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Доб рая на ві наДоб рая на ві на

Па дат ка аб кла дан не 
ад ква тэ раз да чы 

пла ну юць 
спрас ціць
На ле та тых, 

хто здае ў арэн ду жыл лё 
і ма шы на-мес цы, 
мо гуць вы зва ліць 
ад да пла ты па да тку

Гэ тую ін фар ма цыю рас паў сю дзі ла 

прэс-служ ба Мі ніс тэр ства па 

па дат ках і збо рах. Но вы па ды ход 

да арэн да даў цаў пра ду гле джа ны 

пра ек там змя нен няў у Пад атко вы 

ко дэкс, які вы не се ны на гра мад скае 

аб мер ка ван не.

На га да ем, за раз гэ тая ка тэ го рыя па дат ка-
пла цель шчы каў вы плач вае па да ход ны па да-
так у фік са ва ных су мах. Пры пе ра вы шэн ні 
мак сі маль най план кі да хо даў ад зда чы ў арэн-
ду жыл ля трэ ба да плач ваць па да так па стаў-
цы 13 %.

У гэ тым го дзе мя жа та ко га да хо ду ад зда-
чы гра ма дзя нам жы лых і не жы лых па мяш кан-
няў, ма шы на-мес ца скла дае 6116 руб лёў. Пры 
пе ра вы шэн ні гэ тай «сто лі» па дат ка аб кла дан-
не та ко га да хо ду ажыц цяў ля ец ца па стаў цы 
па да тку ў 13 % на пад ста ве пад атко вай дэк-
ла ра цыі. Гэ ты да ку мент трэ ба па даць у па-
датко вую за гэ ты год не паз ней за 1 са ка ві ка 
на ступ на га го да, пас ля ча го да пла ціць па да-
ход ны па да так. У пра ек це Пад атко ва га ко дэк-
са гэ тая нор ма вы клю ча на.

У той жа час за ко на пра ект пра ду гледж вае 
сі ту а цыю, ка лі пэў ную да пла ту ў вы пад ку та-
ко га пе ра вы шэн ня не аб ход на бу дзе зра біць. 
Ка лі ў дэк ла ра цыі аб да хо дах і ма ё мас ці або 
тлу ма чэн нях, прад стаў ле ных па па тра ба ван ні 
пад атко ва га ор га на, гра ма дзя нін у якас ці кры-
ніц, за кошт якіх бы ла на бы та ма ё масць, па-
ка жа да хо ды ад зда чы фі зіч ным асо бам у 
арэн ду жы лых і (або) не жы лых па мяш кан няў, 
а іх су ма бу дзе боль шая за дзе ся ці крат ны 
па мер вы пла ча на га за пэў ны пе ры яд па да ход-
на га па да тку ў фік са ва ных су мах, ён па ві нен 
бу дзе да пла ціць па да ход ны па да так у па ме ры 
10 % ад су мы пе ра вы шэн ня.

Ра зам з тым спе цы я ліс ты пад атко вай сфе-
ры пад крэс лі ва юць, што па куль га вор ка ідзе 
аб пра ек це за ко на. У вы пад ку пры няц ця гэ тай 
нор мы яна бу дзе пры мя няц ца ў ад но сі нах да 
да хо даў, якія атрым лі ва юц ца па чы на ю чы з 
2019 го да. У да чы нен ні да да хо даў, атры ма-
ных у 2018 го дзе, за ха ва ец ца дзей ны па ра дак 
да пла ты па да тку.

Сяр гей КУР КАЧ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Па пя рэд нюю ра бо ту пра вод зяць і 
з кам па ні яй, якая бя рэ да ся бе та ко га 
кан ды да та. Вы да юць рэ ка мен да цыі 
па адап та цыі ра бо ча га мес ца, рас-
каз ва юць ка лек ты ву пра аў тызм.

Экс перт за ўва жае: важ на, каб 
ча ла ве ку з асаб лі вас ця мі раз віц-
ця не прос та да ва лі за дан ні, каб ён 
быў хоць чымсь ці за ня ты, а да ру ча-
лі ра бо ту (ня хай і са мую прос тую), 
якая са праў ды не аб ход на. У якас ці 
ста ноў ча га пры кла ду Ла да Яфі ма ва 
пры во дзіць гіс то рыю хлоп ца, яко га 
ўзя лі ў тур фір му, — там ён фар мі-
руе ба зу да ных, сар туе да ку мен ты і 
ка рэс пан дэн цыю.

