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...Іх род ная вёс ка Смы чок, што ў Бу-

да-Ка ша лёў скім ра ё не, раз мяс ці ла ся на 

ма ляў ні чым бе ра зе Дняп ра. Боль шая 

част ка да рос ла га на сель ніц тва пра цуе 

ў аграр най га лі не. Як і га ла ва вя лі кай 

па ця пе раш ніх мер ках сям'і Вен скіх — 

Ігар Анд рэ е віч. Шмат га доў ён пра цуе 

ме ха ні за та рам у мяс цо вай фер мер скай 

гас па дар цы «Днепр-Аг ра». Жон ка яго, 

На тал ля Мі ка ла еў на, хат няя гас па ды-

ня. На яе пле чы ў пер шую чар гу ляг ло 

вы ха ван не сы ноў, якія вы рас лі са праўд-

ны мі аба рон ца мі сва ёй Ра дзі мы.

Ка ман дзір ад дзя лен ня ін ды ка-

тар ных пры лад сяр жант Ана толь 

ВЕН СКІ:

— З дзя цін ства люб лю ма шы ны, ма-

рыў стаць ва дзі це лем. Па мя таю, як у 

юнац тве шмат ча су пра во дзіў з баць кам 

у га ра жы, дзе мы ра зам пры во дзі лі ў 

па ра дак ся мей ны «Дэу-Ла нас». А яшчэ 

пад час га ра чай па ры да па ма гаў баць-

ку ў по лі, ра зам пра ца ва лі на ўбор цы 

зба жы ны. Ды і ма ту лі па гас па дар цы 

трэ ба бы ло да па маг чы. Яна ў сям'і не 

ма лень кая: і ага род шы ро кі, і жыў насць 

хат няя. Кло па таў, ад ным сло вам, у вёс-

цы ха па ла. Воль ны час, яко га ў вяс ко-

вых хлоп цаў не шмат, лю біў пра во дзіць 

на Дняп ры. Ры бал ка — ад но з са мых 

моц ных ма іх за хап лен няў.

Ка лі пры зваў ся ва Уз бро е ныя Сі лы, 

да ве даў ся, што мне да вя дзец ца слу-

жыць у ВПС і вой сках ППА. Гэ та кры ху 

на сця ро жы ла. Ра зу-

меў, што там вель мі 

скла да ная тэх ні ка, 

якую трэ ба бу дзе ў 

пра цэ се служ бы асво-

іць. А яшчэ трэ ба бы ло 

пры вык нуць да стро га-

га вай ско ва га па рад ку і 

дыс цып лі ны. Прай шло 

кры ху ча су, і па чат ко-

выя цяж кас ці ар мей-

ска га жыц ця сыш лі ў 

мі ну лае. Дас ка на ла за-

сво іў сваю ва ен на-ўлі-

ко вую спе цы яль насць, 

скла да ную тэх ні ку зе-

ніт на-ра кет на га комп-

лек су С-300. У гэ тым, 

да рэ чы, мне вель мі 

да па мог ка ман дзір на шай ра дыё тэх-

ніч най ба та рэі ка пі тан Яў ген Са ла хаў. 

Друж ны во ін скі ка лек тыў на ша га пад-

раз дзя лен ня да па ма гаў пе ра адоль ваць 

цяж кас ці.

Га на ру ся, што ле тась мне да вя ло-

ся пры маць удзел у су мес ным стра тэ-

гіч ным ву чэн ні «За хад-2017», ка лі на 

227-м ву чэб ным па лі го не мы вы кон ва лі 

ву чэб на-ба я выя за да чы су мес на з пад-

раз дзя лен ня мі 740-га зе ніт на-ра кет на га 

пал ка. Тут, у ар міі, я на быў каш тоў ны 

во пыт, упэў не насць у сва іх сі лах, уз ба-

га ціў ся но вы мі ве да мі, спаз наў ца ну са-

праўд най муж чын скай друж бы. Пра гэ-

та рас каз ваў бра там па тэ ле фо не і ка лі 

яны пры яз джа лі мя не на вед ваць. Не ду-

маў, што прой дзе менш за год, як у на-

ша пад раз дзя лен не прый дзе слу жыць 

мой ма лод шы брат Ста ні слаў. Вось якія 

сюр пры зы ін шы раз па дае лёс!

