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Дня мі паш та ві кі Бе ла ру сі 
ўка ра ні лі но вую па слу гу, якая 
на зы ва ец ца «Ліст «Кам форт». 
Гэ та зна чыць, што пры жа дан ні 
за каз ны ліст, які па сту піў на 
ва ша імя, вам мо жа пры вез ці 
«Паш то вы кур' ер» — у лю бы, 
зруч ны для вас час, у лю бое 
мес ца. І трэ ба для гэ та га зу сім 
ня шмат: ну мар ва ша га ма біль-
на га тэ ле фо на, які на кан вер-
це або па ке це (ва га за каз но га 
ўкла дан ня не па він на пе ра вы-
шаць 2 кг) мо жа па зна чыць ад-

праў шчык. А да лей ужо спра ва 
тэх ні кі, як той ка заў: су пра цоў-
ні кі ад дзя лен ня су вя зі, атры-
маў шы ліст, па тэ ле фа ну юць 
вам, спы та юць, ка лі і ку ды яго 
да ста віць, коль кі гэ та бу дзе 
каш та ваць... Та ры фаў, да рэ-
чы, не каль кі: «Эліт» — гэ та вы-
езд аў та ма бі ля ў дзень пры ёму 
за яў кі, «Оп ты ма» — вы езд на 
пра ця гу дня (пры пры ёме за яў-
кі да 12 га дзін) або «Эка ном» 
(вы езд ця гам дня, на ступ на га 
за днём за яў кі)...

— Да стаў ка та ва раў або 
па слуг паштовымі кур' е ра мі, 
— за зна чы ла на мес нік ге-
не раль на га ды рэк та ра РУП 
«Бел пош та» Тац ця на ГВОЗ-
ДЗЕ ВА, — спра ва вель мі зруч-
ная, а для мно гіх ужо і пры выч-
ная. Як па ка за ла яе раз віц цё, 
на шы клі ен ты, у тым лі ку і кар-
па ра тыў ныя, час та су ты ка юц-
ца з тым, што ней кія да ку мен-
ты, схе мы, фо та здым кі трэ ба 
атры маць мак сі маль на хут ка... 
І мы, паш та ві кі, вя до ма ж, мо-
жам гэ та му па спры яць. Та му 
но вая па слу га «Ліст «Кам-
форт», упэў не на, пры жы вец-

ца і бу дзе за па тра ба ва най.
Да вед кі па ёй, як і без лі-

чы ін шых, мож на атры маць 
па тэл. 154, на сай це прад-
пры ем ства www.belpost.by а 
так са ма ў лю бым ад дзя лен ні 
паш то вай су вя зі ці пад раз-
дзя лен ні «Біз нес-пош ты».

Па куль ска рыс тац ца па-
слу гай мож на толь кі на тэ-
ры то рыі Бе ла ру сі. Вя до ма ж, 
пры жа дан ні: той, хто пры звы-
ча іў ся сваю ка рэс пан дэн цыю 
атрым лі ваць сам, ад пры выч-
кі мо жа не ад маў ляц ца.

Ва лян ці на ДОЎ НАР
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Май скі га ра чы поў дзень. Тра лей бус 

за бі ты на ро дам. Іжэ віч ста іць ка ля 
рас чы не на га акен ца і з праг нас цю глы-
тае па вет ра, лі ча чы ся бе шчас ліў чы кам: 
ас тат нія лю дзі па ку ту юць ад спё кі. Праў-
да, гэ тае га рад ское па вет ра — су месь з 
пы лам і вы хлап ны мі га за мі. Але све жы 
вет рык за раз — са праўд ны зба ві цель. 
Вы ня ўшы з кі шэ ні на соў ку, Вік тар пра во-
дзіць ёю па л бе і шыі. І — рап там чуе:

— Вы, ма быць, хо ча це пры сес ці, ма-
ла ды ча ла век?

Іжэ віч па ва роч вае га ла ву і ба чыць ка-
ля акна ху дар ля ва га ста ро га ў шэ рым 
пін жа ку і свет лай у па лос ку ка шу лі. Ад-
ра зу ча мусь ці кі ну лі ся ў во чы ўскуд ла ча-
ныя пас мы сі вых ва ла соў — як раз гэ та 
не ўвяз ва ла ся з воб ра зам аку рат на га 
па жы ло га ча ла ве ка, яко му, на дум ку 
Вік та ра, бы ло за 80. «Да ка го ж гэ та ён 
звяр та ец ца? — Іжэ віч азір нуў ся і рап там 
за ўва жыў, што ста ры гля дзіць як раз на 
яго. — Ня ўжо да мя не?..»

