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Ня бес ныя жы вуць у рай-

цэнт ры на ву лі цы Ле ні на, і гас-

па ды ня На стас ся Фё да раў на 

ад ра зу па ве да мі ла, што іх 

са ю зу ўжо 72 га ды. Па жа-

ні лі ся пас ля та го, як Сяр гей 

Ры го ра віч дэ ма бі лі за ваў ся з 

ар міі. І па хва лі ла ся яшчэ, які ў 

ма ла до сці быў ён спрыт ны ва 

ўсіх спра вах. Вось спы тай це 

яго (ка жа нам), коль кі Сяр гей 

Ня бес ны за хоп ні каў-фры цаў 

на той свет ад пра віў. І за што 

сам Ста лін во сем па дзяк яму 

аб' явіў.

Сяр гей Ры го ра віч спра ба-

ваў ска заць жон цы, што не з 

та го з гас ця мі га вор ка па ча-

ла ся, але тут на ста ле апы-

нуў ся ўзна га род ны ліст з апі-

сан нем яго подз ві гу ў са ка ві-

ку 1945 го да пры вы зва лен ні 

Чэ хіі. «У ба ях за на се ле ны 

пункт Ала моўц тав. Ня бес ны 

быў пры зна ча ны стар шым 

раз ведг ру пы. Пад аг нём ва-

ро жа га ку ля мё та фар сі ра ваў 

ра ку Ма ра ва, у рас па ча тым 

баі быў па ра не ны, але пра-

цяг ваў зма гац ца з пра ціў ні-

кам. У гэ ты час пра яз джа ла 

аў та ма шы на з ня мец кі мі сал-

да та мі. Тав. Ня бес ны кі нуў у 

ма шы ну тры гра на ты і за біў 

5 ня мец кіх афі цэ раў і ка ля 

20 ня мец кіх сал дат. За час 

ба я вых дзе ян няў Ня бес-

ны ўзяў у па лон 7 ня мец кіх 

сал дат і 2 афі цэ раў. За што 

быў прад стаў ле ны да ор дэ на 

Сла вы ІІІ сту пе ні».

— Уз на га род ны ліст пад-

пі саў ка ман дзір 1337-га гор-

на-страл ко ва га ор дэ на Су-

во ра ва трэ цяй сту пе ні пал ка 

318-й гор на-страл ко вай ды ві-

зіі Па вел Паў ла віч Ка ра бель-

шчы каў. Вы дат ны гэ та быў 

ча ла век, стро гі, чу лы і спра-

вяд лі вы, вель мі лю біў сал-

дат. Апош ні раз я су стрэў ся 

з ім і яшчэ не каль кі мі сва і мі 

ба я вы мі та ва ры ша мі — Ва-

ло дзем Шва ен кам, Анд рэ ем 

Дзег ця рэн кам і ін шы мі — 

у 1983 го дзе ў На ва ра сій ску 

на 40-год дзі вы зва лен ня го-

ра да, — ка жа Сяр гей Ры го ра-

віч і па каз вае аль бом «Ге роі 

Вог нен най зям лі — удзель ні кі 

дэ сан ту на Эль ці ген».

— А на огул, як вы апы ну-

лі ся на фрон це, Сяр гей Ры го-

ра віч? — пе ра пы ніў я апо вед 

ве тэ ра на. — Якія яшчэ ўзна-

га ро ды ма е це?

Тут сло ва зноў узя ла На-

стас ся Фё да раў на:

— Вам ці ка ва бу дзе да-

ве дац ца, што баць ка Сяр гея 

Ры го ра ві ча, га ра чы да нскі 

ка зак Ры гор Анань е віч Ня-

бес ны, быў храб рым бай цом 

Пер шай кон най ар міі Бу дзён-

на га, а ў Рэ чы цы за ка хаў ся ў 

мяс цо вую жы хар ку Ка ця ры-

ну Іг на таў ну Каз ло ву. У яе ад 

пер ша га шлю бу бы лі сы ны 

Ба рыс і Ры гор, якія, да рэ чы, 

за кон чы лі Вя лі кую Ай чын ную 

вай ну ў зван нях пад пал коў ні-

ка і ма ё ра, і дач ка Ні на (свет-

лая па мяць ім). А Сяр гей на-

ра дзіў ся ў 1924 го дзе і Ры го-

ра Анань е ві ча не па мя тае, бо 

той па кі нуў сям'ю і вяр нуў ся 

на Дон. Цес ных род нас ных 

су вя зяў па між Ня бес-

ны мі і Каз ло вы мі не 

бы ло. А што во ін ская 

доб лесць май го му жа 

ад яго баць кі — дык 

гэ та факт.

— Дык ты ўжо за-

ад но і пра ся бе рас ка-

жы, — усміх нуў ся Сяр-

гей Ры го ра віч.