Па доб ны во пыт су пра ва джаль на-
га пра ца ўлад ка ван ня ёсць і ў Бе ла-
рус кай аса цы я цыі да па мо гі дзе цям-
ін ва лі дам і ма ла дым ін ва лі дам. За 
шэсць га доў там па да бра лі ва кан сіі 
67 гра ма дзя нам, 41 з якіх за ста ец ца 
на ра бо це і сён ня. Хтось ці стаў ку хон-
ным ра бо чым, хтось ці скла дае руч ні кі 
ў спа-са ло не.

— 80 пра цэн таў тых, хто ця пер 
пра цуе, ма юць ра зу мо выя аб ме жа-
ван ні, — ка жа асіс тэнт па су пра ва-
джаль ным пра ца ўлад ка ван ні Эду-
ард ШЫ ПІ ЦЫН. І да дае, што пе рад 
тым, як шу каць ва кан сіі для лю дзей 
з ін ва лід нас цю, кан ды да таў ды яг нас-
та ва лі.  Гля дзе лі на та кія кры тэ рыі, як 
ад каз насць, ус ед лі васць, пунк ту аль-
насць. Та ды пра сцей з най маль ні ка мі 
раз маў ляць, ве да ю чы сі ту а цыю.

Кож ны ме сяц на прад пры ем стве 
«Ар тІ дэя» пра хо дзяць трэ нін гі па на-
пі сан ні рэ зю мэ, дрэс-ко дзе, пра ві лах 
па во дзін на су моўі. На ра бо чым мес-
цы кан ды да ту звы чай на ха пае па ру 
тыд няў су пра ва джэн ня, каб усё за-
пом ніць. Пя ці ча ла ве кам ця пер гэ ту 
па слу гу аказ ва юць у рам ках дзяр-
жаў на га са цы яль на га за ка зу.

Ра бо та до ма? На дум ку Эду ар-
да Шы пі цы на, гэ та не са мы леп шы 
ва ры янт, бо ён не спры яе са цы я лі-
за цыі.

Асця ро гі най маль ні каў зра зу ме-
лыя, але не заў сё ды апраў да ныя. Да-

на МІ ГА ЛЁ ВА, стар шы ня лі тоў ска га 

та ва рыст ва апе кі лю дзей з па ру-

шэн нем ін тэ ле кту «Віль ціс», рас-
каз вае пра рэ ста ран «Пер шы блін», 
дзе боль шасць ра бот ні каў — лю дзі 
з ін ва лід нас цю. Гэ та вель мі па пу ляр-
нае мес ца: трэ ба за га дзя за каз ваць 
сто лік, каб па абе даць там.

Праў да, асоб ных пра ек таў, каб 
сур' ёз на паў плы ваць на сі ту а цыю з 
пра ца ўлад ка ван нем лю дзей з асаб-
лі вас ця мі раз віц ця, ма ла, лі чыць Да-
на Мі га лё ва. «Не аб ход ны сіс тэм ныя 

зме ны. Для гэ та га трэ ба раз маў ляць 
з мяс цо вай ула дай, пры цяг ваць пуб-
ліч ных лю дзей для рэ клам най кам-
па ніі».

АСІС ТЭНТ 
ПА БЫ ТА ВЫХ 
ПЫ ТАН НЯХ

Ці ёсць аль тэр на ты ва ін тэр на ту? 
Ва ры янт, які рас паў сю джа ны на За-
ха дзе і па кры се раз ві ва ец ца ў нас і ў 
Ра сіі, — су пра ва джаль нае пра жы ван-
не. Сут насць у тым, што лю дзі з ін ва-
лід нас цю жы вуць ра зам па не каль кі 
ча ла век і да іх рэ гу ляр на пры хо дзіць 
асіс тэнт, які да па ма гае спраў ляц ца з 
бы та вы мі пы тан ня мі.

— Мы па чы на лі з трэ ні ро вач най 
ква тэ ры, — дзе ліц ца во пы там ку ра-

тар та кой пра гра мы ў цэнт ры «Ан-

тон тут по бач» Ва ле рыя НА ВУ МА-

ВА. — Па да печ ныя пры хо дзяць ту ды 
пас ля ву чо бы ці ра бо ты, са мі га ту юць 
вя чэ ру, мы юць по суд. На ву чаль ны 
курс раз лі ча ны на ча ты ры з па ло вай 
ме ся цы. По тым лю дзі з ін ва лід нас цю 
пе ра но сяць атры ма ныя на вы кі ў паў-
ся дзён нае жыц цё.

Ле тась у Пі це ры ад кры ла ся ква-
тэ ра па ста ян на га пра жы ван ня. Яе 
аплач ва юць баць кі дзя цей з аў тыз-
мам — гра мад ская ар га ні за цыя па-
кры вае толь кі за ро бак асіс тэн та.

