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«Я не маю сіл апі саць усе тыя 

жа хі, здзе кі, ка та ван ні, якія мне 

да вя ло ся пе ра нес ці ў за сцен-

ках СД. Як я вы жыў, як пе ра нёс 

усё — не ма гу рас тлу ма чыць», — 

згад ваў бе ла рус кі па эт Сяр гей 

Но вік-Пя юн. 25 ліс та па да 1943 

го да ён быў арыш та ва ны па да-

но се пра ва ка та ра за су вязь з 

пар ты за на мі і пад поль шчы ка мі 

і праз не ка то ры час ад праў ле-

ны ў ла гер смер ці Кал ды чэ ва. 

Ла гер дзей ні чаў з са ка ві ка 1942 

па чэр вень 1944 го да, за гэ ты 

час тут за гі ну ла 22 ты ся чы ча-

ла век.

Кал ды чэў скі ла гер смер ці, які зна-

хо дзіў ся за 18 кі ла мет раў ад Ба ра-

на віч, ахоў ва ла ка ля сот ні бай цоў 

Бе ла рус ка га па лі цэй ска га ба таль ё-

на ахо вы. На кі ру ю чыя па са ды бы лі 

пры зна ча ны ад ны з са мых жорст кіх 

вы пуск ні коў ня мец кай афі цэр скай 

шко лы (здрад ні каў на ву ча лі ў Мін-

ску).

— Боль шасць кар ні каў ла ге ра 

бы лі мяс цо выя. Ча му ўзнік ла та кая 

сі ту а цыя? Ба ра на ві чы — тэ ры то рыя 

За ход няй Бе ла ру сі, тут пе ра жы лі не-

каль кі змен ула даў. 1939 год — толь кі 

ад бы ло ся аб' яд нан не Бе ла ру сі, а ў 

хут кім ча се — ня мец кая аку па цыя, — 

рас каз вае на ву ко вы су пра цоў нік 

Ба ра на віц ка га края знаў ча га му-

зея Але на БЫЧ КО. — Тут бы лі ня-

згод ныя з па лі ты кай са вец кай ула ды, 

ме на ві та з та кіх на гэ тай тэ ры то рыі 

склад ва лі ся ка ла ба ра цы я нісц кія ар-

га ні за цыі: дзей ні чаў «Са юз бе ла-

рус кай мо ла дзі» (мно гія з вы хад цаў 

гэ тай ар га ні за цыі ста лі ка та мі ў Кал-

ды чэў скім канц ла ге ры), «Бе ла рус-

кая цэнт раль ная ра да», «Бе ла рус кі 

са юз уза е ма по ма чы». Гэ та не бы ло 

ма са ва. Боль шасць лю дзей ра зу ме лі, 

што са праў ды ня се ў са бе аку па цыя. 

На тэ ры то рыі Ба ра на віц кай воб лас ці 

ўтва рыў ся моц ны пар ты зан скі рух — 

да 1944 го да коль касць пар ты зан да-

сяг ну ла 22 ты сяч.

Але на Сця па наў на рас каз вае пра 

экс па зі цыю, пры све ча ную Кал ды чэў-

ска му ла ге ру, пры но сіць з фон даў 

му зея не каль кі тоў стых па пак з да-

ку мен та мі, фа та гра фі я мі, ус па мі на мі 

свед каў...

ПА ЛІ ТЫ КА 
ВЫ НІ ШЧЭН НЯ

Над звы чай ная дзяр жаў ная ка-

мі сія па вы яў лен ні і рас сле да ван ні 

зла чын стваў ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў пра вя ла рас сле да ван не 

фак таў зла чын стваў, здзейс не ных 

за хоп ні ка мі ў пе ры яд аку па цыі тэ ры-

то рыі Ба ра на віч і іх ва ко ліц. Пры да-

па мо зе ма тэ ры я лаў след ства, агля-

ду мес цаў вы ні шчэн ня і па ха ван ня, 

ме ды цын скіх да сле да ван няў тру паў 

і іх астанкаў, а так са ма шмат лі кіх 

па ка зан няў свед каў Ка мі сія ўста на-

ві ла, што, аку па ваў шы 27 чэр ве ня 

1941 го да Ба ра на ві чы, гіт ле раў скае 

кі раў ніц тва і яго ўста но вы — гес та па, 

СД, во ін скія ка мен да ту ры — з пер-

ша га дня не спы ня лі ў го ра дзе і яго 

ва ко лі цах ра ба ван ні, здзе кі, ка та-

ван ні, уго ны на ка тарж ную пра цу ў 

Гер ма нію, па ве шан ні, рас стрэ лы, 

ма са вае зні шчэн не ні ў чым не ві на-

ва тых гра ма дзян, у тым лі ку ста рых, 

жан чын і дзя цей. Уся го ў Ба ра на ві чах 

і іх ва ко лі цах ня мец ка-фа шысц кія за-

хоп ні кі за пе ры яд аку па цыі зні шчы лі 

128110 ча ла век.

