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У су се да тра ва 

заў сё ды зе ля ней шая. 

«А яшчэ ежа 

смач ней шая, і шмат 

што тан ней шае», — 

ска жуць вам у цяг ні ку, 

які ідзе з Ба ра на ві чаў 

да Удрыц ка (Ро вен ская 

воб ласць Укра і ны). 

Ка рэс пан дэнт 

«Звяз ды» да ве да ла ся, 

праз што да во дзіц ца 

прай сці ах вот ні кам 

за ку піц ца ў 

най блі жэй шых 

су се дзяў.

Усе бя гуць — 
і ты бя жы

«На за ку пы» ў вёс ку 

Удрыцк мя не даў но клі ка ла 

сва яч ка, якая жы ве ў Лу ні-

нец кім ра ё не. Раз-два ў се-

зон яна ра зам з сяб роў ка мі 

на вед ва ец ца ў пры гра ніч ча 

па та ва ры для до му і пра-

дук ты. Бы вае, бя рэ неш та 

з адзен ня і цац кі для ўну ка. 

У аба вяз ко вае «за меж нае» 

па да рож жа жан чы на ад-

праў ля ец ца і пе рад кож ным 

свя там.

— Тут га лоў нае — не лі-

чыць ва рон і дак лад на ве даць, 

што табе трэба. Інакш толь кі 

дзень упус тую па тра ціш і гро-

шы на абы-што ра зы дуц ца, — 

кан суль туе мя не сва яч ка пе-

рад па езд кай. — Амаль усе, 

хто будзе ў цяг ні ку, — так са-

ма «на за ку пы». Та му ку ды 

на тоўп — ту ды і ты.

Со неч най сне жань-

скай ня дзель кай я ся даю 

ў ды зель-цяг нік у Лу нін цы. 

Амаль усе мес цы ўжо за ня-

тыя: шмат лю дзей едзе на 

Удрыцк з Ба ра на ві чаў, Ля-

ха ві чаў, Ган ца ві чаў.

Праз га дзі ну мы пры бы-

ва ем на стан цыю Га рынь. 

Вый шаў шы з ва го на, я тут 

жа трап ляю ў люд скую 

плынь. Ку ды ру ха ем ся — не-

вя до ма. Але ні я кай па ні кі, бо 

па мя таю за па вет цёт кі: «Усе 

бя гуць — і ты бя жы». Фі ніш 

пя ці хві лі най дыс тан цыі — 

пункт мыт на га кант ро лю. Тут 

ужо ста іць ча ла век сто, нам 

ні чо га не за ста ец ца, як да-

лу чыц ца да іх. Амаль ва ўсіх 

у ру ках — да рож ныя сум кі 

ці «па ке ты з па ке та мі». Кож-

ныя дзе сяць хві лін лю дзей 

ста но віц ца ўсё больш...

На ўзгор ку за кар ці най на-

зі рае ка ла рыт ная пра вад ні ца 

ў аку ля рах. У ча кан ні па са-

жы раў ды зе ля, які пой дзе 

на зад на Ба ра на ві чы, яна 

лус кае гар бу зі кі і спра буе на-

ста віць на ро зум лю дзей:

— Што вы тут ста і це? 

Ра ней, чым праз га дзі ну 

пра пус каць не пач нуць! А 

цяг нік уво гу ле ад праў ля ец-

ца толь кі ў 14.00. Да та го ж 

ва ўкра ін скіх ды зе лях ацяп-

лен ня ня ма. Бу дзе це ўсю 

да ро гу да Удрыц ка зу ба мі 

ляс каць. Ідзі це па грэй це ся ў 

ва гон чы ку ка ля пры бі раль-

ні. Ён за раз за мест за лы 

ча кан ня, — гуч на за клі кае 

жан чы на, а пас ля ў паў го-

ла са тлу ма чыць мне: — Вак-

зал дру гую зі му на ра мон це. 

Але на ват ка лі б быў ад чы-

не ны, гэ тыя фа на ты шо пін-

гу па-ўкра ін ску ўсё ад но не 

пай шлі б унутр.

І са праў ды, як ні ста ра ла-

ся пра вад ні ца пе ра ка наць 

на род, што лепш па ся дзець 

у цяп ле, чым тап тац ца па 

сло це, ні хто яе па ра ды не 

слу хаў.

