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Тры май хвост 
аба ран кам

С. Ку ла коў: Як па мне, 

дык па да рун ка мі трэ ба прос-

та за валь ваць. Дзя цей, вя-

до ма, у пер шую чар гу. Але 

і для да рос лых ка шаль ка не 

шка да ваць. Не той вы па дак, 

каб вы яз джаць па дро бя зі. 

Вя до ма, з якім ра дас ным 

не цяр пен нем усе ча ка юць 

гэ та га свя та. І не трэ ба гэ та 

ча кан не пад во дзіць.

С. Кур кач: Ага, за валь-

ваць. Гэ та зна чыць, куп ляць 

усё, што ні па жа дае маё дзі-

ця? А ў мя не іх трое. І фан та зія 

ў іх пра цуе — будзь зда роў! 

Я так не тое што ад ну зар-

пла ту па тра чу, а мне і дзвюх 

не хо піць. А яшчэ жон ка з яе 

аса біс ты мі жа дан ня мі...

С. Ку ла коў: Па ча кай, па-

ча кай. Па-твой му, атрым лі-

ва ец ца, на огул ні ко му ні чо га 

да рыць не трэ ба? Маў ляў, 

толь кі пач ні, ад ра зу зга ле еш. 

Лепш абы сці ся свя точ ным 

ста лом, цу кер ка мі, хла пуш-

ка мі на край ні вы па дак — і 

ўвесь Но вы год? А як жа ча-

кан не сюр пры зу ад та ты? 

А на пра ця гу го да ты хі ба ні-

чо га не абя цаў? Ду ма еш, яны 

не па мя та юць і не ча ка юць, 

што зной дуць неш та цу доў-

нае пад ёл кай? А ты на огул 

ёл ку ста віш?

С. Кур кач: Крыў дзіш! Вя-

до ма, стаў лю. Ка жу ж, трое 

дзя цей. Без ёл кі ні як. Пры-

чым я ад даю пе ра ва гу ёл цы 

на ту раль най, а не якой-не-

будзь штуч най, якую кож-

ны год да ста еш з кла доў кі. 

А ве да еш, коль кі яна каш туе, 

жы вая? Дрэў ца па ме рам да 

мет ра — да вась мі руб лёў, 

ад мет ра да двух — 10 руб-

лёў, два-тры мет ры — ка-

ля пят нац ца ці руб лёў. Гэ та 

мі ні маль ныя цэ ны. А за раз 

мож на на быць яшчэ і ёлач кі ў 

кад ках — ляс ныя гас па дар кі 

зра бі лі та кое но ва ўвя дзен не. 

Уяў ля еш, як вы дат на! Увес ну 

яе мож на па са дзіць на зад, у 

гле бу. Каш туе гэ та за да валь-

нен не ад 25 руб лёў.

С. Ку ла коў: Та бе на тваё 

шмат дзет нае ся мей ства 

двух мет ро вая пры га жу ня 

па трэб на. Але ты, ня бось, 

сэ ка но міш, ку піш га лін ку, не 

боль шую за метр?

С. Кур кач: А вось і не 

ад га даў. Я куп лю мет ра 

паў та ра. Але сэ ка ном лю, 

тут ты ма еш ра цыю. Я яе 

31 снеж ня куп лю, пас ля абе-

ду. Яны та ды ва ўлёт ідуць — 

за паў ца ны! Дзе ці маю гэ тую 

хіт расць ве да юць і рых ту юц-

ца. Да 31-га Но ва га го да ўсё 

роў на ж ня ма, а на пя рэ дад-

ні — са праўд нае свя та. Пах 

іг лі цы, усе ра зам пры бі ра юць 

ялін ку, ве ся лосць, жар ты — 

што яшчэ трэ ба?

С. Ку ла коў: Ну доб ра, 

тут усё зра зу ме ла. Але дзе-

ці твае ча гось ці асаб лі ва га 

ча ка юць...

С. Кур кач: Мы з жон кай 

увесь год пры слу хоў ва ем ся 

да на шых дзя цей, якія за-

яў ля юць аб сва іх жа дан нях: 

ад на го ім хо чац ца, дру го га... 

Бы вае, што і ку піш, ка лі ёсць 

не аб ход насць. Але ка лі гэ та 

неш та ня тан нае ці не вель-

мі важ нае, мо жам ска заць, 

што гэ та за над та до ра га. 

А са мі за па мі на ем і па кі да-

ем та кія па куп кі да лю бі ма-

га свя та. На прык лад, мая 

ся рэд няя дач ка, 15-га до вая 

На сця, зай ма ец ца тан ца мі. 

Ёй для за ня ткаў, і не толь кі, 

хо чац ца зай мець но выя кра-

соў кі — толь кі пра іх ду мае. 

