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ЗАСТАРЫНСКАЯ
«РАНА»

 Погляд на Першую сусветную

ДЗІЎНЫ ВЫБАР

Ніна Адамаўна Кузуб (Малечка)
цяпер на пенсіі, жыве ў Брэсце.
У яе добрая сям'я, звычайныя
клопаты гаспадыні дома. Кожны
год вясной яна ездзіць у родную
вёску Застарынне Баранавіцкага раёна, каб наведаць магілы
родных і пакланіцца помніку, які
пастаўлены ў гонар усіх бязвінна
знішчаных яе землякоў.
...Той дзень Ніна не памятае: ёй
было ўсяго два гады. Аб страшных
падзеях яна ведае з расповедаў сваякоў, аднавяскоўцаў. Застарынне знаходзіцца ў акру жэнні лясоў. І пасля
акупацыі многія жыхары вёскі падаліся ў партызаны. Недалёка дыслацыраваўся атрад імя Суворава. Яго
прадстаўнікі і прыйшлі ў Застарынне
правесці мітынг 1 мая 1942 года. Людзей сабралі, прамовы сказалі і палічылі, відаць, сваю справу зробленай.
Праўда, у вёсцы засталося начаваць
з паў тара дзясятка партызан. Яны і
ўступілі ў бой з праціўнікам, калі раніцай у Застарынне наляцелі фашысты
з 57-га карнага батальёна. Але ж сілы
аказаліся няроўнымі, і партызанскае
супраціўленне вораг зламаў за чвэрць
гадзіны. А потым пачалася расправа з
мірным насельніцтвам. Людзей зганялі
ў дамы па 15-20 чалавек, расстрэльвалі з кулямёта, а хату падпальвалі.
У той дзень былі знішчаны 382 чалавекі, з іх 70 — дзеці.
Тыя, хто на сваё шчасце некуды адлучыўся з вёскі ці змог уцячы ў лес,
знайшлі роднае сяло ў папялішчы з
гурбамі мёртвых цел. Пра гэта падрабязна напісана ў кнізе «Памяць.
Баранавіцкі раён». Там жа змешчаны
ўспаміны Васіля Ленькі, які адным з
першых прыбег у вёску пасля расправы. Сярод мёртвых ён знайшоў Кацю
Фурса. Яна стагнала і прасіла зняць
з яе цела мёртвай жанчыны. Васіль
вызваліў зямлячку і пабег шукаць яе
сваякоў. Аказалася, муж, дзеці, бацькі Кацярыны — усе былі забітыя. Калі
ж хлопец вярнуўся з далёкім сваяком,
убачыў, што Каця памерла... Тыя, хто
застаўся ў жывых, паціху хавалі сваіх
родзічаў. За некалькі дзён у вёсцы выраслі фактычна новыя могілкі.
Ніна не памятае расправу, не памятае, як яе з сястрой вывеў у лес старэйшы брат. Затое памятае, што было
потым. А потым — адчуванне страшэннага голаду. Увесь час хацелася есці.
Гэта і ёсць яе першы ўспамін дзяцінства. Як яны выжылі, Ніна Адамаўна
цяпер разумее з цяжкасцю. 13-гадовы
брат, сам дзіця, фактычна выратаваў
яе і 4-гадовую сястру Ліду. Лідзія Адамаўна памятае больш. Карміліся тым,
што давалі спагадлівыя суседзі, збіралі
крапіву, шчаўе, на полі шукалі бульбіну
ці бурак. А бывалі дні, што наогул ні

Напярэдадні Дня Перамогі беларускія СМІ паведамілі аб тым,
што з'явіўся ў продажы набор
плакатаў «Палкаводцы і военачальнікі зямлі беларускай»,
аўтарам якога выступіў падпалкоўнік запасу Віталь Чырвінскі. Асноўная мэта праекта,
паводле слоў аўтара, папулярызацыя ваеннай гісторыі і выхаванне моладзі ў патрыятычным кірунку. Набор уключае ў
сябе 28 невялікіх плакатаў, на
кожным з якіх — военачальнік,
народжаны на нашай зямлі або
праславіўшы яе ў баях.

