
14 ліпеня 2018 г. 11

Быць пер шай асо бай Бе ла ру сі яму 

вы па ла ў ня прос ты час — у па чат ку 90-х. 

Ме на ві та пад яго кі раў ніц твам Вяр хоў-

ны Са вет рэс пуб лі кі ў 1990-м пры няў 

Дэк ла ра цыю аб дзяр жаў ным су ве рэ ні-

тэ це Бе ла рус кай ССР. Пас ля жні вень-

ска га пут чу ў 1991-м ён, пад тры маў шы 

Дзяр жаў ны ка мі тэт па над звы чай ным 

ста но ві шчы, за стаў ся вер ны сва ім пе ра-

ка нан ням і сы шоў у ад стаў ку, са сту піў-

шы крэс ла свай му на мес ні ку Ста ні сла ву 

Шуш ке ві чу. Мно гія яго па плеч ні кі і лю дзі, 

якія аса біс та ве да лі Дзе мян цея, ус па мі-
на юць Мі ка лая Іва на ві ча як вы ключ на 
пры стой на га і сум лен на га ча ла ве ка з 
доб ра зыч лі вым і мяк кім ха рак та рам. 
Зна хо дзя чы ся на за слу жа ным ад па-
чын ку, ён на пі саў кні гу ўспа мі наў «Уро-

кі жыц ця». Мы па гар та лі яе і пры га да лі 

знач ныя для на шай кра і ны па дзеі, свед-

кам і ўдзель ні кам якіх быў аў тар.

Аб род ных мяс ці нах
Мі ка лай Дзе мян цей на ра дзіў ся ў маі 

1930 го да на Ві цеб шчы не, у Чаш ніц-

кім ра ё не. «Жы лі мае баць кі ў па сёл ку 

Рэч кі кал га са «Сва бо да» Вя цер ска га 

сель са ве та Чаш ніц ка га ра ё на. Па сё-

лак быў па бу да ва ны на бе ра зе ра кі 

Свя чан ка ў 1922 го дзе». Пас ля баць кі 

пе ра еха лі ў су сед нюю вёс ку. Дзя цін-

ства хлоп чы ка бы ло апа ле на вай ной. 

Ён скон чыў тэх ні кум і пра ца ваў за тым 

у роз ных ра ё нах, але род ныя мяс ці ны 

і Ві цеб шчы ну ўспа мі наў заў сё ды. «Са-

мыя свет лыя ўспа мі ны пра мяс ці ны, 

дзе прай шло маё дзя цін ства, за ха ваў 

і да гэ тай па ры. Ка лі мне ста но віц ца 

цяж ка, па ру ша ец ца сон і ад па чы нак, я 

ў дум ках пе ра но шу ся на пра сто ры, дзе 

на ра дзіў ся і рос, і атрым лі ваю дзіў ную 

па лёг ку». Ад мет на, што ў за ключ ным 

сло ве ў Аваль най за ле, пас ля га ла са-

ван ня за яго ад стаў ку, Мі ка лай Дзе-

мян цей, раз віт ва ю чы ся, па дзя ка ваў 

жы ха рам род най Ві цеб шчы ны, пад-
трым ку якіх ён ад чу ваў заў сё ды.

Аб пер шых асо бах 
БССР і СССР

Мі ка лай Дзе мян цей пра ца ваў по-
плеч з пер шы мі асо ба мі БССР Пят ром 
Ма шэ ра вым, Ці ха нам Кі ся лё вым і Мі-
ка ла ем Слюнь ко вым. У кож на га з іх 
быў свой стыль кі раў ніц тва. 

