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14 са ка ві ка пад час ву чэб ных за-

ня ткаў у на ву чаль ным цэнт ры ў 

Пе чах ад бы ло ся над звы чай нае 

зда рэн не. Ра да вы тэр мі но вай 

служ бы вы пус ціў з рук у акоп 

гра на ту РГД-5. Кі раў нік за ня ткаў, 

ка ман дзір 6-й ву чэб най мо та-

страл ко вай ро ты 37-й гвар дзей-

скай шко лы стар шы лей тэ нант 

Дзміт рый Фі лі по віч, вы кі нуў сал-

да та з ако па і пры крыў яго сва ім 

це лам. Абод ва ва ен на слу жа чыя 

атры ма лі ра нен ні ў но гі. Уве ча ры 

ў чац вер іх да ста ві лі на ля чэн не 

ў ста лі цу.

— За раз стан па цы ен таў ста біль на 

зда валь ня ю чы, — ка жа пал коў нік ме-

ды цын скай служ бы, вя ду чы хі рург 

ме ды цын скай час ці 432-га га лоў на-

га ва ен на га клі ніч на га ме ды цын ска-

га цэнт ра Аляк сей ТРУ ХАН. — Яны 

зна хо дзяц ца пад на зі ран нем ура чоў 

Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па ля чэн ні па-

цы ен таў з аг ня стрэль ны мі ра нен ня мі і 

мін на-вы бу хо вы мі траў ма мі. У нас ёсць 

усе ўмо вы для ля чэн ня.

Мяр ку ец ца, што ў шпі та лі па цы ен-

ты пра бу дуць ка ля тыд ня, пас ля ча го 

здо ле юць пра цяг ваць ва ен ную служ бу. 

Ра ны ў іх па верх не выя, ні я кай па гро-

зы для жыц ця не ўяў ля юць. Тыд нё вая 

вы трым ка не аб ход на та му, што ўсе 

аг ня стрэль ныя ра нен ні па змоў чан ні 

лі чац ца ін фі цы ра ва ны мі. Ры зы ка раз-

віц ця ўсклад нен няў пры іх вы шэй шая. 

Та му па цы ен ты атрым лі ва юць ан ты-

бак тэ ры яль ную тэ ра пію і за імі вя дзец-

ца на зі ран не.

...У ру ках Дзміт рыя Фі лі по ві ча — 

бро не ка мі зэль ка са сля да мі ад уда-

раў. Ме на ві та яна пры кры ла афі цэ ра 

ад аскол каў РГД-5. Але, на жаль, не да 

кан ца. Афі цэр куль гае, але ста ра ец ца 

тры мац ца ба дзё ра. До ма яго ча ка юць 

жон ка і двое дзя цей. Тэ ле фон яго ўчо-

ра не змаў каў амаль да ад бою.

— Гэ та зда ры ла ся ра ні цай, — згад-

вае Дзміт рый Фі лі по віч. — Бы лі пла на-

выя за ня ткі па кі дан ні на сту паль ных і 

аба рон чых гра нат. У ма ім пад на ча лен -

ні — 52 ча ла ве кі. Да вя ло ся дзей ні-

чаць па сі ту а цыі. Па мя таю толь кі, як 

я кінуўся на радавога. Пер шае, што 

прый шло ў га ла ву, — ці цэ лы сал дат? 

Пра ся бе не як і не ду маў. У пад свя-

до мас ці яшчэ з сал дац кіх ча соў быў 

ал га рытм, як дзей ні чаць, ка лі неш та 

па доб нае зда рыц ца. Вось упер шы ню 

і да вя ло ся пры мя ніць гэ та на прак ты-

цы. Праз паў га дзі ны пас ля та го, што 

зда ры ла ся, па тэ ле фа на ваў жон цы. 

Ска заў, што ад бы ло ся над звы чай нае 

зда рэн не і што я жы вы.

