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Ну вось, і з на мі та кое ад бы ло ся...
— Ан тон, у са док споз нім ся! — пры спеш-

ваю я ма ло га.
— Не, ма ма, да вай лепш пры ду ма ем ін-

шую ідэю...
Без умоў на, і ў кніж ках, і ў ін тэр нэ це я не 

раз чы та ла пра тое, што дзі ця з ча сам мо жа 
ад мо віц ца ха дзіць у са док, на ват ка лі ад ра зу 
ні я кіх праб лем з на вед ва нем гэ тай уста но вы 
не ўзні ка ла. Але ча мусь ці бы ла ўпэў не на, 
што нас па доб нае аб мі не. Дык са ма ўпэў не-
насць рэд ка за ста ец ца без па ка ран ня...

На са мрэч праб ле ма ў нас бы ла зу сім не 
ў сад ку. Дак лад ней, не зу сім у сад ку. На пя-
рэ дад ні Ан то наў баць ка зноў з'е хаў у сваю 
пра цяг лую ка ман дзі роў ку. І сын, ужо ве да ю-
чы, што та ту ён па ба чыць ня хут ка (звы чай-
на гэ та ме ся цы праз тры-ча ты ры), як толь кі 
мог, па чаў вы каз ваць пра тэст. Ад маў ляц ца 
спаць, ес ці, гу ляць, апра на цца, чыс ціць зу-
бы... А ця пер яшчэ і на вед ваць са док.

Му жа вы ка ман дзі роў кі да гэ туль за ста-
юц ца праб ле май, знай сці вы ра шэн не якой я 
ні як не ма гу. Ні ма ля ван не ка лен да роў пад 
дэ ві зам «ча ка ем та ту», ні што дзён ныя сюр-
пры зі кі, якія муж быц цам пе рад ае для Ан то-
на ра зам з пі ло та мі са ма лё таў і ка пі та на мі 
ка раб лёў, ні ін шыя мае пры дум кі — ні чо га 
не пра цуе. Сы ну прос та дрэн на. Па-са праўд-
на му, па-да рос ла му дрэн на. І пры звы ча іц ца 
да гэ тай, ужо да во лі звы чай най сі ту а цыі ў 
на шым жыц ці, ён ні як не мо жа. Але ж у нас 
крэ дыт за ква тэ ру і роз ныя, па куль ма ла 
яму зра зу ме лыя, да рос лыя «аба вя за цель-
ствы»...

Як пра ві ла, тыд ні праз тры сы на ва жыц-
цё (і маё ад па вед на) па чы нае на ладж вац ца. 
Трэ ба толь кі на брац ца цяр пен ня. Але да сі ту-
а цыі з сад ком я ўсё ж не бы ла га то вая.

Да пэў на га мо ман ту Ан тон там не ства раў 
праб лем ні ко му. Але ка лі пер шы раз за роў, 
па тра бу ю чы та ту, вы ха валь ні ца па тэ ле фа на-
ва ла мне і пра па на ва ла яго за браць. Ка лі я 
прый шла, яна раз драж не на ўпі ка ла Ан тош ку: 
«Сціх ні! Не па ло хай дзя цей!» Сын, на яко га 
ні ко лі не па вы ша лі го ла су, роў яшчэ гуч ней... 
І вось ця пер ён ка тэ га рыч на не жа дае іс ці да 
«злой Ка ці лаў ны» (Ка ця ры ны Мі ка ла еў ны). І 
ня важ на, што яна, маг чы ма, бы ла га лод ная 
і не вы спа ла ся (так я спра бую па тлу ма чыць 
Ан тош ку яе не за да во ле насць) — да ра ваць 
ёй ён не хо ча.

«Ка ці лаў не» я так са ма спа чу ваю. На-
двор'е на ла дзі ла ся, дзе ці пе ра ста лі хва рэць, 
яна ж — ад на, ні я кай ня не чкі ёй у да па мо гу 
ў на шым сад ку ня ма. А ты па спра буй на-
кар міць і апра нуць-рас пра нуць 20 ма лых 
ад на ча со ва...

Зна чыць, трэ ба пе ра цяр пець і гэ та, вы ра-
шы ла я. І ў са док мы не пай шлі... Што дня я 
пра па ноў ва ла сы ну рас па вя даць пра «са дзі-
каў скіх» сяб роў і цац кі, з які мі ён там гу ляў. 
Ра зам з ім згад ва ла пра дзят лаў і ва вё рак, 

якія жы вуць на дрэ вах ва кол сад ка, пе ра гля-
да ла мульт фільм пра хлоп чы ка Ка ма ро ва і 
кі но пра «ву са та га ня ня»... Ка лі дак лад на, 
дык усё гэ та мы ра бі лі не ўдва іх, а ўтра іх, 
ра зам з ляль кай Ма шай, асо бай над звы чай 
кап рыз лі вай. Вось тут я не цы ры мо ні ла ся, 
на рэш це да зво ліў шы са бе ра біць з ляль кай 
усе тое, што мне ха це ла ся зра біць з Ан то-
нам, ка лі сі лы тры ваць яго ныя кап ры зы бы лі 
на зы хо дзе... Гуль ня сы ну вель мі спа да ба ла-
ся. І не дзе праз ты дзень «Ка ці лаў не» бы ло 
да ра ва на.