За баў ны эпі зод апіс вае аў тар ус па мі-
наў з та ды яшчэ сак ра та ром ЦК КПСС 
Мі ха і лам Гар ба чо вым. «Пры ехаў шы на-
пя рэ дад ні пра вя дзен ня се мі на ру ў Мінск, 
Мі ха іл Сяр ге е віч вы ка заў жа дан не дзе-
не будзь па па ля ваць. Яго ад вез лі ў Бе-
ла веж скую пу шчу, экі пі ра ва лі, вы да лі 
ка ра бін з ап тыч ным пры цэ лам. Маг чы-
ма, пе рад па ля ван нем яго ня пра віль-
на пра ін струк та ва лі, як абы хо дзіц ца са 
збро яй, маг чы ма, ён ня пра віль на пры-
ста віў яе да пля ча, але факт за ста ец-
ца фак там: пры ад да чы ка ра бі на пас ля 
стрэ лу аку ляр пры цэ ла моц на ўда рыў 
Мі ха і ла Сяр ге е ві ча пад во ка, на тва ры 
ўтва рыў ся вя ліз ны лі ло вы сі няк. Як ка-
жуць, ра на не смя рот ная, ка лі б не ад на 
ака ліч насць. На на ступ ны дзень Мі ха іл 
Сяр ге е віч му сіў вы сту паць у са лід най 
аў ды то рыі, больш за тое, ста віць за да чы 
мі ніст рам. Ка ра цей, прый шло ся звяр-
тац ца да кас ме то ла гаў, якія на кла лі на 
ра ну крэ ма вую мас ку. Зда ец ца, боль-
шая част ка ўдзель ні каў се мі на ра так і 

не за ўва жы лі зла шчас ны сі няк. Праў да, 

твар Мі ха і ла Сяр ге е ві ча ў той дзень быў 

ней кі не па се зо не за га рэ лы».

Аб чар но быль скай 
ка та стро фе

Апіс вае Мі ка лай Дзе мян цей (на той 

час сак ра тар ЦК Кам пар тыі Бе ла ру сі, 

які ку ры ра ваў аг ра пра мыс ло вы комп-

лекс) і па дзеі вяс ны 1986 

го да. «У тую вяс ну мне 

пры хо дзі ла ся прак тыч на 

што дзень вы яз джаць у 

ка ман дзі роў кі, каб не да-

пус ціць збо яў па сяў но га 

кан ве е ра. Ні чо га не ве-

да ю чы пра тое, што зда-

ры ла ся ў гэ ту ноч на Чар но быль скай 

атам най стан цыі, мы за дзень пра-

еха лі Ма гі лёў скую воб ласць з ус хо ду 

на за хад. На шля ху не раз спы ня лі ся, 

вы хо дзі лі з ма шы ны, гля дзе лі ўсхо ды, 

раз маў ля лі з ся ля на мі, не за ўва жа ю чы, 

што на ўсіх нас ужо са дзіц ца ня бач-

ны смя рот на не бяс печ ны пыл... Поз-

на ўве ча ры 26 кра са ві ка ў рэс пуб лі цы 

па ча лі ся ней кія не зра зу ме лыя пе ра боі 

з па да чай элект ра энер гіі, хоць па іх на-

ўрад ці маг чы ма бы ло мер ка ваць, што 

ў кра і не зда ры ла ся штось ці не звы чай-

нае. На заўт ра, у ня дзе лю, усё так са ма 

бы ло спа кой на. Мно гія га ра джа не, і я 

ў тым лі ку, вы еха лі на дач ныя ўчаст-

кі... У па ня дзе лак ра ні цай у ка бі нет да 

М. Слюнь ко ва зай шоў адзін з вя ду чых 

спе цы я ліс таў рэс пуб лі кі ў га лі не ядзер-

ных да сле да ван няў (ця пер ака дэ мік) 

Ва сіль Не сця рэн ка і па ве да міў, што 

пры бо ры, якія ма юц ца ў атам шчы каў, 

за фік са ва лі над тэ ры то ры яй Бе ла ру сі, 

у тым лі ку і над Мінск ам, па вы ша ны 

ра ды я цый ны фон. М. Слюнь коў тут 

жа па тэ ле фа на ваў пер ша му сак ра та-

ру кам пар тыі Укра і ны У. В. Шчар біц-

ка му.

— Ула дзі мір Ва сіль е віч, у ця бе ўсё 

спа кой на? — па ці ка віў ся ў су се да.

— Які ўжо тут спа кой, Мі ка лай Мі кі-

та віч, на Чар но бы лі ава рыя.

