
526 студзеня 2018 г. КА РА НІ

Утерянный представительством Белгосстраха по Октябрьскому району 
г. Минска бланк страхового полиса по добровольному страхованию 
от несчастных случаев и заболеваний формы 2РН серии БНК № 1166551 
считать недействительным.

Извещение о проведении повторного аукциона

Организатор 
аукциона

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

Продавец
Минское районное потребительское общество, 
г. Минск, ул. Бровки, 24

Предмет аукциона

Местоположение – Минская обл., Минский р-н

Наименование
Общая 

площадь
Инвентарный 

номер
Адрес (населенный пункт)

Лот № 1

Здание магазина 
№ 36

150 кв. м 600/C-155271
Шершунский с/с, 

д. Рогово, ул. Гастелло, 4А

Составные части и принадлежности: пристройка, хоз. блок 

Сведения о земельном участке: пл. 0,0771 га предоставлен продавцу на 
праве аренды для обслуживания здания магазина № 36 (срок действия по 
29.09.2043) с установленными ограничениями (зона отдыха «Вязынка»)

Начальная цена лота №1 с НДС 20 % – 19 900,00 бел. руб. (снижена на 60 %)

Лот № 2

Магазин № 37 37,5 кв. м 600/C-139783
Роговский с/с, 

д. Чировичи, 17А

Составные части и принадлежности: пристройка 

Сведения о земельном участке: пл. 0,0158 га предоставлен продавцу на 
праве аренды для обслуживания здания магазина № 36 (срок действия по 
18.09.2042) с установленными ограничениями (зона отдыха «Вязынка»)

Начальная цена лота №2 с НДС 20 % – 1 500,00 бел. руб. (снижена на 60 %)

Лот № 3

Заготовительный 
павильон

257,2 кв. м 600/C-153282
г. Заславль, 

ул. Набережная, д. 2Г

Составные части и принадлежности: пристройка 

Сведения о земельном участке: пл. 0,0158 га предоставлен продавцу на 
праве аренды для обслуживания здания магазина № 36 (срок действия по 
18.09.2042) с установленными ограничениями (зона отдыха «Вязынка»)

Начальная цена лота №3 с НДС 20 % – 59 000,00 бел. руб. (снижена на 35 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона в белорусских рублях 
перечисляется на р/с  BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области, БИК BLBBBY2X, УНП 
191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора купли-продажи: 
10 (десять) рабочих дней после проведения аукциона

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

Предыдущее извещение о проведении аукциона опубликовано в газете 
«Звязда» от 14.12.2017 г.

Аукцион состоится 14.02.2018 г. в 11.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 
д. 5/2, пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы прини-
маются по 12.02.2018 до 17.00 по указанному адресу. Тел.: +375 17 280-36-37; 
8 029 317-95-42. www.cpo.by. Еmail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

В суд Фрунзенского района г. Минска поступило заявление о признании 
умершим Босько Иосифа Станиславовича, 19 апреля 1962 года рождения, 
уроженца д. Трудовая Щучинского района Гродненской области, последнее 
известное место жительства: г. Минск, ул. Бельского, д. 8, кв. 57.

Просьба ко всем гражданам, располагающим какими-либо сведениями 
о Босько Иосифе Станиславовиче, сообщить их суду Фрунзенского района 
г. Минска в течение двух месяцев со дня опубликования объявления.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Трэ ба ска заць, што хле ба соль ны гас-
па дар ра ды гас цям і шчы ра іх пры мае. 
Для та кіх вы пад каў на ста ле з'яў ля ец ца 
на ту раль нае чыр во нае ві но, ма ры на-
ва ныя бе лыя гры бы, са ла ты са сва ёй 
га род ні ны, вя ліз ная па тэль ня з су да ком 
і, вя до ма, хлеб улас най вы печ кі.

Ад куль гэ та пай шло
Ма лян коў ка жа, што ўсё па ча ло ся 

з на ра джэн ня сы на. Чым яго кар міць? 
Пра дук ты з кра маў не за да валь ня лі з-за 
вя лі ка га пе ра лі ку рэ чы ваў, што пі шуць 
на ўпа коў ках. Та ды і вы ра шыў па сту-
по ва пе ра хо дзіць на сваё хар ча ван не. 
Па чаў з га лоў на га пра дук ту — з хле ба. 
Асво іў пя кар скую спра ву яшчэ ва ўмо-
вах га рад ской ква тэ ры. Му ку на бы ваў 
не ў кра ме, а з ар га ніч ных па лёў Крас-
на да ра. У гэ ты ж час па чаў шу каць най-
больш спры яль ную ма дэль жыц цё ва га 
ўкла ду.