крошкі не трапляла ў рот. «Неяк выжылі. Нейкі асаблівы сялянскі запас
трываласці быў закладзены, відаць,
ад нараджэння, — з цяжкасцю стрымлівае слёзы Лідзія Кузуб. — Брат Міша,
як умеў, нас даглядаў, мыў адзенне ў
рэчцы. Дзе ён наогул браў вопратку
для нас, не магу сабе зараз уявіць».
Міхаіл, які фак тычна выратаваў
жыццё сваім сёстрам, памёр даволі
рана. Тыя падзеі, несумненна, адбіліся
на яго здароўі. Ды і потым вайна нагадвала пра сябе ўсё іх жыццё.

Ніна трапіла ў Маўчадскую школуінтэрнат, якую ўспамінае з нязменнай
цеплынёй. Вучылася добра, пасля заканчэння паступіла ў БДУ на біялагічны факультэт. Але ж падчас вучобы
даводзілася вельмі цяжка, не было
бацькоў, якія падкінулі б прадуктаў,
як таварышкам-аднакурсніцам, альбо
дапамаглі б якой капейкай. Працавала
вечарамі прыбіральшчыцай у Тэатры
юнага гледача. І ўсё роўна не магла
сабе дазволіць прыстойную сукенку
ці пару абутку. Таму, калі прапанавалі
застацца ў аспірантуры, адмовілася.
Хацелася хутчэй паступіць на працу,
атрымаць заробак, каб выбіцца з галечы. Па размеркаванні трапіла ў Брэст.
Тут сустрэла свой лёс, даволі ўдала
склалася і кар'ера. Толькі вось рана,
нанесеная трагедыяй роднай вёскі,
ніколі ўжо не загоіцца. Бо той дзень
зрабіў яе сіратой, якой было наканавана лёсам прайсці столькі выпрабаванняў.
А вёска Застарынне потым адрадзілася. Доўга была цэнтрам саўгаса. Цяпер там працуе базавая школа.
І маладая настаўніца часта прыводзіць
дзяцей да помніка. Настаўніца — унучка Лідзіі, сястры Ніны Адамаўны.
Святлана ЯСКЕВІЧ.

Сярод персаналій, прадстаўленых
у падборцы, — самыя розныя людзі.
Ёсць сярод іх, безумоўна, і вялікія
палкаводцы, а ёсць і тыя, чыя веліч,
мякка кажучы, вельмі спрэчная. Аднак асабіста ў мяне не мог не выклікаць здзіўлення адзін красамоўны
факт. З 28 палкаводцаў, прадстаўленых у серыі плакатаў, толькі адзін
мае дачыненне да Першай сусветнай
вайны. Адзін!.. Гэта генерал ад інфантэрыі Кіпрыян Кандратовіч. Няўжо наша зямля была такая бедная
на палкаводчыя таленты сто гадоў
таму?
Як вядома, у час Першай сусветнай вайны было сфарміравана шэсць
франтоў: Паўночна-Заходні, Паўднёва-Заходні, Паўночны, Заходні, Румынскі і Каўказскі. Дык вось, двума з
гэтых шасці франтоў камандавалі беларусы. Генерал ад кавалерыі Васіль
Гурко, прадстаўнік самай вядомай
беларускай генеральскай дынастыі,
у 1917-м узначальваў Заходні фронт
са штабам у Мінску, а генерал ад
інфантэрыі Аляксандр Рагаза ў тым
жа годзе — Румынскі фронт, прычым
некаторы час яму падпарадкоўваліся
і саюзныя румынскія арміі. Ваеннымі
акругамі краіны ў розныя гады камандавалі трое генералаў-беларусаў: Платон Лячыцкі, Яўген Радкевіч
і Аляксандр Рагаза.
Пасаду камандуючага арміямі ў
1914—1917 гг. займалі 63 генералы. Дзевяць з іх былі беларусамі або
ўраджэнцамі нашых зямель. А лік
камандзіраў карпусоў беларускага
паходжання ідзе ўжо на дзясяткі. З
60 кавалераў высокай палкаводчай
узнагароды — ордэна Святога Георгія 3-й ступені — шасцёра беларусаў
(чатыры генералы ад інфантэрыі, генерал-лейтэнант і палкоўнік). Варта
ўзгадаць і іншы факт: з 36 загінулых
падчас Першай сусветнай генералаў
рускай арміі — шасцёра беларусаў.
Сярод беларускіх военачальнікаў
часоў Першай сусветнай былі сапраўды выдатныя палкаводцы. Першым
з іх трэба назваць ураджэнца Гродзеншчыны, сына простага вяскова-

