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ЛЮСТЭРКА

19 кастрычніка 2013 г.

 Погляд

КАМАНДА
ТЭРМІНОВАЙ СЛУЖБЕ —
«РАЗЫСЦІСЯ!» ПА-ЎКРАІНСКУ
У нашых суседзяў-украінцаў зроблены цікавы крок па правядзенні вайсковай рэформы: там падпісаны ўказ аб пераходзе
на прафесіянальную армію.

У рэдакцыю з гэтай нагоды паступае даволі
шмат пытанняў: што цяпер можа быць з украінскай арміяй і ці можа такое адбыцца ў нас?
Пытаюцца і сябры, відаць, памятаючы пра
мой асабісты даволі працяглы вопыт вайсковай
службы. Адказваю ім прос та: нічога асаблівага
ад украінскага рашэння не чакаю. Так, пераход
аб'яўлены, а калі хто да чаго пяройдзе — яшчэ
невядома. Будзем глядзець на рэальныя факты.
А яшчэ раіў бы пацікавіцца палітычным календаром у
нашых паўднёвых суседзяў:
можа, нейкія важныя палітычныя кампаніі там чакаюцца ці
патрэбны неардынарныя крокі
для рэйтынгу.
Наогул, варта памятаць, што
ваенныя рэформы даюцца няпроста, патрабуюць шмат часу
і сродкаў. Армейская машына
нават у маленькіх краінах —
сістэма грувасткая, складаная
і даволі кансерватыўная. Тым
больш цяжка ажыццяўляюцца
ў ёй вось такія кардынальныя і
наватарскія крокі. Ці гатова да
іх краіна і грамадства? А наша
паўднёвая суседка — вялікая
па еўрапейскіх мерках краіна.
І армію мае адпаведную — спадчыну трох магутных савецкіх вайсковых акруг, што дыслацыраваліся на яе тэрыторыі, і частку Чарнаморскага
флоту.
Памятаецца, першы прэзідэнт Расійскай Федэрацыі ў свой час таксама абяцаў пераход да
прафесіянальнай арміі. Колькі гадоў прайшло,
а на прафесійныя рэйкі расійская армія так і не
перайшла. Вайскоўцам плацяць вельмі добрыя
грошы, але ўсё роўна маладыя расіяне не надта
рвуцца ў кантрактнікі. Нават на падводны флот і
ў ракетныя войскі стратэгічнага прызначэння, дзе
нібы толькі вопытным спецыялістам месца, вымушаны набіраць звычайных прызыўнікоў. Няхай
не на «самыя баявыя» пасты, але на адказную
службу побач з імі. Там, каля ракет і рэактараў,
сапраўды вялікая адказнасць, і туды не заманіць
прафесіяналаў нават доўгім рублём — як і ў далёкія расійскія гарнізоны з цяжкімі кліматычнымі
ўмовамі. Бо там — нясоладка...
Доў гі час мець прафесія нальную армію дазвалялі сабе толькі дзве краіны ў свеце — ЗША
і Вялікабрытанія. У апошнія гады гэты спіс крыху па шырыўся. Але і ў ім — толькі ня бедныя
краіны. Бо для стварэння прафесіянальнай арміі па він ны быць належныя эка на мічныя ўмовы. Добрай службы можна патрабаваць толькі
з усебакова забяспечанага прафесіянала. Яму
трэба годна плаціць. (Хаця, шчыра кажу чы, у
любой га лі не сапраўд наму пра фесі я на лу жада на за бяс печ ваць доб ры за ро бак.) Салдатпрафе сі я нал паві нен мець жыллё і на леж ныя
бы тавыя ўмовы. У казарму яго, як звычайнага сал да та, не па се ліш (ка лі ў ад ным па коі
жы вуць дзя сят кі ча ла век). Тым больш, ра на
ці поз на ён аб за вя дзец ца сям' ёй. Ра ней на
мота стралко вую ро ту са ста чалавек хапа ла
ад ной казармы, а цяпер для такой роты трэба
мець сто ква тэр ці ін тэр на цкіх па ко яў. А на
батальён, дзе тры роты? А на полк з дзевяці
рот? А на дыві зію наогул патрэбна ўзводзіць
цэлы го рад. Та кое не спа дзя ва нае будаў ніцтва — напруга і для экано мі кі, і для бюд жэ ту, і
для будаўнічай галіны. Як хутка, за якія грошы
і кім пабуду юц ца для вай ско вых часцей но выя
жы лыя да мы і ін тэр на ты, школы, баль ні цы і
сад кі пры гарні зонах? Калі такіх фінан са вых
выдат каў дзяржа ва не прадугледжвае, можа
атрымацца не пра фесіянальная ар мія, а хіба
пародыя на яе.
І таму з Украіны я чакаю вестак, што ўслед за
прэзідэнцкім указам аб'явяць, якія дадатковыя
сродкі плануе выдзеліць у сувязі з гэтым бюджэт