Але ўзні кае пы тан не: што бу дзе, 
ка лі тых мам і та таў не ста не? У Літ-

ве пра па ну юць за клю чаць неш та на-
кшталт да га во ра са цы яль най рэн ты. 
Па ім пас ля смер ці баць коў ква тэ ра 
пе рад аец ца гра мад скай ар га ні за цыі 
з умо вай, што тая за бяс пе чыць су-
пра ва джэн не іх да рос ла му дзі ця ці.

ЧЫЕ КАР ЦІ НЫ КУ ПЯЦЬ?
— Пе рад ва мі пяць кар цін. З іх 

толь кі ад на на ма ля ва на пра фе сій-
ным мас та ком, ас тат нія — людзь мі з 
асаб лі вас ця мі. Мо жа це ад ка заць, дзе 
якая? — па каз вае фо та Іва СЕЛЬ-

НЕР, да цэнт-кан суль тант Вы шэй-

шай са цы яль най шко лы «Ка ры тас» 

(Аў стрыя). — Але я не ба чыў су мес-
ных вы ста вак, дзе б пры ма лі ўдзел і 
зна ка мі тыя твор цы, і лю дзі з ін ва лід-
нас цю. Не су стра каў га ле рэі, дзе іх 
ра бо ты бы лі б ра зам — звы чай на яны 
ві сяць па асоб ку. «Ве да еш, — ска заў 
мне адзін пра фе сій ны мас так, — гэ-
та для нас не бяс печ на. Маг чы ма, на-
вед валь ні кам больш спа да ба юц ца іх 
кар ці ны, і ку пяць іх, а не мае».

Іва Сель нер упэў не ны, што мас-
тац тва не ве дае аб ме жа ван няў. Так, 
11 га доў та му ў Аў стрыі бы ла ар га ні-
за ва на тан ца валь ная гру па для лю-
дзей з асаб лі вас ця мі раз віц ця і без. 
Мер ка ва ла ся, што гэ та бу дзе ра за вае 
вы ступ лен не, але ўдзель ні кі за ха це-
лі пра цяг нуць су пра цоў ніц тва. Ця пер 
гэ ты ка лек тыў час та за пра ша юць на 
роз ныя ме ра пры ем ствы.

— Не да хоп дас ка на лас ці не па ві-
нен быць праб ле май для ўспры ман-
ня, — лі чыць экс перт.

Пры пі цер скім цэнт ры «Ан тон тут 
по бач» ёсць свой ар кестр. Кі руе ўсім 
пра фе сій ны му зы кант, які со чыць за 
мас тац кім склад ні кам. Хлоп цы і дзяў-
ча ты з аў тыз мам ез дзяць на гаст ро лі, 
вы пус ці лі сваю плас цін ку. За вы ступ-
лен ні ўдзель ні кі ар кест ра атрым лі ва-
юць гра шо вае ўзна га ро джан не (гэ та 
срод кі з суб сі дый дзяр жа вы на твор-
чыя пра ек ты).

— Ка лі нас за пра ша юць на фес-
ты ва лі, дзе на сцэ не бу дуць толь кі 
лю дзі з ін ва лід нас цю, мы не па га-
джа ем ся, — ка тэ га рыч на Ва ле рыя 
На ву ма ва. — Хо чам удзель ні чаць на 
роў ных.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Удзел на роў ных

ДА ВЕД КАДА ВЕД КА
Ле тась у Бе ла ру сі на за бра-

ні ра ва ныя ра бо чыя мес цы па 

на кі ра ван ні ор га наў па пра цы, 

за ня тас ці і са цы яль най аба ро-

не ўлад ка ва лі 704 ча ла ве кі з 

ін ва лід нас цю. Уся го для гэ тай 

ка тэ го рыі бы ло за рэ зер ва ва на 

2048 ва кан сій. На адап та цыю 

да пра цоў най дзей нас ці (з кам-

пен са цы яй за трат най маль ні-

кам) на кі ра ва лі 549 ін ва лі даў.

Гэ ты цэнтр — дру гі па доб ны аб'-

ект у на шай кра і не, уз ве дзе ны ў 

ме жах рэа лі за цыі пра ек та «Раз-

віц цё ляс но га сек та ра Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь» за кошт па зы ко вых 

срод каў Між на род на га бан ка рэ-

кан струк цыі і раз віц ця.

