май го ра ма на «Дзе ці 

Алін дар кі»... За мест гэ та га я ся джу до ма і пя ку хлеб. 13 са-

ка ві ка мая жон ка, па эт ка і пе ра клад чы ца Юля Ці ма фе е ва, 

вы ра шы ла, што ка ран цін не па збеж ны, і я з ёй па га дзіў ся. 

Я пі шу кні гі, мая пра фе сія звя за на з тэкс та мі, та му ўжо 

шмат га доў пра цую до ма, у гэ тым сэн се на ша жыц цё змя-

ні ла ся не так моц на, як у ін шых. Але, ду маю, ка лі б не гэ тая 

добра ах вот ная са ма іза ля цыя, да хле ба ў мя не б ру кі так і 

не дай шлі. Хоць я даў но ўжо ма рыў на ву чыц ца яго пя чы, 

але мя не заў сё ды па ло ха ла скла да насць і сак раль насць 

гэта га пра цэ су, та ем нае жыц цё цес та і ўся ля кія стэ рэа ты пы. 

Так што дзя куй ка ран ці ну за гэ ты час — на вось мы дзень 

я на рэш це ад ва жыў ся: спёк свой пер шы хлеб, з час на ком 

і зелянінаю. Атры ма ла ся вель мі смач на, хоць і па-ды ле-

танц ку. А ця пер я ўжо пя ку пры го жы хлеб у ма ім лю бі мым 

між зем на мор скім сты лі, дзя лю ся яго фо та здым ка мі ў «Фэй-

сбу ку» і ні як не ма гу спы ніц ца.

Не ве даю, што бу дзе з гэ тым све там і на мі, але хлеб я 

збі ра ю ся пя чы і да лей. Гэ тая пан дэ мія па лю дзях ма ёй пра-

фэ сіі б'е да во лі моц на (яна па ўсіх б'е), лю дзі ця пер больш 

пе ра чыт ва юць лю бі мыя кні гі, чым чы та юць но вае. Ка лі так 

пой дзе і да лей, бу ду ву чыц ца на пе ка ра. А по тым ад крыю 

сваю пя кар ню.

Анас та сія ХА ПА НЕН, 38 га доў, геш тальт-тэ ра пеўт, 

Мінск:

— Каб зні зіць сваю тры вож насць у су вя зі з «ко ві дам», 

пры ня ла ра шэн не змен шыць коль касць кан так таў, прак-

тыч на са ма іза ля ва ла ся до ма, ста ла пра ца ваць з клі ен та мі 

ан лайн, час цей мыць ру кі, вы хо дзіць на ву лі цу толь кі ў 

кра му ці па гу ляць з са ба кам. Мне не ха па ла ак тыў нас ці, 

ру ху. І я пры ду ма ла, як ся бе пад тры маць — па ста ві ла для 

ся бе ма лень кую мэ ту, да сяг нуць якую бы ло ў ма іх сі лах. 

Я вы ра шы ла... сес ці на шпа гат. У дзя цін стве за хап ля ла ся 

акра ба ты кай, але з ча сам гнут касць у це ле знік ла. Ра ні цай я 

па ча ла зай мац ца ёгай, а пас ля ра бі ла рас цяж ку. Па сту по ва 

ў це ле ста ла ад чу вац ца больш лёг кас ці. Прый шоў спа кой 

і за да валь нен не.

Быў страх стра ціць род ных і бліз кіх, асаб лі ва ма му, якой 

69 га доў. Тэ ле фа на ва ла ёй кож ны дзень і пра сі ла не вы хо-

дзіць з до му без па трэ бы, на дзя ваць мас ку.

Ду маю, што мно гія лю дзі пе ра гле дзе лі свае каш тоў нас ці 

і зра зу ме лі, што для іх са праў ды важ на. Аса біс та яшчэ раз 

усвя до мі ла, як мне па трэб на сва бо да, бліз кія лю дзі, і як 

вы дат на, што я жы ву на гэ тым све це.

Таццяна ТКАЧОВА.

Пра ект «СГ»Пра ект «СГ»

«Ка лі не ця пер, то ка лі?»
Сто я чы на кух ні, Ка ця, гас па ды ня ква тэ ры, дзе я 

зды маю па кой, рап там рас казала, што на рэш це па-

ча ла ка рыс тац ца сва і мі ду ха мі «Ша нэль № 5». Яна 

за хоў ва ла фла кон чык з лю бі мым во да рам, па до ра ны 

баць ка мі ча ты ры га ды та му. Пас ля не вя лі кай паў зы 

Ка ця вы ма ві ла: «Ка лі не ця пер, то ка лі?»

Гэ тая фра за ста ла зыходнай кроп кай у ма ёй гіс то рыі. 

Я ад ра зу па ду ма ла, што сён ня мно гія з нас па чы на-

юць па-ін ша му ацэнь ваць сваё жыц цё. Змя ня ец ца яго 

рытм, змя ня ец ца ра ней шая сіс тэ ма каш тоў нас цяў: 

тое, што бы ло га лоў ным на пя рэ дад ні і пад час пан-

дэ міі, сы хо дзіць на дру гі план. І на ад ва рот.

«Ка лі не ця пер, то ка лі?» — гэ та гіс то рыі звы чай ных 

лю дзей і іх жа дан няў, якія ўда ло ся здзейс ніць на су-

пе рак пан дэ міі COVІD-19, а мо жа, дзя ку ю чы ёй.

