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А ня даў на ня ўрымс лі вы стар-

шы ня па тэ ле фа на ваў, каб 

па дзя ліц ца вы ні кам на шай 

су мес най ін фар ма цый най ра-

бо ты. І мы з за да валь нен нем 

прай шлі ся па кар ды наль на 

змя ніў шай вы гляд ву лі цы.

Без пе ра шкод
— На огул мы, жы ха ры Пад гор-

най, зма га лі ся за гэ тую ву лі цу год і 

тры ме ся цы, — ка жа скру пу лёз ны ў 

та кіх спра вах Аляк сандр Пі ку ля. — 

Спа чат ку звяр та лі ся ў га рад скія 

служ бы, ДАІ, гар вы кан кам. Пры-

хо дзі лі ад піс кі, коль кі ма шын бы ло 

за тры ма на, коль кі кі роў цаў па ка ра-

на, але хут ка ўсё вяр та ла ся на свае 

мес цы. Толь кі пас ля зва ро ту ў га зе-

ту і да но ва га гу бер на та ра Ле а ні да 

Зай ца праб ле ма вы ра шы ла ся. Ка лі 

ў «Звяз дзе» вый шла пуб лі ка цыя, 

сю ды пры еха ла ка мі сія з гар вы кан-

ка ма — уся го 19 ча ла век з лі ку тых, 

хто мог не як паў плы ваць на сі туа-

цыю. Пас ля гэ та га да ро га з бо ку 

баль ні цы бы ла цал кам вы зва ле на 

ад транс пар ту. На су праць лег лым 

ба ку, на ад ва рот, ста ла бо лей пар-

ко вач ных мес цаў. Да дат ко ва з'я ві-

ла ся яшчэ во сем. Ма гу аў та ры тэт на 

за явіць, што па ру шэн няў бо лей не 

бы ло. Я сам за ці каў ле ны ў гэ тым, 

бо жы ву на Пад гор най і ве даю, што 

тур буе яе жы ха роў. Да рэ чы, пас ля 

пры ёму ў гу бер на та ра ад каз ным ра-

бот ні кам гар вы кан ка ма і га рад скіх 

служ баў бы ло да дзе на да ру чэн не 

на вес ці па ра дак на ана ла гіч ных ву-

лі цах па ўсім го ра дзе, дзе іс нуе та-

кая праб ле ма. Я вель мі ўдзяч ны за 

гэ та Ле а ні ду Зай цу.

На ву лі цы Бот кі на зна хо дзіц ца га-

рад ская баль ні ца пер шай ме ды цын-

скай да па мо гі, і тут заў сё ды шмат 

ма шын. Але дзя ку ю чы пры ня тым 

ме рам та го ха о су бо лей ня ма. Акра-

мя пар коў кі ўздоўж да ро гі тут ста ла 

бо лей мес ца і на ін шых пар ко вач ных 

пля цоў ках і на ват з'я ві лі ся но выя. 

На прык лад, за мест пры ват на га до-

ма, які быў ня даў на зне се ны.

Не па спя ваю кру ціць га ла вой па 

ба ках, каб не пра пус ціць ні вод на га 

мес ца, дзе ад бы лі ся зме ны і доб-

ра ўпа рад коў ва юц ца пар ко вач ныя 

мес цы. Стар шы ня мік ра зо ны про-

сіць звяр нуць ува гу на пры пы нак 

для гра мад ска га транс пар ту: гля-

дзі це, маў ляў, які па ра дак.

— Гэ та са мае га лоў нае, за што 

мы тут зма га лі ся, — ка жа ак ты-

віст. — За раз на ша му аў то бу су 

ні чо га не пе ра шка джае.

Ён ка жа, што толь кі ўздоўж да-

ро гі за кошт част ко ва тра ту а ра, 

част ко ва да рож на га па лат на доб-

ра ўпа рад ка ва на 55 пар ко вач ных 

мес цаў.

Не ад ра зу за ўва жаю, што на су-

праць ра дзіль на га до ма з'я ві лі ся 

но вая ага ро джа і тра ту ар.

Пар коў ка збо ку бу дын ка на 

20 ма шын па шы ры ла ся ўдвая, і 

ця пер на ёй змо гуць раз мяс ціц ца 

38 адзі нак транс пар ту. Усё аку рат-

на і гар ма ніч на. Ка лі мы пра во дзі лі 

свой сты хій ны «ін спек тар скі» рэйд, 

ра бо чыя як раз ма ля ва лі раз дзя-

ляль ныя па ло сы.