 Масты дружбы

працягу ўсяго 1918 года пад герман скай аку па цы яй? Не ка то рыя
сучасныя гіс торыкі пераконваюць,
што генерал шчыра ўсвядоміў беларускую ідэю і марыў слу жыць незалежнай Беларусі. Але паверыць у
гэтую кранальную гісторыю складана. Хутчэй за ўсё, Кандратовіч, пакрыўджаны на ўсе папярэднія ўлады
(і «царскую», і «дэмакратычную»),
проста вырашыў зрабіць стаўку на
нацыяналістаў. Калі б «беларуская»
карта згуляла і ў свеце, з'явілася б
незалежная Беларусь, то Кандратовічу ў такім выпадку быў бы забяспечаны пост ваеннага міністра
або пасада Вярхоўнага Галоўнакамандуючага.
Але не зраслося. І давялося Кандратовічу паспешліва шукаць шчасця ўжо ў іншай краіне — Літве. Відаць, служыць яму было ўсё роўна
каму. У 1920—1921 гадах Кіпрыян
Антонавіч быў віцэ-міністрам аховы края Літвы, пасля чаго выйшаў
у адстаўку і перасяліўся ў свой маёнтак, што знаходзіўся недалёка ад
Гродна (тады гэта была тэрыторыя
Польшчы). Там Кандратовіч і памёр
31 кастрычніка 1932-га.
Вось такая біяграфія. Уся падпа рад ка ва ная та му ча су, па лі тыцы, неадкладным інтарэсам. Вось

На выдатнага палкаводца зямлі беларускай Кіпрыян
Кандратовіч, які бяздарна праваліў самую першую даручаную
яму кампанію 1914-га, не цягне пры ўсім жаданні. Не цягне ён
нават на ролю стваральніка беларускіх узброеных сіл.
Кандратовіча за аналагічны праступак у Чырвонай Арміі летам 1941-га.
А вось у Рускай імператарскай арміі
яго ўсяго толькі знялі з пасады. Адбылося гэта 30 жніўня 1914 года, праз
40 дзён пасля пачатку вайны. І ўсё.
Больш у баявых дзеяннях генерал
Кандратовіч не ўдзельнічаў.
Вярнулі яго ў армію толькі 8 мая
1917 года. Тады «пракляты царскі
рэжым» паў, і Часовы ўрад узмоцнена «чысціў» армію ад генералаў
«старой загартоўкі». На змену ім
ішлі военачальнікі, якія імкнуліся
выслу жыцца перад новай уладай.
Да такіх адносіўся і Кандратовіч, які
атрымаў у камандаванне 75-ю пяхотную дывізію. Праўда, ніяк праславіцца ў баях гэтае злучэнне не змагло.
А там грымнулі і кастрычніцкія падзеі, пасля якіх Кандратовіч паехаў
у родную Беларусь, дзе стары генерал увайшоў у Народны сакратарыят
Беларускай Народнай Рэспублікі, а
са снежня 1918 года займаў пасаду
міністра абароны БНР.
Што пры му сі ла К. Кан дра то віча слу жыць на зямлі, якая была на