Не звы чай ная гас па дар ка
Аляк сандр Ма лян коў вя дзе на свае 

«вы твор чыя» аб' ек ты. Іх не каль кі. Най-
перш на вед ва ем пя кар ню, дзе ня даў на 
вы пек лі ка ля паў сот ні бу ха нак чор на-
га хле ба. На вош та столь кі, пы та ю ся. 
Аказ ва ец ца, раз дае сяб рам і зна ё мым. 
Печ ка яшчэ па лае жа рам, а на ста ле 
ў льня ной по крыў цы ра да мі ля жыць 
дух мя ны хлеб. Ас но ва ўсіх фі ла со фій. 

Га рант тры ва лай гас па дар кі. По бач, у 

ха лад ней шым па коі, уста ля ва ны аку-

рат ны драў ля ны млын. Ця пер Аляк-

санд ру не трэ ба куп ляць му ку, да стат-

ко ва на быць зер не. Па стаў кі тыя ж — з 

па лёў Рас тоў скай воб лас ці. Тут жа га-

ту ец ца за квас ка для сы чуж ных сы роў 

з ка зі на га ма ла ка, а са ма аба лон ка, ці 

сы чуг, су шыц ца ка ля пе чы. Сы ры ро-

бяць толь кі для ся бе, і з ма га зін ны мі, 

па сло вах Аляк санд ра, яны не ма юць 

ні чо га агуль на га.

Але ідзём да лей. Праз сот ню мет-

раў — яшчэ ўчас так, дзе раз ме шча-

ны хлеў для коз. Іх тут ка ля трыц ца ці. 

Амаль усе ча ка юць пры плод, дзя ку ю чы 

ў тым лі ку важ на му на вы гляд каз лу Ло-

та су. Гас па дар пла нуе да вес ці ста так да 

90 га лоў. Ко зы ко за мі, але бу дуць яшчэ 

ў гас па дар цы ка ро ва і ко ні.

На ўчаст ку ўзво дзіц ца не звы чай-

ны бу ды нак. Сце ны са шлі фа ва на га 

ка ме ня, а па вуг лах тоў стыя ства лы 

ду боў пры му ра ва ны. Та кая кан струк-

цыя — для та го, каб утрым лі ваць дру гі 

па верх. У гэ тым до ме гас па дар мяр куе 

раз мяс ціць ра бот ні каў. Іх па куль не ха-

пае, ма ла хто хо ча пра ца ваць на ся лян-

скай ні ве. Але па куль Аляк сандр і сам 

здоль ны з мно гім упра віц ца, бо ба чыць 

сэнс у пра цы. Ня даў на яго гас па дар ка 

па шы ры ла ся аж но на 50 га. На по лі, 

якое вы дзе ле на мяс цо вы мі ўла да мі, Ма-

лян коў вы ра шыў па са дзіць буль бу.

— Бу ду зям лю апра цоў ваць, — ка жа 

ён, — ужо і на сен не на быў у Пру жа-

нах, вя до ма ж на ар га ні цы, на вош та 

лю дзей труціць? На ват ад жу коў не 

бу дзем апра цоў ваць, а збі раць іх спе-

цы яль ным пры ста са ван нем. Яго яшчэ 

15 га доў та му ў аграр ным уні вер сі тэ це 

са бра лі, гэ та до след ны ўзор, але так і 

не за дзей ні ча ны.

Што да ты чыц ца збы ту, буль бу, хут-

чэй за ўсё, па вя зуць на про даж у Ра сію. 

Па куль на за ро бак не вель мі раз ліч ва-

юць, хоць пра дукт і ар га ніч ны. Але ўсё 

бу дзе за ле жаць ад по пы ту. Зда ец ца, 

што пры бы так ад рэа лі за цыі Ма лян ко ва 

ма ла хва люе.

«Да маст рой»
Дом уяў ляе са бой ад кры тую пра-

сто ру, дзе і кух ня, і гас цёў ня, і плі та, 

і печ ка, і яшчэ шмат мес ца за ста ец ца. 
Асаб лі вая ўтуль насць ідзе ад агню і ад 

сцен. Яны вы кла дзе ны 
з тоў стых бяр вен няў, 
быц цам без уся ля ка га 
пра моч ван ня. Мо жа, і 
так. У ку хон ным «ад се-
ку» гас па да рыць жон-
ка Да р'я. Яе га лоў ны 
го нар — таў шчэз ная 
ду бо вая сталь ні ца.

— Яна вель мі зруч-
ная, — ка жа Да р'я. — 
мож на і га ра чае па ста-
віць. Ка лі, бы вае, му жа 
по бач ня ма, мож на на-
ват птуш ку па сек чы.