Стар шы лей тэ нант вы ра та ваў ра-

да во га Паў ла Ба ця ноў ска га. Хлоп-

цу 24 га ды, ён ро дам з Мін ска. Мае 

вы шэй шую аду ка цыю — спе цы я ліст 

пра мыс ло вай спра вы, ма гістр кі ра ван-

ня і эка но мі кі. На тэр мі но вай служ бе

пра быў зу сім ма ла — яго пры зва лі 

26 ліс та па да. Тра піў у пад па рад ка-

ван не да Дзміт рыя Фі лі по ві ча. Афі цэр 

асоб на пад крэс лі вае, што ўся скла да-

насць прак ты ка ван ня бы ла ў тым, што 

гра на та ба я вая. Ча сам, ка лі яе бя руць 

у ру кі сал да ты, у іх па чы на ец ца манд-

раж. Так ад бы ло ся і ў чац вер.

— Я і сам не ра зу мею, што ж маг ло 

пай сці не так, — ка жа сал дат. — Да та-

го мы кі да лі ву чэб ныя гра на ты. Ба я вую 

ўзяў у ру кі пер шы раз. Зра біў за мах, 

а ка лі стаў кі даць, то зра зу меў, што 

гра на ты ў ру цэ і ня ма. Спа ло хац ца я 

не па спеў. Стар шы лей тэ нант ад рэ а-

га ваў во ка мгнен на. За гэ та яму ве-

лі зар ны дзя куй. Толь кі пас ля та го як  

усвя до міў, што маг ло здарыцца, быў 

у шо ку.

Афі цэр і сал дат зна хо дзяц ца ў ад-

ной па ла це. Ка жуць, што доў га аб-

мяр коў ва лі тыя па дзеі, якія пры вя лі іх 

на баль ніч ныя лож кі. Але ві даць, што 

Па вел Ба ця ноў скі вель мі раз губ ле ны 

і збян тэ жа ны...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

«СЛА ВЯН СКІ БА ЗАР У ВІ ЦЕБ СКУ» 
ЗБІ РАЕ КАН КУР САН ТАЎ

ЗАЎ СЁ ДЫ НА СУ ВЯ ЗІ
Пра мыя тэ ле фон ныя лі ніі ад бу дуц ца 16 са ка ві ка 

ў абл вы кан ка мах і Мін гар вы кан ка ме. З 9.00 да 12.00 

у су бо ту іх пра вя дуць:

на мес нік стар шы ні БРЭСЦ КА ГА абл вы кан ка ма Ва дзім 

Іва на віч АЛЬ ШЭЎ СКІ. Тэл. 8 016 221 31 21;

кі раў нік спраў ВІ ЦЕБ СКА ГА абл вы кан ка ма Аляк сандр 

Ула дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

стар шы ня ГО МЕЛЬ СКА ГА абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Анд рэ е віч ДВОР НІК. Тэл. 8 023 233 12 37;

на мес нік стар шы ні ГРО ДЗЕН СКА ГА абл вы кан ка ма 

Вік тар Анд рэ е віч ЛІС КО ВІЧ. Тэл. 8 015 273 56 44;

на мес нік стар шы ні МА ГІ ЛЁЎ СКА ГА абл вы кан ка ма Анд-

рэй Мі хай ла віч КУН ЦЭ ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА абл вы кан ка ма Сяр гей 

Пят ро віч НЕ ЎМЯР ЖЫЦ КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;

на мес нік стар шы ні МІНСК АГА гар вы кан ка ма Аляк сандр 

Ві кенць е віч ДА РА ХО ВІЧ. Тэл. 8 017 222 44 44.

НО ВЫ ІМ ПУЛЬС 
ДЛЯ ТРА ДЫ ЦЫЙ
Пры пра вя дзен ні Дня бе ла рус ка га 

пісь мен ства не аб ход на па вы сіць 

ста тус гэ та га свя та, на даць яму 

су час нае гу чан не, злу чыць тра-

ды цыі з су час нас цю, знай сці но-

выя фор мы і па ды хо ды. Аб гэ тым 

за явіў на па ся джэн ні на цы я наль-

на га арг ка мі тэ та па пад рых тоў-

цы і пра вя дзен ні Дня бе ла рус ка га 

пісь мен ства на мес нік прэм' ер-

мі ніст ра Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА.

Лейт ма ты вам свя та сё ле та му сяць 

стаць не каль кі тэм: Год ма лой ра дзі мы, 

75-год дзе вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-

мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў, а так са ма 

юбі леі кла сі каў бе ла рус кай лі та ра ту ры. 