Дык вось, я іх куп лю. А каш-

ту юць яны як зі мо выя бо ты. 

Усё роў на куп лю! Та му што 

для спра вы.

С. Ку ла коў: Ка лі б прос та 

па хва ліц ца пе рад сяб роў ка-

мі — не ку піў бы?

С. Кур кач: Вя до ма не. 

А для 10-га до ва га сы на ў 

мя не ёсць гуль ня — «Ма на-

по лія». Яна мне на огул бяс-

плат на да ста ла ся, прэ зен та-

ва лі па пра цы. Па шан ца ва ла. 

Але я яе сха ваў. А пер ша га 

сту дзе ня мы ў гэ тую гуль ню 

ра зам па гу ля ем.

С. Ку ла коў: Па прын цы пе 

«га лоў нае, каб гэ та спат рэ-

бі ла ся»?

Па спех — 
лю дзям на смех

С. Кур кач: Вя до ма. А на-

вош та, каб гэ ты па да ру нак 

дзесь ці за пы ліў ся? Вось, 

мне па да ры лі ка мень чы кі са 

стэ а ты ту, для астудж ван ня 

віс кі, ня тан ныя, між ін шым. 

Пры го жыя ка мень чы кі, скры-

нач ка з ла кі ра ва на га дрэ ва. 

Лю ба та. А ка рыс ці? Не вель-

мі. Ну, асту дзіў я адзін раз 

гэ ты мі ка мень чы ка мі неш та, 

а по тым пра іх і за быў ся. Тым 

больш што лёд ёсць пад ру-

кой. Ля жыць ця пер гэ ты пры-

го жы бес ка рыс ны па да ру нак 

на па лі цы, і не ве да еш, што 

з ім ра біць.

С. Ку ла коў: Не, ка мя ні 

для віс кі — вы дат ны па да ру-

нак. Ты, на пэў на, ні ко лі віс кі 

доб ры не піў. Для ча го гэ тыя 

ка мя ні, ве да еш? Для та го, 

каб пры астудж ван ні на пой 

не губ ляў гра дус. А што твой 

лёд? Раз ба віў, як ва дой, і 

ўжо не віс кі, а кам пот.

С. Кур кач: Доб ра, за бу-

дзем пра ка мя ні. А вось мне 

па да ры лі пад свеч нік дзіў най 

фор мы і вя ліз на га па ме ру. 

Ка лі да ры лі, я па тра ды цыі 

вы каз ваў вя лі кую ра дасць. 

Але по тым не ве даў, што з 

гэ тым па да рун кам ра біць. Зу-

сім не да рэ чная і бес ка рыс ная 

рэч. Так і ля жыць у кла доў цы. 

Вы кі нуць шка да, а вы ка рыс-

тоў ваць не маг чы ма.

С. Ку ла коў: За раз зра зу-

ме ла, ад куль у ця бе гэ тая ра-

цы я наль насць. Сум ны во пыт 

атры ман ня па да рун каў?

С. Кур кач: І гэ та так са-

ма. І не жа дан не рас хо да-

ваць ліш няе — ка лі мож на 

абы сці ся мен шым з боль шай 

ка рыс цю.

С. Ку ла коў: Усё ты эка но-

міш, эка но міш. Не, каб раз-

мах нуў ся і ўсім ад ду шы, не 

лі ча чы ся з вы дат ка мі. Ця пер 

столь кі маг чы мас цяў: у кра-

му зой дзеш — во чы раз бя-

га юц ца. Зай шоў, на браў усім 

поў ныя сум кі — і прый шоў 

да до му, як Дзед Ма роз. Уяў-

ля еш, коль кі ў тва іх дзя цей 

бу дзе шчас ця?

С. Кур кач: Ні як ты не мо-

жаш зра зу мець. Я сам жы ву 

ра цы я наль на і дзя цей сва іх 

спра бую гэ та му на ву чыць. 

Да рэ чы, жон цы сва ёй па да-

ру пы ла сос. Наш ста ры зу сім 

неш та мне не па да ба ец ца.

С. Ку ла коў: Ты яшчэ 

жон цы пан тоф лі па да ры на 

дзень на ра джэн ня. І прас на 

8 Са ка ві ка! Вель мі ра ман-

тыч ныя па да рун кі.

Усё жыц цё — 
гуль ня

С. Кур кач: Доб ра, пы ла-

сос так куп лю, без на го ды. 

А для дзя цей я яшчэ вось 

што пры ду маў. Па да рун кі 

до рац ца не прос та з рук у ру-

кі, а ля жаць пад ёл кай. Але 

зноў жа, усё не так прос та. 

Бя рэш скрын ку, ад чы ня еш, 

а там за піс ка. Та кі свое асаб-

лі вы квэст, у ду ху ча су. Што 

нам ад дзя цей ад ста ваць? 