А яшчэ праз ты дзень у сы на, мяр ку ю чы 
па ўсім, па чаў ся сла ву ты «кры зіс трох га-
доў». Раз маў ляць па-люд ску ён амаль пе-
ра стаў, на ўсе вы пад кі па кі нуў шы са бе ўся го 
тры фра зы.

— Ан тон, нель га ма ла ціць па ра во зам па 
люс тэр ку, яно мо жа раз біц ца.

— А я ха чу!
— На ву лі цы лу жы ны, ка лі лас ка, аб уй 

бо ці кі.
— Не ха чу!
— Да вай, я да па ма гу та бе да стаць гэ ты 

са ма лёт.
— Я сам!
І ка рас ка ец ца на збу да ва ную ім пі ра мі-

ду са ста ла, крэс ла і ку бі ка, каб да цяг нуц-
ца да ца цач на га са ма лё та, пры чэп ле на га 
да жы ран до лі... Доб ра, я не пе ра шка джаю. 
Толь кі на ўся ля кі вы па дак да лё ка не ады хо-
джу... По тым па каз ваю яму шрам на ру цэ, 
які ў мя не за стаў ся на па мяць пра раз бі тае 
ба бу лі на люс тэр ка (на са мрэч гіс то рыя са 
шра мам бы ла ін шай, але да яе, маг чы ма, 
яшчэ дой дзе)... У шкар пэт ках Ан тон на ват 
да блі жэй шай лу жы ны не да бі ра ец ца, ха ця 
я, пры ха піў шы з са бою не вя ліч кую коў дру, 
вель мі на гэ та раз ліч ва ла... Урэш це я па чы-
наю па во дзіць ся бе, як Алі са ў За люст роўі, 
пра па ноў ва ю чы Ан тош ку зу сім не тое, што 
мне ад яго трэ ба. І ўвесь час мы зма га ем ся 
то з дра ко на мі, то з «бам бу ка мі», якія грун-
тоў на да па ма га юць сы ну (і най перш мне) 

зра біць проць му не са мых пры ем ных і не 
над та вя сё лых спраў...

За ві таў шы да нас у гос ці, мой баць ка за-
зна чае:

— У вас тут прос та вар' ят ня ней кая.
Ды не, вар' ят ня — гэ та ка лі дзі ця бяс кон-

ца пла ча і ные, а ў нас — тэ атр!
Ця пер што ра ні цы сын гор да бя жыць у са-

док, у гэ тае цу доў нае мес ца, ку ды да рос лым 
ува ход за ба ро не ны. Ма іх сціп лых ак цёр скіх 
здоль нас цяў ха пі ла, каб ён вы дат на за сво іў, 
што там — толь кі яго тэ ры то рыя, не мая і не 
та та ва... І мне шчы ра шка да Та нюш ку, якую 
пры вод зяць у са док амаль заўж ды ў той жа 
час, ка лі ту ды за яў ля ем ся мы з Ан то нам. 
«Ка лі ты бу дзеш зваць ма му, вы ха валь ні ца 
зро біць та бе ўкол. А ка лі бу дзеш пла каць, па 
ця бе ні хто не прый дзе», — за страш ва юць яе 
да рос лыя кож ны раз...

Не па мя таю, дзе я гэ та пра чы та ла, але есць 
дум ка, быц цам «кры зіс трох га доў» — рэ пе ты-
цыя больш сур' ёз на га пад лет ка ва га кры зі су. 
Маў ляў, на коль кі ўда ла баць кі здо ле юць па ра-
зу мец ца з ма ле чай, якая ўпер шы ню ўсве дам-
ляе сваю са ма стой насць, на столь кі ж глад ка 
(ці ня глад ка) бу дуць склад вац ца паз ней шыя 
ад но сі ны з іх «ка лю чым» пад лет кам. Не ве-
даю, як і што бу дзе склад вац ца ў нас на да лей, 
але пад сця ліць са лом кі за га дзя я не су праць.

Да рэ чы, яшчэ раз пра кніж кі. Імк ну чы ся 
за ха ваць сваё і сы на ва псі хіч нае зда роўе 
(сваё — у пер шую чар гу), роз най пе да га гіч-
най лі та ра ту ры і ін тэр нэт-фо ру маў з ка лек-
тыў ным до све дам я пра гля даю са праў ды 
шмат і па ста ян на. Дык вось, са мае ра зум нае 
і дзейс нае, што трап ля ла ся мне да гэ туль у 
су час ных за меж ных аў та раў і так зва най 
«су свет най па ву ці не», ёсць у кніж ках ад на-
го не над та су час на га і не над та за меж на га 
аў та ра. Я пра Ан то на Ма ка ран ку, па ра ды 
яко га, зда ец ца, узя лі на ўзбра ен не са мыя 
па пу ляр ныя су час ныя псі хо ла гі...