— Пры га жосць, сло ва мі не пе-

ра даць, — не мог на ра да вац ца 

Аляк сандр Пі ку ля і з го рыч чу да-

даў: — Зна чыць, мож на бы ло зра-

біць усё гэ та і ра ней, але ча мусь-

ці іг на ра ва лі. Гэ та не да пра цоў ка 

мяс цо вых улад. Ад сюль і скар гі ад 

на сель ніц тва. Ка гось ці пра іг на ра-

ва лі, ка мусь ці да лі ад піс ку, і праб-

ле ма з ма лень кай пе ра тва ра ец ца 

ў вя лі кую.

Раз пры ступ ка, 
два пры ступ ка...

Ка рыс та ю чы ся мо ман там, 

Аляк сандр Пі ку ля за пра шае па гля-

дзець, як вы гля дае яшчэ ад на ву-

лі ца, якая ўжо так са ма пе ра ста ла 

быць праб лем най, — Ка тоў ска га. 

Пра яе мы не ад ной чы пі са лі. За раз 

тут ро бяць доў га ча ка ны ас фальт і 

зя лё ную зо ну.

— Ка лі я быў у гу бер на та ра на 

пры ёме, я па ды маў два жыц цё ва 

важ ныя для ту тэй шых жы ха роў 

пы тан ні — па пра ез най част цы 

ву лі цы Бот кі на і па доб ра ўпа рад-

ка ван ні ву лі цы Ка тоў ска га, якая 

зна хо дзіц ца на бе ра зе ра кі Дзеб-

ры. Гэ та доб ра ўпа рад ка ван не вя-

ло ся там з 2010 го да, і кан ца яму 

не бы ло ві даць.

Па да ро зе ацэнь ва ем ра монт 

драў ля най лес ві цы, якая вя дзе з 

ву лі цы Та ні Кар пін скай на Дзеб-

ран скі спуск — гэ та пра мы шлях на 

ву лі цу Ка тоў ска га. Ак ты віст га то-

вы па ка заць фо та, як яна ня даў на 

вы гля да ла, але я ве ру на сло ва. 

У мя не пры ві зу аль ным агля дзе 

вы ні каў ра бо ты ка му наль ні каў прэ-

тэн зій да ра мон ту не ўзнік ла. Але 

Пі ку ля пра ве рыў на тры ва ласць 

ледзь ні кож ную пры ступ ку. У на-

дзей нас ці да не ка то рых у яго ўсё ж 

та кі за ста лі ся пы тан ні. І пра гэ та 

ён вы ка заў ся пры мне, па тэ ле фа-

на ваў шы, ку ды трэ ба. Пе ры я дыч-

на пры гэ тым пад ма цоў ваў сваю 

скар гу сло ва злу чэн нем: «Звяз да» 

ўжо ў кур се». Праз не каль кі дзён 

пас ля на ша га пра ме на ду ён па тэ-

ле фа на ваў у кар пункт і даў поў ную 

спра ва зда чу: пры ступ кі на дзей на 

ўма ца ва ныя. Пры гэ тым зма гар 

за ін та рэ сы жы ха роў Пад гор най 

па на ра каў, што, уліч ва ю чы, коль кі 

лю дзей жы ве тут, го рад мог бы і 

ме та ліч ную лес ві цу па ста віць. Яна 

больш на дзей ная, і пры ступ кі не 

пса ва лі ся б так час та.

Но вы твар 
Дзеб ры

Ву лі ца Ка тоў ска га — ад на з 

цэнт раль ных на мік ра зо не. Уз доўж 

яе цяг нец ца за ціс ну тая ў бе тон 

Дзеб ра. Па ба ках ад ра кі пра ез-

ная част ка — ас фальт тут з'я віў ся 

зу сім ня даў на. На мес цы раз віл кі 

га ра зям лі — спе цы яль ны грунт 

для бу ду чай зя лё най зо ны. Ка лісь-

ці тут бы ла ка на лі за цый на-пом па-

вая стан цыя, але яе ўжо знес лі. 

За мест яе ўтва ры ла ся пус тэ ча. 

Але, як за пэў ні вае Пі ку ля, на ле та 

тут бу дуць бу яць квет ні кі.

— Звяр нуў ся да кі раў ні ка «Ма-

гі лёў зе лян бу да» Пят ра Аляк сей чы-

ка ва, каб да па мог зра біць неш та 

на кшталт мес ца ад па чын ку, і ён 

па чуў. Вель мі доб ра сум лен ны кі-

раў нік, яшчэ ні ко лі не пад во дзіў. 

Ён і дэ пу тат тал ко вы. Гля дзі це, як 

аку рат на зроб ле на ра бо та. На огул, 

тут шмат хто сваю ру ку пры клаў. 

Дзя куй усім за гэ та. Ця пер у нас 

тут і мос ці кі з па рэ нча мі, і ліх та ры, 

і смет ні цы, і да ро га.