Та му, па вод ле слоў ві цэ-прэм' е ра, кан-

цэрт ная пра гра ма ад крыц ця ме ра пры-

ем ства па він на стаць «не прос та ча-

ра дой вы ступ лен няў бе ла рус кіх зо рак 

і ама тар скіх ка лек ты ваў, рэ жы сёр ска-

па ста но вач най гру пе не аб ход на ства-

рыць са праўд ны спек такль». Акра мя 

та го, ар га ні за та ры пла ну юць шы рэй 

вы ка рыс тоў ваць маг чы мас ці На цы я-

наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі, стэнд якой 

па ві нен стаць ад ной з цэнт раль ных тэ-

ма тыч ных пля цо вак.

На га да ем, ста лі цай 26-га па лі ку Дня 

бе ла рус ка га пісь мен ства ў пер шую ня-

дзе лю ве рас ня бя гу ча га го да ста не Сло-

нім, жы ха ры яко га па тра ды цыі не толь кі

атры ма юць па да рун кі: но выя са цы яль-

на-куль тур ныя аб' ек ты і пом ні кі ар хі тэк-

ту ры, рэ кан стру я ва ныя да мы і ву лі цы, 

аб ноў ле ныя зо ны ад па чын ку, але і са мі 

возь муць удзел у доб ра ўпа рад ка ван ні 

го ра да і пад рых тоў цы інф ра струк ту ры 

да пры ёму шмат лі кіх гас цей.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

Пад ра бяз нас ці

ЗА КРОК ДА ТРА ГЕ ДЫІ
Па цяр пе лых ад вы бу ху гра на ты ў Пе чах вы пі шуць праз ты дзень

За ключ ны этап бе ла рус ка га 

на цы я наль на га ад бо ру на між-

на род ныя ва каль ныя кон кур сы 

«Сла вян ска га ба за ру ў Ві цеб ску» 

прой дзе 16 са ка ві ка ў Ор шы. За 

пра ва прад ста віць Бе ла русь на 

фес ты валь най сцэ не ў кон кур-

се вы ка наў цаў эст рад най пес ні 

і дзі ця чым му зыч ным кон кур се 

«Ві цебск-2019» спа бор ні ча юць 

два дзя сят кі прэ тэн дэн таў, якія

прай шлі па пя рэд нія ад бо ры 

ў рэ гі ё нах кра і ны.

«Фес ты валь ста віць сва ёй за да чай 

раз віц цё куль ту ры не толь кі ў ста лі-

цы, але і ў рэ гі ё нах, та му, на мой по-

гляд, пра вес ці га ла-кан цэр ты ад бо раў 

на «Сла вян скі ба зар» па-за ме жа мі 

ста лі цы — вель мі доб рая ідэя, — ад-

зна чыў мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі 

Юрый БОН ДАР. — Ка лісь ці мы па чы-

на лі ак цыю «Куль тур ная ста лі ца Бе ла-

ру сі», сён ня на кон курс най асно ве га-

ра ды вель мі сур' ёз на спа бор ні ча юць, 

каб на сіць гэ та вы со кае зван не. Та му 

вар та і пра вя дзен не гэ та га ад бо ру ў 

рэ гі ё нах зра біць тра ды цы яй — пры-

во зіць у роз ныя га ра ды пры го жае, 

ві до вішч нае шоу з удзе лам зо рак бе-

ла рус кай эст ра ды — а яны, па вер це, 

у нас ёсць».

Да рэ чы, у гэ ты ж дзень, 16 са ка ві-

ка, у Ры зе ад бу дзец ца пер шы аб' яд-

на ны еў ра пей скі ад бор удзель ні каў

на кон курс «Сла вян ска га ба за ру».