і калі. Пакуль украінскія ўлады паведамляюць пра
гэта, армію там моцна скароцяць. Са 180 да 122
тысяч асабовага складу. Плануюць распрадаць
лішнюю вайсковую маёмасць. Нібыта вось гэтыя
грошы і пакрыюць усе матэрыяльныя выдаткі
прафесіяналізацыі.
Грошы — важная справа. Але пытанне не толькі ў іх. Як мяркуюць ваенныя эксперты, любой
краіне пры імкненні да прафесіянальнага войска
патрэбна мець адпаведныя традыцыі, гатоўнасць
грамадства і самой сілавой машыны да падобных
новаўвядзенняў. Што казаць, калі нават афіцэраў
у вучылішчах трэба пачынаць рыхтаваць па-іншаму. Бо камандаваць васямнаццацігадовым

 Гарадскія паданні

ТУТ КАЛІСЬЦІ БРАЗГАЛА КОНКА...
У гэта складана паверыць,
але яшчэ якіх-небудзь 84
гады таму ў Мінску можна
было праехаць па рэйках
у вагончыку, запрэжаным
коньмі. Разам з экскурсаводам Паўлам Каралёвым мы
прайшлі частку цэнтральнага маршруту мінскай конкі,
які складаў каля сямі кіламетраў, ад праспекта Незалежнасці да Свята-Духава
кафедральнага сабора.

Як Леніну
не пашанцавала
З'яўленню конкі — першага
грамадскага транспарту ў Мінску — садзейнічала чыгунка.
Тым больш што тут было ажно
два чыгуначныя вакзалы. Спачатку праклалі рэйкі з Масквы на
Брэст (гэты шлях праходзіў праз
Брэсцкі вакзал, які знаходзіўся ў
раёне станцыі Таварнай). А праз
некалькі гадоў з'явіўся ЛібаваРоменскі напрамак, пуці якога
пралягалі праз Віленскі вакзал.
Ён быў пабудаваны ў 1890 годзе, цяпер на яго месцы сучасны
сталічны вакзал і станцыя МінскПасажырскі.

прызыўніком і дарослым мужчынам-салдатам
— вельмі розныя рэчы.
Яшчэ ва Украіне, як і ў нас, дарэчы, застаецца
актуальнай дзяржаўная задача мець добра падрыхтаваны вайсковы рэзерв, для чаго патрэбна
як мага больш моладзі ахапіць сістэмай вайсковага навучання. Раней лепш за ўсё гэта рабіла менавіта ўсеагульная тэрміновая служба. Які
інстытут заменіць яе цяпер? Яшчэ тэрміновая
служба ў постсавецкіх краінах выконвала многія
сацыяльныя і патрыятычныя функцыі. Вучыла,
загартоўвала, выхоўвала. Юнакі там і добрую
прафесію сабе на будучыню маглі прыдбаць —
повара ці вадзіцеля, напрыклад. Прычым, бясплатна.
Сусветны вопыт падказвае, што нядрэнна
яшчэ мець у краіне і адпаведны ўзровень беспрацоўя сярод моладзі, якая б магла падацца ў
вайсковыя прафесіяналы, і каб было з каго выбіраць. Бо нават у ЗША ў самыя цяжкія эканамічныя часы не надта кідаліся на вярбовачныя
пунк ты банкіры, якія страцілі працу, ІТ-шнікі,
юрыс ты і іншыя прадстаўнікі прэстыжных і высокааплатных прафесій. Калі ЗША ўвязаліся
ў войны ў Іраку і Афганістане, праблема яшчэ
больш абвастрылася. Калі не дапамаглі ніякія
абя ца ныя звышіль го ты ды ма гут ней шая рэкламная кампанія, на службу дазволілі браць
не толькі грамадзян краіны, але і асоб з відам
на месцажыхарства — не ад добрага жыцця,
напэўна.