Но вы цяп ліч ны комп лекс бу дзе спе-
цы я лі за вац ца на вы рошч ван ні па са дач-
на га ма тэ ры я лу ел кі еў ра пей скай. Пра-
ект ная ма гут насць скла дае 2,4 млн штук 

се ян цаў у год, а ў перс пек ты ве мо жа вы-
рас ці да 3,2 млн штук. Комп лекс да зво-
ліць у поў ным аб' ёме за бяс пе чыць па-
трэб нас ці Ві цеб шчы ны ў па са дач ным 
ма тэ ры я ле, з па леп ша ны мі ге не тыч ны мі 
ўлас ці вас ця мі. Ства рэн не гэ та га цэнт ра 
так са ма мае і са цы яль нае зна чэн не: для 
яго аб слу гоў ван ня пла ну ец ца ства рыць 
дзе сяць но вых ра бо чых мес цаў.

— Гэ ты аб' ект зна ка вы як для рэ гі ё-
на, воб лас ці, так і ў цэ лым для ляс ной 

гас па дар кі на шай кра і ны, — ска заў мі-

ністр ляс ной гас па дар кі Ві таль 

ДРОЖ ЖА. — У 2014 го дзе кі раў нік 
дзяр жа вы пры на вед ван ні Рэс пуб лі кан-
ска га ляс но га се лек цый на-на сен ня вод-
ча га цэнт ра да ру чыў за бяс пе чыць вя-
дзен не ляс ной гас па дар кі і ле са ка ры-
стан ня на пры кла дзе вя ду чых еў ра пей-
скіх ляс ных дзяр жаў. Адзін з эта паў 
па вы шэн ня эфек тыў нас ці вя дзен ня 
ляс ной гас па дар кі — ства рэн не ля соў 

па са дач ным ма тэ ры я лам з за кры тай 
ка ра нё вай сіс тэ май, што асаб лі ва важ-
на ва ўмо вах змя нен ня клі ма ту.

Па сло вах мі ніст ра, сён ня, ва ўмо вах 
ры нач най эка но мі кі, важ на не толь кі 
на ву чыц ца вы рошч ваць вы са ка я кас ны 
па са дач ны ма тэ ры ял і за бяс печ ваць ім 
па трэб нас ці кра і ны, але і зна хо дзіць 
рын кі збы ту і за мя жой.

Стар шы ня Глы боц ка га рай вы кан-

ка ма Алег МОР ХАТ ад зна чыў, што за 

апош ні час у ра ё не бы ло рэа лі за ва на 
шмат ін вес ты цый ных пра ек таў — так, 
ма дэр ні за ва ныя ма лоч на кан сер ва вы 
і мя са кам бі нат, пра ве дзе на ка на лі за-
ван не го ра да Глы бо кае, па бу да ва ны 
са на тор на-ку рорт ны комп лекс «Плі-
са». Бу даў ніц тва ж комп лек су па вы-
рошч ван ні па са дач на га ма тэ ры я лу з 
ЗКС — чар го вы важ ны крок у гэ тым 
кі рун ку.

Ве ра ні ка КО ЛА СА ВА.

Ляс ная спра ваЛяс ная спра ва

Утуль ны дом для елач кі
Су час ны комп лекс 

па вы рошч ван ні па са дач на га ма тэ ры я лу 
з за кры тай ка ра нё вай сіс тэ май 
ад крыў ся ў Глы боц кім ра ё не

У цэнт ры «Ан тон тут по бач».

Не прос та бы ло ўзяц ца за гэ-

ты тэкст... Ка то ры раз пра слу-

хоў ваю з дык та фо на свед чан ні 

апош ніх жы ха роў не вя ліч кай 

па мі ра ючай вёс кі на са май мя-

жы з Укра і най: яны га во раць 

без асаб лі вых эмо цый, амаль 

бу дзён на, пра даў но пе ра жы тае, 

як рас стрэль ва лі ў вай ну, як за-

бі ра лі ад на вяс коў цаў да і пас ля 

вай ны. Толь кі ба бу ля На стас ся 

цяж ка ўзды хае, згад ва ю чы той 

страш ны дзень рас стрэ лу, кры-

ху пад рыг вае яе го лас. Столь кі 

га доў прай шло, але ж та кое не 

мо жа за быц ца. Мно га го ра па-

ба чы лі ту тэй шыя лю дзі...

Асаб лі вы лёс
Хмелішча згу бі ла ся да лё ка ў ля-

сах. На ват па ка заль нік, які ста іць ка-
ля На ва лес ся на тра се з ад зна кай 
«3», у сэн се тры кі ла мет ры, пад ман-
вае вы пад ко ва га па да рож ні ка. Ака за-
ла ся, тут не тры, а на ват кры шач ку 
больш за пяць кі ла мет раў па ле се, 
за ся ка лі па спі до мет ры. «І да ро га 
асаб лі вая, — рас каз вае стар шы ня 

Ол туш ска га сель ска га Са ве та Ві-

тольд ПЯТ КЕ ВІЧ. — Гэ та па меж ная 
зо на, ехаць мож на, спы няц ца ма шы-
най на гэ тай да ро зе нель га. На пра-
вую ўзбо чы ну мож на сту піць на гой, 
на ле вую — нель га».