Акра мя ла ге ра ў бы лым ма ёнт ку 

Кал ды чэ ва і тур мы ў Ба ра на ві чах, 

тут бы лі ство ра ны ге та, ла гер для 

ва ен на па лон ных (88 ты сяч за бі тых), 

дзей ні ча ла сет ка па лі цэй скіх і гес та-

паў скіх за сцен каў са сва і мі ка ме ра мі 

ка та ван няў, дзе так са ма ад бы ва лі ся 

сіс тэ ма тыч ныя за бой ствы, рас стрэ лы 

і па ве шан ні. Ве шаць аку пан ты ста ра-

лі ся ў кір маш ныя і ня дзель ныя дні.

«У па чат ку 1942 го да Ба ра на віц-

кая тур ма бы ла пе ра поў не на зня во-

ле ны мі. Ка ты не па спя ва лі рас чы-

шчаць мес цы для но вых вяз няў, якіх 

пры во дзі лі кож ны дзень. Та му тур му 

вы ра шы лі вы зва ліць ін шым шля хам: 

пе ра кі нуць зня во ле ных у Кал ды чэў скі 

ла гер смер ці, — згад ваў жы хар Ба-

ра на віч Ры гор Ал фе раў, які тра піў у 

ла гер у лі ку пер шых вяз няў. — Мы 

пры бы лі пер шы мі. Нас усіх па чар зе 

па-звер ску збі лі, не шка ду ю чы ні жан-

чын, ні дзя цей. Та кі быў за кон ка таў: 

збі ваць кож на га, хто тра піў у іх ру кі. 

По тым кі ну лі ў бруд ныя стай ні.

Ся род нас быў хлоп чык. Ён ха цеў 

уця чы з-за ка лю ча га дро ту, але яго зла-

ві лі, вы ка па лі яму, пры му сі лі ўлез ці ў яе, 

стаць на ка ле ні, і Сян ке віч раз дра біў 

яму га ла ву. А не мец Ёрн (акра мя 99 бе-

ла ру саў, у ахо ве ла ге ра бы ло чац вё ра 

нем цаў. Унтэр-афі цэр Ёрн быў шэ фам-

ка мен дан там ла ге ра. — Рэд.) вы сту піў 

з пра мо вай, у якой ска заў: «Так бу дзе 

з кож ным, хто па спра буе ўця чы з ла ге-

ра». Гэ та бы ло ў пер шы дзень. А што 

тва ры ла ся по тым, пе ра даць цяж ка».

Ін шыя свед кі так са ма па ка за лі, 

што «зна ём ства» з ла ге рам заў сё-

ды па чы на ла ся з моц ных збі ван-

няў — вяз няў пра га ня лі праз строй 

па лі цаяў, якія бі лі лю дзей пал ка мі з 

жа лез ны мі на ка неч ні ка мі, ду бін ка мі, 

на га мі. Ка лі пры во зі лі но выя пар тыі 

вяз няў, кар ні кі, каб «па зна ё міць» з 

па рад ка мі ў ла ге ры, ад ра зу ж рас-

стрэль ва лі не каль кі ча ла век...

Ка та ван ня мі і здзе ка мі кар ні кі 

зай ма лі ся без ука зан няў, па ўлас-

най іні цы я ты ве. Ах вяр маг лі пры му-

сіць лег чы тва рам уверх (і ха дзіць 

па іх це лах), ка чац ца ў лу жы нах, каб 

пры браць бруд пас ля даж джу, ла віць 

па цу коў і зды маць з іх шкур кі (з якіх 

пас ля ра бі лі ся вы ра бы для ка мен-

дан та Ёр на і вы плаў ляў ся тлушч, што 

вы ка рыс тоў ваў ся для вы ра бу мы ла). 

П'я ныя па лі цаі лю бі лі за баў ляц ца — 

па тра ба ва лі, каб вяз ні ска ка лі да 

зня мо гі «жаб ку» ці це шы лі іх гуль-

нёй у «ка ва ле рыю» (ка лі ад ны зня во-

ле ныя — «ко ні», — са дзяць са бе на 

пле чы дру гіх — «ка ва ле рыс таў»).

Пад бу дын кам упраў лен ня ла ге ра 

бы ла аб ста ля ва на ка ме ра ка та ван-

няў — зня во ле ным пра кол ва лі ігол-

ка мі язы кі, пад веш ва лі, рас цяг ва лі 

мыш цы і цка ва лі на іх спе цы яль на 

выд рэ сі ра ва ных са ба к.

Вяз няў га ня лі на ка тарж ныя ра бо-

ты — у ша вец кі, ста ляр ны, кра вец-

кі, гар бар ны, мы ла вар ны цэ хі. Для 

тых, хто пра ца ваў на зда бы чы тор фу, 

уста наў лі ва лі ся не па сіль ныя нор мы 

(муж чы на па ві нен быў вы нес ці за 

дзень 1550 пліт тор фу, жан чы на — 

1150), за не вы ка нан не якіх збі ва лі. 

Пры гэ тым лю дзі га ла да лі. Іх кар мі лі 

ба лан дай — ва дой, пры праў ле най 

тух лай му кой, ча сам па лы ном, кра-

пі вой і бац він нем.