Кіроўца фурманкі
пастаянна званіў, каб людзі
не трапілі пад капыты
і колы, бо першы час
гараджане да позняга
вечара не разыходзіліся
з вуліц, назіраючы за яздой
новага транспарту.

амнібус — таксама вагончык, які
цягнулі коні, толькі не па рэйках».
Амнібусы былі разлічаны на 15
чалавек і з'явіліся ў Мінску за 5-6
гадоў да конкі. Новай «мадыфікацыяй» амнібусаў у Пецярбургу
сталі двухпавярховыя экіпажы (а
часам і аўтамабілі), якія называліся імперыяламі. Верагодней за
ўсё, у Мінску іх не было. Затое
вядома, што аўтамабільныя імперыялы развозілі пасажыраў у
Слуцку і адтуль у бліжэйшыя гарады, напрыклад, Ляхавічы.

Любімая...
«касцяломка»
Але вер нем ся да мін скай
конкі. У яе было тры маршруты.
Адзін праходзіў паміж Брэсцкім і
Віленскім вакзаламі. Другі (цэнтральны, па якім мы і здзейснілі
наш шпацыр) пралягаў ад Віленскага вакзала па вуліцы Пецярбургскай (цяпер Ленінградскай),
Каломенскай (Свярдлова), выходзіў на Захар'еўскую (сучасны
праспект Незалежнасці) і там на
Губернатарскай (Леніна) заварочваў у бок Саборнай плошчы.
Трэцяя лінія ішла ад Раманаўскай
Слабады да Залатой Горкі. Пазней з'явілася яшчэ адгалінаванне
— да піўнога завода Фрумкінай,
сёння вядомага як «Аліварыя».
Цягнулі вагончык два ці тры
кані, унутры было 20 месцаў для
сядзення. Кіроўца фурманкі пастаянна званіў, каб людзі не трапілі пад капыты і колы, бо першы
час гараджане да позняга вечара
не разыходзіліся з вуліц, назіраючы за яздой новага транспарту.
На той час гэта быў сапраўдны



Конка каля гандлёвых радоў на Саборнай плошчы.

было заключана ў 1888 годзе,
і ўжо праз чатыры гады, 10 мая
1892 года, на вуліцах Мінска з'явіўся першы вагончык на рэйках,
запрэжаны коньмі. «Конка не была нейкім абсалютна новым, рэвалюцыйным відам транспарту,
— заўважыў Павел Каралёў. —
Да гэтага існавала такая рэч, як

цуд, да таго ж даступны шырокаму колу карыстальнікаў. Конкаю
ездзілі дробныя чыноўнікі, рамеснікі, студэнты, гімназісты. У
вагончыку працаваў кандуктар,
які мусіў не толькі забяспечыць
пасажыра квітком, але і знайсці
яму вольнае месца (стоячы ездзілі толькі гімназісты і школьнікі,

(о проекте строительства жилого дома № 21А (по генплану)
объекта «Строительство двух многоквартирных жилых домов серии М464-У1 со встроенным
отделением сбербанка, продовольственным магазином и административным помещением
на месте жилого дома № 21 по генплану в микрорайоне Каменная Горка-4»)

1.