І між во лі на прош ва юц ца ана ло гіі: 
так тут спа кон ве ку бы ло: ту ды нель-
га, сю ды — нель га, крок упра ва, крок 
уле ва — ... Рас стрэль ва лі і без уся ля-
кіх кро каў, як у 1942-м. Але пра гэ та 
кры ху паз ней.

— У 70—90 га дах жы лі доб ра, — 
згад вае адзін з апош ніх жы ха роў вёс-
кі Сця пан Чуль. — Са ма гон ку па ці ху 
гна лі, вы пі ва лі ра зам з укра ін скі мі су-
се дзя мі, у гос ці ад но да ад на го ха дзі-
лі, су пра цоў ні ча лі кал га са мі, ганд ля-
ва лі па між са бой.

Ад хля ва Сця па на Ры го ра ві ча да 
ўкра ін скай мя жы ней кія 500 мет раў, 
а да най лі жэй шай за меж най вёс кі Пі-
шча на прам кі — кі ла мет ры тры. Але 
на ўпрост ужо даў но ні хто не хо дзіць.

А праз афі цый ны пе ра ход трэ ба 
зра біць крук кі ла мет раў со рак. Ну і хто 
ту ды ця пер па е дзе? Тым больш што 
за ста ло ся жы ха роў у Хме лі шчы ў пя ці 
ха тах. Ас тат няе жыт ло ста іць пус тое. 
Ка лі б не вай на, дзве хва лі рэ прэ сій, 
мо жа, і гэ тая вёс ка бы ла б сён ня вя лі-
кай і перс пек тыў най, як су сед няя Пі-
шча, хто ве дае. А так... Пер шае вы пра-
ба ван не пе ра жы ло Хме лі шча, ка лі 
пе рад са май вай ной, у 40-м, вы вез лі ў 
Сі бір са мых за мож ных гас па да роў. Не 
па ме шчы каў, а пра ца ві тых вяс коў цаў, 
якія на зям лі су ме лі зда быць кры ху 
боль шы за ін шых даб ра быт для сва ёй 
сям'і. Аж у Ір куц кай воб лас ці апы нуў ся 
ма лы Іван Сы мо нік, сён няш ні жы хар 
вёс кі. Яго баць ку з жон кай і пяц цю 
дзець мі вы вез лі як «ку лац кі эле мент» 
ра зам з дру гі мі гас па да ра мі. Яны, вя-
до ма, з'яз джа лі са сва іх да моў, да сы-
ла ю чы пра клё ны і но вай ула дзе, і ўсім 
яе ўпаў на ва жа ным. Каб хто та ды ска-
заў ім, што ад' езд ста не па ра тун кам 
ад смер ці, не па ве ры лі б. Але пас ля 
вай ны, у 47-м, яны вер нуц ца, а вось 
сва я коў і су се дзяў не за ста нуць, бо 
тых рас стра ля юць.

«Кам па нія 
без ін цы дэн таў»

23 каст рыч ні ка споў ніц ца 75 га доў 
з та го страш на га дня, ка лі рас стра ля-
лі 128 жы ха роў вёс кі. По тым ка ман-
дзір па лі цэй ска га пал ка ка пі тан Пельс 
на пі ша спра ва зда чу, яна ёсць у кні зе 
«Зла чын ствы ня мец ка-фа шысц кіх 
аку пан таў у Бе ла ру сі». У да ку мен це 
зна чыц ца: «Рас стра ля на 28 муж чын, 
40 жан чын, 60 дзя цей. Спа ле ны 
21 ся лян скі двор. Кам па нія бы ла скон-
ча на без ін цы дэн таў у 23.00».

Сця пан Чуль ве дае гэ тую тра гіч ную 
гіс то рыю з рас ка заў баць коў, ба буль-
дзя дуль. Га ва ры лі, што фар маль най 
пад ста вай для эк зе ку цыі па слу жыў 
ней кі дзі вак у зям лян цы, які жыў там 
даў но. «Ні я кі ён не пар ты зан, так, 
дроб ны зла дзюж ка, ся дзеў са бе ў ле-
се». А нем цы яго знай шлі і па ста ві лі ў 
ві ну на сель ніц тву вёс кі, што не да нес-
лі пра не ле га ла аку па цый ным ула дам. 
За гэ тым іш ло па ка ран не: усе — ста-
рыя і ма лыя — пад ля га лі зні шчэн ню, 
за вы клю чэн нем тых, чые дзе ці бы лі 
вы ве зе ны на пры му со выя ра бо ты ў 
Гер ма нію. А ка лі гна лі мо ладзь, як не 
ха це лі юна кі і дзяў ча ты па кі даць да мы 
і баць коў, пла ка лі! Каб ве да лі, што гэ-
тым ра ту юць свае сем'і...