У ім возь муць удзел ар тыс ты з шас ці 

кра ін: Лат віі, Літ вы, Эс то ніі, Гер ма ніі, 

Нар ве гіі і Швей ца рыі. Так са ма, рас-

ка заў жур на ліс там кі раў нік Цэнт ра 

куль ту ры «Ві цебск» і ды рэк тар 

фес ты ва лю Глеб ЛА ПІЦ КІ, упер шы-

ню вя лі кі на цы я наль ны ад бор з удзе-

лам 30 вы ка наў цаў пра вя ла сё ле та 

і Вя лі ка бры та нія. А, на прык лад, на 

лат вій скі на цы я наль ны ад бор да рос-

ла га пе сен на га кон кур су ў Ві цеб ску 

па сту пі ла 98 за явак — уяў ля е це, які 

аў та ры тэт за га ды пра вя дзен ня на быў 

наш мас тац кі фо рум за мя жой?.. Дак-

лад ная коль касць удзель ні каў сё лет-

ніх му зыч ных кон кур саў ста не вя до-

 мая праз не каль кі тыд няў, бо за яў кі 

ад ін шых кра ін арг ка мі тэт пры мае да 

1 кра са ві ка. А вось стар шы ня жу ры 

да рос ла га кон кур су ўжо вя до мы —

Та ма ра Гверд цы тэ лі.

На огул, за пэў ні ва юць ар га ні за та-

ры, 28-ы па лі ку «Сла вян скі ба зар» 

бу дзе су час ны і ці ка вы са май шы ро кай 

аў ды то рыі. У яго пра гра ме з 8 да 17 

лі пе ня больш як 200 раз на пла на вых 

ме ра пры ем стваў, у тым лі ку джа за-

выя но чы і КВЗ-пра ект ад зо рак Вы-

шэй шай лі гі КВЗ і ай чын ных ка ман-

даў, ля до вае шоу з Санкт-Пе цяр бур га і 

між на род ны фэст ву ліч на га мас тац тва 

«На ся мі вят рах», ля леч ны квар тал і 

«Тэ ат раль ныя су стрэ чы», спар тыў ныя 

спа бор ніц твы і круг ла су тач ны ореn аіr 

на пло шчы Пе ра мо гі, агляд най леп-

шых бе ла рус кіх ка вер-бэн даў і фес-

ты валь аў та гу ку — сло вам, мност ва 

на ві нак і тра ды цый ных, але ад та го не 

менш ці ка вых пра ек таў.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

СЯ МЕЙ НАЕ ДРЭ ВА
У брэсц кім 

пар ку 1000-

год дзя з'я ві-

ла ся алея ма-

ла дых дрэў.

Ці ка вую ак цыю 

за ду ма лі і пра вя лі 

Брэсц кі аб лас ны 

ка мі тэт БРСМ ра-

зам з аб лас ным 

ка мі тэ там пры-

род ных рэ сур саў і 

ахо вы на ва коль на га ася род дзя. Яе наз ва «Парк ся мей ных 

дрэў». У пры зна ча ны час са бра лі ся ма ла дыя сем'і ак тыў-

ных не раў на душ ных га ра джан і па са дзі лі дрэў цы ў пар ку 

1000-год дзя Брэс та. Ма ец ца на ўва зе, што баць кі ра зам з 

дзець мі бу дуць пры хо дзіць сю ды, да гля даць дрэў цы, по тым 

пе ра да ваць эс та фе ту з па ка лен ня ў па ка лен не.

На пер шую ак цыю-па сад ку са бра ла ся 11 сем' яў, ся род 

якіх бы лі лю дзі са мых роз ных пра фе сій і ро ду за ня ткаў, 

на прык лад на стаў нік, сту дэнт, ра бот нік мі лі цыі, ар тыст. 

Ма ла дых лю дзей пад тры ма лі ўдзе лам у ак цыі пер шы на-

мес нік стар шы ні гар вы кан ка ма Ва дзім Краў чук, стар шы ня 

аб лас но га ка мі тэ та пры род ных рэ сур саў Та ма ра Ял коў ская. 

На ступ ны этап ак цыі прой дзе ў са ка ві ку — кра са ві ку.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Могилевский  филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 10.04.2019
повторного открытого аукциона

Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 730/С-12526 – здание 

административно-хозяйственное площадью 82,8 кв. м, расположенное по 

адресу: Могилевская область, Кричевский р-н, г. Кричев, ул. К. Маркса, 13. 

Сведения о земельном участке: земельный участок с кадастровым номером 

724050100002000491, площадь – 0,0528 га.

Начальная цена продажи: 6 995,77 долларав США без учета НДС.

Сумма задатка: 699,58 долларав США.