— Я да вас звяр та ю ся, ма ла ды ча ла-
век, — ён і са праў ды ўваж лі ва гля дзеў 
Іжэ ві чу ў во чы. — Ма быць, усё ж та кі хо-
ча це пры сес ці?

Вік тар не ад ра зу ад ка заў, прос та 
аслу пя неў шы ад яго слоў: па жы лы ча-
ла век усту пае яму сваё мес ца... Ча му? 
Ці ён на столь кі дрэн на вы гля дае? Па-
ра докс...

— Шчы ра ка жу чы, вы дрэн на вы гля-
да е це, — ні бы та ад ка заў на яго пы тан не 
ста ры.

— Не, дзя куй вя лі кі. Я па стаю, — на-
рэш це вы ціс нуў ён з ся бе. — Дзя куй...

На ступ ныя сло вы ста ро га ўво гу ле 
аша ла мі лі Іжэ ві ча.

— А ска жы це, ма ла ды ча ла век, вам 
кар ды ё лаг ні ко лі не га ва рыў аб тым, што 
ў вас хво рае сэр ца?..

У гэ ты ж мо мант «ро гі»-то кап ры ём ні кі 
тра лей бу са зля це лі з пра ва доў — і той, 
ні бы та на ля цеў шы на ней кую ня бач ную 
пе ра шко ду, рэз ка спы ніў ся...
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– Доб ра, што свое ча со ва вы клі ка лі. 

Не каль кі дзён на баль ніч ным, а 
по тым — на поў нае аб сле да ван не...

І ўрач «хут кай» з чыр во ны мі ад бяс-
сон най но чы ва чы ма за чы ніў за са бой 
дзве ры.

У Вік та ра ўсё ўнут ры ка ла ці ла ся: у яго 
Але сі рап там неш та з сэр цам! Ім толь кі 
па со рак. Зда ва ла ся, жыц цё толь кі па чы-
на ец ца, але гля дзі ж ты... Док тар ска заў, 
што да лей прый дзец ца жыць на таб лет-
ках. Ён не мог па ве рыць.

— Ві ця, дай па піць, — ці ха па пра сі ла 
жон ка, але ён па чуў. Кі нуў ся на кух ню, 
на ліў ва ды, пры нёс. Пры ўзняў га ла ву 
Але сі з па душ кі. Да па мог на піц ца. Тая 
па дзя ка ва ла яму. З па лёг кай. За плю-
шчы ла во чы...

Ён доў га гля дзеў на яе. Пра вёў ру кою 
па яе пры го жых чор ных ва ла сах. По тым 
узяў яе ру ку ў сваю. На ма цаў пульс. Пад-
лі чыў. Сум на ўздых нуў. Хоць кры зіс і мі-
нуў, але Вік тар не ха цеў ад пус каць гэ тую 
ру ку, ба ю чы ся, што ўсё вер нец ца зноў: і 
боль, і ша лё нае тах тан не сэр ца — та кое, 
што жы ла на шыі ха дзі ла хо ды рам... І 
страх — ха лод ны, ліп кі... Бо язь стра ціць 
яе, ад ну-адзі ную, якую ка хаў...

♦♦♦

...«А ці ка хаю я яе?» — усё час-
цей пры хо дзі ла крад ком дум-

ка, якую Іжэ віч ад ра зу ж гнаў ад ся бе. 
Вя до ма ж, ка хае: столь кі га доў ра зам... 
Ні ко лі «на ле ва» не ха дзіў. Усё, як га во-
раць, нёс у ха ту.

«І ка лі та бе ў тва ім ін сты ту це зар пла ту 
па вы сяць?» — час та пы та ла ся Але ся ў 
Вік та ра. Як бы цам у ся бе са мой пы та ла ся, 
та му што ве да ла ад каз. І, як заў сё ды, у іх, 
Іжэ ві чаў, раз мо вах утва ра ла ся за мкнё нае 
ко ла. «А на вош та та ды, ска жы, два ўні-
вер сі тэ ты за кан чваць, на ву кай зай мац-
ца, над улас ны мі ру ка пі са мі кар пець, ка лі 
мож на вар таў ні ком атрым лі ваць столь кі 
ж, а? — Але ся нер во ва гар та ла га зе ту з 
аб' ява мі. — Ці я ча гось ці не цям лю?»