«ПА ЛЮ БУЙ ЦЕ СЯ — 
БЕ ЛА РУС КІ ПА ЭТ!»

Сяр гей Но вік-Пя юн уз гад ваў свой 

пер шы до пыт у Кал ды чэ ва, як не мец 

здзек лі ва прад ста віў яго ка ме дан ту 

ахо вы ла ге ра Мі ка лаю Каль ко: «Па-

лю буй це ся, спа дар лей тэ нант, вось 

бе ла рус кі па эт». І ад ра зу ж па ча ло ся 

збіц цё. Як згад ваў па эт, у «пры ём-

ным па коі» на сця не, як каў ба са ў 

мяс ным ма га зі не, ві се лі гу ма выя ду-

бін кі роз най ве лі чы ні.

Сю ды на зні шчэн не вез лі мір-

ных гра ма дзян. За тое, што род ныя 

ваю юць у Чыр во най Ар міі ці ў пар-

ты за нах. Па па да зрэн ні ў су вя зі з 

пар ты за на мі. За зна хо джан не на ву-

лі цы пас ля васьмі га дзін ве ча ра. Па 

да но се. Ды і без уся ля кіх пры чын. У 

43-м го дзе бы ло да стаў ле на мно га 

ін тэ лі ген цыі — пе да го гаў, ін жы не-

раў, слу жа чых, свя та роў. Вяз ні на сі лі 

на шыў кі, якія свед чы лі пра сту пень 

іх не бяс пе кі для аку па цый най ула ды. 

У пер шую чар гу пад ля га лі рас стрэ-

лу ах вя ры, у якіх бы лі на шы ты тры 

па лос кі з кругам паверх іх.

«Ка лі ўспа мі наю аб Кал ды чэ ве і 

аб тых цу доў ных лю дзях, якія там па-

ку т ва лі і за гі ну лі, жах ахоп лі вае мя-

не, — пі саў Но вік-Пя юн. У Ба ра на віц-

кім края знаў чым му зеі за хоў ва юц ца 

вы раз кі з га зет з яго ар ты ку ла мі, якія 

аў тар сам да слаў у му зей. — Не ка то-

рыя вяз ні па мі ра лі з го ла ду, ад ка та-

ван няў, хва роб, ін шых праз не ка то ры 

час рас стрэль ва лі гру па мі па 12, 20, 

200 ча ла век. Крэ ма тор ную печ уза-

рва лі, бо «пра пуск ная здоль насць» 

яе бы ла ма лая і не за да валь ня ла па-

тра ба ван ні вы люд каў...

Ра за рва лі дзі ця — дзяў чын ку на-

па лам на ва чах аша ле лай ад жа ху 

ма ці. Ду бін кай па га лоў цы ўда рыў 

Каль ко дзяў чын ку-ма лют ку, 

якая пла ка ла на ру ках у ма ці, 

і гэт кім чы нам пры му сіў дзі-

цят ка змоўк нуць на ве кі. Ад но 

ма лень кае дзі цят ка эс доў цы 

сха пі лі за нож кі і га лоў ку па-

бі лі аб ствол бя ро зы. Док та ра 

Лу ка шэ ню з го ра да Ба ра на-

ві чы і яго ную жон ку, так са ма 

ўра ча, рас стра ля лі»...

Зга даў па эт і пра 72-га-

до вую ба бу лю, якую кат па-

клі каў па гля дзець, што «за 

са ба ка ва ля ец ца ў кус тах», 

і ста рая знай шла там свай го 

ра за рва на га на ка вал кі сы на. 

А на на ступ ны дзень ба бу ля 

ўба чы ла, як на на сіл ках нес лі 

труп яе му жа. Пі саў пісь мен-

нік і аб пры га жу ні, якую пра-

зва лі «цы га нач кай» — спа-

чат ку ў яе за ка та ва лі му жа, 

а пас ля, ка лі вя лі жан чы ну на 

рас пра ву, ха це лі ада браць 

не маў ля. Ма ці ба ра ні ла дзі-

ця, і ў ма лой ада рва лі руч ку. 

«Ні ко лі не за бу ду, як бра лі ад ной чы 

жан чын, — пі саў Но вік-Пя юн. — Іх 

бы ло двац цаць. А з імі дзе вят нац-

цаць дзя цей. Са ма му ста рэй ша му 

хлоп чы ку бы ло шэсць га доў, са май 

ма лод шай дзяў чын цы — тры дні: гэ-

та дзяў чын ка на ра дзі ла ся ў ла ге ры... 

Каль ко і Прон чак вы ры ва лі з рук ма ці 

дзя цей і пе ра да ва лі ў ру кі жан чын, 

якія дзя цей не ме лі, каб тыя нес лі іх. 

Яны, гэ тыя вы люд кі, вы ры ва лі з рук 

ма ці кан сер ва выя бля шан кі і лыж кі, з 

якіх яны кар мі лі дзя цей бур дой.

Прон чак Юзаф, па смі ха ю чы ся, 

ка заў: «Яны вам больш не па трэб-

ныя! На но вай ка мен най ква тэ ры вам 

да дуць ся рэб ра ны по суд». Дзя цей 

пас ля кі да лі ў ма шы ну, як па ле ны, і 

звер ху трам ба ва лі на га мі жы вы груз. 

