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Пачатак на 1-й стар.)

Зна ём це ся: на шы экс пер ты Анас-

та сія ЖАБ КО і Ягор СВІР СКІ. На сці 

12 га доў, у ве рас ні пой дзе ў сё мы клас 

мін скай гім на зіі № 16. З ма лен ства 

дзяў чын ка зай ма ец ца му зы кай і ўжо 

па спе ла за явіць пра ся бе на буй ных 

кон кур сах. Ле тась бы ла фі на ліст кай 

на цы я наль на га ад бо ру на дзі ця чае 

«Еў ра ба чан не», сё ле та вый шла ў 

паў фі нал. А ў 2016-м за ня ла пер шае 

мес ца ў дзі ця чым кон кур се на «Сла-

вян скім ба за ры ў Ві цеб ску».

У На сці най гім на зіі дзей ні чае адзі-

ная фор ма: для ся мі клас ніц гэ та сі нія 

спад ні ца і ка мі зэль ка з эмб ле май на-

ву чаль най уста но вы. Але дзяў чын ка 

пры зна ец ца, што хо дзіць у гэ тым не 

кож ны дзень.

— Мне па да ба ец ца стыль 50—60-х 

га доў мі ну ла га ста год дзя. Адзен не той 

эпо хі вель мі жа ноц кае, пад крэс лі вае 

та лію і ха вае не да хо пы фі гу ры, — дзе-

ліц ца школь ні ца. — Ня даў на вы ра шы-

ла па ка пац ца ў ма мі ных рэ чах, якія яна 

на сі ла ў сту дэнц тве. Знай шла не каль кі 

ці ка вых. На прык лад, чор ную су кен ку 

па ка ле на з за ла ты мі гу зі ка мі і каў не-

ры кам. Вель мі эле гант ная — не ха пае 

толь кі ка пя лю шы ка для воб ра за.

На сця ад дае пе ра ва гу цём ным рэ-

чам — чор ным, сі нім. У яе гар дэ ро бе 

ёсць і шта ны, і блуз кі, і пін жа кі, і су-

кен кі. «Люб лю на сіць усё, каб не паў-

та рац ца», — усмі ха ец ца.

На яе дум ку, ідэа льная школь ная 

фор ма — гэ та зруч ная кла сі ка, ні чо га 

яр ка га і кід ка га. На шо пінг дзяў чын-

ка звы чай на хо дзіць з ма май: па ра да 

збо ку ні ко лі не ліш няя.

16-га до вы Ягор — адзі нац ца ці клас-

нік ста ліч най шко лы № 38. Ён ства-

раль нік Hype Quіz — ін тэ ле кту аль най 

гуль ні, дзе ка ман ды пад лет каў ад каз-

ва юць на пы тан ні. Ка ра цей, біз нес мен-

па чат ко вец. І стэн да пер. У яго шко ле 

да адзен ня вуч няў ста вяц ца стро га.

— Нас пра вя ра юць: каб не бы ло 

кра со вак, джын саў. Кеп ка — ні ў якім 

ра зе. Мо гуць ад пра віць да до му пе ра-

адзя вац ца, — ка жа Ягор. — Я ха джу 

ў шко лу ў звы чай ных шта нах — не 

чор ных і не са стрэл ка мі — і ў ка шу лі: 

на шу яе на вы пуск.

Уво гу ле хлоп цу па да ба ец ца стыль 

хіп-хоп. Ка шу лі па-за ме жа мі шко лы 

адзя вае вель мі рэд ка, мо жа, тры ра зы 

на год. «На пэў на, прос та на да куч вае 

на сіць іх пад час ву чо бы», — за ўва-

жае.

— Мне зда ец ца, усе па він ны ха-

дзіць у тым, у чым ім кам форт на, каб 

ду ма лі пра ву чо бу, а не пра знеш ні вы-

гляд, — дзе ліц ца Ягор сва і мі раз ва га мі 

на конт школь на га адзен ня. — Хоць 

ней кія пра ві лы па він ны быць, але не 

за над та стро гія.

Ідзём шу каць фор му для На сці. 