Па куль мы агля да лі мес ца пе-

ра мен, да лу чы ла ся жан чы на, якая 

па ці ка ві ла ся, ці дой дзе ас фальт на 

яе ву лі цу Са цы я ліс тыч ную.

— Не спя шай це ся, — су па ко іў 

яе Пі ку ля. — Ба чы це, ужо па ча-

лі неш та ра біць. І да вас спра вы 

дой дуць.

Ка лі мы ўжо вяр та лі ся на зад, 

стар шы ня мік ра зо ны звяр нуў ува-

гу на мяс цо вую кра му ад рай спа-

жыў ка а пе ра цыі. Да яе ўла даль ні-

каў у Пі ку лі так са ма ёсць за ўва гі. 

Ва кол тэ ры то рыя не доб ра ўпа рад-

ка ва ная, ага ро джы ня ма. По бач 

ма лель ны дом, і па ня дзе лях тут 

ма шы ны пар ку юц ца, дзе хто па-

жа дае. Та кое бяз лад дзе толь кі 

раз драж няе стар шы ню ву ліч ка ма 

і ту тэй шых жы ха роў.

Жан чы на з Са цы я ліс тыч най, 

якая пры мкну ла да на шай кам па-

ніі, пад трым лі вае ак ты віс та, маў-

ляў, ну зу сім тэ ры то рыя не да гле-

джа ная.

На раз ві тан не ак ты віст усё ж 

та кі рас кры вае сваю па пку, каб па-

ка заць яшчэ не каль кі «ці ка вых» 

здым каў. Ад но з фо та на гад вае 

чор ны квад рат Ма ле ві ча з бе лы мі 

кроп ка мі збо ку.

— Гэ та на ша ву лі ца Аль хоў ская 

ноч чу, — сар кас тыч на ка мен туе ён 

зды мак. — А бе лыя кроп кі — ліх та-

ры, якія ро бяць вы гляд, што пра цу-

юць. За раз, ка лі цям нець па чы нае 

вель мі ра на, тут мож на згу біц ца ў 

цем ры. Фа та гра фа ваў пра фе сі я-

нал. Вось і я ка жу, што жах. А там 

на шы дзе ці хо дзяць. Нель га та кое 

па кі даць без ува гі...

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та аў та ра.

МА ШЫ НАМ ЗНАЙ ШЛІ 
МЕС ЦА

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Аў то бус мо жа пад' ехаць да пры пын ку без пе ра шкод. 

Пар коў ка на 20 мес цаў па шы ры ла ся ў два ра зы. 

Коль касць улі ча ных во-

ін скіх па ха ван няў і ах вяр 

вой наў у кра і не па ста не 

на 1 ліс та па да пе ра вы сі-

ла 7,7 ты ся чы. Аб гэ тым 

па ве да міў на чаль нік 

упраў лен ня па ўве ка ве-

чан ні па мя ці аба рон цаў 

Ай чы ны і ах вяр вой наў 

Уз бро е ных Сіл Мі ніс тэр-

ства аба ро ны Сяр гей 

ВА РА НО ВІЧ.

— З па чат ку го да пры ня-

та на ўлік 66 па ха ван няў за-

гі ну лых пад час вой наў, у іх 

лі ку 41 во ін скае па ха ван не і 

25 па ха ван няў ах вяр вой наў. 

52-м асоб ным спе цы я лі за ва-

ным по шу ка вым ба таль ё нам 

па ля выя по шу ка выя ра бо ты 

пра ве дзе ны на 117 аб' ек тах 

у 55 ра ё нах: на 92 пла на вых 

і 25 да дат ко вых. 71 аб' ект 

даў свае вы ні кі. Уся го для 

на ступ на га пе ра па ха ван ня 

пе ра да дзе ны астан кі 1940 

за гі ну лых. За пе ры яд пра-

вя дзен ня ра бот бы ло зной-

дзе на шэсць уз на га род: тры 

ме да лі «За ад ва гу» і тры 

ме да лі «За ба я выя за слу-

гі». А так са ма 25 ме даль ё-

наў, фраг мен ты страл ко вай 

зброі, вы бу хо ва не бяс печ ных 

прад ме таў і па тро ны, — па-

ве да міў спі кер.

Пад час па ля вых по шу-

ка вых ра бот бы лі ўста ноў-

ле ны ім ёны 34 за гі ну лых 

ча соў Пер шай су свет най і 

75 — Вя лі кай Ай чын най вой-

наў. Са мыя буй ныя па ля выя 

по шу ка выя ра бо ты сё ле та 

бы лі пра ве дзе ны на мес цы 

па ха ван ня Брэсц ка га ге та, 

вы яў ле на га пры бу даў ніц-

тве шмат па вяр хо ва га жы ло-

га до ма, дзе экс гу ма ва ныя 

астан кі 1214 вяз няў. У Вет-

каў скім ра ё не Го мель скай 

воб лас ці так са ма зной дзе-

ны астан кі 138 вай скоў цаў 

Чыр во най Ар міі, у Ві цеб скім 

ра ё не — 93 вай скоў цаў і дзе-

ся ці ах вяр вай ны.