толь кі на вы дат на га пал ка вод ца
зямлі беларускай Кіпрыян Кандратовіч, які бяздарна праваліў самую
першую даручаную яму кампанію
1914-га, не цягне пры ўсім жаданні.
Не цягне ён нават на ролю стваральніка беларускіх узброеных сіл.
У 1917—1918-м пад кі раў ніц твам
Кандратовіча ніводнай баяздольнай
(і нават небаяздольнай) беларускай
вайсковай часці так і не было створана. А вось на Румынскім фронце
ў гэ ты ж час быў па спя хо ва «беларусізаваны» цэлы 4-ы армейскі
корпус, які атрымаў назву Беларускага армейскага. Тры паўнавартасныя ды ві зіі бы лі ўкам плек та ва ны
выключна салдатамі — беларусамі
па нацыянальнасці. І ажыццёўлена
гэтая ідэя была пад кіраўніцтвам генерала ад інфантэрыі Д.Шчарбачова і генернал-маёра І. Пажарскага.
Калі і лічыць кагосьці прабацькамі
ўзброеных сіл незалежнай Беларусі, дык гэта іх.
Вячаслаў БАНДАРЭНКА,
член Саюза пісьменнікаў
Беларусі, тэлевядучы



ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

БЕЛАРУСЬ — ЯГО ЛЁС...
«Гісторыя аднаго кажушка» — аповесць казахскага пісьменніка, у якім расказваецца пра Беларусь партызанскую
З чарговай камандзіроўкі прывёз кнігу «Сэрца, народжанае для
дабра» (па-казахску назва яе гучыць так: «Жаксылыкка жаралган
журек»). І прысвечаны гэты том
лёсу, творчасці аднаго з актыўных
арганізатараў асветніцтва ў Казахстане, грамадскаму і дзяржаўнаму дзеячу, пісьменніку і вучонаму
Адзію Шарыпаву. Уручылі мне гэтае выданне ў падарунак у Інстытуце літаратуры і мастацтва Акадэміі
навук Казахстана ў Алматы.
— Адзій Шарыпаў, — адразу
заўважыла кандыдат філалагічных
навук і добры сябра беларускай літаратуры Святлана Ананьева, —
першы з казахаў, чыё імя ўключана ў Брытанскую Энцыклапедыю.
У свой час ён быў міністрам асветы
Казахскай ССР, першым сакратаром Саюза пісьменнікаў Казахстана, сакратаром Саюза пісьменнікаў
СССР. Адзія Шарыпава выбіралі
дэпутатам Вярхоўнага Савета Казахскай ССР і Вярхоўнага Савета
СССР, намеснікам Старшыні Савета Саюза Вярхоўнага Савета СССР.
Працаваў пісьменнік і дырэктарам
Інстытута літаратуры і мастацтва
імя М. Аўэзава. Таленавіты педагог і вядомы вучоны, ён унёс вялікі
ўклад у стварэнне падручнікаў на
казахскай мове. Вось у гэтай кнізе ўпершыню выдадзены не толькі
ўспаміны пра славутага даследчыка літаратуры, але і архіўныя дакументы, якія ўяўляюць вялікую навуковую, гістарычную цікавасць.
...А што ж яднае Адзія Шарыпава з Беларуссю? У лютым 1940
года маладога казаха прызвалі ў
армію. І патрапіў ён служыць у 7-ю
танкавую дывізію, якая дыслацыравалася ў той час у Беластоцкай
вобласці. Першы бой з фашыстамі
— 22 чэрвеня 1941-га... Адступленне. Акружэнне, з якога нельга было вырвацца... І салдат застаўся на
акупіраванай тэрыторыі. Шлях для
патрыёта мог быць толькі адзіным
— змагацца з ворагам. І Адзій трапляе ў партызанскі атрад... Колькі
слоў з баявой характарыстыкі на
сакратара камітэта камсамола 2-й
асобнай Клятнянскай партызанскай
брыгады А. Шарыпава: «... арганізуе адзін з першых партызанскіх
атрадаў у Мухінскіх лясах (Ершыцкі і Рослаўльскі раёны Смаленскай
вобласці)... Удзельнічае ў многіх баявых аперацыях, якія праводзяць
атрад, батальён, брыгада, выяўляе
сябе выключна смелым, знаходлівым, мужным камандзірам». Разам