— А што, рас ка жу. 

У вай ну, ка лі яна па-

ча ла ся, мне бы ло 14 га доў, 

і на ша ся лян ская сям'я жы ла 

ў вёс цы Смы чок Бу да-Ка ша-

лёў ска га ра ё на. На сёр ба лі ся 

го ра пры нем цах па са мую 

за вяз ку. Доб ра, што ў Гер-

ма нію ў раб ства не за гна лі. 

Дзя куй ста рас ту Зянь ке ві чу, 

які заў сё ды па пя рэдж ваў лю-

дзей пра аб ла вы. Вы ра тоў-

ва лі ся ў пры дняп роў скіх лаз-

ня ках і ба ла цян ках. Брат мой 

Дзміт рый быў тан кіст, пра паў 

без вес так, а Ва сіль — ра-

дыст быў, вяр нуў ся з вай ны 

з ор дэ нам Чыр во най Зор кі 

і меда лём «За ад ва гу». Па-

мёр не ба ра ка. Ды і я не якая 

там «кыш-ва ро на». 22 га ды 

ад пра ца ва ла по ва рам пры 

вай ско вай час ці і ўзна га ро-

джа на ме да лём «За доб лес-

ную пра цу». Чым не па ра 

Сяр гею Ры го ра ві чу?

...Пас ля вось ма га кла-

са Сяр гей па сту піў у шко лу 

фаб рыч на-за вод ска га на ву-

чан ня і, атры маў шы спе цы-

яль насць элект ра ман цё ра, 

з ад на груп ні ка мі апы нуў ся ў 

го ра дзе Гроз ным, дзе браў 

удзел у пе ра аб ста ля ван ні 

наф та пе ра гон ных за во даў. 

А тут — вай на, і ён, 17-га до-

вы, з та кі мі ж, як сам, вы ра-

шыў пай сці даб ра воль цам на 

фронт. У ва ен ка ма це ска за-

лі: ча кай це свай го ча су. І ён 

прый шоў: у са ка ві ку 1942-га 

Сяр гей стаў кур сан там 3-га 

Ба кін ска га пя хот на га ву чы-

лі шча. Праз шэсць ме ся цаў 

яго рас фар мі ра ва лі, бо ўзнік-

ла па гро за за хо пу го ра да, і 

яго кур сан ты ўлі лі ся ў склад 

Мас коў скай 103-й кур санц кай 

бры га ды, што фар мі ра ва ла ся 

ў га рах Азер бай джа на. Яна 

бы ла ад праў ле на пад Но ва ра-

сійск, які быў ужо ў ру ках фа-

шыс таў. Нем цы ўла да ры лі на 

раў ні нах, а чыр во на ар мей цы 

ата ба ры лі ся ў га рах, ад куль 

на ча мі ра бі лі на па ды на іх.

Ба я выя дзе ян ні для Сяр-

гея Ня бес на га па ча лі ся пад 

Ге лен джы ком у скла дзе ба-

таль ё на аў та мат чы каў. У ад-

ной су тыч цы з во ра гам ён 

быў кан ту жа ны і не каль кі ме-

ся цаў пра ля жаў у ва ен ным 

шпі та лі го ра да Со чы. По тым 

вяр тан не на фронт, але ўжо 

ў скла дзе 318-й гор на-страл-

ко вай Но ва ра сій скай страл-

ко вай ды ві зіі, дзе быў пры-

зна ча ны тэ ле фа ніс там пры 

яе шта бе. А гэ та зна чыць, 

што і ў час ба ёў, і ў пе ра пын-

ках па між імі яму трэ ба бы ло 

за бяс печ ваць су вязь шта ба з 

ба таль ё на мі, пал ка мі і ін шы-

мі вай ско вы мі фар мі ра ван-

ня мі, якія зна хо дзі лі ся на пе-

ра да вой. Ня рэд ка тэ ле фон-

ны ка бель па шкодж ваў ся 

пас ля раз ры ваў мі на мёт ных 

ці ар ты ле рый скіх сна ра даў, і 

яго трэ ба бы ло ад наў ляць — 

дзе паўз ком, дзе под бе гам 

з ка туш кай на спі не. У час 

ад на го та ко га бою яго пле-

чы се ка ну ла аскол кам. На 

шчас це, ра нен не ака за ла ся 

лёг кае, і праз 20 дзён зна-

хо джан ня ў ды ві зій ным мед-

сан ба це Сяр гей Ня бес ны 

вяр нуў ся ў строй. І тра піў, як 

ка жуць, з агню ды ў по лы мя: 