Ма ры на БЕ РА ЗЕН СКАЯ

�

� Перш за ўсё вам не аб-
ход на кла па ціц ца аб тым, каб 
адзен не да па ма га ла за ха ваць 
пра віль насць пра пор цый і гар-
ма ніч ныя су ад но сі ны час так це-
ла. Та му вар та кры тыч на аца-
ніць ся бе і дак лад на аба зна чыць 
свае праб лем ныя зо ны.

� Не куп ляй це адзен не на 
па мер—два боль шае, шы ро кае 
ці «ба ла хо ніс тае». Не трэ ба ду-
маць, што яно сха вае паў на ту. 

На ад ва рот, бяс фор мен насць ро-
біць фі гу ру яшчэ больш ма сіў най 
і аб' ём най. Вя лі кі па мер адзен ня 
прос та аба вяз вае ак цэн та ваць 
ува гу на лі ніі та ліі. Гэ та да зва ляе 
зра біць сі лу эт зба лан са ва ным, 
на ват у тым вы пад ку, ка лі са ма 
та лія да лё кая ад за па вет ных 60 
сан ты мет раў (да рэ чы, каб пад-
крэс ліць та лію, вы ка рыс тоў вай-
це тон кія (!) ра мя ні).

� Не вер це тым, хто сцвяр-
джае, што на бы вае адзен не без 
пры мер кі. Так не бы вае: на ват 
на ма не кен шчыц са стан дарт-
ны мі «90-60-90» кож ную су кен ку 
пад га ня юць. Та му, каб вы браць, 
трэ ба пры мя раць, пры мя раць і 
яшчэ раз пры мя раць.

�  Вы бі рай це ма тэ ры я лы 
да стат ко ва элас тыч ныя, якія 
сва бод на аб ля га юць це ла. Яны 
ро бяць фі гу ру больш роў най, 
згладж ва ю чы яў ныя пе ра хо ды 
па між роз ны мі част ка мі це ла. 
Шта ны і спад ні цы вар та вы бі-
раць з не праз рыс тых, шчыль ных 
па фак ту ры тка нін. Та кія рэ чы 
на поў най фі гу ры «ся дзяць» 
прак тыч на ідэа льна. Па збя гай-
це бліс ку чых, з пе ра лі вам тка-
нін, ма тэ ры я лаў за над та мяк кіх 
і рэ льеф ных — усе яны ма юць 
улас ці васць ві зу аль на паў ніць. 
Та кім жа эфек там ва ло да юць і 

тка ні ны ў шы ро кую па пя роч ную 
па лос ку і буй ную клет ку. Лепш 
вы ка рыс тоў вай це вер ты каль-
ныя або дыя га наль ныя па ло сы, 
якія, дзя ку ю чы ап тыч най ілю зіі, 
«вы цяг ва юць» ваш сі лу эт.

Асоб на трэ ба вы лу чыць тон-
кі элас тыч ны тры ка таж: жан чы-
нам «з аб' ёма мі» ён ка тэ га рыч на 
су праць па ка за ны. Асаб лі васць 
гэ та га ма тэ ры я лу — яго здоль-
насць пад крэс лі ваць кож ны «ва-
лік», кож ную скла дач ку на ва-
шым жы ва це, а ча сам і спі не.

� Даў но вя до ма, што чор ны 
ко лер і цём ныя ад цен ні ха ва юць 
не да хо пы фі гу ры. Ад нак не вар-
та аб мя жоў ваць ся бе за над та 
моц на: мож на сме ла вы бі раць 
рэ чы яр кіх, са ка ві тых і глы бо-
кіх ко ле раў. Што да ма люн ка 
на тка ні не, то вы ка рыс тоў вай це 
дроб ны, не скла да ны ма лю нак з 
жыц ця ра дас ны мі ак цэн та мі (ані-
ма ліс тыч ны ці кве тач ны прынт, 
роз на ка ля ро вая па лос ка).

� У гар дэ ро бе кож най «пам-
пуш кі» прос та аба вя за на быць 
якас ная бя ліз на для ка рэк цыі 
фі гу ры. Элас тыч ныя кал гот-
кі, што ні кі згла дзяць лі нію та ліі 
і па мен шаць клу бы ў аб' ёме, 
«гра цыя» пры па ды ме гру дзі. 
Адзен не на та кой бя ліз не бу дзе 
лепш «ся дзець». Га лоў нае пра-
ві ла пры вы ба ры спод няй бя ліз-
ны — ма дэль не па він на ні чо га 
пе ра ціс каць.