Ма шы ны па еха лі ў бок ле су. По тым 

доў га над ле сам ста яў чор ны дым. 

Лю дзі ка за лі: тру пы аб лі лі бен зі нам 

і пад па лі лі...

ЯМА СМЕР ЦІ
Ах вя ры ту лі лі ся ў ба ра ках на 

трох-чатырох-па вяр хо вых на рах. 

Но выя зня во ле ныя ўсё пры бы ва лі, і, 

каб вы зва ліць мес ца, лю дзей ма са-

ва вы во зі лі на рас стрэ лы. Жан чын 

пры гэ тым пры му ша лі рас пра на цца 

да га ла. 6 чэр ве ня 1944 го да пар ты-

зан ская га зе та «Чыр во ная звяз да» 

пі са ла пра зні шчэн не ах вяр Кал ды-

чэ ва: «Кож ныя два тыд ні ня мец кія 

за бой цы ўчы ня юць ма са выя ка ры і 

рас стрэ лы. Рвы ў бя рэз ні ку не да лё ка 

ад ла ге ра на поў не ныя тру па мі ня він-

ных лю дзей — ня мыя свед кі не чу ва-

ных зла дзе ян няў нем цаў. Ня він ныя 

ста рыя, жан чы ны і дзе ці зні шча юц ца 

па са мых удас ка на ле ных спо са бах 

ня мец ка га лю да ед ства. Ра ней ка ты 

за га ня лі ў рвы пар ты я мі без аба рон-

ных лю дзей і за тым рас стрэль ва лі з 

ку ля мё таў. Па не каль кі га дзін ды ха ла 

зям ля, якая пры кры вала паў жы вых 

лю дзей. Не ка то рым ра не ным уда-

ло ся вы ра та вац ца ад смер ці. Та ды 

дву но гія звя ры па ча лі па-дру го му 

рас праў ляц ца са сва і мі ах вя ра мі. 

Асуджаных на смерць яны спа чат ку 

збі ва юць да не пры том нас ці, а за тым 

рас стрэль ва юць».

Пас ля вы зва лен ня гэ тых зя мель 

Чыр во най ар мі яй бы лі пра ве дзе ны 

рас коп кі на мес цах ма са ва га зні-

шчэн ня. Не да лё ка ад ла ге ра зной-

дзе ны су цэль ныя мес цы па ха ван ня, 

у тым лі ку ямы-ма гі лы ма са ва га па-

ха ван ня.

У са мім канц ла ге ры Кал ды чэ ва 

зной дзе на яма-ма гі ла ў фор ме лі та-

ры Т па ме рам 35 на 5 мет раў. Пры 

поў ным ус крыц ці ямы на глы бі нях 

ад 0,5 да 3 мет раў зной дзе ны тру пы 

муж чын, жан чын і дзя цей, зва ле ныя 

ў бес па рад ку, але ўніз тва рам з ад-

ве дзе ны мі на зад і звя за ны мі дро там 

ру ка мі.

Ме ды цын скім да сле да ван нем і 

экс гу ма цы яй 560 да рос лых і 14 дзі-

ця чых тру паў уста ноў ле на, што пры-

чы най смер ці да рос лых бы лі ку ля выя 

ра нен ні га ла вы, а дзе ці па мер лі ад 

удуш ша, бо бы лі кі ну ты ў яму 

жы вы мі. Гэ та апош нія ах вя ры 

ла ге ра, ад іх спе хам па збаў-

ля лі ся ў кан цы чэр ве ня 1944. 

Свед кі згад ва лі, як ка ты, усе 

акры ва ўле ныя, бе га лі з за ка-

са ны мі ру ка ва мі, і пад во дзі лі 

да ямы, у якой ля жа ла мно га 

тру паў, жан чын, ста рых, дзя-

цей — усё но вых і но вых ах-

вяр. З ямы да но сі лі ся хры пы, 

стог ны, яма бур лі ла кры вёй... 

Рас стрэль ва лі ў па ты лі цу, 

штур ха ю чы ў яму.

РАС ПЛА ТА
У са ка ві ку 1962 го да ў Ба-

ра на ві чах Ва ен ны тры бу нал 

Бе ла рус кай ва ен най акру гі 

пра вёў су до вы пра цэс над 

ча тыр ма кар ні ка мі кан цэнт-

ра цый на га ла ге ра смер ці, 

ство ра на га ў вёс цы Кал ды-

чэ ва. На ла ве пад суд ных 

зна хо дзі лі ся ка ты, якіх аб ві-

на вач ва лі ў са мых жу дас ных, агід ных 

зла чын ствах: Мі ка лай Каль ко (ка мен-

дант ахо вы ла ге ра), Ле а нід Сян ке віч 

(яго на мес нік), ахоў ні кі Мі ха іл Кух та 

і Анд рэй Ка ра ле віч. Пе ра ліч ва лі ся 

жах лі выя фак ты: ка та ван ні, здзе кі, 

за бой ствы...