Жилой дом № 54
по ул. Матусевича

6.

Жилой дом № 26
по ул. Горецкого

2.

Жилой дом № 96
по ул. Нестерова

7.

Жилой дом № 1
по ул. Прушинских

3.

Жилой дом № 29
по ул. Казимировской

8.

Жилой дом № 3
по ул. Прушинских

4.

Жилой дом № 7
по ул. Киреенко

9.

Жилой дом № 5
по ул. Прушинских

5.

Жилой дом № 22
по ул. Горецкого

Информация о проекте строительства
Цель проекта – строительство многоквартирного жилого
дома, в том числе строительство 30% площади для многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий по направлению администраций районов
г. Минска, 20% площади из числа обманутых дольщиков на
основании списков ОО «Обманутые граждане-дольщики»,
согласованных с администрацией Фрунзенского района
г. Минска, управлением жилищной политики Мингорисполкома, 10% площади для работников ОАО «МАПИД», состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Начало строительства – март 2013 г., ввод дома в эксплуатацию – август 2014 г.
Положительные заключения государственной экспертизы
№ 1096-15/12 от 29.11.2012 г., № 1343-15/12 от 18.02.2013 г.
Местоположение строящегося многоквартирного жилого
дома – г. Минск, Фрунзенский район, жилой дом № 21А по
генплану в составе объекта «Строительство двух многоквартирных жилых домов серии М464-У1 со встроенным отделением сбербанка, продовольственным магазином и административным помещением на месте жилого дома № 21 по
генплану в микрорайоне Каменная Горка-4».

У Верхнім горадзе, дзе колішнія гандлёвыя рады сёння займаюць рэстараны і піўныя, быў
круты спуск да Свіслачы. Ехаць
1897 год. Конка загразла
на вуліцы Гандлёвай (Зыбіцкай).

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Информация о застройщике
Открытое акционерное общество «МАПИД», расположенное по адресу: г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205, режим работы: понедельник – четверг – 8.30–17.30, пятница – 8.30 – 16.15,
обед – 12.45 – 13.30, суббота, воскресенье, государственные
праздники – выходной.
Зарегистрировано в Едином государственном регистре
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 100008115 решением Мингорисполкома № 197 от 26.02.2001 г.
Сведения о проектах строительства жилых домов в г. Минске, в которых принимал участие застройщик в течение трех
лет, предшествующих заключению договора:

Сышоў, калі захацеў

З утварэннем у горадзе двух
буйных чыгуначных вузлоў паўстала пытанне аб тым, як звязаць іх паміж сабой. Бо часцей
за ўсё пасажырам даводзілася
пешшу з торбамі ды кайстрамі ў
руках пераходзіць ад аднаго вакзала да другога (у прыватнасці,
адным з такіх людзей мог быць
Уладзімір Ленін, які рабіў перасадку ў Мінску па дарозе з Вільні
на Маскву). Кіраўніцтва чыгункі
прапанавала гарадскім уладам
пракласці на гэтым участку конку. На што сталічнае начальства адказала, што калі і будаваць конку, то не ведамасную, а
агульнагарадскую. Пагадненне

Так, пераход аб'яўлены, а калі хто
да чаго пяройдзе — яшчэ невядома.
Будзем глядзець на рэальныя факты.
У свой час давялося быць у Германіі і Францыі,
калі гэтыя краіны якраз адмаўляліся ад прызыўнікоў і стваралі прафесіянальную армію. Грошы на
гэта ў іх знаходзіліся, але столькі іншых праблем
паўставала! І гэтыя пытанні жыва абмяркоўвала
грамадскасць, палітыкі, партыйцы, парламентарыі. Балазе, даваўся працяглы пераходны перыяд
у некалькі гадоў. І дзякуючы такому падыходу
ўдавалася карэктаваць алгарытмы прафесіяналізацыі, аператыўна выпраўляць памылкі.
А тут неяк усё па-славянску атрымліваецца:
указ падпісаны — вось на табе адразу і прафесіянальная армія.
Вікенцій КЛЮЧНІК