У за піс цы па ка за ны след, дзе 

шу каць на ступ ную пад каз ку. 

Ча сам знай сці па да ру нак бы-

вае да во лі скла да на. За тое 

як дзе цям ці ка ва! І коль кі 

ра дас ці, ка лі да бя руц ца на-

рэш це да та го, што шу ка лі. 

Інакш ка жу чы, ча сам важ ны 

не толь кі па да ру нак, але і 

тое, як яго ўру чыць.

С. Ку ла коў: Але і зноў ты 

эка но міш. Бо мож на за ка заць 

Дзе да Ма ро за, які вы дат на 

спра віц ца з гэ тай за да чай.

С. Кур кач: Ра зум ны! Ба чыў 

я ў ін тэр нэ це, коль кі каш туе 

гэ тая ра дасць. Цэ ны ска чуць 

у за леж нас ці ад ча су за ка зу, 

пра цяг лас ці і ты пу пра гра мы. 

Тан ней за ўсё мож на бы ло 

за ка заць з'яў лен не ча роў най 

кам па ніі да 20—25 снеж ня. 

У апош нія дні пе рад Но вым го-

дам цэн нік, як пра ві ла, боль шы 

на 20—40 %. Са мыя вы со кія 

цэ ны на па слу гі Дзе да Ма-

ро за і Сня гур кі тра ды цый на 

31 снеж ня, асаб лі ва ўве ча ры. 

Дык вось, він ша ван не ад ка зач-

ных пер са на жаў пра цяг лас цю 

15—20 хві лін абы дзец ца ў 40—

100 руб лёў, дзе мак сі мум — 

100 руб лёў — бу дзе 31 снеж-

ня. А він ша ван не даў жы нёй у 

га дзі ну бу дзе каш та ваць 140—

400 руб лёў. Як та бе та кое?!

С. Ку ла коў: Ураж вае. 

Мо жа, ты ча сам і ма еш ра-

цыю. Але ўсё ж такі бліз кім 

лю дзям хо чац ца зра біць 

пада ру нак ад ду шы... Да рэ-

чы, а пра баць коў мы з та бой 

за бы лі ся. Вось мой баць ка, 

ча ла век ста рой за гар тоў кі, 

не пры вык да па да рун каў. І 

заў сё ды ка заў, што яны яму 

не па трэб ныя, тым больш на 

Но вы год. Але ка лі я па да-

рыў яму, жур на ліс ту з 45-га-

до вым ста жам, рас кош ны 

што дзён нік у ску ра ной вок-

лад цы і стыль ную руч ку, ён 

быў кра ну ты да слёз. І цэ лы 

ве чар не вы пус каў па да рун-

ак з рук.

С. Кур кач: Вы дат на. За-

лік та бе. А мае баць кі жы-

вуць у ін шым го ра дзе. На 

Но вы год мы стэ ле фа ноў-

ва ем ся, він шу ем ад но ад на-

го з гэ тым свя там — і ўсё. 

Але гэ тым ра зам я вы ра шыў 

пад рых та ваць ім сюр прыз. 

На пі саць ліст і ад пра віць 

па по шце. Але ліст не звы-

чай ны. Кож ны член на шай 

сям'і бу дзе він ша ваць ма му 

і та ту (для ма іх дзя цей — 

ба бу лю і дзя ду лю) асоб на, 

і кож ны на пі ша тое, што лі-

чыць важ ны мі і па трэб ным. 

Гэ та бу дуць і сло вы він ша-

ван ня, і доб рыя па жа дан ні, і 

спра ва зда ча аб да сяг ну тым 

за год. Кож ны падзе ліц ца 

з імі чымсь ці па та ем ным... 

Прос та зва нок па тэ ле фо не 

за бу дзец ца, а ліст бу дзе пе-

ра чыт вац ца шмат ра зоў.

С. Ку ла коў: Зноў вы кру-

ціў ся. А ў прын цы пе, дум ка 

вы дат ная! Ка лісь ці мы толь кі 

так і він ша ва лі ад но ад на го. 

Мае ліс ты і паш тоў кі з ар міі 

да гэ та га ча су ў баць коў за-

хоў ва юц ца.

Сяр гей КУР КАЧ, 

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

На блі жа ец ца са мае лю бі мае свя та — Но вы год. А ка лі за ду мац ца, за што мы яго 

так лю бім? За ча кан не ней кіх пе ра мен? Без умоў на. За свя точ ны стол з роз най 

сма ка той? Яшчэ б! Хто не лю біць гэ тыя са ла ты, мяс ныя стра вы, за ліў ную ры бу і, 

хоць раз на год, ік ру чор ную і крас ную? Усе лю бяць, аб чым га ва рыць. А ззян не 

гір лянд, ноч, та ям ні часць — ад ра зу ўс па мі на ец ца му зы ка з ба ле та «Шчаў ку нок», 

ча роў ныя каз кі, не ве ра год ныя па дзеі. Прос та ўся рэ дзі не ўсё за мі рае: а ка лі і са 

мной ад бу дзец ца неш та асаб лі вае?