� Ідэа льным фа со нам су кен-
кі для «пам пу шак» мож на лі чыць 
су цэль на кро е ныя су кен кі з па-
доў жны мі вер ты каль ны мі лі ні я мі. 
Ві зу аль на яны вы цяг ва юць фі гу-
ру, ад на ча со ва ро бя чы яе больш 
строй най. Ста рай це ся пад бі раць 
фа со ны і кам бі на цыі рэ чаў, якія 
ства ра юць гэ тыя са мыя вер ты-
каль ныя лі ніі. Вы дат на па ды дуць 
фа со ны з па доў жаны мі лі ні я мі, 
якія сфар мі ра ва ны план ка мі, 
бей ка мі, кан та мі.

Жан чы нам з праб ле ма мі ў 
воб лас ці жы ва та і клу боў рэ ка-
мен да ва ны су кен кі з за вы ша най 
лі ні яй та ліі.

Су кен кі-пад ман кі так са ма ні-
бы та ство ра ны для поў ных жан-
чын: цэнт раль ная част ка вы ра-
бу па він на пры цяг ваць ува гу і 
быць цям ней шай, чым ба ка выя 
свет лыя эле мен ты, якія быц цам 
«рас тва ра юц ца» ў пра сто ры. 
Дзя ку ю чы гэ та му пры ёму фі-
гу ра жан чы ны зда ец ца больш 
зграб най.

� Да мы з пыш ны мі фор ма мі 
ча мусь ці рэд ка но сяць спад ні цы. 
І да рэм на!

Для жан чы ны з шы ро кі мі 
клу ба мі па ды дзе спад ні ца, якая 
зву жа ец ца ўніз: спад ні ца-ало-
вак, спад ні ца-цюль пан. Ка лі ж 
да клу боў да да ец ца жы во цік, 
па трэб на кры ху зме не ная ва-
ры я цыя «алоў ка» — з за вы ша-
най та лі яй. Жан чы нам з вя лі кі мі 
гру дзя мі і па раў наль на вуз кі мі 
клу ба мі сты ліс ты рэ ка мен ду юць 
спы ніц ца на спад ні цы-«паў сон-
ца». Доб ра вы гля дае на пам пуш-
ках і спад ні ца-га дэ. А вось пра 
«мі ні», шы ро кія рас клё ша ныя 
спад ні цы лепш за быц ца. Ка лі ж 
вам вель мі за хо чац ца паэ кспе-
ры мен та ваць, то мож на спы ніць 
вы бар на спад ні цы з асі мет рыч-
ным кро ем.

Ёсць і тут ад но не па руш нае 
пра ві ла: у спад ні цы аба вяз ко ва 
па ві нен быць ча хол або пад клад-
ка. Гэ та ма лень кая дэ таль да па-
мо жа вы ра бу лепш «сес ці», па-
збег нуць не па трэб ных скла дак.

Што да ты чыц ца даў жы ні, то 
даў жы ня «да пад ло гі» — гэ та 
не са мы леп шы ва ры янт для 
пыш на це лых дам. Вы клю чэн не 
мож на зра біць толь кі для вя-
чэр ніх су ке нак. У што дзён ным 
жыц ці ад да вай це пе ра ва гу тра-
ды цый най даў жы ні — да ся рэ-
дзі ны ка ле на або кры ху ні жэй 
за ка ле на.

� Ка лі га ва рыць пра шта ны, 
то ваш вы бар — шта ны-клёш ад 
сцяг на (клёш ся рэд ні). Шта ны ў 
аб цяж ку або шчыль ныя ле гін сы 
ў спа лу чэн ні з ту ні кай да пус ка-
юц ца, ка лі ва шы но гі ад ся рэ-
дзі ны сцяг на да стат ко ва строй-
ныя і ма юць пры ваб ную фор му 
(да рэ чы, ту ні ка гэ та не толь кі 
мод ная рэч у жа но чым гар дэ-
ро бе, але яшчэ і спо саб сха ваць 
ліш нія кі ла гра мы).

Уда ла вы гля да юць на поў най 
фі гу ры і шта ны пра мо га крою. 
Пры гэ тым яны па він ны аб ля-
гаць, але не аб цяг ваць фі гу ру, 
а так са ма не над та зву жац ца 
ў воб лас ці ка ле на. Вы цер тыя 
па ся рэ дзі не кож най ка ла шы ны 
джын сы — так са ма ня дрэн ны 
ва ры янт. Ві зу аль на гэ та да зва-
ляе зра біць но гі больш строй-
ны мі, фа ку сі ру ю чы ўва гу на ся-
рэ дзі не на гі і ад вод зя чы ў цень 
праб лем ныя зо ны па ба ках.

За будзь це пра кап ры, уль-
тра ка рот кія шор ты, джын сы з 
ніз кай па сад кай!

� Асаб лі вую ўва гу звяр ні це 
на воб ласць дэ каль тэ. На да-
мах з пыш ным бюс там доб ра 
вы гля да юць фа со ны адзен ня з 
за па хам, якое ўтва рае V-па доб-
ны вы раз. Круг лы вы раз, вы раз 
«ло дач ка» пе ра важ ныя для ўла-
даль ніц пры го жай шыі і пад ба-
род ка, а вось каў ня ра-стой кі, які 
ўка роч вае шыю, «пам пуш кам» 
на огул трэ ба па збя гаць.