Так і сям'я Анас та сіі Ар хі паў ны 
Хвед чык аца ле ла, бо ў чу жую Гер ма-
нію вы вез лі бра та. 88-га до вая жан чы-
на ка жа, што той дзень па мя тае як 
сён ня.

— У нас сол тыс быў дрэн ны, жорст-
кі, яго заў сё ды пе ра сле да ва лі пар ты-
за ны, ён на ват у ха це сва ёй на ча ваць 

ба яў ся. Мо жа, та му і спа лі лі на шу вёс-
ку, мо жа, сам ён і на вёў нем цаў на тую 
зям лян ку ні бы та пар ты за на. По тым 
яго за бра лі, пас ля вай ны ўжо, і больш 
ні хто не ба чыў яго... А та ды пры еха лі 
да нас, за хо дзі лі ў кож ны дом, вы во-
дзі лі ўсіх і стро і лі ў ад ну ша рэн гу, на ват 
ма ло га бра ці ка, які спаў у ка лыс цы, 
за га да лі браць з са бой. Га ла ве сям'і 
за да ва лі пы тан не: «Уся сям'я тут?» Ка-
лі ад каз ва лі, што ўся, іх па кі да лі на 
ву лі цы. Та му, хто га ва рыў, што сын 
аль бо дач ка ў Гер ма ніі, за гад ва лі вяр-
нуц ца ў ха ту, та кіх на бра ла ся дзе вяць 
сем' яў. Ас тат ніх па гна лі за вёс ку, муж-
чы нам да лі ў ру кі рыд лёў кі, за га да лі 
ка паць яму. Лю дзі зда га да лі ся, для ча-
го яна. Ста яў стра шэн ны гул, жан чы ны 
га ла сі лі, дзе ці пла ка лі, ста рэй шыя чы-
та лі ма літ вы. У нас, хто за стаў ся ў ха-
тах, так са ма па чы на ла ся па ні ка. Мы 
маг лі ха дзіць ад но да ад на го, не ка то-
рыя ка за лі, што нас, мо жа, пад па ляць 
ра зам з ха та мі, дру гія вы каз ва лі спа-
дзя ван не на па ра ту нак, сло вам, ні хто 
ні чо га не ве даў дак лад на.

Стрэ лы і га ла сы
— У гэ тым жа ху мы пра вя лі да во лі

шмат ча су: яны на ля це лі на вёс ку не-
дзе на сві тан ні, і пра цяг ва ла ся ўсё да 
поз ня га ве ча ра, — га во рыць свед ка 
страш ных па дзей. — Пер шую пар тыю 
лю дзей пад вя лі да ямы, мы з ха ты 
па чу лі крык, енк, по тым пер шыя стрэ-
лы ку ля мё таў. Мой баць ка ўпаў без 
пры том нас ці, вы тры маць та кое бы ло, 
зда ец ца, не маг чы ма. І не сла бак жа 
быў: по тым ён вер нец ца з вай ны з 
ме да лём «За ад ва гу»... Дру гі раз, ка-
лі па вя лі лю дзей, га ла соў бы ло менш, 

а пас ля трэ ця га рас стрэ лу га ла сы 
сціх лі зу сім. Тут ужо і мы ча ка лі сва ёй 
смер ці. Ад чы ні лі ся дзве ры, зай шоў ці
то фа шыст, ці то іх пры служ нік і па-
поль ску ска заў нам, што мо жам узяць 
пад во ду, аса біс тыя рэ чы і праз паў га-
дзі ны нас тут не па він на быць. Так і 
па еха лі ў бе лы свет. У баць кі ў Ол ту-
шы быў стры еч ны брат. Да яго па пра-
сі лі ся на зі му: нас шэсць ча ла век, іх 
пяць, а ха та ма лень кая. Ця пер на ват 
уя віць цяж ка, як мож на бы ло жыць у 
та кіх умо вах, але жы лі. Вяс ной на па-
пя лі шчы сва ёй ха ты ка ля аца ле лай 
гру шы баць ка збіў бу дан, там пра жы лі 
ле та. Дру гую зі му ква та ра ва лі ў ін шых 
сва я коў. А ў 44-м баць ку за бра лі на 
фронт, нас як сям'ю фран та ві ка ча со-
ва за ся лі лі ў апус це лы дом яў рэ яў, іх 
так са ма рас стра ля лі. Так і пра жы лі.