Валюта платежа: белорусский рубль с применением курса Национального 

банка Республики Беларусь на дату внесения платежа. Установленная в 

ходе аукциона цена продажи Объекта будет увеличена на сумму налога на 

добавленную стоимость (НДС 20 %) согласно законодательству Республики 

Беларусь

Аукцион состоится 10 апреля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 77, к. 352. Прием заявлений (только личная подача) и 

внесение задатка:  по 09.04.2019 до 15.00 в рабочие дни с 8.30 до 12.30, с 

13.30 до 16.30. Аукцион может быть отменен в любое время, но не позднее, 

чем за три дня до даты аукциона

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

Продавец: Туристско-экскурсионное дочернее унитарное предприятие 

«Туристско-гостиничный комплекс «Могилевтурист», УНП 790758001, 

г. Могилев, пр-т Пушкинский, 6

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимо-

сти и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352, 

Mogilev@ino.by

Срок и условия оплаты: победитель аукциона возмещает затраты на 

организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 

проведения аукциона. Продавец и Победитель аукциона обязаны в течение 

10 календарных дней со дня подписания протокола аукциона подписать 

договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата за предмет аукциона 

производится на условиях заключенного договора купли-продажи. Вне-

сенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счетах оплаты за 

предмет аукциона

Информация о предыдущих аукционах была опубликована в номере газеты 

«Звязда» от 08.08.2018 и 15.12.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375 222 72-41-14, +375 29 624-26-25, на сайте ino.by

К публикации Коммунального топографо-геодезического унитарного предприятия «ГОМЕЛЬГЕОДЕЗЦЕНТР» 
о проведении аукциона по продаже земельных участков в частную собсвтенность в г. Гомеле № 3-С/2019, который состоится 

17 апреля 2019 г. (объявление опубликовано в газете «Звязда» 15.03.2019 г.) добавляется лот № 4 в следующей редакции

№ 
лота

Адрес земельного участка: 

г. Гомель 

Кадастровый номер 
участка

Площадь, 
га

Целевое назначение
Наличие 

ограничений

Начальная 
стоимость,

бел. руб.

Сумма
задатка, 

бел. руб.

Затраты 
на подготовку 
документации, 

бел. руб.

4
По ул. Витебской 1-й, 68 

(участок № 1)
340100000002005951 0,0955

Для строительства 
и обслуживания 
одноквартирного

 жилого дома

Ограничений 
в использовании 

не имеет
32 904,18 1 000,00 2 276,28

Лот № 4 выставляется на аукцион повторно, извещение опубликовано 18.07.2018 г. в газете «Звязда» 

Контактный телефон +375 232 41-97-86. Информация размещена на сайте: www.qomel.qov.by либо geodezcentr.by УНП 400230163

ХТО СА СТРЭЛЬ БАЙ, 
ХТО — З АР БА ЛЕ ТАМ

У кра і не па чы на юц ца чар го выя се зо ны па ля ван ня 

на дзі чы ну.

З трэ цяй су бо ты са ка ві ка (сё ле та — 16-е) да зво ле на зда-

бы ча са мцоў валь дшнэ па, якая бу дзе доў жыц ца да дру гой 

ня дзе лі мая (12-е). Па ля ваць мож на ў пе ры яд з 18 да 22 

га дзін ру жэй ным спо са бам з за са ды. Да зво ле на вы ка рыс-

тоў ваць глад ка стволь ную па ляў ні чую зброю і па тро ны са 

шро там. Да пус ка ец ца мець па ляў ні чых са бак — тэр' е раў, 

такс, ля га вых, спа ні э ляў, рэ тры ве раў, вод ных са бак.

З 20 са ка ві ка да 10 мая з 3 да 9 га дзін да зво ле на зда бы-

ваць са мцоў глуш ца і це це ру ка. Спо саб па ля ван ня — ру жэй-

ны на та ка ві шчах, з па ды хо ду і з за са ды. Мож на вы ка рыс-

тоў ваць на раз ную па ляў ні чую зброю з дуль най энер гі яй ку лі 

звыш 400 джоў ляў, глад ка стволь ную зброю з па тро на мі са 

шро там, па ляў ні чыя лу кі і ар ба ле ты пэў ных па ра мет раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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