Яны ве да юць ад но — іх жыц цё не бу дзе ра ней шым.

— На ша ар га ні за цыя што-

год пра во дзіць гэ тую даб ра-

чын ную ак цыю, — га во рыць 

пер шы на мес нік Ге не раль-

на га сак ра та ра Бе ла рус ка га 

Та ва рыст ва Чыр во на га Кры-

жа Іна ЛЕМЯ ШЭЎ СКАЯ. — Яе 

за да ча — пад тры маць пэў ныя 

ка тэ го рыі гра ма дзян Бе ла ру сі, 

так са ма і бе жан цаў, якія пра-

жы ва юць на тэ ры то рыі на шай 

кра і ны. На прось бу да па маг-

чы дзе цям са брац ца да ву чо-

бы ак тыў на ад гу ка юц ца шмат 

лю дзей па ўсёй кра і не.

Так, па вы ні ках мі ну ла га го-

да па ўсёй краіне дапамогу да 

па чат ку на ву чаль на га го да ад 

ар га ні за цыі атры ма лі больш 

за сем ты сяч сем' яў, у тым лі-

ку ка ля 400 дзя цей з сем' яў 

бе жан цаў. Вы ні кі гэ та га го да 

пад вя дуць кры ху паз ней: ме-

ра пры ем ствы, пад час якіх уру-

ча юць не аб ход ныя для ву чо бы 

прад ме ты, яшчэ пра цяг ва юц-

ца. Іна Ле мя шэў ская да да ла, 

што бе жан цам аказ ва юць і 

ін шыя ві ды пад трым кі: фі нан-

са вую, эк стра ную да па мо гу 

ў цяж кай жыц цё вай сі ту а цыі, 

апла ту ме ды цын скіх па слуг, 

са дзей ні чан не ў по шу ку пра-

цы, кан суль та ван не па роз ных 

пы тан нях і ін шае. На ак цыі ў 

Го ме лі па да рун кі ад БТЧК 

атры ма лі трэ ця клас ні кі Та і сія 

і Да ні іл Шы ла вы. З 2015 го-

да іх сям'я з Укра і ны жы ве ў 

Го ме лі. Яны пры еха лі ў Бе-

ла русь ля чыць дач ку Та і сію. 

З-за сі ту а цыі, якая скла ла ся 

ў Да не цку, не бы ло маг чы-

мас ці да па маг чы дзяў чын цы 

там. Так са ма дзя ку ю чы пад-

трым цы ар га ні за цыі, у тым лі-

ку фі нан са вай, сям'я ад кры ла 

ка пі ра валь ны цэнтр у Го ме лі. 

У 2018 го дзе ім уда ло ся атры-

маць від на жы хар ства. Сён ня 

сям'я пра цяг вае жыць у Бе ла-

ру сі і пра ца ваць на ка рысць 

дру гой Ра дзі мы.

Ак цыя «Збя ром дзя цей у 

шко лу» бу дзе доў жыц ца да 

14 ве рас ня.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

ГА ТО ВЫЯ ДА ПА МА ГАЦЬ
Больш за 600 дзя цей і пад лет каў з сем' яў Го мель скай 

воб лас ці, якім па тра бу ец ца да па мо га, атры ма лі школь ныя 

пры на леж нас ці і па да рун кі, са бра ныя пад час ак цыі «Збя-

ром дзя цей у шко лу», ар га ні за ва най Бе ла рус кім та ва рыст-

вам Чыр во на га Кры жа. У са мім Го ме лі па да рун кі атры ма лі 

і 10 дзя цей бе жан цаў і пе ра ся лен цаў з Укра і ны.
Предметы торгов

Начальная цена, 
руб. 

(без учета НДС)

Размер 
задатка, руб.

Лот № 1: Трактор «БЕЛАРУС» 922.3, категория – «А», 
год выпуска – 2009, регистрационный знак АВ-1 2584

9 400,00 940,00

Лот № 2: Трактор «БЕЛАРУС» 922.3, категория – «А», 
год выпуска – 2009, регистрационный знак АВ-1 2358

9 400,00 940,00

Продавец: ОАО «Агро-сад Рассвет», 225031, Брестская обл., Брестский р-н, аг. Вистычи, 
ул. Центральная, 22. Организатор торгов: Брестский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки». Р/с для перечисления задатка: р/с BY76BPSB30121789380179330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк» Региональная дирекция № 100 по Брестской области, г. Брест, ул. Мицкевича, 10, 
BIC Банка BPSBBY2X, УНП 201028245. Срок заключения договора купли-продажи: не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона. Условия оплаты: в соответствии с 
заключенным договором купли-продажи. Условия продажи: без условий. Информация о воз-
мещении затрат: участник аукциона, выигравший торги, оплачивает Продавцу НДС в размере 
20 % от стоимости продажи объекта, а также вознаграждение Организатору аукциона

Аукцион состоится 21 сентября 2020 г. в 11.00 по адресу: г. Брест, ул. Наганова, 10-325

Сведения о документах, которые необходимо представить для участия в аукционе, а также иную 
информацию можно узнать у организатора аукциона по телефонам: 8 (0162) 20-92-13, 21-88-81

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Брест, ул. Наганова, 10-329 в рабочие дни с 9.00 до 17.00

Последний день приема заявлений – 21 сентября 2020 г. до 10.00

Ранее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете «Звязда» от 06.08.2020

Брестский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

извещает о проведении повторного открытого аукциона 
по продаже имущества ОАО «Агро-сад Рассвет»
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