Яна «за во дзі ла ся» з паў аба ро ту, ка лі 
раз мо ва іш ла пра пры бы так. Вік тар ра-
зу меў яе, але ўзды хаў: з яго дып ло ма мі 
ён кар' е ры ў той жа ка мер цыі зра біць не 
змо жа. Але ж ён — ін тэ лі гент ны ча ла век, 
на ву коў ца!

«У нас сын рас це, ву чыц ца плат на — 
па ду маў бы пра яго!» — пра цяг ва ла Але-
ся. І ат мас фе ра на ка ля ла ся, як заў сё ды. 
По тым іш лі ўспа мі ны пра ква тэ ру, якая 
ўжо коль кі га доў без ра мон ту, пра гар дэ-
роб, які ўжо даў но не аб наў ляў ся, і зноў 
пра гро шы... Не ўза ба ве Але ся пры гад ва-
ла сва іх сяб ро вак, якім «больш па шчас ці-
ла»... Іжэ віч ра зу меў, што та кія раз мо вы 
рэ гу ляр на вя дуц ца ці не ў кож най сям'і, 
ды і вый сце, зда ва ла ся, бы ло зу сім ужо 
бліз ка: «за ла то га» пі я нер ска га пра ві ла 
«Пач ні з ся бе» яшчэ ні хто не ад мя няў. 
Але неш та «па чы наць з ся бе» ў со рак 
га доў, ка лі шмат ча го зроб ле на ў жыц ці, 
не ха це ла ся... Ён знай шоў са бе не каль кі 
пад пра цо вак, але гро шай усё роў на ка-
та стра фіч на не ха па ла.

Але ся, у сваю чар гу, у сва ёй кар' е ры 
та го-ся го да бі ла ся — пра ца ва ла на чаль-

ні кам ад дзе ла. Зда ва ла ся, ста ла тро хі 
ляг чэй. Але зноў пай шла «цём ная па ла-
са», ды і пла ту за ву чо бу сы на па вы сі лі. 
У чар го вы раз вяр нуў шы ся з бух гал тэ рыі, 
Іжэ віч сеў за стол, пад лі чыў іх з Але сяй 
бюд жэт і зра зу меў: трэ ба неш та ра біць. 
Ён ве даў што— шу каць но вую пра цу. І 
зноў пе рад ва чы ма ўсплыў зна ё мы дэ віз: 
«Пач ні з ся бе...» Але як?..

І вось праз па ру дзён, ка лі Але ся пас ля 
пра цы вяр ну ла ся да до му, Іжэ віч за ўва-
жыў, што яна вы гля да ла раз губ ле най.

— Ты ве да еш,— амаль з па ро га вы-
ма ві ла яна, — мне пра па на ва лі пе рай сці 
на ін шую пра цу. Па мя та еш, я ме сяц та му 
га ва ры ла, што та кое мо жа зда рыц ца?

Вік тар кіў нуў, не асмель ва ю чы ся ска-
заць Але сі пра вы ні кі сва іх раз лі каў. А 
яна пра цяг ва ла:

— І зар пла ту доб рую абя ца лі...
Па ды шла да яго, шап ну ла ў са мае 

ву ха... Ён, па чуў шы гэ та, ура жа ны, не 
вы ма віў ні сло ва: усё маг ло змя ніц ца ў 
леп шы бок...

—...Але і на груз ка ў мя не бу дзе, на-
пэў на, та кая, што на ча ваць у офі се прый-
дзец ца...

Іжэ віч ра зу меў: усё ад бы ва ец ца не так, 
як па трэб на. Гэ та ён па ві нен быў прый сці 
да до му з та кой вест кай. Гэ та ён па ві нен 
быў ад шу каць пра цу, каб за бяс пе чыць 
сям'ю. Гэ та ж ён муж чы на... Сэр ца яго за-
тах та ла так, што, зда ва ла ся, вы ска чыць 
за раз. Ён зра зу меў усё: ка лі неш та не 
зме ніц ца, ён стра ціць і яе, як жон ку і са ма-
га бліз ка га ча ла ве ка, і ся бе для яе...