Так, бы лыя вяз ні ла ге ра смер-

ці рас каз ва лі, як збі ва лі муж чы ну, 

яко га па да зра ва лі ў су вя зі з пар ты-

за на мі, а пас ля доў гіх ка та ван няў 

пры ка ло лі да пад ло гі фін скім на жом 

яго ступ ню. Свед кі па мя та лі за му-

ча ную ма ла дую на стаў ні цу, якой на 

пра ця гу трох га дзін аса біс та Каль-

ко дра біў кос ці рук, рваў на га ла ве 

ва ла сы, вы паль ваў га ра чым жа ле-

зам мя са на пля чах. Зга да лі і пра 

17-гадовага юна ка, які спра ба ваў 

вырвац ца з ла ге ра на во лю, — Каль-

ко за га даў пры вя заць ня шчас на га да 

ва рот, пры му сіў бра хаць па-са ба чы і 

не спы ня ю чы ся кры чаць: «Я ўця каў, 

мя не зла ві лі!», а ка лі юнак сці хаў, 

яго бі лі і пры му ша лі пра цяг ваць. 

Пас ля хлоп ца па ве сі лі, а ўсіх вяз-

няў вы ве лі гля дзець на па ка ран не. 

Тых, хто ад во дзіў во чы, збі ва лі. Ма-

ла до га док та ра Лу ка шэ ню і 92-га-

до ва га свя та ра Ва ла со ві ча, якія не 

маг лі гля дзець на па ка ран не, Каль ко 

пры му сіў ца ла ваць но гі па ве ша на му. 

На огул па ка заль ныя рас пра вы бы-

лі ад ной з ус тра шаль ных пра цэ дур 

ла ге ра. Вяз няў пры му ша лі бе гаць 

кру га мі ва кол за бі тых, за но сіць тру-

пы на не каль кі дзён у свае ба ра кі. 

Бы лы вя зень Яфім Кас цюк у су дзе 

Ва ен на га тры бу на ла згад ваў, як ка-

мен дант ахо вы су стра каў но вых вяз-

няў: «Без уся ля кіх пры чын ён уда рыў 

жон ку па га ла ве і пра ла міў ёй чэ рап. 

Яна ледзь вы жы ла, на ўсё жыц цё 

за ста ла ся ін ва лі дам». Яшчэ адзін 

свед ка на су дзе дэ ман стра ваў ста-

рыя шра мы і рас каз ваў, як пад час 

до пы таў Каль ко за шча міў ад ну яго 

ру ку дзвя ры ма, а з дру го га бо ку на 

яго на цка ва лі двух аў ча рак. Кісць 

ру кі ака за ла ся раз дроб ле най, а це-

ла па кры ла ся глы бо кі мі кры ва вы мі 

ра на мі...

Та ды, у 1962 го дзе, больш за паў-

сот ні лю дзей вы сту пі лі свед ка мі. На 

пра ця гу шас ці дзён ты ся чы лю дзей 

са чы лі за пра цэ сам, па тра ба ва лі смя-

рот на га па ка ран ня... і ін ша га пры су ду 

ка там быць не маг ло.

Аб ліч ба ва ныя за пі сы з гэ та га су-

до ва га пра цэ су за хоў ва юц ца ў Ба-

ра на віц кім му зеі.

Пе рад ад ступ лен нем кар ні кі спра-

ба ва лі за мес ці сля ды — мас кі ра валі 

вя ліз ныя ма гі лы і рвы, раў на ва лі з 

зям лёй, за ся ва лі тра ва мі, са дзі лі 

дрэ вы і кус ты. Але та кое не маг чы ма 

сха ваць. На мес цы ла ге ра смер ці ў 

Кал ды чэ ве ство ра ны ме ма ры яль ны 

комп лекс. Што год сю ды пры яз джа-

юць лю дзі, ня суць квет кі...

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Кож ны трэ ці Кож ны трэ ці Су мес ны пра ект «Звяз ды» і Бе ла рус ка га дзяр жаў на га му зея гісторыі Вя лі кай Ай чын най вай ны

ГОР КАЯ ПА МЯЦЬ ПАЭ ТА
Зна ём ства вяз няў з ла ге рам па чы на ла ся са збіц ця

Марш рут ма ра фо ну 

прой дзе па мес цах ба я-

вой сла вы. Сім ва ліч ны мі 

ак цэн та мі ме ра пры ем ства 

ста нуць: пра вя дзен не ад-

кры тых дыя ло гаў «Бе ла-

русь па мя тае!», опэн-эй раў 

«Квет кі Вя лі кай Пе ра мо гі», 

ства рэн не па лот ні шча «Бе-

ла русь па мя тае!», аль бо ма 

«Бе ла русь па мя тае. Род ныя 

тва ры Пе ра мо гі», функ цы я-

на ван не ма біль най экс па зі-

цыі «Вы зва лен не Бе ла ру сі» 

і ін шае.