Ця пер Слюнь ко ву ўсё ста ла зра зу-

ме ла: і не ча ка ныя ад клю чэн ні элект-

ра энер гіі, і па вы ша ны ра ды я цый ны 

фон. Не зра зу ме лым за ста ва ла ся маў-

чан не Маск вы... Праз ней кі час ста не 

вя до ма, што пры чы най за трым кі ін-

фар ма цыі аб тра ге дыі ста ла ад сут-

насць адзін ства ў Па літ бю ро ЦК КПСС 

у тым, як па ве да міць гэ ту вест ку свай-

му на ро ду і су свет най су поль нас ці. 

Два дні ў кі раў ніц тве кра і ны не маг-

лі вы пра ца ваць дак лад ную па зі цыю 

па гэ тым пы тан ні. Толь кі пас ля та го, 

як мі ністр за меж ных спраў Гра мы ка 

ска заў, што на ста ле прэ зі дэн та ЗША 

ўжо двое су так ля жаць зроб ле ныя са 

спа да рож ні ка здым кі па шко джа на га 

рэ ак та ра, бы ло пры ня та ра шэн не аб 

пе ра да чы па ка на лах ТАСС ка рот-

ка га па ве дам лен ня. На ступ ны дзень 

Слюнь коў пра вёў у мер ка ва най зо не 

за бру джан ня, на ве даў шы Бра гін скі 

і Хой ніц кі ра ё ны. Пас ля свя точ на га 

шэс ця ў ста лі цы пер шы сак ра тар ЦК 

КПБ зноў па ля цеў на Го мель шчы ну 

і пра ін фар ма ваў стар шы ню Са ве та 

Мі ніст раў СССР Мі ка лая Рыж ко ва, 

што кі раў ніц тва рэс пуб лі кі мае на-

мер па чаць эва ку а цыю на сель ніц тва. 

Рыж коў не пя рэ чыў. Ужо по тым, пас ля 

ад' ез ду Мі ка лая Слюнь ко ва ў Маск-

ву, з'я віц ца ня ма ла до мыс лаў, быц-

цам бы пер шы сак ра тар ЦК КПБ у 

пер шыя дні ад седж ваў ся ў ка бі не це, 

бяз дзей ні чаў, кі нуў лю дзей на во лю 

лё су. Па яго пра цоў ным гра фі ку мож-

на пра са чыць, на коль кі на сы ча ны мі 

бы лі тыя дні... За ад но ха чу раз ве яць 

і яшчэ адзін міф, што іс нуе і ця пер, 

аб быц цам бы меў шым мес ца рас-

стрэ ле ра дыё ак тыў на га воб ла ка, якое 

ру ха ла ся на Маск ву і Ле нін град, а па 

ін шых кры ні цах, на кра і ны За ха ду, над 

тэ ры то ры яй Бе ла ру сі. У пер шыя дні 

тра ге дыі і пас ля я не ад ной чы за во дзіў 

гэ ту гу тар ку з вы шэй шым кі раў ніц-

твам Са ю за, раз маў ляў з ву чо ны мі, 

ва ен ны мі. Ні хто з іх не па цвер дзіў гэ ты 

факт. Не знай шоў па цвяр джэн ня і ў 

пар тый ных, дзяр жаў ных да ку мен тах 

та го ча су. У тыя пер шыя га дзі ны ўсім 

да во дзі ла ся ду маць аб ту шэн ні рэ ак-

та ра, а не аб рас сей ван ні ра дые ак тыў-

на га воб ла ка».

Аб дзяр жаў ным 
су ве рэ ні тэ це

Гіс та рыч ны для на шай кра і ны да ку-

мент — Дэк ла ра цыя аб дзяр жаў ным 

су ве рэ ні тэ це — быў пры ня ты 27 лі пе ня 

1990 го да на род ны мі дэ пу та та мі Вяр-

хоў на га Са ве та БССР ХІІ склі кан ня. 

«Са мыя вост рыя спрэч кі ў Аваль най 

за ле, як я і мер ка ваў, вы клі каў 11-ы 

ар ты кул, які да ты чыў ся за ха ван ня 

член ства на шай рэс пуб лі кі ў Са ю зе 

ССР». Ка лі ар ты кул быў па стаў ле ны 

на га ла са ван не, гру па дэ пу та таў на ча-

ле з Зя но нам Па зня ком і Ста ні сла вам 

Шуш ке ві чам, якія бы лі су праць СССР, 

па кі ну ла за лу з вок лі ча мі «Гань ба!», 

але са рваць пры няц це дэк ла ра цыі ім 

не ўда ло ся.