Мност ва ру шаў, ін шыя аб'-
ём ныя дэ ка ра тыў ныя эле мен-

ты зро бяць пыш ны верх яшчэ 
больш аб' ём ным. А вось буй ны 
дэ ка ра тыў ны эле мент, які вы-
сту пае со ла, на прык лад, брош-
ка ў вы гля дзе квет кі, вы дат на 
па ды дзе, па коль кі бу дзе пры-
цяг ваць ува гу да ся бе.

� Каб сха ваць паў на ту рук і 
ві зу аль на не ўка роч ваць іх, ру-
ка вы лепш вы бі раць даў жы нёй 
да лок ця або 3/4. Доў гія і праз-
рыс тыя ру ка вы так са ма пры-
маль ны ва ры янт.

Пад за ба ро най ру ка вы-ліх-
та ры кі, якія па шы ра юць лі нію 
пля чэй.

�  Пад час вы ба ру адзен-
ня па збя гай це скла дак, плі сэ, 
буй ных на клад ных кі шэ няў, ру-
шаў і ва ла наў, шы ро кіх па ясоў. 
Та кія ўпры га жэн ні мо гуць згу-
ляць злы жарт з ва шым аб ліч-
чам, на даў шы пыш ным фор мам 
не па трэб ны да дат ко вы аб' ём. 
Ак се су а ры так са ма не па він ны 
быць ма сіў ны мі. Па цер кі ў ад ну 
доў гую ніт ку, ма лень кі ша лік на 
шыі, тон кія бран за ле ты, не вя-
лі кая сум ка на пля чы на да дуць 
ва ша му воб ра зу асаб лі вую вы-
тан ча насць і лёг касць. За будзь-
це і пра раз на стай ныя хуст кі на 
пля чах, па лан ці ны і ша лі — на ў-
рад ці яны зро бяць вас больш 
строй ны мі. А вось эле гант ны не-
гру васт кі аб цас «вы цяг не» ваш 
сі лу эт. Пад ня ўшы ся бе на не-
каль кі сан ты мет раў і ўлі чыў шы 
ўсе ню ан сы, вы пе ра тво ры це ся 
ў пыш наг ру дую кра су ню з вы-
раз най та лі яй і шы коў най лі ні яй 
сцёг наў.

Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ

�

Па збя гай це бліс ку чых, 
з пе ра лі вам тка нін, 
ма тэ ры я лаў за над та 
мяк кіх і рэ льеф ных — 
усе яны ма юць улас ці васць 
ві зу аль на паў ніць.

В
а ўсе ча сы да мы ру бен саў скіх фор маў лі чы лі ся 
ўвасаблен нем ма ця рын ства і жа ноц кас ці. Праў да, 
сён няшнія ка но ны пры га жос ці ства ра юць для та кіх 

жан чын шмат праб лем, асаб лі ва пры скла дан ні гар дэ ро ба. 
Як пра ві ла, най боль шы вы бар адзен ня ў кра мах 
прадстаўле ны ў дыя па зо не 42—48 па ме ру, а тыя ўбо ры, 
што пе ра вы ша юць гэ ты па мер ны рад, час та вы гля да юць 
бяс фор мен на і ме ха ва та. Тым не менш, вы браць пры го жае 
і мод нае адзен не для поў ных мож на, і вель мі па спя хо ва, 
трэ ба толь кі пры слу хац ца да па рад сты ліс таў.
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На тат нік Яго жон кіНа тат нік Яго жон кі  ��

Свят ла на ДЗЯ НІ СА ВА, 
га лоў ны рэ дак тар часо пі са 
«Ма ла досць»

ЁСЦЬ ПЫТАННІ...ЁСЦЬ ПЫТАННІ...
Я па чы наю гэ ты за піс, се дзя чы за ста лом у сва ёй кух ні кра са-