Зда ец ца, ад бы лой га ра джан кі не 
за ста ло ся і сле ду. Нас су стра кае са-
мая са праўд ная ся лян ка, пры чым з 
мі ну ла га. Доў гая су кен ка з по ясам, на 
га ла ве — хуст ка. Гэ тую «мо ду» ўвёў 
муж, ка жа Да р'я. Асаб лі ва на стой ваў 

на хуст цы, бо гэ та га лоў ная пры ме та 

за муж няй жан чы ны. Жон ка ў рэш це 

рэшт зга дзі ла ся.

Да р'я раз маў ляе і на кры вае на стол. 

Вя до ма, ежу па да юць у глі ня ных та лер-

ках, якія зроб ле ны ў на шых ган ча роў, па 

за ка зе. Ка рыс та юц ца ў сям'і і драў ля ны мі 

лыж ка мі, але яны час та ла ма юц ца, ка жа 

Да р'я. Му сім за мя няць ме та ліч ны мі. Су пы 

ва раць у ка цял ках над аг нём. Гле дзя чы на 

ку хон ныя пры ла ды, ня цяж ка ўя віць танк-

ля вую ма ла дую жан чы ну з чы гун ком у 

ру ках аль бо з віл ка мі. Так яно і ёсць на-

са мрэч. Свае аба вяз кі ёсць у вась мі га до-

ва га сы на Са шы — Аляк санд ра Трэ ця га, 

як прад ста віў яго баць ка. На прык лад, у 

печ ы рас па ліць, за ку ра мі па гля дзець, ва-

ро ты за чы няць і на ват фі ран кі за цяг ваць. 

Вя до ма, ёсць у яго і свае гуль ні. Ця пер 
хлоп чык уз во дзіць ста ра жыт ны за мак з 
глі ны. Кан струк цыя ма цу ец ца спе цы яль-
ным рас тво рам, та му бу дзе тры ва лая.

У до ме ня ма тэ ле ві за ра і ўся ля кіх 
га джэ таў. Гэ та спры яе та му, што сям'я 
час цей бы вае ра зам ці зай ма ец ца па-
трэб ны мі для гас па дар кі спра ва мі.

— Нель га ска заць, што ў нас усё 
глад ка, — ка жа Аляк сандр Ма лян коў, — 
бы ва юць пэў ныя спрэч кі. Але ка лі ёсць 
маг чы масць не пад крэс лі ваць аса біс-
тыя ам бі цыі, на вош та гэ та ра біць?

Для Да р'і пе ра езд у вёс ку не стаў 
ка та стро фай. Яна лі чыць, што ў кож-
ным з нас за кла дзе на неш та ся лян скае, 
па мяць прод каў. Гэ та яна ад чу ла, ка лі 
ўпер шы ню пе ра сту пі ла па рог до ма.

— Як увай шла, зра зу ме ла, што я 
ў сва ім до ме, я тут гас па ды ня, хоць 
вёс ка ра ней і па ло ха ла, бо пра ца тут 
цяж кая, — тлу ма чыць яна. — Але мы 
ня рэд ка вы яз джа ем, ванд ру ем па роз-
ных кра і нах. Але вось дзі ва: у гас ці ні-
цах, на ват са мых леп шых, нам цяж ка 
спаць, быц цам па вет ра не тое. Толь кі 
ка лі вяр та ем ся да моў, ад чу ва ем ся бе 
кам форт на.

Дзі вак ці гас па дар?
Ма лян коў за рэ гіст ра ваў ся лян скую 

гас па дар ку і ўзяў курс на ар га ніч нае 
зем ля роб ства. Ад ным з важ ных зда быт-
каў у гэ тай спра ве лі чыць вы дзя лен не 
яму зя мель на га ўчаст ка.

— Я за явіў аб сва ім жа дан ні, і мне 

да лі зям лю, — ка жа Аляк сандр, — і 

ня важ на, якая там гле ба. Га лоў нае — 

ёсць, з ча го па чаць.

Ад сту паць ад сва ёй мэ ты Ма лян коў 

не збі ра ец ца, бо сам доў га да яе ішоў. 

Каб га доў дзе сяць та му яму хто ска заў, 

што з Маск вы ён вер нец ца ў Грод на, а 

за тым яшчэ ў ма лень кую вё сач ку, не 

па ве рыў бы. І зра зу ме ла: у ча ла ве ка за 

пля чы ма дзве вы шэй шыя эка на міч ныя 

аду ка цыі, бу даў ні чы біз нес. Але по шу кі 

ду хоў нас ці і пра віль на га ўкла ду жыц ця 

пры вя лі ў вёс ку. Аляк сандр стаў глы бо-
ка ве ру ю чым і аба вяз ко ва пе ра хрыс ціц-
ца пе рад вя лі кім драў ля ным кры жам, які 
па ста віў на сва ім пад вор ку.