Так, ства рэн ню па лот ні-

шча па пя рэд ні чае по шу ка-

ва-да след чая ра бо та. Ак ты-

віс ты Са ю за мо ла дзі ва ўсіх 

рэ гі ё нах кра і ны вы ву ча юць, 

аб агуль ня юць не аб ход ную 

ін фар ма цыю пра Ге ро яў 

Са вец ка га Са ю за і поў ных 

ка ва ле раў ор дэ на Сла вы, 

удзель ні каў Вя лі кай Ай чын-

най вай ны — бе ла ру саў і 

ўра джэн цаў Бе ла ру сі.

Вы ву чыў шы і аб агуль ніў-

шы бія гра фіі ге ро яў-зем ля-

коў, прад стаў ні кі ма ла дзёж-

най ар га ні за цыі ства ра юць 

у ко ле рах на цы я наль на га 

сця га Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

рэ гі я наль ныя па лот ні шчы 

«Бе ла русь па мя тае!», якія 

скла да юц ца з ла пі каў тка-

ні ны чыр во на га і зя лё на га 

ко ле раў з на не се ны мі ім ёна-

мі Ге ро яў Са вец ка га Са ю за 

і поў ных ка ва ле раў ор дэ на 

Сла вы. Так са ма на па лот-

ні шча на но сіц ца на ступ ная 

ін фар ма цыя: проз ві шча, імя, 

імя па баць ку; га ды жыц ця, 

во ін скае зван не; на се ле ны 

пункт, у якім на ра дзіў ся.

Пры на вед ван ні ра ё наў 

і га ра доў ство ра ныя рэ гі я-

наль ныя па лот ні шчы бу дуць 

пе ра да дзе ны ўдзель ні кам 

ма ла дзёж на га ма ра фо на 

«75». Па яго вы ні ку пла ну-

ец ца ства рыць рэс пуб лі-

кан скае па лот ні шча «Бе ла-

русь па мя тае!». Яно бу дзе 

ўяў ляць са бой чыр во на-зя-

лё нае па лат но з над пі сам 

«1941 Бе ла русь па мя тае 

1945» па ме рам 6 на 12 мет-

раў, скла дзе нае з 478 ка-

ва лач каў (239 чыр во ных і 

239 зя лё ных) з на не се ны мі 

ім ёна мі Ге ро яў Са вец ка га 

Са ю за і поў ных ка ва ле раў 

ор дэ на Сла вы, удзель ні каў 

Вя лі кай Ай чын най вай ны — 

бе ла ру саў і ўра джэн цаў Бе-

ла ру сі.

Пла ну ец ца, што ство ра нае 

па лот ні шча ак ты віс ты Са ю за 

мо ла дзі пра ня суць 3 лі пе ня 

ў Мін ску ў па тры я тыч ным 

шэс ці «Бе ла русь па мя тае!». 

За тым яно бу дзе пе ра да дзе-

на на за хоў ван не ў Бе ла рус кі 

дзяр жаў ны му зей гіс то рыі Вя-

лі кай Ай чын най вай ны.

Ма ла дзёж ную іні цы я ты ву 

па ства рэн ні аль бо ма «Бе ла-

русь па мя тае. Род ныя тва ры 

Пе ра мо гі» пад час сё лет ня га 

ўра чыс та га ме ра пры ем ства 

ка ля ма ну мен та Пе ра мо гі 

ў Мін ску 9 мая пад тры маў 

Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу-

ка шэн ка, які даў юна кам і 

дзяў ча там свое асаб лі вае 

па жа дан не, на пі саў шы на 

вок лад цы аль бо ма сло-

ган рэс пуб лі кан скай ак цыі 

«Бе ла русь па мя тае!», якая 

за клі ка на за ха ваць свя тую 

па мяць пра кож на га ўдзель-

ні ка вай ны для на шчад каў.

На ста рон ках аль бо ма 

бу дуць раз ме шча ны фо та-

здым кі і ка рот кія бія гра фіі 

во і наў-вы зва лі це ляў, на шых 

пра дзе даў, дзя доў і баць коў, 

якія аба ра ня лі і вы зва ля лі 

кра і ну ад фа шыс таў.

Так са ма ў ім бу дуць фа-

та гра фіі ак ты віс таў Бе ла рус-

ка га рэс пуб лі кан ска га са ю за 

мо ла дзі, Фе дэ ра цыі праф са-

юзаў Бе ла ру сі, вя до мых на-

ву коў цаў, спарт сме наў, дзея-

чаў куль ту ры, прад стаў ні коў 

Уз бро е ных Сіл Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь, ор га наў і пад раз-

дзя лен няў унут ра ных спраў, 

ад дзе лаў па над звы чай ных 

сі ту а цы ях, вя до мых па лі ты-

каў, жур на ліс таў, твор чай 

ін тэ лі ген цыі, сты пен ды я таў 

спе цы яль ных фон даў Прэ зі-

дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь з 

парт рэ та мі іх дзя доў і пра дзе-

даў з па ка лен ня пе ра мож цаў 

з усіх рэ гі ё наў кра і ны.

Зра біць свой унё сак у 

ства рэн не аль бо ма мо жа 

лю бы жы хар Бе ла ру сі. Для 

гэ та га не аб ход на пра да ста-

віць фа та гра фіі і ка рот кія 

гіс то рыі бія гра фій сва я коў, 

якія бра лі ўдзел у Вя лі кай 

Ай чын най вай не.