А што яшчэ? Што са мае важ нае за бы та? Па да рун кі, сяб ры! За што мы лю бім з дзя-

цін ства гэ тае свя та, дык гэ та за па да рун кі, якія до рац ца і дзе цям, і да рос лым. І ўсе 

ча ка юць з не цяр пен нем: чым па ра ду юць яго бліз кія, чым здзі вяць на гэ ты раз?

За да ча сур' ёз ная, і па ды хо дзіць да яе трэ ба ад каз на. У кож на га з нас ёсць на конт 

гэ та га сваё мер ка ван не, ма ец ца ўлас ны во пыт, як да рыль шчы ка, так і атры маль-

ні ка. Су пра цоў ні кі «Звяз ды» Сяр гей Кур кач і Сяр гей Ку ла коў вы ра шы лі з гэ тай 

на го ды па дзя ліц ца сва і мі дум ка мі. Спа дзя ём ся, і вам бу дзе ці ка ва.

СВЯ ТОЧ НЫЯ ЦУ ДЫ ДЛЯ ТЫХ, 
КА ГО МЫ ЛЮ БІМ
Хіт ры кі спа да ра, які кла дзе па да рун кі пад ялін ку

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении открытого аукциона
Лот № 1. Автомобиль Peugeot Boxer AT2203, инв. № 828, номер кузова 
VF3YEBMFC12189664, цвет – синий, г. в. – 2013, тип – автобус вагон.

Начальная цена продажи: 8 875,68 бел. руб. с учетом НДС.

 Сумма задатка: 887,57 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: аукцион состоится 31 января 
2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. Послед-
ний день подачи заявок и внесения задатка: 30 января 2019 года до 15.00.

Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня 
до даты аукциона

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа РУП 
«Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC 
банка BPSBBY2X 

Продавец: РУП «Могилевское агентство по государственной регистрации и 
земельному кадастру», г. Могилев, ул. Езерской, 4А, тел. 42-37-00

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 
тел. +375 222 72-41-14

Порядок проведения аукциона: для участия в аукционе приглашаются рези-
денты и нерезиденты Республики Беларусь, которые внесли в установленном 
порядке задаток для участия в аукционе, своевременно подали заявление 
на участие в аукционе со всеми необходимыми документами, заключили с 
Организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях сторон. Лот 
продается без условий на открытом аукционе с применением метода повы-
шения начальной цены, с шагом пять процентов от предыдущей названной 
аукционистом цены. Победителем аукциона признается участник, предло-
живший наивысшую цену. Единственный участник имеет право приобрести 
объект продажи по начальной цене, увеличенной на 5 %

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона включающее в т. ч. затраты на 
организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
проведения аукциона. Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня подписания протокола аукциона подписать договор 
купли-продажи предмета аукциона. Оплата предмета аукциона производится 
на условиях заключенного договора купли-продажи. Внесенный Победителем 
аукциона задаток засчитывается в счет оплаты предмета аукциона

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375 29 624-26-25; +375 29 550-09-56

В связи с реорганизацией филиала «Электромонтажкомплект» ОАО 
«Белэлектромонтаж» путем присоединения к Исполнительному аппарату 
ОАО «Белэлектромонтаж» (протокол № 19 заседания наблюдательного 
совета ОАО «Белэлектромонтаж» от 05.09.2018 г., приказ ОАО «Белэлек-
тромонтаж» от 26.11.2018 № 203) первичная профсоюзная организация 
филиала «Электромонтажкомплект» ОАО «Белэлектромонтаж» прекра-
щает деятельность.

Требования кредиторов могут быть заявлены в течение 2 месяцев 
с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 220075, г. 
Минск, пер. Промышленный, 14.

УНП 102293937

РУП «Институт недвижимости и оценки» сообщает об отмене продавцом 
аукциона, назначенного на 10.01.2019 в 14.00, по продаже имущества ОАО 
«АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» (извещение в газете 
«Звязда» 27.12.2018). 

УНП 190055182

Комитет «Брестоблимущество» 17 января 2019 г. проводит электронные 
торги по продаже незавершенных строительством незаконсервированных 
объектов недвижимости мясокомбината, начальная цена по которым сни-
жена на 80 %, расположенных по адресу: г. Барановичи, ул. Слонимское 
шоссе, 43.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте 
комитета «Брестоблимущество» brest-region.gov.by. Справки по телефонам: 
8 (0163) 425857; 8 (0163) 412924.

УНП 290484932
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