На мес нік ка ман дзі ра зе ніт на-ра-

кет на га ды ві зі ё на па ідэа ла гіч най 

ра бо це, стар шы лей тэ нант Сяр гей 

ЗА ПОЛЬ СКІ:

— У ліс та па дзе 2017 го да я да стаў-

ляў у в/ч 30151 ка ман ду пры зыў ні коў з 

Го мель ска га аб лас но га ва ен на га ка мі-

са ры я та. У іх лі ку апы нуў ся і ма лод шы 

брат ва ен на слу жа ча га на ша га ды ві-

зі ё на Ана то ля Вен ска га — Ста ні слаў. 

Па мя таю, як да мя не ў ва ен ка ма це 

па ды шла іх ма ці На тал ля Мі ка ла еў на і 

спы та ла, у якую во ін скую часць на кі роў-

ва ец ца ма лод шы сын. Атры маў шы ад-

каз, што ў в/ч 30151, яна са здзіў лен нем 

ус клік ну ла: «Там жа 

адзін мой сын ужо 

слу жыць!» На зва ла 

імя і проз ві шча.

Тут ужо на ста ла 

мая чар га здзіў ляц-

ца: «Дык ён жа ў 

ма ім ды ві зі ё не слу-

жыць», — ска заў я 

здзіў ле най жан чы-

не.

«Вы ве да е це, Ана толь служ бай вель-

мі за да во ле ны. Маг лі б вы зра біць так, 

каб сы ны бы лі ра зам?» — па пра сі ла 

На тал ля Мі ка ла еў на.

Ад ка заў ёй, што ка ман да ван не во-

ін скай час ці ў та кіх пы тан нях ідзе на су-

страч па жа дан ням баць коў. Тым больш 

што Ана толь як ва ен на слу жа чы за рэ-

ка мен да ваў ся бе з най леп ша га бо ку. 

Бра ты ах вот на бу дуць да па ма гаць адзін 

ад на му ў спра вах служ бо вых. Дык вось 

і апы ну лі ся ў ад ным зе ніт на-ра кет ным 

ды ві зі ё не Ана толь і Ста ні слаў Вен скія.

Ста р шы ва дзі цель гас па дар ча-

га ад дзя лен ня яф рэй тар Ста ні слаў 

ВЕН СКІ:

— Да служ бы ра зам з баць кам я пра-

ца ваў ва дзі це лем у фер мер скай гас-

па дар цы «Днепр-Аг ра», кі ра ваў цяж-

ка ва га вым МА Зам. У гос ці да Ана то ля, 

які ўжо пра хо дзіў служ бу ў в/ч 30151, 

я пры яз джаў у дзень пры няц ця ім ва-

ен най пры ся гі. Та ды, мож на ска заць, 

упер шы ню су тык нуў ся з ар мі яй. З вя-

лі кай ці ка вас цю азна ё міў ся з жыц цём 

і по бы там ва ен на слу жа чых. На ват не 

за дум ваў ся, што ў гэ тай жа во ін скай 

час ці, у ад ным пад раз дзя лен ні, я пас ля 

ста ну ў адзін строй з Ана то лем.

Так зда ры ла ся, што су стрэц ца з бра-

там мне да вя ло ся ад ра зу па пры быц ці 

ў во ін скую часць. Ана толь та ды вы-

кон ваў аба вяз кі на мес ні ка ка ман дзі ра 

ўзво да ў пунк це пры ёму ма ла до га па-

паў нен ня. Але па ту ран няў для мя не не 

бы ло. З бра там мы апы ну лі ся ў роз ных 

уз во дах. Тым не менш брац кую да па-

мо гу па ра дай і спра вай ён не раз мне 

аказ ваў. На прык лад, ву чыў, як фор му 

раз гладж ваць, — з усмеш кай да дае су-

раз моў нік.

Але больш за ўсё ўзра да ва лі ся та му 

фак ту, што бра ты слу жаць пля чо ў пля-

чо, баць кі Ста ні сла ва і Ана то ля. Тур ба-

вац ца пе ра ста лі за сы ноў. Ве да лі, што 

ся рэд ні брат у цяж кую хві лі ну заў сё ды 

пад тры мае ма лод ша га.