Пер шае, на што па дае по зірк дзяў чын-

кі, — цём ная су кен ка з бе лы мі ман жэ-

та мі і каў не ры кам. Каш туе та кая ка ля 

89 руб лёў. А ман жэ ты і каў не рык, як 

вы свет лі ла ся, ад шпіль ва юц ца — вель-

мі зруч на для мыц ця.

Ся род ка шуль На сця раз гля дае 

свет лыя, з дроб ным ня яр кім прын там. 

Ва ры ян ты з на шыў ка мі, мод ныя ў гэ-

тым се зо не, па кі дае без ува гі: усё ж 

та кі мі ні ма лізм ёй блі жэй шы. «Мо жа, 

ру жо вую?» — пра па нуе кан суль тант. 

Дзяў чын ка кру ціць га ла вой: не яе ко-

лер.

— А вось гэ ты жа кет мне па да ба ец-

ца, — па каз вае На сця бе лую эле гант-

ную ма дэль. Рэч, між ін шым, ды зай-

нер ская, на цэн ні ку — 106 руб лёў.

Да ка шу лі пад бі ра ем шта ны і ідзём 

у пры ме рач ную. Шта ны ад гро дзен-

ска га прад пры ем ства за 60 руб лёў мы 

ў вы ні ку «за бра ка ва лі»: тка ні на за над-

та аб ля гае. За тое ба ваў ня ная ка шу ля, 

па шы тая ма зыр скай фаб ры кай, — са-

мае тое. Каш туе та кая 43 руб лі.

Кі ру ем ся да сек цыі абут ку. На сця 

ка жа, што ха це ла б са бе паў ча ра ві кі 

на не вя лі кім аб ца се — ча ты ры-пяць 

сан ты мет раў. У вы ні ку на гле дзе лі не-

каль кі ма дэ ляў: бар до выя ча ра ві кі са 

штуч най ску ры (60 руб лёў), цём на-сі-

нія ло фе ры (102 руб лі, на ту раль ная 

ску ра) і чор ныя ло фе ры на тоў стай па-

дэ шве (64 руб лі). «Апош нія больш за 

ўсё па да ба юц ца, — ка мен туе школь-

ні ца і ка жа, што яе «пад ку пі ла» ак са-

міт ная ўстаў ка на абут ку: — Ці ка вае 

спа лу чэн не ма тэ ры я лаў».

З Яго рам спа чат ку вы бі ра ем рук-

зак. Стар ша клас нік раз гля дае ма дэ лі 

без ма люн каў. Зна хо дзіць клас ны ва-

ры янт: ка рыч не вы са ску ра ны мі ўстаў-

ка мі. Праў да, та кі не кож ныя баць кі 

ку пяць: на цэн ні ку амаль 366 руб лёў. 

А вось шэ ра-сі ні з тка ні ны, які так са-

ма спа да баў ся Яго ру, абы дзец ца ў 42 

руб лі.

— Ра ней бы ло пры шпіль на на сіць 

сум кі це раз пля чо, а за раз не. Па яс-

ныя сум кі мод ныя, але з та кой бу дзе 

за ўваж на, што прый шоў без пад руч-

ні каў, — жар туе хло пец.

Па куль ідзём да ве ша лак з адзен-

нем, ён рас каз вае, што кас цю мы не 

но сіць. «Я вель мі вы со кі (192 сан ты-

мет ры) і ху ды. Мне ўсё ка рот кае. Не 

шы юць на та кіх, як я», — тлу ма чыць.

З па ме рам для Яго ра са праў ды ня-

прос та. Доў га блу ка ем ся род ка шуль. 

Ад на тон ныя хло пец не над та лю біць, 

бе лыя — на огул «ад мя тае». Вы бі рае 

ад ну ма дэль у дроб ную бла кіт ную кле-

тач ку. У прын цы пе, да стат ко ва: ка-

шу ля мі да но ва га на ву чаль на га го да 

хло пец ужо за ку піў ся. Аж но ча тыр ма: 

сі няй у клет ку, сі не-бе лай у лі ней ку, у 

роз на ка ля ро вую клет ку і бе лай з чыр-

во ным ар на мен там.