Ні чо га не ад бы ло ся, і не ўза ба ве Але-
ся з га ла вою аку ну ла ся ў но вую пра цу. 
Знай шлі ся гро шы, каб апла ціць ву чо бу, 
каб за ткнуць не ка то рыя пра рэ хі ў бюд-
жэ це. Але неш та не за ла дзі ла ся ў іх з 
жон каю. І да гэ туль за ня тыя, яны ця пер 
зу сім ад да лі лі ся ад но ад ад на го...

Вік тар, каб зда быць ліш нюю ка пей ку, 
стаў пра ца ваць і ў вы хад ныя. Ха ця доб ра 
ве даў, што гэ та так са ма не вый сце: афі-
цый на ця пер ён за раб ляў менш за Але-
сю. А тая, каб хоць на ней кі час за быц ца 
пра ра бо ту, ся дзе ла ў ін тэр нэ це. За вя ла 
са бе но вых сяб ро вак, сяб роў і маг ла га-
дзі на мі раз маў ляць з імі па скай пе.

У кож на га з іх па ча ло ся сваё жыц цё... 
Не ўза ба ве Але ся за ста ла ся на ча ваць у 
тым па коі, дзе ста яў кам п'ю тар. Раз, дру-
гі, трэ ці. Ён зма гаў ся. На ват, ад ной чы 
за ско чыў шы ў па кой, вы рваў пра ва ды з 
ма дэ мам. А яна па крыў дзі ла ся. І — пе ра-
ся лі ла ся ў гэ ты па кой...

А по тым, праз не каль кі дзён... Дзве 
га дзі ны но чы. Сар дэч ны пры ступ. «Хут-
кая». І — амаль упер шы ню з «та го» ча-
су — яе ру ка ў яго ру цэ...

♦♦♦

...Штось ці шчоўк ну ла, і тра лей-
бус, як вя лі кі кот, за вур ка таў, 

ру шыў з мес ца. Увесь гэ ты час Іжэ віч у 
роз ду ме ста яў ка ля акна. Ён ду маў, што 
прай шла цэ лая га дзі на, ха ця мі ну ла ўся го 
не каль кі хві лін. За гэ ты час пе рад ва чы ма 
пра міль гну ла амаль цэ лае жыц цё, па ду-
ма ла ся яму.

— Дык кар ды ё лаг га ва рыў вам, што ў 
вас хво рае сэр ца? — зноў па чуў Вік тар 
го лас ста ро га.

У гэ ты час ва дзі цель аб вяс ціў: «Дом 
дру ку!» Тра лей бус спы ніў ся. Дзве ры рас-
чы ні лі ся. Іжэ віч па вяр нуў ся да ста ро га.

— Вы ве да е це, мне ня ма ча су ха дзіць 
па ўра чах — пра ца ваць трэ ба... Жыць 
трэ ба... Уся го доб ра га! — ад ка заў ён і 
вый шаў на ву лі цу...

Лю бы кап рыз... Лю бы кап рыз...   ��

АДПРАВІЦЬ 
І З КАМ ФОР ТАМ АТРЫ МАЦЬ!

Ама та раў пі саць ліс ты, зга дзі це ся, ня шмат, а вось 
атрым лі ваць іх га то вы ўсе, хоць кож ны дзень...

Дзміт рый Пят ро віч — бард, па эт, пра за ік. Пры чым 
у кож ным сва ім твор чым пра яў лен ні ён ці не  ў пер шую 

чар гу імк нец ца, што на зы ва ец ца, сыг раць на стру нах 
ча ла ве чай ду шы — слу ха ча аль бо чы та ча. І та му так 

лю біць пры дум ляць ме лад ра ма тыч ныя сю жэ ты, у якіх 
ге роі шмат пе ра жы ва юць і па ку ту юць. Маг чы ма, за 

гэ тым ужо бач на ру ка бу ду ча га сцэ на рыс та?

Алесь БА ДАК.

Дзміт рый ПЯТ РО ВІЧ

ХВО РАЕ СЭР ЦА
У В А Ж А Е М Ы Е  А К Ц И О Н Е Р Ы

ОАО «Стройтрест № 1» уведомляет о том, 
что выплата дивидендов за 1-е полугодие 2013 года 

будет осуществляться с 20 августа 2013 г. по 20 сентября 2013 года 
почтовыми переводами через РУП «Белпочта». 