Асаб лі ва ўзра да ва ла Ста ні сла ва 

тое, што ў вой ску яму да ве ры лі кі ра-

ваць ве лі ка груз най ар мей скай ма шы-

най. Хлоп цу да стаў ляе за да валь нен не 

аб слу гоў ван не аў та тэх ні кі, да стаў ка ў 

ды ві зі ён пра дук таў, рэ ча вай ма ё мас-

ці. Служ бай Ста ні слаў за да во ле ны 

гэ так жа, як і Ана толь. Ва ен ная спра-

ва — заў сё ды ці ка вая. За пом ні ла ся 

ма лод ша му бра ту сё лет няя зі ма, ка лі 

пад час комп лекс най пра вер кі ба я вой 

га тоў нас ці Уз бро е ных Сіл яму да вя ло-

ся пры маць удзел у скла дзе дзя жур-

ных сіл узмац нен ня, вы кон ваць за да чы 

па ахо ве і аба ро не па зі цый ды ві зі ё на, 

днём і ноч чу ча каць на па ду раз вед-

валь на-ды вер сій най гру пы ўмоў на га 

пра ціў ні ка.

— У ар міі ў мя не з'я ві ла ся асаб лі-

ва шмат сяб роў, — пад крэс ліў Ста ні-

слаў пад ка нец раз мо вы. — Больш за 

ўсё мне па да ба ец ца, з які мі ўва гай і 

кло па там да нас, ва ен на слу жа чых тэр-

мі но вай служ бы, ста вяц ца афі цэ ры 

во ін скай час ці. Друж ны во ін скі ка лек-

тыў — са мае най леп шае, што ёсць у 

ар міі. За дум ва ю ся аб тым, каб за стац ца 

слу жыць па кант рак це. Зрэш ты, на пе-

ра дзе яшчэ па ло ва служ бы, і ча су на 

раз ва жан ні ха пае.

На мес нік ка ман дзі ра зе ніт на-ра кет-

на га ды ві зі ё на па ідэа ла гіч най ра бо це, 

стар шы лей тэ нант Сяр гей За поль скі:

— Ка лі ў на шу во ін скую часць чар-

го вы раз пры бы ло но вае па паў нен не, 

адзін з псі хо ла гаў па ве да міў мне, што 

ў лі ку на ва бран цаў ёсць яшчэ адзін 

прад стаў нік сям'і Вен скіх. У аб лас ным 

ва ен ным ка мі са ры я це ўлі чы лі той 

факт, што два бра ты ўжо слу жаць у 

гэ тай час ці. І ад пра ві лі сю ды для пра-

хо джан ня служ бы трэ ця га. А ка лі на-

віч кі пры ня лі Ва ен ную пры ся гу, іх ма ці, 

якая пры сут ні ча ла на гэ тым ура чыс тым 

ме ра пры ем стве, пас ля звяр ну ла ся да 

ка ман да ван ня, каб і трэ ця га сы на за лі-

чы лі ў той жа зе ніт на-ра кет ны ды ві зі ён, 

дзе ўжо слу жаць яго двое бра тоў. Ка-

ман дзір во ін скай час ці пал коў нік Мі ха-

іл Мат ро саў не мог ад мо віць у та кой 

прось бе сал дац кай ма ці.

Ра да вы 

Ар тур ВЕН СКІ:

— У ад роз нен не ад 

ма лод шых бра тоў, якія 

не ўяў ля юць свай го 

іс на ван ня без тэх ні кі, 

мя не ва бі ла пры ро да. 

Усё жыц цё ёй за ха цеў 

пры свя ціць. Пас ля 

11 кла саў па сту піў у 

Пры бар скі дзяр жаў ны 

пра фе сій ны аграр на-

тэх ніч ны лі цэй, дзе 

атры маў пра фе сію 

лес ні ка. Тры га ды пра-

пра ца ваў па спе цы-

яль нас ці ў Чар нян скім 

ляс ніц тве. Та му і ва ен-

ную фор му я апра нуў 

апош ні з бра тоў.