Ін фар ма цыю мож на ад-

пра віць на элект рон ны 

ад рас іtbrsm@gmaіl.com 

(з па зна кай «Бе ла русь па-

мя тае!»). 

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

АкцыяАкцыя

Вяз ні ла ге ра з Кал ды чэ ва.

Вяз ні на сі лі та кія на шыў кі.

Суд над здрад ні ка мі.

Ён пры све ча ны 75-й га да ві не вы зва лен ня Бе ла ру сі 

ад ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў і Пе ра мо зе са-

вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай чын най вай не. Ма ра фон 

ад бу дзец ца ў рам ках рэс пуб лі кан ска га па тры я тыч-

на га пра ек та «Квет кі Вя лі кай Пе ра мо гі». Пра вя дзе 

яго Бе ла рус кі рэс пуб лі кан скі са юз мо ла дзі су мес-

на з Фе дэ ра цы яй праф са юзаў Бе ла ру сі, Бе ла рус-

кім дзяр жаў ным му зе ем гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най 

вай ны пры пад трым цы Бе ла рус кай чы гун кі і ін шых 

за ці каў ле ных.

Па лот ні шча і аль бом 
у го нар Пе ра мо гі

У кра і не з 11 чэр ве ня да 3 лі пе ня прой дзе ма ла дзёж ны ма ра фон «75»

 Извещение о повторном открытом аукционе по продаже земельных участков в собственность в г. Гродно 
(ул. Николаева, ул. Гожская, ул. Мичурина, микрорайон «Барановичи-9») 9 июля 2019 года

№

лота
Наименование объекта

Местонахождение

объекта

Площадь земельного 

участка (га)
Кадастровый номер

Ориентировочная стоимость затрат 
на изготовление документации, руб.

Начальная цена

продажи, руб.

Сумма 
задатка, 

руб.

1 Земельный участок У-146* микрорайон «Барановичи-9» 0,0995 440100000003005965 61,25 13 365,79 2 600

2 Земельный участок *, ** ул. Николаева, в районе домовладения № 8 0,1124 440100000001010371 3 901,65 57 405,47 10 000

3 Земельный участок * ул. Гожская № 62 0,1119 440100000003006301 3 620,93 16 203,12 3 200

4 Земельный участок* ул. Мичурина, 41а 0,1296 440100000002008775 3 411,41 49 563,68 9 800

* – Земельные участки предоставляются в частную собственность для строительства и об-
служивания одноквартирного жилого дома. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. 
Земельный участок имеет ограничения.

** – Земельный участок предоставляется в частную собственность для строительства и об-
служивания блокированного жилого дома. Инженерные коммуникации на участке отсутствуют. 
Возмещение убытков землепользователю в размере 10 156,68 руб.

Организатор аукциона: коммунальное унитарное предприятие по оказанию услуг «Гродненский 
центр недвижимости». 

Условия, предусмотренные в решении о фор мировании земельного участка для проведения 
аукциона и предоставлении его победителю аук циона либо единственному участнику несосто-
явшегося аукциона:

внесение платы за земельные участки; возмещение затрат на организацию и проведе ние 
аукциона, в том числе расходов, связанных с изготовлением и предоставлением участникам 
до кументации, необходимой для его проведения; обращение за государственной регистрацией 
прав на земельный участок в РУП «Гродненское агентство по государственной регистрации 
и земельному кадастру» в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах 
аукциона либо признания аукциона несостоявшимся; получение победителями аукциона в 
установлен ном порядке технической документации и разреше ния на строительство жилого дома; 
занятие земельных участков (осуществление строительно-монтажных работ) осуществить не 
позднее одного года со дня утверждения в уста новленном порядке проектной документации на 
строительство одноквартирного жилого дома, возместить затраты в соответствии с решением 
Гродненского горисполкома от 08.02.2016 № 49 «О некоторых вопросах возмещения затрат на 
строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной инженерной и транс-
портной инфраструктуры».

Аукцион состоится 9 июля 2019 года в 12.00 по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1 
(актовый зал).

Для участий в аукционе необходимо: внести задаток в размере, указанном в графе 8, пере-
числяемый на расчетный счет BY24 AKBB 3012 0000 4181 0400 0000 в филиале № 400 ГОУ ОАО 
АСБ «Беларусбанк», г. Гродно, БИК AKBBBY21400, УНП 590727594 получатель – КУП по оказа-
нию услуг «Гродненский центр недвижимости», задаток вносится в белорусских ру блях в сумме 
согласно настоящему извещению.

Представить в КУП по оказанию услуг «Гродненский центр недвижимости» следующие до-
кументы.

заявление на участие в аукционе установленной формы;

документ, подтверждающий внесение суммы за датка;

подписанное соглашение о правах и обязанно стях сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона (в двух экземплярах) установленной фор мы, включающее обязательство по уплате в 
соот ветствии с законодательством штрафных санкций и иные требования;

дополнительно представляются:

гражданином – копия документа, содержащего его идентификационные сведения, без 
нотариаль ного засвидетельствования; представителем гражданина – нотариально удо стоверенная 
доверенность.