у пал ка вую раз вед ку. У час 

ка рэк ці роў кі агню, пры нач-

ных апе ра цы ях па зда бы чы 

«язы ка» не бяс пе ка заў сё ды 

бы ла вя лі кая. На ват ад сва ёй 

пал ка вой ар ты ле рыі, якая, 

згод на з рас пра ца ва ным 

пла нам, у час раз вед кі бо ем 

бі ла па во ра гу ўсі мі на яў ны мі 

гар ма та мі ў ад но і тое ж мес-

ца, што да ва ла раз вед чы кам 

маг чы масць пад паў заць пад 

са мыя яе раз ры вы, а за тым, 

ка лі яна пе ра но сі ла агонь на-

пе рад, штур ма ваць ако пы ці 

блін да жы. Крый бо жа кры ху 

па мы ліц ца ці пра ма ру дзіць.

— У якія толь кі сі ту а цыі не 

да во дзі ла ся трап ляць на вай-

не, — уз ды хае ве тэ ран. — Не 

ха це ла ся б ус па мі наць аб іх, 

але ку ды па дзе неш ся. Хі ба 

маг чы ма за быць, як у са ка ві ку 

1945 го да ў час за хо пу «язы-

ка» я, мож на ска заць, быў за 

крок ад смер ці, бо ў мя не га то-

вы бы лі стрэ ліць во сем фры-

цаў, ды я апя рэ дзіў іх? Усе яны 

там і лег лі ад май го аў та ма-

та. За гэ та атры маў свой дру гі 

ме даль «За ад ва гу».

За ўва жыў шы маю ці каў-

насць да аль бо ма «Ге роі Вог-

нен най зям лі — удзель ні кі 

дэ сан ту на Эль ці ген», у якім 

так са ма бы лі зме шча ны фа-

та гра фіі Ня бес на га і яго ба я-

вых та ва ры шаў, Сяр гей Ры-

го ра віч па тлу ма чыў, што та-

ко га на се ле на га пунк та ця пер 

ня ма. Па сёл ку да лі дру гую 

наз ву — Ге ро еў скае — у па-

мяць аб ге ра іч ных дзе ян нях 

дэ сант ні каў, якія фар сі ра ва лі 

Кер чан скі пра ліў у яго са май 

шы ро кай вод най пра сто ры, 

у жорст кіх ба ях за ха пі лі плац-

дарм на Крым скім уз бя рэж-

жы і ўтрым лі ва лі яго. То бы-

ло са мае са праўд нае пек ла, 

пра якое ве тэ ра ну не хо чац ца 

ўспа мі наць.

Пас ля вы зва лен ня Кер чы 

на пе ра дзе бы лі Се ва сто паль, 

Ба лак ла ва. Баі іш лі та кія, 

што га рэ ла зям ля, паў сюд на 

ты ся чы і ты ся чы за гі ну лых. 

Крым скі паў вост раў быў ачы-

шча ны ад во ра га, які ад сту-

піў на за хад. У скла дзе 4-га 

Укра ін ска га фрон та Сяр гей 

Ры го ра віч гнаў яго ў сваю 

бяр ло гу, ад на час на вы зва-

ля ю чы поль скія і чэш скія га-

ра ды і па сёл кі — Ко шы ца, Гу-

мен не, Но вы-Тарг, Ала моўц, 

Ма раў ская Ост ра ва.

Дай сці да Бер лі на яму 

не ўда ло ся, бо 16 кра са ві ка 

1945 го да ў яго тра пі ла не-

каль кі аскол каў гра на ты, і 

дзень Пе ра мо гі ён су стрэў у 

шпі та лі. Рат ныя подз ві гі ве-

тэ ра на-ін ва лі да ад зна ча ны 

ор дэ на мі Сла вы трэ цяй сту-

пе ні і Ай чын най вай ны пер-

шай сту пе ні, дву ма ме да ля мі 

«За ад ва гу», ме да ля мі «За 

аба ро ну Каў ка за», «За пе ра-

мо гу над Гер ма ні яй».

Пас ля вай ны стар шы 

лей тэ нант за па су ад наў ляў 

свой род ны го рад, пра цу ю чы 

элект ра ман цё рам на элект-

ра стан цыі. У яго бія гра фіі 

зна чыц ца і ра бо та кі на ме ха-

ні кам пас ля ву чо бы на кур-

сах у Мін ску, за гад чы кам 

наф та ба зы ў саў га се «Па да-

лес се», элект ра ман цё рам у 

вай ско вай час ці. За ста ран не 

ў ра бо це ён мае ка ля двац ца-

ці па дзяк. Ня бес ныя вы ха ва-

лі двух сы ноў, ад на го з якіх, 

на жаль, ужо ня ма на гэ тым 

све це. У іх ча ты ры ўну кі і тры 

праў ну кі.