у якіх былі льготныя
квіткі). Кошт праезду ў концы быў дэмакратычны — ад
трох да шасці капеек на працягу ўсяго
яе іс на ван ня. Напрыклад, тыя ж рамізнікі, якія развозілі
людзей у звычайных экіпажах, бралі
15 капеек за перамяшчэнне па цэнтры, 30 капеек — ад
цэнтра да Віленскага вакзала, 55 капеек — з Камароўкі
да Брэсцкага вакзала. Зразумела, што
конка стварыла ім
неслабую канкурэнцыю. «Старажылы
распавядалі, што аднойчы рамізнікі ад злосці нават перакулілі
вагон конкі», — паведаміў Павел
Каралёў.
Ды і проста няшчасныя выпадкі, калі вагончыкі перакульваліся
або сыходзілі з рэек, хоць і рэдка, але здараліся. Мінчане нават
празвалі конку «касцяломкай».
Тым не менш гэты транспарт яны
палюбілі. «Ён быў вельмі зручны,
звязваў цэнтр горада з вакзаламі і прадмесцямі, — тлумачыў
Павел. — Конка хадзіла да 11
вечара, таму ёй маглі карыстацца тыя, хто позна вяртаўся дадому».

Характеристика объекта
Объект – 120-квартирный, 10-этажный крупнопанельный
жилой дом серии М464-10-У1 с помещением банка и магазина, расположенным на первом этаже, не входящим в состав
общего имущества дома. Квартиры, предназначенные для
заключения договоров создания объектов долевого строительства с гражданами, нуждающимися в улучшении жилищных условий, строятся с выполнением в полном объеме отделочных, сантехнических и электротехнических работ,
предусмотренных проектно-сметной документацией.
Стены: наружные, внутриквартирные и межквартирные
перегородки – железобетонные панели.
Перекрытия – железобетонные.
Кровля – плоская двухслойная рулонная.
Окна и двери балконные – деревянные с заполнением
двухкамерным стеклопакетом.
Двери наружные (в квартирах) – щитовые.
Отопление – центральное.
Электроснабжение – скрытая проводка.
Проектно-сметной документацией предусмотрены: канализация, горячее и холодное водоснабжение, радио, телевидение, мусоропровод, лифт, лоджии, остекление лоджий.
Стоимость 1 м2 общей площади объекта долевого строительства на дату опубликования проектной декларации для
граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении
жилищных условий в администрациях районов г. Минска, для
граждан из числа «обманутых дольщиков» и для многодетных
семей ОАО «МАПИД», состоящих на учете нуждающихся в
улучшении жилищных условий,
- с государственной поддержкой – 8 406 000 руб. – для
нормативной площади;
- без государственной поддержки – 8 919 000 руб. – для
нормативной площади;
- для площади, превышающей нормативную площадь, – при
строительстве с государственной поддержкой – 8 406 000 руб.,
– при строительстве без государственной поддержки –
8 919 000 руб.
Права застройщика на земельный участок подтверждает
решение Мингорисполкома № 4012 от 27 декабря 2012 г.,
свидетельства (удостоверения) о государственной регистрации
создания земельного участка и возникновения права на него
от 25 февраля 2013 г. № 500/451-6180, от 25 февраля 2013 г.
№ 500/451-6182. Площадь земельного участка – 0,3089 га.
Благоустройство – согласно проектной документации.
Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме,
которое будет находиться в общей долевой собственности:
крыши, технические этажи и подвалы, другие места обще-

го пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное
оборудование, находящееся за пределами или внутри нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства,
автостоянка, тепловой пункт, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания.
Предполагаемый ввод дома в эксплуатацию – август 2014 г.
Строительство дома осуществляется застройщиком на основании решения Мингорисполкома № 4012 от 27 декабря 2012 г.
собственными силами без заключения договоров подряда.
Строительство осуществляется согласно Указу Президента
№ 263 от 6 июня 2013 г. Гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, и гражданам из
числа «обманутых дольщиков» для заключения договоров
создания объектов долевого строительства предлагается
37 (тридцать семь) квартир, из них 2 однокомнатные квартиры общей площадью 40,79 м2, жилой площадью 16,16 м2,
7 однокомнатных общей площадью 42,00 м2, жилой площадью
17,10 м2, 7 двухкомнатных общей площадью 53,45 м2, жилой
площадью 28,67 м2, 8 двухкомнатных общей площадью 57,6 м2
жилой площадью 29,6 м2, 5 трехкомнатных общей площадью
76,00 м2, жилой площадью 41,23 м2, 8 четырехкомнатных
общей площадью 97,03 м2, жилой площадью 66,87 м2.
Для работников ОАО «МАПИД», состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, для заключения
договоров создания объектов долевого строительства предлагается 7 (семь) двухкомнатных квартир общей площадью
63,13 м2, жилой площадью 34,84 м2.
Порядок приема заявлений от граждан, желающих
принять участие в долевом строительстве квартир.
Прием заявлений от граждан или юридических лиц осуществляется отделом собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД» (г. Минск, ул. Р. Люксембург, 205а, кабинет № 1, тел. 207-19-15) с 28 октября 2013 г., ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней, понедельник–четверг
с 9.00 до 17.00, обед с 12.45 до 13.30, в пятницу с 9.00 до
15.00, обед с 12.45 до 13.30.
Если лицо, желающее принять участие в долевом строительстве, в течение пяти календарных дней с момента регистрации его заявления не явилось для заключения договора
и не сообщило об уважительных причинах неявки, его заявление на участие в долевом строительстве утрачивает силу,
и ОАО «МАПИД» оставляет за собой право заключить договор
на заявленную квартиру с другим лицом.
О ходе работ по строительству можно узнать по телефонам
отдела собственного строительства и инвестиций ОАО «МАПИД»:
207-19-15, 208-58-12, 207-16-73.

уніз на концы тут было небяспечна, але яшчэ больш складана на
гэтым участку даваўся пад'ём.
«Для гэтага запрагалі дадатковых коней, — паведаміў Павел.
— Але часам іх было недастаткова...» — «І тады запрагалі пасажыраў?» — пацікавіўся нехта
з экскурсантаў. — «Не, пасажыраў не запрагалі. Але яны мусілі сыходзіць і ісці гэты адрэзак
пешшу».
Апроч ня роў на га рэлье фу,
адметны гэты раён быў і тым,
што пастаянна затапліваўся вадой. Таму і вуліца, што пралягае
там, мае назву Зыбіцкая, адзін
час называлася нават Балотнай
(у часы конкі была перайменаваная ў Гандлёвую) — бо зыбкае,
гразкае месца. І нават захаваўся
фотаздымак 1897 года, на якім
конка літаральна загразла ў гэтым месцы.
Увогуле на той год год мінская
конка мела крыху больш за 20

Па вуліцы Леніна (Губернатарскай)
калісьці бразгалі конныя вагончыкі.

вагонаў, сем з якіх былі летнімі (гэта значыць адкрытымі, без
шкла), а таксама 91 каня. «Парк»
яе знаходзіўся ў раёне сённяшняй
вуліцы Ленінградскай. Адметна,
што пунктаў прыпынку спачатку
не было і выйсці з вагона можна
было ў любым месцы. Пры тым,
што хуткасць коннага транспарту
была прыкладна пяць кіламетраў
за гадзіну, такім чынам можна
было на хаду сысці і зноў зайсці ў
вагончык. Абавязковыя прыпынкі з'явіліся толькі ў 1904 годзе.