— Зда ец ца, бяз вы хад ная сі ту а цыя, і 
рап там на роў ным мес цы гро шы з'яў ля-
юц ца, — тлу ма чыць Аляк сандр. — Ну, 
на прык лад, ва ля лі ся ў мя не жа лез кі не-
па трэб ныя, рап там зна хо дзіц ца па куп нік, 
і Гас подзь па сы лае гро шы праз яго.

Ідэ я мі не звы чай ных пры ез джых па-
ча лі ці ка віц ца «пра су ну тыя» вяс коў цы. 
Не ка лі іх баць кі і дзя ды вя лі на ту раль-
ныя гас па дар кі і не ду ма лі, што яны не-

чым ад мет ныя. Ця пер драў ля ны зруб у 

вёс цы — рэд касць. Бу ду юць у асноў ным 

з цэг лы ці сі лі кат ных бло каў.

— Ма ла дым вар та да ваць зям лю і 

маг чы масць бу да вац ца. Да зва ляць тан-

на для гэ та га на бы ваць лес. І ўсе бу дуць 

за да во ле ныя. Са ма па са бе вёс ка не зме-

ніц ца, — упэў не ны Ма лян коў. — Лю дзі ад-

вы ка юць пра ца ваць на зям лі. На прык лад, 

я доў гі час не ма гу знай сці па моч ні ка па 

гас па дар цы, які б ха цеў і ўмеў да гля даць 

свойскіх жы вёл, вес ці ага род. І наш вы-

бар — гэ та не штось ці дзі вос нае. Мы — 

звы чай ная ся лян ская сям'я. Ра ней лю дзі 
ме на ві та так і жы лі, і бы лі шчас лі выя...

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

(Больш здымкаў глядзіце 
на сайце zviazda.by)

У све це жы вёлУ све це жы вёл  

Зубр ка ро ве — ся бар
Кры ху больш за год та му мы пі са лі, яко га кло па ту 
на ра біў зубр, які пры біў ся з Бе ла веж скай пу шчы да 
стат ка ка роў сель гас прад пры ем ства «Лю бань» Коб-
рын ска га ра ё на. Ляс ны звер спа чат ку блу каў па на ва-
кол лі, сха дзіў ва Укра і ну, але сва і мі зуб ры ны мі маз га-
мі, на рэш це, да пяў, што ні дзе ня ма лепш, як на доб рых 
кар мах ды чыс тай ва дзе, які мі за бяс печ ва юць кал гас-
ны ста так. Ды і ра гу лі яго ўва гай не аб дзя ля лі.

За ме сяц та ко га пра жы ван ня пу шчан скі госць зра біў ся 
глад кі, поўсць за блі шчэ ла, больш за тое, стаў па во дзіць ся бе 
як ва жак і гас па дар стат ка. На прык лад, ты дзень не пад пус каў 
лю дзей да но ва на ро джа на га ця ля ці. Праз паў та ра ме ся ца ўсё 
ж зуб ра за бра лі ў пу шчу, ця пер ён жы ве ў валь е ры, яго па каз-
ва юць эк скур сан там і рас каз ва юць гіс то рыю ванд ро вак.

А ця пер вось па яві ла ся ін фар ма цыя про ці лег ла га кштал ту. 
Ка ро ва пры бі ла ся да зуб роў, праў да, з поль ска га бо ку пу шчы. 
Не ба ра ку ха це лі ад пра віць на бой ню. Але яна рап там знік ла. 
На шы спе цы я ліс ты ка мен ту юць на сва іх сай тах, што гэ та ана-
ма лія: ка ро ва не мо жа стаць чле нам зуб ры на га стат ку. Але ж 

ёсць та кое мер ка ван не, што ка ро вы ад чу ва юць, ка лі іх вя дуць 

на за бой. І зуб ры маг лі даў но пра гнаць, на ват за біць чу жын ку, 

але ж яна жы ве по бач з ляс ны мі во ла та мі ўжо тры ме ся цы. 

Зна чыць, і жы вё лы здат ныя на цяр пі масць, спа га ду. 

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ 



ЗА ПА ВЕ ТЫ СЕ ЛЯ НІ НА ЗА ПА ВЕ ТЫ СЕ ЛЯ НІ НА 
МА ЛЯН КО ВАМА ЛЯН КО ВА