Аб ка ман дзі роў цы 
ў Віль нюс

У пер шай па ло ве сту дзе ня 1991 

го да бу ды нак ра дыё і тэ ле ба чан ня ў 

Віль ню се за ха пі лі сі лы, якія вы сту па-

лі за ад дзя лен не лі тоў скай рэс пуб лі кі 

ад СССР. У скла дзе дэ ле га цыі, якая 

па він на бы ла раз ра дзіць на пру жа ную 

па лі тыч ную аб ста ноў ку, у Віль нюс па-

ехаў і Мі ка лай Дзе мян цей. «Пе рад бу-

дын кам Вяр хоў на га Са ве та рэс пуб лі кі 

нас су стрэў шмат люд ны ўзбу джа ны 

на тоўп. У цэнт ры пло шчы га рэў кас-

цёр, ува ход у бу ды нак за га родж ва лі 

цяж кія бе тон ныя бло кі і плі ты». Зняць 

па гро зу ўзбро е на га кан флік ту та ды 

ўда ло ся. Праў да, праз два ме ся цы Вяр-

хоў ны Са вет Літ вы пры няў ра шэн не аб 

вы ха дзе са скла ду СССР.

Аб па дзе ях 
19—21 жніў ня 1991 го да

Аб тым, што ў кра і не ар га ні за ва ны 

Дзяр жаў ны ка мі тэт па над звы чай ным 

ста но ві шчы (больш звык лая аб рэ ві я ту-

ра — ГКЧП (ДКНС)), Мі ка лай Дзе мян-

цей да ве даў ся па ра дыё. «Хут ка са-

браў шы ся, я пры ехаў на ра бо ту. Толь кі 

пе ра сту піў па рог ка бі не та, як па ча лі-

ся зван кі. Па тэ ле фа на ваў стар шы ня 

КДБ СССР Ула дзі мір Круч коў (член 

ДКНС. — Аўт.). Яго ці ка ві ла сі ту а цыя 

ў Бе ла ру сі. Я ад ка заў, што ні я кіх праб-

лем ня ма, і яны, хут чэй за ўсё, не ўзнік-

нуць.» Але так зва ны путч скон чыў ся 

бяс слаў на: вы ні каў ён не пры нёс, а яго 

ар га ні за та ры бы лі ад праў ле ны ў тур-

му. «Сён ня мож на ка заць, што дзе ян ні 

ДКНС не ме лі ка рыс лі вых ін та рэ саў. 

Гэтымі дзе ян ня мі кі ра ва ла ра зу мен-

не та го, што з пе ра бу до вай не ўсё ў 

па рад ку», — ро біць вы сно ву Мі ка лай 

Дзе мян цей. Ён пад тры маў ДКСН, а 

ўжо на на ступ ны дзень пас ля за кан-

чэн ня пут чу, 22 жніў ня, вы му ша ны быў 

пай сці ў ад стаў ку. Пас ля ў ін тэр в'ю ён 

пры зна ваў ся, што ка лі б за стаў ся ва 

ўла дзе, Бе ла веж скіх па гад нен няў не 

пад пі саў бы.

Але на КРА ВЕЦ.

УРО КІ ЖЫЦ ЦЯ 
МІ КА ЛАЯ ДЗЕ МЯН ЦЕЯ

ВОДБЛІСКІ Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 400/С-28734 (назначение – здание 
специализированное розничной торговли, назначение – магазин), обшей пло-
щадью 235,7 кв. м, расположенное по адресу: г. Гродно, ул. Кстинская, 18

Лот № 1 расположен на земельном участке кадастровый 
№ 422080407101000085, площадью 0,0701 га (назначение – земельный 
участок для эксплуатации и обслуживания магазина), расположенном по 
адресу: г. Гродно, ул. Кстинская, 18

Начальная цена продажи – 102 570 руб. (сто две тысячи пятьсот семьдесят 
рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 10 257 руб. (десять тысяч двести пятьдесят семь рублей)

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно, ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия аукциона – аукцион без условий. Условия оплаты – по догово-
ренности сторон. Срок заключения договора купли-продажи – не позднее 
20 рабочих дней с момента подписания протокола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк»  по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 16 августа 2018 г. в 10.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных до-
кументов; юридическим лицом – нерезидентом Республики Беларусь – ле-
гализованные в установленном порядке копии учредительных документов и 
выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык.