У чэр ве ні фран та ві ку Сяр-

гею Ры го ра ві чу Ня бес на му 

споў ні ла ся 95 га доў. Моц на га 

зда роўя вам. Жы ві це доў га-

доў га. Усім на ра дасць!

Ула дзі мір ПЕР НІ КАЎ.

ТА КІЯ ГА РА ЧЫЯ БАІ
Ён вы зва ляў га ра ды-ге роі Но ва ра сійск, Керч, Се ва сто паль 

і з ба я мі прай шоў паў-Еў ро пы

Ве тэ ран у рос сы пе ба я вых уз на га род.

Стар шы ню Рэ чыц ка га ра ён на га Са ве та ве тэ ра-

наў Вя ча сла ва Па по ва я за спеў у яго ка бі не це 

як раз та ды, ка лі ён рых та ваў ся па чаць аб ход 

удзель ні каў Вя лі кай Ай чын най вай ны, па він ша-

ваць іх з 75-год дзем вы зва лен ня Бе ла ру сі, да ве-

дац ца, у якой кан крэт най да па мо зе яны ма юць 

па трэ бу. Пер шы ві зіт ён за пла на ваў да Сяр гея 

Ры го ра ві ча Ня бес на га. Я на пра сіў ся пай сці да 

ве тэ ра на ра зам з ім.

72 га ды па жыц ці з лю бі май жон кай.

Сяр гей Ня бес ны ў жніў ні 
1945 го да.
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«Правила проведения аукционов».

Организатор аукциона: ООО «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», 
УНП 100160363, e-mail: au@hoster.by.

Тел. организатора +375 17 239 57 02. Тел. комиссии по органи-
зации и проведению аукциона +375 17 239 57 02.

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение 
о проведении повторного аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «Белая ромашка», 231792, г. Слоним, ул. Коссов-
ский тракт, 100, тел./факс 801562-6-30-29

Предмет аукциона 

Капитальное строение, расположенное по адресу: 

Гродненская обл., Слонимский р-н, г. Слоним, 

ул. Красноармейская, д. 283, корп. 1

Лот 
№

Наименование (назначение)
Общая 

площадь
Инв. номер 

1
Столовая (здание специализированное 
для общественного питания)

672,7 кв. м 450/C-18925

Сведения о земельном участке: пл. 0,1316 га предоставлен Продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания здания столовой. 
Ограничения (обременения) прав на земельные участки, расположенные 
в водоохранных зонах водных объектов, площадь 0,1316 га

Начальная цена с НДС 20 % – 250 093,19 бел. руб.

Имущество, реализуемое одним лотом, расположенное по адресу: 
Гродненская обл., Слонимский р-н, г. Слоним, ул. Я. Купалы, д. 13

2

Нежилое здание (здание нежилое) 415,5 кв. м 450/C-24046

Электрическая сеть (сооружение спе-
циализированное энергетики)

6,0 м 450/C-23996

Водопроводная сеть (сооружение 
специализированное коммунального 
хозяйства)

79,0 м 450/C-23995

Сведения о земельном участке: пл. 0,0457 га предоставлен Про-
давцу на праве постоянного пользования для обслуживания зданий 
по ул. Я. Купалы, 13

Начальная цена с НДС 20 % – 38 774,56 бел. руб.

Условие аукциона: вовлечь в хозяйственный оборот объект недвижимости 
с момента заключения договора купли-продажи, а в случае проведения 
реконструкции (строительство, сноса недвижимого имущества) – в сроки, 
определенные разработанной проектно-сметной документацией

С подробной информацией по предмету аукциона можно ознакомиться 
на сайте организатора аукциона WWW.CPO.BY

Задаток 10 % от начальной цены лота в белорусских рублях перечис-
ляется 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 – 30 календарных дней 
после проведения аукциона

Условия оплаты предмета аукциона

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 предмета аукциона, такая 
оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) календарных 
дней после заключения договора купли-продажи

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

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

Предыдущее извещение о проведении торгов опубликовано в газете 
«Звязда» от 12.11.2019 г.

Аукцион состоится 18.12.2019 в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, 
пом. 1703. Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
по 16.12.2019 до 17.00 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, д. 5/2, пом. 1703

Тел.: +375 17 280-36-37; 8029-317-95-42. Е-mail: auction@cpo.by

В суд Речицкого района Гомельской области поступило заявление о 
признании безвестно отсутствующего Тадаровского Константина Вла-
димировича, 11.06.1979 года рождения, последние известные адреса: 
1. Гомельская область, Речицкий район, д. Новый Барсук, ул Журавлевой, 5; 
2. г. Василевичи, ул. Заслонова, 47.

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам сообщить в суд 
Речицкого района в течение 2 месяцев со дня публикации имеющиеся 
сведения о Тадаровском Константине Владимировиче.