При подаче документов на участие в аукционе граждане Республики Беларусь предъявляют 
па спорт гражданина Республики Беларусь, а пред ставители граждан – документ, удостоверя-
ющий личность.

Прием документов, консультации по вопросам участия в аукционе и ознакомление с имеющей-
ся документацией осуществляются по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, кабинет 407 с 10 июня по 
4 июля 2019 года включительно в рабочие дни с 08.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.

Торги в отношении каждого земельного участка проводятся при условии наличия двух или 
более участников. Победителем торгов по каждому пред мету аукциона признается участник, 
предложивший наиболее высокую цену.

Победитель торгов либо единственный участник несостоявшегося аукциона, выразивший со-
гласие на приобретение земельного участка, как единственный, подавший заявление на участие 
в аукционе, в тече ние 10 рабочих дней со дня утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признания аукциона несостоявшимся обязан:

внести плату за земельный участок; возместить организатору аукциона затраты на организа-
цию и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением и предоставле нием 
участникам документации, необходимой для его проведения. Информация о данных затратах, 
поряд ке их возмещения доводится до сведения участников аукциона до его начала при заключи-
тельной реги страции под роспись; выполнить условия, предусмотренные в решении об изъятии 
земельного участка для проведения аук циона и предоставлении его в частную собствен ность 
победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона.

После совершения названных действий, но не позднее 2 рабочих дней, Гродненский гор-
исполком вы дает победителю аукциона либо единственному участнику несостоявшегося аукциона 
выписку из решения об изъятии земельного участка для про ведения аукциона и предоставлении 
его в частную собственность для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, 
один экземпляр протокола о результатах аук циона либо признания аукциона несостоявшимся, а 
также градостроительный паспорт земельного участка (при наличии).

Оплата стоимости предметов аукциона осущест вляется по безналичному расчету за бело-
русские рубли.

При невыполнении требований об обращении за государственной регистрацией прав на 
зе мельный участок в двухмесячный срок после утверждения протокола о результатах аукциона 
либо признании аукциона продажи несостоявшимся, ре шение Гродненского горисполкома о 
предоставлении зе мельного участка утрачивает силу.

Осмотр земельного участка на местности про изводится желающими самостоятельно в удоб-
ное для них время.

Контактные телефоны: + 375 (152) 72 05 37, 72 00 10, офи циальный сайт организатора торгов 
www.grodno.gov.by

Логойский сельский исполнительный комитет проводит 16 июля 2019 года открытый аукцион по продаже земельных участков 
в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов

№ лота Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь земельного 

участка, га
Инженерная 

инфраструктура
Начальная цена, руб.

Расходы по подготовке 
землеустроительной 
документации руб.

Задаток (руб.)

1 д. Знаменка, У-3 623284603001000208 0,1048
газо-, водо- и электро-

снабжение
7 000,00 1656,99 + реклама 700,00

2 д. Понизовье, ул. Руднянская, 1, 623284604601000148 0,1400 электроснабжение 3 500,00 1589,60 + реклама 350,00

3 д. Слаговище, У-4, 623284605301000042 0,1198 - 2 500,00 1317,02 + реклама 250,00

Земельный участок в д. Понизовье, ул. Руднянская,1 имеет ограничения в использовании 

площадью 0,1400 га в связи с расположением в водоохранной зоне водного объекта, площадью 

0,0112 га в связи с расположением в зоне линий электропередачи.

Задаток в размере 10 % от начальной цены земельного участка перечисляется на 

№ BY25AKBB36006191011030000000 БИК AKBB BY 2X г. Минск ОАО «АСБ Беларусбанк», 

УНП 600537220, код 04901. Победитель аукциона обязан в течение 10 рабочих дней после 

утверждения протокола о результатах аукциона внести плату за земельный участок и возместить 

расходы, связанные с подготовкой землеустроительной документации. Все участники могут 

ознакомиться с земельными участками и документацией на них. Иные обязанности победителя 

торгов и порядок проведения аукциона оговорены в условиях его проведения.

Затраты на строительство, в том числе проектирование, объектов распределительной ин-

женерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам, подлежат возмещению в 

порядке и случаях, предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 7 февраля 2006 № 72 «О мерах по государственному регулированию отношений при раз-

мещении и организации строительства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктуры».

Аукцион состоится 16 июля 2019 года в 10.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, д. 6. Заяв-

ления на участие и необходимые документы принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 

14.00 до 17.00 по адресу: г. Логойск, ул. Тимчука, 6. Последний день приема заявлений: 10 июля 

2019 года до 17.00. Контактные телефоны: (801774) 28473, (8029) 177 95 11.

Закрытое акционерное общество «ЮНИМИТ» (222220, Республика Бе-
ларусь, Минская обл., Смолевичский район, Плисский сельсовет, 9/12 
в районе поселка Октябрьский) сообщает, что директором ЗАО «ЮНИ-
МИТ» 03.06.2019 принято решение о формировании реестра владельцев 
ценных бумаг. Формирование реестра акционеров осуществляется на 
03.06.2019.     УНП 690660279