Спа чат ку ў ва ен ка ма це Ар ту ру ска-

за лі, што слу жыць яму прый дзец ца ў 

чы гу нач ных вой сках. Але тут ра бот ні кі 

ка мі са ры я та вы свет лі лі, што двое яго 

бра тоў ня суць служ бу ў ВПС і вой сках 

ППА. Ён ад ра зу ўзра да ваў ся, бо шмат 

чуў пра вы дат ны во ін скі ка лек тыў гэ тай 

во ін скай час ці. Так і апы нуў ся хло пец 

у лі ку аба рон цаў мір на га бе ла рус ка га 

не ба.

— Мне ўжо 23 га ды, але ней ка га 

дыс кам фор ту по бач з больш ма лод шы-

мі па ўзрос це хлоп ца мі я не ад чу ваю, — 

ад зна чыў Ар тур. — Спа да ба ла ся вы-

кон ваць стра я выя пры ёмы, вы ву чаць 

зброю і стра ляць з аў та ма та Ка лаш ні-

ка ва. У ар міі я атры маю спе цы яль насць 

ды зе ліс та-элект ры ка, якая ў бу ду чы ні, 

маг чы ма, мне спат рэ біц ца.

Утрох нам бу дзе слу жыць ве ся лей. 

Зу сім, як до ма, толь кі баць кі да лё ка. 

Але яны спа кой ныя за нас, бо мы ра зам. 

Вось ужо не ду маў, што ў во ін скай час-

ці, дзе я да гэ та га бы ваў толь кі ў якас ці 

гос ця, мне прый дзец ца пра хо дзіць тэр-

мі но вую ва ен ную служ бу!

На мес нік ка ман дзі ра зе ніт на-ра кет-

на га ды ві зі ё на па ідэа ла гіч най ра бо це, 

стар шы лей тэ нант Сяр гей За поль скі:

— Больш бы та кіх, як гэ тыя бра ты: 

пра ца ві тых, дыс цып лі на ва ных і не рас-

пе шча ных! Та ды б ні я кіх праб лем ні ў 

ва ен ка маў, ні ў ка ман дзі раў у ар міі не 

бы ло. На та кіх хлоп цах, мож на ска заць, 

па ра дак у ар міі тры ма ец ца...

Сяр гей РУ ЧА НАЎ, 

фота аўтара.

Дру гі ды ві зі ён — 
дру гі дом бра тоў Вен скіх

Так ужо зда ры ла ся, што ў ад ным зе ніт ным ра кет ным ды ві зі ё не 

в/ч 30151 вы па ла пра хо дзіць служ бу тром род ным бра там Вен скім. 

Ся рэд ні — Ана толь — гэ тай во сен ню ўжо збі ра ец ца ў за пас, 

ма лод ша му — Ста ні сла ву — за ста ло ся слу жыць па ло ву тэр мі ну, 

а ста рэй шы — Ар тур — толь кі ня даў на пры няў ва ен ную пры ся гу...

Свидетельство о государственной регистрации ООО «КапРом» 
(УНП 191805899) считать недействительным в связи с его утерей.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости 

и оценки» сообщает о проведении торгов в виде 
открытого аукциона по продаже имущества, 
принадлежащего ОАО «УльяновскоеАгро»

Лот № 1. Зерноуборочный комбайн John Deere 2264, год выпуска – 2001, 
инв. № 46л, заводской номер Z02264H072292. Местонахождение погруз-
чика: Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Голочево

Ограничения: комбайн не зарегистрирован в Гостехнадзоре.

Начальная цена продажи: 23 063,68 бел. руб. с учетом НДС.

Сумма задатка: 2 306,37 бел. руб.

Продавец
ОАО «УльяновскоеАгро», УНП 700024895, Моги-
левская обл., Чаусский р-н, аг. Антоновка, пер. 
Центральный, 2

Расчетный счет 
для перечисления 

задатка

Получатель платежа РУП «Институт недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-
Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Дата, время 
и место проведения 

аукциона

Аукцион проводится 25 сентября 2018 года в 
12.00 по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, 
к. 352, офис Могилевского филиала РУП «Институт 
недвижимости и оценки». 