віц кім ве ча рам 2014-га ад На ра джэн ня Хрыс то ва га (лі чу па трэб-
ным удак лад ніць, што ду ша мая па пры ро дзе сва ёй хрыс ці ян ка 
— ме на ві та та му ёй не вель мі да спа до бы мушт ра ваць ся бе і це ла 
пра гля дам тэ ле ві за ра, а ку ды ці ка вей ра біць спра ву, хай са бе і 
та кую вось «крам зо ліс тую»). Ся джу, зна чыць, у кух ні, на ка на пе, 
якая па мі лас ці гас па да ра май го коль кі ча су яшчэ бу дзе за ста вац-
ца цал кам у ма ім рас па ра джэн ні. А ўсё дзя ку ю чы блеш ням, якія 
тэр мі но ва (ры бал ка ж на но се!) за па тра ба ва лі рэ ві зіі — і каб яе, 
рэ ві зію, пра вес ці, трэ ба тыя са мыя «коль кі ча су» ад даць (ка на пе 
здра дзіў шы) іх вы со ка сці ант рэ со лям. Ён, гас па дар мой, за віс 
на та бу рэ це пе рад сва і мі па лі чка мі, а ў мя не за спі най — свае: 
з гар шчоч ка мі-гар ла чы ка мі, пле це ны мі ко шы ка мі, драў ля ны мі 
лыж ка мі і роз ным на тое па доб ным. Наш су сед зні зу (жы вём мы 
на шос тым па вер се) ка заў не як, што ў на шай кух ні — як у тых 
Ду дут ках. У якіх «тых» — мы не ўдак лад ня лі: вя до ма ж, Ду дут кі ў 
нас ад ны на ўсіх. Але на пі шу вось тут за раз, што ў нас мо і ле пей, 
чым у тых Ду дут ках. Бо ўсё, па-пер шае, сваё, спад чын нае, а па-
дру гое, жы вое — на служ бе што дня. Акра мя, што праў да, ві лак. 
Яны пры чэп ле ны пад па лі ца мі, а не ста яць ля «пе чы», але гэ та з 
той толь кі пры чы ны, што я не вы цяг ваю з іх да па мо гай з ду хоў кі 
чы гун кі (ну, не як не пры ста са ва ла ся). Але гэ тыя віл кі ма юць пэў-
ную мі сію! Яны тры ма юць на сва ёй драў ля най на зе... Ча го толь кі 
не тры ма юць! Глі ня ныя ме даль ё ны з тых са мых Ду ду так губ ля юц ца 
на іх між ін шы мі — з Ня сві жа, з Га род ні, з За слаўя, з Галь шан... 
Дзе бы лі — паў сюль на бы ва лі.

Да рэ чы, слу ха ла не як, тут як раз, у кух ні, на ві ны. Маў ляў, аг ра ся-
дзіб у нас ста но віц ца ўсё больш. І гэ та, маў ляў, над та ж доб ра. Яно, 
на пэў на, так і ёсць, бо дзе га рад ско му ча ла ве ку пры ту ліц ца, каб ад-
чуць ка ра ні — ка лі не аса біс тыя, дык ха ця б ге не тыч ныя? Але! Тут, 
як той ка заў, ёсць ад но «але». Пры тым, што ўзрас тае ці ка васць 
да та ко га кштал ту по бы ту — шля хец ка га ці ся лян ска га, ці ка васць 
да ўлас на вёс кі — жы вой, аў тэн тыч най — ані не ўзрас тае. І на ват 
на плы ву не тры ма ец ца. Вось штуч на ство ра нае — за хап ляе, а 
пра ка вет на са праўд нае — не. Па ра докс па ра док саў.

— Што ты пра ўсё гэ та ду ма еш? — пы таю Яго, па на-гас па да ра, 
які за час ма іх раз ва жан няў па спеў і блеш ні пе ра браць, і гас па-
дар ку сваю — ма люс каў ды крэ ве так — пе ра лі чыць, па кар міць, 
да гле дзець.

— А дзе ты ця пер вёс ку ба чы ла? — ад каз вае мне Ён пы тан нем 
на пы тан не. Га ла ва! Не раў ня шыі.

І праў да: дзе?
Ледзь не кож ны вы хад ны ту ды на кі роў ва ю чы ся, ні ко лі, даль бог, 

не трап ляю. Бо чым сён няш няя вёс ка ад роз ні ва ец ца ад па сёл каў, 
скла дзе ных з ка тэ джаў і пры ват ных дам коў, што рас кі да ны па 
ўскрай ках май го ме га по лі са? Дзе сён ня ран кам га ло сіць пе вень? 
Хі ба што дзе-ні дзе (так і хо чац ца пер шае паў слоў ка з гэ тых двух да 
злуч ка пры вя заць, бо ад ва ліц ца). Дзе чу ваць, як цур чыць ма ла ко ў 
да ён ку? Ня ма ўжо та ко га па няц ця — да ён ка. Дзе баб кі на лаў ках? 
— ла вак ня ма. Ня ма, ска жу я вам, на ват ка тоў пры стой ных. Каб 
ся дзе лі, вярш коў на лі заў шы ся, на пе чы, скруч ва лі ся ў «шап ку» на 
ма роз і рас цяг ва лі ся ўздоўж ка на пы на доб рае на двор'е, каб мы-
лі ся як след пе рад пры хо дам гос ця і вур ка та лі ад за да валь нен ня. 
Ня ма ка тоў — ад ны «ма дэ лі» для вы ста вак. Бо ка ту, каб ка том 
звац ца, па трэб ны печ, вярш кі і мыш пад ве ні кам за мест шчот кі 
ад пы ла со са.

Неш та пе ра ку лі ла ся ў гэ тым све це. Але што, які збан дак лад на 
не вы тры ваў кан ку рэн цыі з трох літ ро ві кам, — не ве даю.