Ка лі я ўжо бы ла на са-

мым па ды хо дзе да мыт ні, 

лі та раль на з ні ад куль по бач 

уз нік лі дзве жан чы ны з не-

каль кі мі за бі ты мі пад за вяз-

ку сум ка мі.

— Та бе п'яць, мне п'яць 

і Ва се п'яць. І лю дзям на-

до рас пі хаць, бо на кры юць 

нас, — хут ка та ра то рыць ад-

на дру гой.

Што бы ло ў сум ках, я так 

і не раз гля дзе ла. Але пас ля 

за ўва жы ла, што мно гія ўкра-

ін цы цэ лы мі скры ня мі вя зуць 

з Бе ла ру сі су хое дзі ця чае 

хар ча ван не і згу шча нае ма-

ла ко. І тое, і дру гое бя руць не 

са мае тан нае. Толь кі пэў ных 

ма рак і з доб рым пра цэн там 

тлу шчу.

Прай шоў шы кант роль, 

ад ра зу трап ля ем на плат-

фор му. Ста рэнь кі ўкра ін скі 

ды зя лёк з ір жа вы мі ва го на мі 

быц цам пры ехаў у Га рынь з 

90-х. Ан ту ра жу яму да да юць 

не ма ла дыя жан чы ны ў нор-

ка вых шап ках і з ма сіў ны мі 

за ла ты мі за вуш ні ца мі. Як 

вы свет лі ла ся, гэ та мяс цо-

вая «ма фія» — у кож най у 

ру ках бы ло па пач ку ўкра ін-

скіх гры вень. Іх яны аб мень-

ва юць на бе ла рус кія руб лі 

прос та ў там бу ры.

Цяг нік хут ка за паў ня ец ца 

людзь мі, мно гія за ста юц ца ў 

там бу ры. І пра віль на ро бяць. 

Да ро га зай мае ўся го 15 хві-

лін. Ва Удрыц ку ча кае но вае 

вы пра ба ван не — яшчэ ад на 

чар га, але ўжо на мыт ным 

кант ро лі Укра і ны. Вя лі кая 

коль касць лю дзей з цяж кас-

цю ўмя шча ец ца на ву зень-

кай плат фор ме. З ад на го 

бо ку на тоўп стрым лі вае вы-

со кі плот з пі ка мі, з дру го-

га — жан чы на-па гра ніч ні ца 

з аў та ма там. У жу дас най ціс-

ка ні не, на хо ла дзе мы ста-

ім паў та ры га дзі ны. Пэў на, 

збо ку па доб ныя на ста так 

ба ра ноў, якія доб ра ах вот на 

па га дзі лі ся на гэ ты цырк.

«А гу зі кі са мі 
пры шы е це...»

Удрыцк — вёс ка зу сім не-

вя лі кая. Бу ды нак стан цыі вы-

гля дае як тра ды цый ная «хат-

ка-ма зан ка». Улет ку бе ла-

рус кія па куп ні кі па ды ма юць 

пыл на да ро гах, а ўво сень і 

зі мой абы хо дзяць вя ліз ныя 

лу жы ны — ас фаль ту ня ма. 

Мяс цо вы ба зар зна хо дзіц-

ца за два кро кі ад чы гун кі. 

Ды і коль кі там та го ба за ру? 

З дзя ся так па ла так і драў-

ля ных сто лі каў, якія ста яць 

уз доўж адзі най ву лі цы, плюс 

тры кра мы. Ёсць яшчэ па ра 

пра даў цоў, якія раз гар ну лі 

свой та вар прос та на ка по-

тах ста рэнь кіх «Жы гу лёў».

Най перш ад праў ля ю ся ў 

са мую вя лі кую кра му. Тут 

на су сед ніх па лі чках ля жаць 

коў дры і цац кі, га лё шы і лаз-

не выя ха ла ты, жы ран до лі і 

ста ло выя пры бо ры. Цэ ны не 

ска заць, каб ду жа ад роз ні ва-

лі ся ад бе ла рус кіх, але на род 

змя тае ўсё, што ба чыць.

У гэ тым жа бу дын ку зна-

хо дзіц ца він на-га рэ лач ны 

па віль ён. Не пра піх нуц ца. 