Коль кі го ра, бя ды на цяр пе лі ся, 
дзет кі мае. Але жы выя за ста лі ся. 
Баць ка вяр нуў ся з вай ны жы вы, ра-
дасць бы ла, ха ту для сям'і па бу да-
ваў.

Пас ля вай ны
Сця пан Ры го ра віч Чуль рас ка заў, 

што сям'ю дзе да па мі ла ва лі, та му што 
яго цёт ка, дзе да ва дач ка, бы ла вы ве-
зе на ў Гер ма нію. Баць ка і рас каз ваў, 
што з вы зва лен нем бе ды для жы ха-
роў вёс кі не скон чы лі ся. У ля сах з 
укра ін ска га бо ку за ста лі ся бан ды 
пра ціў ні каў са вец кай ула ды. Як га ва-
ры лі ста рыя лю дзі, по бач з Хме лі-
шчам бы лі не са праўд ныя бан ды ты, а 
мо ладзь з на ва коль ных вё сак. Маг-
чы ма, гэ та быў свое асаб лі вы рэ зерв 
для не за кон ных фар мі ра ван няў, але 

яны ні я кай шко ды на сель ніц тву не 
пры чы ня лі. І да іх ха дзі лі мяс цо выя 
хлоп цы і дзяў ча ты. Ве ча ра мі яны там 
ла дзі лі тан цы, спя ва лі, як вы свет лі ла-
ся по тым, фа та гра фа ва лі ся. Тыя фо-
та здым кі і ста лі рэ ча вы мі до ка за мі. 
Ка ра цей ка жу чы, арыш та ва лі і хлоп-
цаў, і дзяў чат як па ма га тых бан ды таў, 
атры ма лі роз ныя тэр мі ны — ад 10 да 
25 га доў. З не ка то рых сем' яў па тры 
ча ла ве кі за бра лі. Па ду рас ці ці з ці-
каў нас ці не ка то рыя ха дзі лі на тыя вя-
чор кі, а вось як яно абяр ну ла ся.

На па меж жы
А по тым жыц цё ста ла на ладж вац-

ца. Кал гас ар га ні за ва лі. Сця пан Ры-
го ра віч з жон кай пра ца ва лі ў кал га се, 
ён боль шую част ку на пі ла ра ме.

— Су сед нія кал га сы — бе ла рус кі і 
ўкра ін скі — да па ма га лі адзін ад на му 
тэх ні кай, на сен нем, ра бо чай сі лай, 
ка лі трэ ба бы ло, — рас каз вае Сця пан 

Чуль. — А кож ны чац вер у Пі шчы быў 
вя лі кі кір маш. Там пра да ва лі ўсё чыс-
та. Ужо ў 90-я ад нас пад во да мі ва зі-
лі буль бу, мя ня лі яе на гар бу зы, му ку, 
алей, цу кар. Ужо та ды бы ла мя жа, 
але да во лі ўмоў ная, і па меж ні кі, агля-
да ю чы тую пад во ду з пра дук цы яй, 
ча сам толь кі ру кой ма ха лі, маў ляў, 
пра яз джай, не за трым лі вай. А яшчэ 
да нас вез лі вуг роў пра да ваць, на тым 
ба ку — Шац кія азё ры, дзе гэ тая ры ба 
во дзіц ца. Усім доб ра бы ло.

Якія ў нас ця пер за ба вы? Два ра зы 
на ты дзень аў та кра ма пры яз джае, ра-
ней пры хо дзі ла на ват тры. Мы са мі 
ска за лі, што хо піць і двух ра зоў, на-
што яны бу дуць бен зін па ліць. Пош та 
пен сію пры во зіць. А яшчэ тэ ле ба чан-
не ёсць. Гас па дар ку ўжо не тры маю. 
Ку рэй лі са па цяг не, тут жа лес кру гом. 
А ку піць мож на ўсё. Так і жы вём у 
сва ім Хме лі шчы.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Вёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха рыВёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха ры
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Извещение о проведении повторных электронных торгов

Организатор 
аукциона

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

Продавец
ЗАО «Альфа-Банк», 220013 г. Минск, ул. Сурганова, 43–47, 
тел. +375 17 2176464

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by
Предмет электронных торгов – недвижимое имущество по адресу: 

г. Витебск, ул. 1-я Полярная, 1Ж

Наименование (назначение) Общ. 
пл.