На пэў на, усё ж та кі цу доў на, што аг ра ся дзіб у нас ста ла больш. 
Але тут — свая тэ ма: ад па вед насць фор мы змес ту і змес ту мес цу. 
Дак лад ней, не зу сім ад па вед насць або на ват зу сім не ад па вед-
насць — а яе, ад па вед нас ці, поў ная ад сут насць. Ну які мне, каб 
хто ска заў, сэнс збі рац ца на вы хад ныя ў «Фаль ва рак Ты зен га ў за», 
ка лі Ты зен гаў за я там не па ба чу?

А ха це ла ся б — ёсць пы тан ні...

�

ШТО НА ДЗЕЦЬ 
«ПАМ ПУШ ЦЫ»?

Мно гія пыш на це лыя жан чы ны са ро ме юц ца сва іх па ме раў. 
А да рэм на...

Ма ту лі ны за на тоў кіМа ту лі ны за на тоў кі  ��

ГЕ НЕ РАЛЬ НАЯ РЭ ПЕ ТЫ ЦЫЯ

У сы на, мяр ку ю чы па ўсім, па чаў ся 
сла ву ты «кры зіс трох га доў». 
Раз маў ляць па-люд ску ён амаль 
пе ра стаў, на ўсе вы пад кі па кі нуў шы 
са бе ўся го тры фра зы.

Каля люс тэр каКаля люс тэр ка  ��

И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

 объекта «Жилой район Масюковщина. Микрорайон 
Масюковщина-6. Жилой дом № 17 по генплану» в г. Минске, 

опубликованную в газете «Звязда» 7 декабря 2012 года:

Ожидаемый ввод нежилого помещения общественно-бытового 
назначения № 2 в эксплуатацию – 1 июля 2014 года.

Генеральный директор Н.В. Милошевский
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И З В Е Щ Е Н И Е

Государственное производственное объединение 

«Минскстрой» 
ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ 
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

объекта «Многоэтажный жилой дом не повышенной комфортности 
№ 26 (по генплану) в микрорайоне «Каменная горка-3» (жилой дом), 
опубликованную в газете «Звязда» от 10 мая 2013 года № 85 (27450): 

 Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помеще-
ний №№ 54, 56, 58, 66, 69, 75, 78, 84, 94, 104, 114, 118, 124, 125, 129, 134, 
136, 149, 154, 159, 164, 174, 175, 179, 184, 185, 189, 194, 195, 198, 199, 205, 
209, 215, 219, 226, 229, 239, 245, 248, 249 без учета выполнения внутренних 
отделочных работ для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных 
условий: 3-комнатные квартиры – 1300 долларов США, 2-комнатные кварти-
ры – 1400 долларов США, 1-комнатные квартиры – 1350 долларов США. 

 Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади 1-комнатных 
квартир №№ 47, 53, 57, 77, 107 без учета выполнения внутренних от-
делочных работ для граждан, не нуждающихся в улучшении жилищных 
условий: – 1450 долларов США.

 Стоимость 1 кв. метра общей площади фиксируется в долларовом США 
эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до 
окончания действия договора создания объекта долевого строительства. 
Оплата производится в белорусских рублях по курсу Национального банка 
Республики Беларусь  на дату зачисления денежных средств на специ-
альный и расчетный счет застройщика.

 При единовременной уплате всей суммы по договору создания объекта 
долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских дней со дня ре-
гистрации договора в Мингорисполкоме стоимость 1 кв.м общей площади 
уменьшается на сумму, эквивалентную 50 долларам США.

Заявления о долевом строительстве квартир будут приниматься (ре-
гистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания объекта 
долевого строительства будут заключаться через 7 календарных дней 
после опубликования настоящих изменений в проектную декларацию в 
кабинете 105, по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно 
с гражданами, подавшими заявления, либо с их представителями, дей-
ствующими на основании доверенности, оформленной в установленном 
законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строитель-
стве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его за-
явления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных 
причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить 
договор на заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В. Милошевский
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К сведению акционеров 
ОАО «Современные розничные технологии». 

Предложение о выкупе (покупке) акций:
ТЕКСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭМИТЕНТА О ВЫКУПЕ АКЦИЙ

ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

Полное наименование 
и место нахождения 
эмитента-покупателя акций

Открытое акционерное общество 
«Современные розничные технологии», 

Минский район, Хатежинский с/с, 1, 
административно-бытовой корпус, каб. 106

Количество акций, 
которое эмитент-покупатель 
намеревается приобретать

20 000 шт. акций (общая сумма денежных 
средств, направляемых Обществом на выкуп 
акций по требованию его акционеров, не может 
превышать десяти процентов стоимости чистых 
активов акционерного общества на дату при-
нятия настоящего решения, определяется на 
основании данных бухгалтерского учета);

Общее количество 
размещенных 
(не принадлежащих эмитенту) 
акций

3 425 892 шт.

Цена приобретения акций 35 926 рублей
Цель приобретения акций Аннулирование
Вид, категория 
приобретаемых акций

Простые (обыкновенные) акции.