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 
аукциона предъявляется документ подтверждающий полномочия представи-
теля и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на участие 
в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в установ-
ленные организатором аукциона день и время, указанные в извещении. 
Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматриваются. 
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты про-
ведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 
аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 
аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 
Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 
в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 
при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 3 ра-
бочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 
г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 13 августа 2018 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by

Извещение о проведении аукциона

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703

Продавец
ООО «Гофробум», 223013, Минский район, Минская обл., 
д. Василевщина, здание зернохранилища № 2, к. 3

Предмет аукциона
Лот № 1 – объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 

по адресу: г. Минск, пер. Менделеева 1-й, 50 (2, 3)

Наименование (Назначение)
Общ. 
пл.

Инв. номер

Помещение общественного питания 635,2 500/D-708163897

Складское помещение 111,1 500/D-708163898

Начальная цена с НДС 20 %: 365 687,00 долларов США (расчет в бело-
русских рублях по курсу НБРБ на дату оплаты предмета аукциона)

Лот № 2 – объекты недвижимого имущества, реализуемые одним лотом, 
по адресу: Могилевская обл., г. Могилев, ул. Вишневецкого, 8а (3, 4)

Нежилое изолированное помещение
(помещение, не относящееся 

к жилищному фонду)
36,9 700/D-101889

Нежилое изолированное помещение
(помещение, не относящееся 

к жилищному фонду)
884,8 700/D-101888

Начальная цена с НДС 20 %: 368 680,00 долларов США (расчет в бело-
русских рублях по курсу НБРБ на дату оплаты предмета аукциона)

Лот № 3 – изолированное помещение, по адресу: Могилевская обл., 
г. Могилев, ул. Турова, 5-11

Административное помещение 32,9 700/D-128423

Начальная цена с НДС 20 %: 19 740,00 долларов США (расчет в белорусских 
рублях по курсу НБРБ на дату оплаты предмета аукциона)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях пе-
речисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001; Нерезидентами РБ зада-
ток может перечисляться в валютном эквиваленте по курсу Нацбанка РБ на дату 
платежа на в/с: в долларах США (USD) – BY76BLBB30120191021390001004; в 
евро (EUR) – BY33BLBB30120191021390001002; в российских рублях (RUB) – 
BY22BLBB30120191021390001006 в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» 
по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр про-
мышленной оценки»

Срок заключения 
договора купли-продажи

10 рабочих дней после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо един-
ственный участник аукциона, согласившийся приобрести предмет аукциона 
по начальной цене, увеличенной на 5 %) в течение срока, установленного 
для подписания договора купли-продажи, не достигнута договоренность по 
срокам и о порядке оплаты за предмет аукциона, такая оплата должна быть 
произведена в течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения 
договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 
лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат и оплаты возна-
граждения за организацию аукциона, оговорен в Условиях его проведения, 
размещенных на сайте организатора торгов www.cpo.by 

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 
время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время 
проведения 

аукциона

15.08.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Дата и время 
окончания приема 

документов

13.08.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Меле-
жа, д. 5/2, пом. 1703, ЗАО «Центр промышленной 
оценки»

Контактные 
телефоны

+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 
Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Два дні та му ў Мін ску раз ві та лі ся з па лі ты кам 
і дзяр жаў ным дзея чам, стар шы нёй Вяр хоў на га Са ве та 
БССР у 1990—1991 га дах Мі ка ла ем Дзе мян це ем. Мі ка лай 
Іва на віч пай шоў з жыц ця 10 лі пе ня, яму бы ло 88 га доў. 
Ён прай шоў шлях ад аг ра но ма МТС у По лац кім ра ё не 
да cтаршыні Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та БССР 
і на мес ні ка стар шы ні Вяр хоў на га Са ве та СССР.