Инв. 
номер

Материальный склад (здание специализированное складов, 
торговых баз, баз материально-технического снабжения, хра-
нилищ), в т. ч.:
Материальный склад, общ. пл. 268,5 кв. м, инв.№ 200/D-121939
Материальный склад, общ. пл. 133,5 кв. м, инв.№ 200/D-121940
Материальный склад, общ. пл. 30,9 кв. м, инв.№ 200/D-121941
Материальный склад, общ. пл. 29,4 кв. м, инв.№ 200/D-121942

579,8 
кв. м

200/C-
69181

Составные части и принадлежности: разгрузочная рампа, проезжая часть
Сведения 

о земельном 
участке

общ. пл. 0.1632 га предоставлен Продавцу на праве аренды 
до 01.12.2019 г. для содержания и обслуживания объектов не-
движимости

Начальная цена с учетом НДС 20 % – 92 880,00 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских рублях перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 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 промышленной оценки»
Срок подписания договора купли-продажи: 15 (пятнадцать) рабочих дней 
после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель аукциона либо единственный 
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 электронных торгов, критерии выявления победи-
теля торгов, порядок оформления участия в торгах и результатов торгов, 
установлен регламентом электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», 
размещенным по адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов, либо единственный участник электронных 
торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электронных торгов 
на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на их проведение и 
оплатить установленное вознаграждение в течение 3 (трех) рабочих дней после 
проведения электронных торгов
Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое вре-
мя, но не позднее чем за один день до наступления даты проведения аукциона
Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано в газете 
«Звязда» 11.08.2018 г.
Дата, время и место проведения электронных торгов: 12.11.2018 в 12.00 на 
ЭТП «ИПМ-Торги» (www.ipmtorgi.by). Аккредитованному участнику, подавшему 
в адрес организатора торгов пакет документов и прошедшему предварительную 
регистрацию, ЭТП предоставляется время до начала торгов в режиме реального 
времени для заключительной регистрации (начало заключительной регистрации 
за 2 часа до начала электронных торгов). В случае не прохождения регистрации, 
участник к торгам не допускается. После прохождения регистрации, участник 
получает доступ в аукционную комнату, где ожидает старта торгов в режиме 
онлайн
Дата и время окончания приема документов (предварительная регистра-
ция) на ЭТП ipmtorgi.by: 08.11.2018 до 17.00 

Контактные телефоны
+375 17 280-36-37; +375 29 317-95-42. 

Email: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

В извещении, опубликованном в газете «Звязда» № 206 от 25.10.2018, внести 
изменения. «ООО «Центр эксперт-услуг плюс» извещает о проведении по-
вторного открытого аукциона» изменить на «ООО «Центр эксперт-услуг плюс» 
извещает о проведении открытого аукциона»; «Аукцион состоится 9 ноября 2018 
г. в 11.00» изменить на «Аукцион состоится 30 ноября 2018 г. в 11.00»; «Заявле-
ние на участие в аукционе и необходимые документы принимаются по 6 ноября 
2018 г. до 14.00» изменить на «Заявление на участие в аукционе и необходимые 
документы принимаются по 27 ноября 2018 г. до 14.00».

УНП 491331464 

Могилевский  филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении повторного аукциона 
Лот № 1. Капитальное строение с инв. № 730/С-570 (магазин) площадью – 
76,7 кв. м, расположенное по адресу: Могилевская обл., г. Кричев, ул. Космо-
навтов, магазин «Продукты».
Земельный участок с кадастровым номером 724050100001000256 площадью 
0,0120 га.

Начальная цена продажи: 17 280,00 бел. руб. с учетом НДС 
(с понижением на 20 %).

Сумма задатка: 1728,00 бел. руб.

Дата, время 

и место проведения 
аукциона

Аукцион состоится  15 ноября 2018 года в 12.00 по 
адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352.
Последний день подачи заявок и внесения задатка: 
14 ноября 2018 года до 15.00.
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 недви-
жимости и оценки», УНП 190055182, р/с IBAN 
BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Продавец: Торговое унитарное предприятие «Могилевская межрайбаза», 
УНП 700188685, г. Могилев, пр-т Димитрова, 31А
Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки» УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352
Срок и условия оплаты: победитель аукциона уплачивает вознаграждение за 
организацию и проведение аукциона в размере 5 % от конечной цены продажи 
лота в течение 3 (трех) рабочих дней со дня проведения аукциона. Победитель 
аукциона обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания 
протокола аукциона подписать договор купли-продажи предмета аукциона. 
Оплата за предмет аукциона производится на условиях заключенного договора 
купли-продажи. Внесенный Победителем аукциона задаток засчитывается в счет 
оплаты за предмет аукциона

Информация о предыдущем аукционе была опубликована в номере газеты 
«Звязда» от 01.09.2018

Дополнительную информацию можно получить по тел.: 
+375 222 72-41-14, +375 44 767-65-36

Стар шы ня сель ска га Са ве та Ві тольд ПЯТ КЕ ВІЧ
ка ля пом ні ка за гі ну лым жы ха рам Хме лі шча.