Место совершения сделок
Минский район, Хатежинский с/с, 1, 

административно-бытовой корпус, каб.106 
(внебиржевые сделки)

Сроки
(даты начала и окончания 
покупки акций), форма 
и порядок оплаты акций 

Подача  акционерами  заявлений  с  требовани-
ем  о  приобретении  Обществом  акций,  прием  
заявлений осуществляется в период: с 16.05.2014 
по 25.05.2014 (включительно).
Заключение договоров купли-продажи акций  и 
оплата стоимости акций осуществляется в период: 
26.06.2014 года по 04.06.2014 (включительно).
Акции оплачиваются денежными средствами: 
безналичный (перевод на счета акционеров) и/
или наличный (выплата из кассы организации) 
расчет. 
Расходы, связанные с оформлением и исполне-
нием договора, несет акционер.

Настоящее предложение может быть отозвано в случае не представления в 
установленный срок ни одного требования (предложения) акционеров о вы-
купе акций.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Государственное производственное объединение 

«Минскстрой»
220050, г. Минск, ул. К. Маркса, 13А

режим работы: с 8.30 до 17.45, перерыв – 13.00–14.00,
тел.: 327-52-36, 226-03-01 

Зарегистрировано решением Мингорисполкома от 18 января 2007 г. № 140 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей № 100071325.

Сведения о жилых домах, в строительстве которых, выполняя функции 
заказчика, принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих 
опубликованию настоящей декларации, с указанием фактических сроков 
строительства:

- ул. Чичурина, д. 6 – 10 мес., ул. Чичурина, д. 12 – 11 мес., ул. Чичурина, 
д. 14 – 18 мес., ул. Чичурина, д. 18 – 17 мес., ул. Чичурина, д. 20 – 27 мес., 
пр-т газеты «Правда», д. 3 – 24 мес., ул. Панченко, д. 10 – 11 мес., ул. Пан-
ченко, д. 10А – 12 мес., ул. Матусевича, д. 56 – 23 мес.

Согласно Указу Президента Республики Беларусь от 22.04.2014 № 174 
«О мерах по завершению строительства жилого дома» объединение осу-
ществляет (завершает) строительство 7-10 секций жилой части объекта 
«Многоквартирный жилой дом № 10 по генплану по ул. Притыцкого в ком-
плексе с многоярусной автостоянкой» (далее – объект строительства).

Земельные участки общей площадью 1,8982 га предоставлены на осно-
вании решения Мингорисполкома от 20.02.2014 № 398 «Об изъятии, предо-
ставлении земельных участков». 

Проектом предусмотрено устройство подъездов, пешеходных связей, 
установка малых архитектурных форм, озеленение, организация детских 
игровых, спортивных, хозяйственных площадок.

Жилой дом запроектирован 16-этажным, имеет техническое подполье и 
теплый чердак. Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию – декабрь 2014 
года.

Проектно-сметная документация прошла в установленном порядке госу-
дарственную экспертизу от 25.05.2007 № 1198-5/07 (с дополнением от 
26.03.2014 № 145-15/14).

Договоры создания объекта долевого строительства будут заключаться с 
гражданами, не нуждающимися в улучшении жилищных условий, но желаю-
щими их улучшить на строительство квартир №№ 285, 286, 290, 330, 340, 357, 
361, 362, 363, 364, 365, 366, 368, 379, 384, 385, 390, 391, 397, 402, 403, 408, 414, 
415, 420, 421, 422, 423, 428, 433, 436, 440, 444, 452, 456, 457, 458, 459, 460.

Предметом договора будет являться строительство жилого помещения. 
Стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых помещений 

без выполнения внутренних отделочных работ в текущих ценах составляет:
1-комнатные квартиры – 1 700 долларов США,
2-комнатные квартиры – 1 650 долларов США,
3-комнатные квартиры – 1 600 долларов США.
В состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое 

подлежит передаче в долевую собственность, входят: межквартирные лест-
ничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, кры-
ша, технические этажи и подвал, другие места общественного пользования, 
несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электриче-
ское, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или 
внутри жилых и нежилых помещений.

Договор строительного подряда от 17.02.2014 № 43/26-2014, генподряд-
чик – ОАО «Строительный трест №4».

Заявления о долевом строительстве жилых помещений будут принимать-
ся (регистрироваться) через 5 календарных дней, а договоры создания 
объекта долевого строительства будут заключаться через 7 календарных 
дней после опубликования настоящей декларации в кабинете 105, по адре-
су: г. Минск, ул. К. Маркса, 13А непосредственно с гражданами, подавшими 
заявления, либо с их представителями, действующими на основании дове-
ренности, оформленной в установленном законодательством порядке. 

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строитель-
стве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации его за-
явления не явился для заключения договора и не сообщил об уважительных 
причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом строительстве 
утрачивает силу и ГПО «Минскстрой» оставляет за собой право заключить 
договор на заявленную квартиру с другим претендентом.

Генеральный директор Н.В. Милошевский

УНП 690019195