«Кампрамату»
не знайшлі
Кантракт аб стварэнні конкі гарадскія ўлады заключылі з
прадпрымальнікам з Санкт-Пецярбурга Андрэем Гарчаковым.
Па яго ўмовах, цягам 25 гадоў
конка заставалася ва ўласнасці
камерсантаў (з гэтай нагоды было нават створана акцыянернае
таварыства). Усе даходы ад грамадскага транспарту (а яны былі
немалыя, нягледзячы на невысокі кошт праезду) ішлі ў прыватныя рукі, горад атрымліваў толькі
мізэрную частку ў выглядзе падаткаў. Вядома, такое становішча не задавальняла гарадское
кіраўніцтва, і яно ўсімі спосабамі
намагалася сабраць «кампрамат» на конку ў выглядзе розных парушэнняў, каб у судовым
парадку завалодаць транспартам. Але гэта было складана, і
дзяржаўнай конка стала толькі ў
1912 годзе.
Між тым, яшчэ калі транспарт
належаў прыватным уласнікам,
на ім пачалі адбывацца страйкі.
У фурманаў на концы былі цяжкія ўмовы працы: пры невялікіх
заробках вазіць людзей даводзілася з раніцы да вечара, часам
без абеду. Першыя забастоўкі з
патрабаваннем 8-гадзіннага працоўнага дня, годнага заробку і
сезоннага адзення адбыліся ў
канцы ХІХ стагоддзя, але істотных вынікаў не далі. Новы этап
хваляванняў на концы пачаўся ў
1905 годзе, калі адбылася першая рэвалюцыя. У выніку акцыянернае таварыства прадпрымальнікаў вырашыла набраць
на конку новых рабочых. Але
мінчане падтрымалі мітынгоўцаў,
і ў дні, калі вагончыкі на рэйках
павінны былі аднавіць свой рух
з новымі фурманамі, проста не
карыс таліся конкай. Прадпрымальнікам давялося саступіць,

і конка зноў пачала працаваць
належным чынам.

Эпоха цягам
у 35 гадоў
У 1913 годзе прымаецца рашэн не, што ў Мін ску па ві нен
з'явіцца трамвай. Дарэчы, калі
ў сталіцы конка толькі пачала
хадзіць, жыхары Віцебска (нават
раней за масквічоў!) ужо ездзілі ў вагонах, якія прыводзіла ў
рух электрычнасць. Здача будаўніцтва трамвайных шляхоў
у Мінску была прызначана на
ліс тапад 1914 года, але гэтыя
планы перакрэсліла Першая сусветная вайна... Такім чынам,
да рэвалюцыі ў горадзе працягвала хадзіць конка, а пасля на
тры гады знікла і яна. Затым на
сталічных вуліцах зноў з'явіліся
коні з вагончыкамі, і транспарт
гэты існаваў ажно да 1929 года. Пасля чаго пусцілі трамваі,
якія пер ша пачат ко ва іш лі па
маршру тах конкі. Яна праіснавала ў сталіцы 35 гадоў і стала
«прарадзіцелькай».

Мінчане падтрымалі
мітынгоўцаў, і ў дні, калі
вагончыкі на рэйках
павінны былі аднавіць свой
рух з новымі фурманамі,
проста не карысталіся
конкай.
Зрэшты, наконт метро можна і паспрачацца. Але як бы там
ні было, конка — цэлая эпоха ў
жыцці горада. Да яе большасць
жыхароў перасоўваліся па вуліцах пехатою, наймаць рамізнікаў
дазволіць сабе мог не кожны, і ці
варта казаць пра тое, што ўладальнікаў уласных экіпажаў былі
адзінкі. Цяпер гэта можа здацца
смешным, але, напрыклад, на
1913 год у Мінску было два (на
той час — цэлых два!) таксі. Як
бачым, за ХХ стагоддзе транспарт зрабіў гіганцкі скачок у сваім развіцці, і цяпер перад намі
паўстае іншая праблема: сродкаў
перамяшчэння вельмі шмат, яны
ствараюць заторы і забруджваюць навакольнае асяроддзе. Таму давайце хоць зрэдку хадзіць
пешшу і ўяўляць, як яшчэ 84 гады
таму тут з гучным звонам цягнулі
па рэйках вагончыкі коні.
Дзіяна СЕРАДЗЮК.
Фота аўтара



ООО «Арбитр», управляющий по делу о банкротстве –
ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ, СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
по продаже имущества частного предприятия «Наш Край»:
№
лота

Наименование лота

Начальная цена
продажи лота

Шаг торгов (5%)

Задаток (5%)

1

Площадка рынка «Наш Край», инв. № 450/С-25002
(сооружение неустановленного назначения) (в
состав сооружения входят: покрытие, бордюр
тротуарный, бордюр дорожный, газонное покрытие, автомобильная парковка и т.д.)