Му жы кі аб сту пі лі пры ла вак, 

за якім па бліск ва юць бурш-

ты на вы мі ад цен ня мі бу тэль кі 

кань я ку, мо ладзь і жан чы ны 

пры цэнь ва юц ца да мяс цо ва-

га ві на, «бе лень кую» ха па-

юць усе без раз бо ру. Цэ ны 

на га рэл ку стар ту юць ад 2,5 

бе ла рус ка га руб ля. Праў да, 

ах вот ні каў па каш та ваць гэ ты 

на пой у на тоў пе ня ма. Бя руць 

у асноў ным тую, што каш туе 

тры-чатыры руб лі. Пры чым 

ад ной пляш кай тут ні хто не 

аб мя жоў ва ец ца. Не шка ду ю-

чы гро шай, про сяць у пра даў-

шчыц мі ні мум тры, час та — 

пяць і на ват дзе сяць.

А вось у кра ме, якая на-

гад вае сель скія ўні вер ма гі, 

амаль ні ко га ня ма. Якас ны 

тры ка таж і ба ваў ня ная бя-

ліз на ўкра ін скіх фаб рык 

на шых лю дзей не ці ка вяць. 

Хоць цэ ны пры ем ныя і ды-

зайн не бла гі.

На ву лі цы ган даль ідзе 

так са ма не ва ўсіх. Пра даў-

цы цу ке рак па зя ха юць ад 

ну ды: у іх бок бе ла рус кі па-

куп нік на ват не гля дзіць.

— Цу кер кі тут я даў но 

не бя ру. Гэ та ра ней і вы бар 

быў боль шы, і цэ ны мен-

шыя. Ця пер цэ ны на ша ка-

лад ныя ла сун кі па раў ня лі ся 

з ай чын ны мі. Акра мя та го, у 

на шы кра мы па ча лі за во зіць 

не да ра гія цу кер кі ра сій скіх 

кан ды тар скіх фаб рык, лепш 

іх узяць, — па дзя ліла ся жан-

чы на, якую ўда ло ся спы ніць 

на ву лі цы. — А вось хлеб ту-

тэй шы куп ляю заў сё ды, хоць 

і каш туе, як наш. У іх склад 

больш на ту раль ны — толь-

кі му ка, ва да, дрож джы ды 

соль.

Эпі зод з раз ра ду «і смех, 

і грэх» да вя ло ся на зі раць 

ка ля пра даў ца ка мі зэ лек са 

штуч на га фут ра. Дзяў чы на-

сту дэнт ка са бра ла ся на бы-

ваць ад ну, але за ўва жы ла, 

што на ёй ня ма гу зі каў.

— Кош туе во на 140 гры-

вень, по ступ лю 10, — ска заў 

па куп ні цы пра да вец.

— Але ж мне прый дзец ца 

са мой гэ тыя гу зі кі і ку піць, і 

пры шыць.

— Зро зу мій, як шчо по-

ступ лю больш — пі ду ў мі-

нус. І так по со бі вар тос ці від-

даю, — пра цяг ваў гнуць сваю 

лі нію муж чы на, але неў за ба-

ве здаў ся. — Хві лі ну!

Сха піў на жні цы, зрэ заў 

ча ты ры гу зі кі з ін шай ка мі-

зэль кі і вы сы паў іх у да лонь 

дзяў чы не. Вось гэ та сэр віс!

Пры клад на за га дзі ну да 

ад праў лен ня на род па чы нае 

пад цяг вац ца да мыт на га па-

ста. У кож на га па дзве, а то 

і па тры сум кі на куп ле на га. 

Мно гія ва ла куць іх па зям-

лі — не пад няць.

По бач у чар зе на пра-

хо джан не кант ро лю пры-

строі ла ся па ра. Муж і жон ка 

аку рат нень ка ха ва юць пад 

курт кі па не каль кі бу тэ лек 

спірт но га.

— Да зво ле на пра во зіць 

тры літ ры на ду шу, мы ў лі-

міт ні ко лі не ўклад ва ем ся, — 

тлу ма чыць муж чы на, усмі ха-

ю чы ся ў пыш ныя ву сы.

Па куль мы раз маў ля ем, 

упо тай па зі раю да іх у сум кі: 

не каль кі па ке таў з пе чы вам, 

по крыў кі і аб ру сы, цац кі, фен 

і плой ка. Пад ру кой муж чы на 

тры мае су шыл ку для бя ліз ны. 