З усіх шта ноў змаг лі вы браць толь-

кі ад ны. У ін шых то рост быў не той, 

то ко лер пад во дзіў. «Не як сум на, — 

ка мен туе Ягор. — Мне па да ба юц ца 

за ву жа ныя шта ны — у пра мых я па-

доб ны да са ліс та са вец ка га ан самб ля. 

(Усмі ха ец ца.)

На ад ной з ве ша лак стар ша клас нік 

за ўва жае яр ка-чыр во ны бом бер. «Я б 

та кі за мест пін жа ка на сіў», — га во-

рыць. Але ў шко лу мож на толь кі пін-

жак. Хло пец, аца ніў шы по гля дам асар-

ты мент, за ўва жае: ма дэ лі ня дрэн ныя. 

Вы бі рае пін жак у цём ную кле тач ку.

Пры мя ра ем увесь кам плект (у су ме 

ка шу ля, шта ны і пін жак абы шлі ся б у 

278 руб лёў). Вы гля дае стыль на. Ягор 

ка жа, што ў шко лу ха дзіў бы без пін жа-

ка — з ім за над та па рад на. Хоць са ма 

рэч спа да ба ла ся. «У мя не та кой ні ко лі 

не бы ло, ад чу ваю ся бе кру тым коў чам. 

Па пін жак, маг чы ма, вяр ну ся».

Што ма ем у вы ні ку? Па да браць 

стыль ную фор му ад ай чын ных вы-

твор цаў — за да ча вы ка наль ная. Ін-

шае пы тан не — ці ўдас ца ўпі сац ца 

ў бюд жэт. На га да ем, што, па пад лі-

ках Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю, на экі пі роў ку 

для стар ша клас ні ка мо жа пай сці да 

900 руб лёў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗАНКАВІЧ.
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«У пін жа ку ад чу ваю ся бе «У пін жа ку ад чу ваю ся бе 
кру тым коў чам»кру тым коў чам»

На ўзда гонНа ўзда гон  

Ча му ўцёк 
тыг ра вы пі тон?
Мінп ры ро ды ўста наў лі вае аб ста ві ны 
зда рэн ня з гэ тай змя ёй у ста лі цы

На га да ем, што 15 жніў ня ў Мін ску на ву лі цы Уба рэ ві ча 

быў ад лоў ле ны тыг ра вы пі тон, яко га на па чат ку змяс-

ці лі на ча со вае ўтры ман не ў Мін скі заа парк, а по тым 

вяр ну лі гас па да ру. З гэ тай на го ды Мі ніс тэр ства пры-

род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

вы сту пі ла з на ступ най ін фар ма цы яй.

«Мінп ры ро ды апе ра тыў на пра ве дзе ны ма ні то рынг на-

яў ных у гра ма дзян у г. Мін ску афі цый на за рэ гіст ра ва ных 

тыг ра вых пі то наў. У ця пе раш ні час дзі кая жы вё ла зной дзе-

на і пе ра да дзе на прад стаў ні ка мі Мінск ага заа пар ка гра ма-

дзя ні ну, які за явіў на яе пра ва.

Мін скім га рад скім ка мі тэ там пры род ных рэ сур саў і ахо-

вы на ва коль на га ася род дзя ўста наў лі ва юц ца пад ра бяз-

нас ці аб ста він зда рэн ня, у тым лі ку асо ба гра ма дзя ні на, 

пад рых та ва на поз ва аб вы клі ку яго ў ка мі тэт для да чы 

тлу ма чэн ня.

У вы пад ку 

па цвяр джэн ня 

за кон на сці ва ло-

дан ня гра ма дзя-

ні нам на зва най 

дзі кай жы вё лі ны 

ў да чы нен ні да 

яго бу дзе па ча ты 

ад мі ніст ра цый ны 

пра цэс па ар ты-

ку ле 15.32 Ко-

дэк са Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь аб ад-

мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях за ня свое ча со вую рэ гіст-

ра цыю дзі кай жы вё лы і за па ру шэн ні ўмоў утры ман ня.