792 361 845 р.

39 618 092 р.

39 618 092 р.

Торги проводятся в форме аукциона, открытого по
составу участников и по форме подачи предложений
о цене.
Торги состоятся 06 ноября 2013 года в 11.00 по
адресу: г. Гродно, ул. Солнечная, 5.
До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток в безналичном порядке по следующим
платежным реквизитам: р/с 3012036435941 в ЦБУ № 422
ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Слоним, код 152101689,
МФО 153001369,УНП 590093379.
Заявления на участие в аукционе с приложением
платежного поручения, подтверждающего внесение
задатка, а также: для юридических лиц – заверенной
копии свидетельства о гос. регистрации, устава; для
индивидуального предпринимателя – заверенной копии
свидетельства о гос. регистрации; для физ. лица – копии
паспорта, принимаются с момента выхода настоящего
объявления до 11.00 05.11.2013 по адресу: 230001,
г. Гродно-1, а/я 27 или по факсу 8(0152) 526859.

Уважаемые акционеры!
01 ноября 2013 г. в 15.00
СОСТОИТСЯ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ
СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Белдортехника».
Место проведения:
г. Смолевичи,
ул. Торговая, 14 «Б»,
актовый зал.
Регистрация
участников собрания —
с 14.30 до 15.00.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выплате дивидендов за
третий квартал 2013 года.
2. Доизбрание члена наблюдательного совета.
УНН 100135303

Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену покупки. После
окончания торгов с победителем подписывается протокол и заключается договор. Победитель торгов
обязан оплатить стоимость покупки в течение 30
дней после подписания протокола. В соответствии с
п. 1 Указа Президента Республики Беларусь от
05.05.2009 № 232 возмещение затрат на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.
Настоящее объявление содержит лишь общие характеристики предмета торгов. Получить полную информацию о порядке и условиях проведения торгов, о
предмете торгов можно в рабочие дни с 9.00 до 17.00
по адресу: г. Гродно, ул. Солнечная, 5, тел. 8(029)7831160,
тел./факс 8(0152)526859. Ознакомиться с предметом
торгов (площадкой рынка) можно в рабочие дни с 9.00
до 17.00 по адресу: Гродненская область, г. Слоним,
ул. Тополевая, д. 22.

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

открытого акционерного общества «Мотовело»
(г. Минск, проспект Партизанский, 8)
СОСТОИТСЯ 25 октября 2013 г.
по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8 в заочной форме
Орган, по решению которого созывается общее собрание акционеров:
Наблюдательный совет ОАО «Мотовело».
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О внесении изменений в устав ОАО «Мотовело».
Бюллетени для заочного голосования акционеры получают с 21 октября
по 22 октября 2013 г. по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8, юридический отдел ОАО «Мотовело», с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с
13.00 до 14.00), под роспись при предъявлении паспорта (для представителей акционеров — паспорта и доверенности).
Акционеры обязаны возвратить заполненные бюллетени для заочного
голосования по указанному адресу не позднее 17.00 22 октября 2013 г.
С проектом решений собрания, формой и текстом бюллетеня для заочного голосования акционеры могут ознакомиться с 21 октября по 22 октября
2013 г. по адресу: г. Минск, проспект Партизанский, 8, юридический отдел
ОАО «Мотовело», с 9.00 до 17.00 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составлен на основании данных реестра владельцев акций ОАО «Мотовело» по состоянию на 18 октября 2013 г.
УНП 190017558