Уво гу ле, кож ны дру гі з Удрыц-

ка ча мусь ці вёз ці су шыл ку, ці 

дош ку для пра са ван ня. Пы та-

ла ся пра цэ ны — та кія ж, як у 

нас. У чым сак рэт пры ця галь-

нас ці гэ тых рэ чаў для на шых 

лю дзей, я, пры знац ца, так і не 

зра зу ме ла.

Сыр-ка січ ка, 
ша ка лад кі, 
«Ё-маё»

Да ро га з Удрыц ка да до-

му так са ма то іць у са бе ма-

су сюр пры заў. Па гру зіў шы ся 

ў цёп лень кі і чыс ты цяг нік з 

род ны мі лі та ра мі «БЧ» на ва-

го нах, лю дзі не ўзды ха юць з 

па лёг кай і не ад кід ва юц ца на 

спін кі ся дзен няў. На ад ва рот, 

па чы на ец ца не звы чай нае 

ажыў лен не. Ша па цяць па ке-

ты, і чу юц ца гу кі рас шпіль-

ван ня зам коў на сум ках. Тут 

і там на род пе ра па коў вае 

на бы тае да бро.

Мая спа да рож ні ца, што 

ся дзіць на су праць, так са ма 

вы ва роч вае на ся дзен не рэ-

чы са сва іх су мак. Вя ліз ныя 

пач кі сур вэ так, па ке ты з зе-

фі рам і пе чы вам, не менш 

за два кі ло кіль кі, дзя сят кі 

ка ту шак ні так, пяць па чак 

ва фель ных кар зі нак для ка-

на пэ, пар та тыў ная ка лон ка... 

Дзіў ны на бор, увен ча ны су-

шыл кай для бя ліз ны.

— Ку ды едзе це? — не ча-

ка на над на мі паў стае жан чы-

на ў ру жо вым пу ха ві ку з чор-

ным па ке там у ру ках. — Лу-

ні нец? Вазь мі це, ка лі лас ка, 

мае арэ хі са бе. А то ў мя не 

пе ра важ ка па кі ла гра мах — 

на мыт ні мо гуць за браць.

За пра воз да мач ка пра-

па ноў вае два руб лі. Ака за-

ла ся, што з Удрыц ка яна вя-

зе з са бой цэ лы мех грэц кіх 

арэ хаў, якія до ма збі ра ец ца 

пра да ваць. Праў да, мя жу та-

вар пе ра ся кае ў рас фа са фа-

ным вы гля дзе пад роз ны мі 

ся дзен ня мі ва го на.

— Сыр-ка січ ка, ша ка лад-

кі, «Ё-маё», — вы крык вае 

ін шая жан чы на наз вы та ва-

раў, якія па чы нае пра да ваць 

прос та ў да ро зе. Мно гія па-

кі да юць ёй апош нія дзя сят кі 

гры вень. «Ча го да моў вез ці? 

Лепш яшчэ ад ну ша ка лад ку 

дзе цям вазь му», — раз ва жа-

юць па са жы ры.

* * *

Іро нія лё су: вяр нуў шы ся 

на вак зал у Лу ні нец, я ўба-

чы ла па тэ ле ві за ры сю жэт з 

ад крыц ця но вай кра мы ў го-

ра дзе. За апош нія не каль кі 

га доў тут з'я ві ла ся не каль кі 

вя лі кіх су пер мар ке таў, а ма-

лень кія сет ка выя гаст ра но мы 

пра цу юць на ват у вёс ках. І гэ-

та не ка жу чы пра ма га зі ны 

мяс цо ва га спа жы вец ка га та-

ва рыст ва, якія так са ма ідуць 

у на гу з ча сам: па ста ян на 

ла дзяць ак цыі і да юць зніж-

кі, ня даў на ўвя лі ва ўжы так 

дыс конт ныя кар ты для па куп-

ні коў. Зда ец ца, куп ляй не ха-

чу! Але ж, вя до ма, су сед ская 

тра ва зе ля ней шая...

Ган на КУ РАК.