Звяр та ем ува гу, што ўла даль ні кі дзі кіх жы вёл па він ны 

за бяс пе чыць умо вы ўтры ман ня, якія ад па вя да юць па тра ба-

ван ням, уста ноў ле ным па ста но вай Мі ніс тэр ства пры род ных 

рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла-

русь ад 27 лю та га 2007 го да № 16.

Умо вы ўтры ман ня жы вёл уклю ча юць не толь кі ўста-

наў лен не ад па вед нас ці коль кас ных па каз чы каў (пло шча, 

вы шы ня, глы бі ня па мяш кан няў), але і ўста наў лен не ад па-

вед нас ці ўмоў, якія за бяс печ ва юць бія ла гіч ныя, ві да выя, 

фі зі я ла гіч ныя і ін ды ві ду аль ныя па трэ бы дзі кіх жы вёл і якія 

вы клю ча юць са ма ад воль ны вы хад дзі кіх жы вёл з мес цаў 

іх утры ман ня.

На гад ва ем, што, у ад па вед нас ці з за ка на даў ствам Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь, утры ман не і (або) раз вя дзен не ў ня во лі 

не за рэ гіст ра ва ных дзі кіх жы вёл, якія пад ля га юць рэ гіст ра-

цыі, за ба ра ня юц ца.

Рэ гіст ра цыі пад ля га юць дзі кія жы вё лы, якія змя шча юц ца 

і (або) раз ве дзе ныя ў ня во лі (уклю ча ю чы іх на шчад каў, якія 

да сяг ну лі ўзрос ту трох ме ся цаў):

якія ад но сяц ца да ві даў, уклю ча ных у Чыр во ную кні гу 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь, аль бо з'яў ля юц ца ўзо ра мі СІ ТЕС;

ад лоў якіх у мэ тах утры ман ня і (або) раз вя дзен ня ў ня во лі 

ажыц цяў ля ец ца на пад ста ве да зво лу на ада бран не дзі кіх 

жы вёл з ася род дзя іх жы хар ства.

Ула даль ні кі дзі кіх жы вёл аба вя за ны на пра ця гу ад на го 

ме ся ца з дня ад ло ву або на быц ця гэ тых жы вёл звяр нуц ца 

ў дзяр жаў ны ор ган, які ажыц цяў ляе рэ гіст ра цыю та кіх жы-

вёл, па рэ гіст ра цыю.

У вы пад ку вы яў лен ня дзі кай жы вё лы з пры кме та мі за-

хвор ван ня, ра нен ня або траў ма ван ня не спра буй це са ма-

стой на ака заць ёй да па мо гу. Па ве да мі це пра та кі вы па дак 

у апе ра тыў на-дзя жур ную служ бу тэ ры та ры яль на га ор га на 

ўнут ра ных спраў або ў дзя жур ную служ бу ра ён на га ад дзе ла 

па над звы чай ных сі ту а цы ях».

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 
В соответствии со статьей 56 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь и статьей 23 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 
№ 2020-XII «О хозяйственных обществах» уведомляем Вас, что 
12.07.2018 единственным акционером ОАО «Небанковская кредитно-
финансовая организация «Хоум Кредит», компанией с ограниченной 
ответственностью ABH BELARUS LIMITED, принято решение о 
проведении реорганизации ОАО «Небанковская кредитно-финансовая 
организация «Хоум Кредит» в форме присоединения к Закрытому 
акционерному обществу «Альфа-Банк». Соответствующее решение 
ЗАО «Альфа-Банк» о реорганизации в форме присоединения к банку 
ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «Хоум Кредит» 
принято 23.07.2018. 

Лицензия на осуществление банковской деятельности №18, Лицензия на осуществление банковской деятельности №18, 
выданная НБ РБ 15 июля 2016 года. УНП 807000056.выданная НБ РБ 15 июля 2016 года. УНП 807000056.

Открытое акционерное общество
«Небанковская кредитно-
финансовая организация 

«Хоум Кредит»
Республика Беларусь, 
220018, г. Минск, ул. Одоевского, 129.   
Тел.: (8017) 229 89 91, 
www.homecredit.by