Последний день подачи заявок и внесения задатка: 
24 сентября 2018  года до 15.00

Срок и условия 
оплаты приобре-

тенного с аукциона 
имущества

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 
календарных дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона подписать договор купли-
продажи. Оплата производится на условиях заклю-
ченного договора купли-продажи

Для участия в аукционе приглашаются граждане, юр. лица и индивиду-

альные предприниматели Республики Беларусь, иностранные инвесторы, 

подавшие заявление на участие в аукционе (по форме, установленной 

Организатором аукциона); предоставившие заверенную банком копию 

платежного поручения о внесении задатка, заявление об ознакомлении с 

документами, продаваемым Объектом (по форме, установленной Органи-

затором аукциона) и заключившие с Организатором аукциона соглашение о 

правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона 

(по форме, установленной Организатором аукциона), а также прилагаются 

следующие документы: юридические лица Республики Беларусь – копию 

свидетельства о гос. регистрации, копии учредительных документов, копию 

документа, подтверждающего постановку на учет в налоговом органе;  

индивидуальные предприниматели Республики Беларусь – копию свиде-

тельства о гос. регистрации и документа, подтверждающего постановку 

на учет в налоговом органе; физ. лица – паспорт, представители физ. лиц 

и индивидуальных предпринимателей – паспорт и доверенность, удосто-

веренную нотариально; иностранные юридические лица – легализованные 

в установленном порядке копии учредительных документов и выписку из 

торгового реестра страны учреждения (выписка должна быть произведена 

не ранее шести месяцев до подачи заявления на участие в торгах) либо 

иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии 

с законодательством страны учреждения с нотариально засвидетельство-

ванным переводом на белорусский или русский язык; иностранные инди-

видуальные предприниматели – легализованный в установленном порядке 

документ, подтверждающий статус, с нотариально засвидетельствованным 

переводом на белорусский или русский язык; представители иностранного 

юридического лица, иностранного физического лица или индивидуального 

предпринимателя – доверенность, легализованную в установленном зако-

нодательством порядке, с нотариально засвидетельствованным переводом 

на белорусский или русский язык.

Победитель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. 

Единственный участник имеет право приобрести объект по начальной цене, 

увеличенной на 5 %. 

Участник, выигравший торги, уплачивает вознаграждение за организа-

цию и проведение аукциона в соответствии со счетом-фактурой, которые 

подлежат уплате в течение 3 рабочих дней после проведения аукциона.

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 

+375222 72-41-14, +37544-767-65-36, +37544-738-18-99

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 

аукциона

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 

пом. 1703, оф. 4б

Продавец СООО «Белавтотранзит», г. Минск, пр. Победителей, 31-1

Предмет аукциона

Месторасположение предмета аукциона: 

г. Брест, ул. Писателя Смирнова, 68

Наименование Назначение Общ. пл. Инв. номер

Контора
Здание административно-

хозяйственное
273,0 кв. м 100/С-60213

Здание склада

Здание специализир. складов, 

торговых баз, баз материально-

технич. снабжения, хранилищ

1325,1 

кв. м
100/С-47349

Котельная
Здание специализированное 

иного назначения
35,8 кв. м 100/С-47347

Гаражи
Здание специализир. автомоб. 

транспорта
568,7 кв. м 100/С-60212

Составные части и принадлежности: три забора, ворота

Имущество, входящее в состав лота: асфальтированная площадка, две 

металлические емкости по 6 куб. м, стоянка для автомобилей, дорожка 

тротуарная с бордюрным камнем

Сведения о земельном участке: пл. 0,6789 га, предоставлен продавцу 

на праве аренды сроком по 12.07.2050 для размещения объектов иного 

назначения 

Начальная цена с НДС 20 % – 317 146,07 бел. руб. 

(снижена на 60 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 

счет BY92BELB30120048350080226000 в ОАО «Банк БелВЭБ», г. Минск, 

ул. Мясникова, 32; БИК BELBBY2X; ОКПО 378531865000, получатель платежа – 

ООО «ИПМ-Консалт оценка», УНП 191224638

Срок подписания 

договора купли-продажи

15 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 подписания 

договора купли-продажи

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, определения 

лица, выигравшего аукцион, а также возмещения затрат за организацию 

аукциона оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте ор-

ганизатора торгов www.cpo.by 

Предыдущие извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 

«Звязда» от 27.07.2018

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

27.09.2018 в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт 

оценка»

Дата и время 

окончания приема 

документов

25.09.2018 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 

д. 5/2, пом. 1703, оф. 4б, ООО «ИПМ-Консалт 

оценка»

Контакты: +375 17 280-24-41; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@ipmconsult.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