Мінск — Удрыцк — Мінск.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Организатор: государственное предприятие «Витебский областной центр 
маркетинга», г. Витебск, проезд Гоголя, 5, тел. (0212) 24-63-14 

Продавец: Открытое акционерное общество «Завод «ЭВИСТОР» 210101, 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81 тел. (0212)55-11-81

Лот № 1. Изолированное помещение с инв. № 200/D-184038 площадью – 
556,7 кв. м, назначение – производственное помещение, наименование – про-
изводственное помещение, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 
81/20-19. Нач. цена: 40 977,63 бел. руб. (без НДС). Задаток: 4 097,76 бел. руб.

Лот № 2. Капитальное строение с инв. № 200/С-73289 площадью – 
1295,4 кв. м, наименование – здание автоматизированной компрессорной, на-
значение – здание специализированное энергетики, по адресу: Витебская обл, 
г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/25. Нач. цена: 65 439,80 бел. руб.(без НДС). 
Задаток: 6 543,98 бел. руб.

Лот № 3. Изолированное помещение с инв. № 200/D-166435 площадью – 
381,9 кв. м, назначение – административное помещение, наименование – ад-
министративное, по адресу: Витебская обл., г. Витебск, пр-т Фрунзе, 81/1-6. 
Нач.цена: 49 474,99 бел. руб. (без НДС). Задаток: 4 947, 50 бел. руб. 

Дата, время и место проведения аукциона: 28.01.2019 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». Срок внесения задатков и приема документов: с 28.12.2018 с 8.30 по 
25.01.2019 до 17.30. Срок подписания договора купли-продажи: 20 календарных 
дней со дня проведения аукциона, оплата за объект производится в порядке 
и сроки, установленные договором купли-продажи. Условие аукциона: возме-
щение затрат по подготовке документации, оплата НДС сверх цены продажи 
объекта. Изолированные помещения и капитальное строение расположены 
на земельном участке с кадастровым номером 240100000001002628 (общая 
долевая аренда)

Заявления на участие в аукционе со всеми необходимыми документами 
принимаются в рабочие дни с 8.30 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд 
Гоголя, д. 5, в ККУП «Витебский областной центр маркетинга». Аукцион про-
водится в порядке, установленном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 12.07.2013 № 609. Лица, желающие участвовать в аукционе, обязаны 
подать организатору аукциона заявление на участие в аукционе, подписать со-
глашение установленной формы с приложением документов: документ, подтверж-
дающий внесение суммы задатка на р/счет, указанный в извещении, с отметкой 
банка; юр. лицом или индивидуальным предпринимателем РБ – копия документа, 
подтверждающего гос. регистрацию юр. лица или индивидуального предпри-
нимателя, без нотариального засвидетельствования; иностранным юр. лицом – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произве-
дена не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо иное 
эквивалентное доказательство юр. статуса в соответствии с законодательством 
страны учреждения с нотариально засвидетельствованным переводом на бело-
русский или русский язык; иностранным индивидуальным предпринимателем – 
легализованный в установленном порядке документ, подтверждающий статус, 
с нотариально засвидетельствованным переводом на белорусский или русский 
язык; представителем юридического лица РБ – доверенность (кроме случаев, 
когда юр. лицо представляет его руководитель); представителем гражданина или 
индивидуального предпринимателя РБ – нотариально удостоверенная доверен-
ность; представителем иностранного юр. лица, иностранного физ. лица или инди-
видуального предпринимателя – доверенность, легализованная в установленном 
законодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 
на белорусский или русский язык. При подаче документов заявитель (его пред-
ставитель) предъявляет документ, удостоверяющий личность, руководитель юр. 
лица – также документ, подтверждающий его полномочия. Победитель аукциона 
(единственный участник аукциона) обязан перечислить затраты на организацию 
и проведение аукциона, возместить затраты по подготовке документации на р/с, 
указанный в протоколе аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня про-
ведения аукциона. Задаток перечисляется на р/с ККУП «Витебский област-
ной центр маркетинга» № BY93MTBK30120001093300066782 ЗАО «МТБанк» 
г. Минск, БИК MTBKBY22, УНП 390477566. Организатор аукциона вправе в любое 
время, но не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона, отказаться от 
проведения аукциона. Доп. информацию можно получить по тел.: (0212) 24-63-14, 
(029) 510-07-63, е-mail: vcm74@mail.ru, marketvit.by.

ХТО ШУ КАЕ — ТОЙ НЕ БЛУ ДЗІЦЬ?
Што зна хо дзяць бе ла ру сы на шо пін гу ва Укра і не


	28sne-4_optim