Дивиденды, приходящиеся на одну акцию (включая налоги), — 4743,51 рубля. 
Наблюдательный советУНП 100288960
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Лот № 1. Изолированное помещение, инв. № 200/
D-141307, расположенное по адресу: г. Витебск, 
Гагарина, 4-1В, площадью 92,7 кв м, наименование 
– многофункциональное помещение, назначение 
– многофункциональное помещение.
Первоначальная стоимость – 213 651 600 бело-
русских рублей.
Лот № 2. Изолированное помещение, инв. №200/
D-140056, расположенное по адресу: г. Витебск, 
Гагарина, 4-1, площадью 94,8 кв.м, наименова-
ние – производственное помещение, назначение 
– производственное помещение.
Первоначальная стоимость – 647 304 000 бело-
русских рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества

ОАО «Витебский 
приборостроительный завод»

Местонахож-
дение (адрес) 

имущества 
г. Витебск, ул. Гагарина, д. 4-1

Информация 
об обремене-

ниях
Аренда

Место (адрес), 
дата и время 
проведения 

торгов

г. Витебск, ул. «Правды», 32
16 сентября 2013 года в 11.30

Справочная 
информация

Хозяйственный суд Витебской области
210101, г. Витебск, 

ул. «Правды», д. 32, каб. 304
http://court.gov.by

Судебный исполнитель
 Железовский Юрий Александрович, 

тел./факс (80212) 49 13 41, 
(8 029) 366 40 11

Старший судебный исполнитель 
Зуев Михаил Евгеньевич, 

тел. (80212) 49 13 40
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1. Подать письменную заявку на участие в торгах 
и дать подписку об отсутствии препятствий для 
приобретения имущества, предусмотренных за-
конодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стои-
мости имущества (по каждому лоту) на депозит-
ный счет хозяйственного суда Витебской области 
№ 3642903002094 в филиале № 200 Витебского 
областного управления ОАО СБ «Беларусбанк», 
код 635, УНП 300007670, не позднее 15.09.2013.
Минимальная величина первого шага – 5% стои-
мости каждого лота.
В соответствии с ч. 3 ст. 401 ХПК Республики Бела-
русь возмещение затрат на организацию и прове-
дение торгов осуществляется участником, выиграв-
шим торги.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
«Многоквартирные жилые дома 

в районе пересечения 
ул. Васнецова, Плеханова в г. Минске». 

1-я очередь строительства,
опубликованную в газете «Звязда» №98 за 30.05.2013 года

Застройщик – иностранное частное унитарное строи-
тельное предприятие «Атлант-М Строй» компании «Интеркар 
Холдинг ЛЛС», доводит до сведения заинтере сованных лиц о 
внесении изменений в проектную декларацию «Многоквар-
тирные жилые дома в районе пересечения ул. Васнецова, 
Плеханова в г. Минске». 1-я очередь строительства (опубли-
кованную в газете «Звязда» № 97 за 30.05.2013 года).

В разделе «Цена объекта долевого строительства» аб-
зац первый заменить абзацем следующего содержания:

В соответствии с Указом Президента Республики Бела-
русь №396 от 15.06.2006 г. (с изменениями) «О долевом 
строительстве многоквартирных жилых домов» для граж-
дан, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, предлагается для заключения догово-
ров долевого строительства 50 квартир (1-, 2-комнатные) 
стоимостью 1700 (тысяча семьсот) долларов США за 1 кв.м. 
В зависимости от типа квартир, размера первоначального 
взноса и сроков внесения последующих платежей приме-
нима гибкая система скидок.

Раздел «Порядок приема заявлений от граждан, же-
лающих принять участие в долевом строительстве квар-
тир» дополнить абзацем следующего содержания:

Прием заявлений от граждан, не нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, осуществляется в приемной 
ИП «Атлант-М Строй» (г. Минск, пер. Козлова, 7Б, правое 
крыло, 2 этаж, тел. 297 94 70) с 14 августа 2013 г. УНП 800005787

19 августа 2013 г. в 10.30 состоится внеочередное общее со-
брание акционеров ОАО «Брестский КСМ».

Повестка дня:
1. О совершении сделок Общества.
2. Об утверждении Решения о выпуске облигаций.
Местонахождение ОАО «Брестский КСМ»: г. Брест, ул. Гоз-

децкого, 28.
Место проведения собрания: г. Брест, ул. Гоздецкого, 28.
Время регистрации в день проведения собрания с 10.00 до 10.30.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность (для представителя акционера — доверенность).
С материалами собрания можно ознакомиться в рабочие дни, начи-

ная с 12.08.2013 г. (с 10.00 до 16.00) по месту нахождения Общества.
Совет директоров.УНП 200295903