Сяр гей Ва ра но віч да даў, 

што ак тыў ную да па мо гу ў 

пра вя дзен ні па ля вых по шу-

ка вых ра бот аказ ва юць гра-

мад скія аб' яд нан ні як на шай 

кра і ны, так і Ра сіі.

Ка ман дзір 52-га асоб на га 

спе цы я лі за ва на га по шу ка ва-

га ба таль ё на Уз бро е ных Сіл 

Аляк сандр ТРУ БЕ КА рас ка-

заў, што сё ле та быў пра ве-

дзе ны 25-ы по шу ка вы се зон. 

З па чат ку го да на 48 аб' ек тах 

бы ло вы яў ле на больш за 500 

астан каў аба рон цаў Ай чы ны 

і ах вяр вой наў.

Тым ча сам ра бо ты па рэ-

стаў ра цыі ма ну мен та на пло-

шчы Пе ра мо гі пла ну ец ца за-

вяр шыць да кра са ві ка 2020 

го да. Аб гэ тым рас ка за ла на-

чаль нік упраў лен ня па ахо ве 

гіс то ры ка-куль тур най спад-

чы ны Мі ніс тэр ства куль ту ры 

На тал ля ХВІР: «Гэ та зна ка вы 

аб' ект не толь кі для Мін ска, 

але і для ўсёй кра і ны».

Вы сту поў ца ад зна чы ла, 

што ра монт на-рэ стаў ра цый-

ныя ра бо ты на па ста ян най 

асно ве вя дуц ца на та кіх аб'-

ек тах, як ме ма ры яль ны пом-

нік «Трас ця нец» у Мін ску, 

Кур ган Сла вы і ін шыя.

Ме та дыст ад дзе ла края-

знаў ства і по шу ка вай ра-

бо ты аб лас но га цэнт ра 

твор час ці Ма гі лё ва Мі ка лай 

БА РЫ СЕН КА па ве да міў, што 

за бя гу чы год су мес на з 52-м 

по шу ка вым ба таль ё нам бы-

лі пра ве дзе ны экс пе ды цыі ў 

Бы хаў скім, Слаў га рад скім, 

Ча вус кім, Ма гі лёў скім ра ё-

нах. Пры су пра цоў ніц тве з 

ра сій скім клу бам «Ар за мас» 

уста ноў ле на па ме даль ё нах і 

ме да лях пяць ім ёнаў. Так са-

ма за 25 га доў — ка ля 24 ты-

сяч ім ёнаў ка ман дзі раў, якія 

лі чы лі ся пра па ўшы мі без 

вес так, за апош нія не каль кі 

га доў — больш за 5,5 ты ся-

чы аба рон цаў Ма гі лё ва.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Спец хоў на род най па мя ці
Аба рон цы і ах вя ры, вер ну тыя з ня бы ту

Могилевский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 25.11.2019 
повторного аукциона 

по продаже здания гаражей 

Лот № 1: Капитальное строение с инв. 700/С-50552 – гаражи АТЦ 
ТСП, пл. – 153,6 кв. м, расположено на земельном участке с кадастровым 
номером 740100000001001314 (площадь 0,0450 га, право постоянного 
пользования) по адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта. Асфальтобетонное 
покрытие возле гаража (площадь 182 кв. м), инв. № 1000054300. Участок 
трубопровода ОВ от АБК ПСВ-3 на гаражи, инв. № 3010079800.

Начальная цена продажи: 57 976,00 бел. руб. с учетом НДС. Сумма 
задатка: 5 797,60 руб.

Аукцион состоится 25 ноября 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием заявлений: по 22.11.2019 до 15.00 в 
рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Аукцион может быть отменен в любое 
время, но не позднее чем за три дня до даты аукциона

Продавец: ОАО «Могилевхимволокно», УНП 700117487, Могилевская 
обл., г. Могилев-35, 8-0222-499-047

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 

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере 
газеты «Звязда» от 12.03.19

Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона в размере 3 % от конечной цены 
продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. 
Победитель аукциона обязан в течение 20 (двадцать) рабочих 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 за предмет аукциона

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижи-
мости и оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352, Mogilev@ino.by. Дополнительную информацию можно получить 
по тел.: +375222-72-41-14, +37529-624-26-25, +37529-550-09-56