га святара, генерала ад інфантэрыі
Платона Лячыцкага. Усю вайну ён
камандаваў 9-й арміяй і стаў адным
з асноўных «аўтараў» легендарнага
Брусілаўскага прарыву. Армія Лячыцкага адна трымала на сабе ўвесь
паўднёвы ўчастак Паўднёва-Заходняга фронту, на цэлы месяц адтэрмінаваўшы падзенне Бухарэста! Узнагародамі генералу сталі вышэйшыя
баявыя ордэны Расіі — Святога Георгія 4-й і 3-й ступеняў, а таксама
Георгіеўская зброя з брыльянтамі,
якой за ўсю вайну ўдастоіліся толькі
восем военачальнікаў. Галасы ваенных гісторыкаў гучаць ва ўнісон: гэта
самы таленавіты рускі палкаводзец
армейскага ўзроўню часоў Першай
сусветнай. У 1920-м Платон Аляксеевіч уступіў у Чырвоную Армію, але
быў неабгрунтавана абвінавачаны ў
стварэнні антысавецкай арганізацыі
і памёр у турэмнай бальніцы.
Не менш заслужаным быў віцябчанін генерал ад інфантэрыі Яўген
Радкевіч, чый 3-і Сібірскі армейскі
корпус вясной 1915-га выратаваў ад
гібелі ўсю рускую 10-ю армію, вытрымаўшы ўдар трох германскіх карпусоў. Аб Радкевічу захоплена адзываўся нават яго праціўнік, знакаміты
нямецкі стратэг Э. фон Людэндорф.
Дарэчы, пасля рэвалюцыі генерал ад
інфантэрыі Радкевіч разам з трыма
сынамі-афіцэрамі паступіў на службу
ў Чырвоную Армію, выкладаў тапаграфію ў ваенным вучылішчы і памёр
у 1930 годзе, калі з'яўляўся персанальным пенсіянерам усесаюзнага
значэння.
А віцябчанін генерал ад інфантэрыі Аляксандр Рагаза прайшоў доўгі
і складаны шлях ад полацкага кадэта
да ваеннага міністра Украіны. Яго
4-я армія ўвесь 1916 год вяла найцяжэйшыя баі ў Беларусі — у сакавіку
на возеры Нарач, а ў чэрвені-ліпені
— пад Баранавічамі. Гэта былі дастойныя спробы выгнаць германскіх
акупантаў з беларускай зямлі. Пасля

рэвалюцыі, у 1918-м, Рагаза ўзначаліў узброеныя сілы незалежнай Украінскай Дзяржавы, стаўшы ваенным
міністрам краіны. А праз год генерал
загінуў пад кулямі бандытаў атамана
Грыгор'ева: адмовіўся ўступаць у яго
войска і быў расстраляны.
Словам, сто гадоў таму беларусы
ніяк не маглі паскардзіцца на адсутнасць у іх радах таленавітых палкаводцаў, якія праславіліся бліскучымі
подзвігамі. Тым больш дзіўны выбар
аў тара падборкі плакатаў В. Чырвінскага. Слана ён, як кажуць, і не
заўважыў, не надаўшы ўвагі ні «жалезнаму Лячыцкаму» — правай руцэ
А. Брусілава, ні В. Гурко, які камандаваў Заходнім фронтам у Беларусі,
ні А. Рагазе. А выбраў для падборкі
сваіх плакатаў Кандратовіча...
Кіпрыян Кандратовіч сапраўды
быў фігурай своеасаблівай. У руска-японскую ён змагаўся храбра,
быў удастоены ордэна Святога Георгія 4-й ступені. На фронт Першай
сусветнай генерал ад інфантэрыі
Кандратовіч трапіў у жніўні 1914-га
на пасадзе камандзіра 23-га армейскага корпуса. Але замест таго,
каб прыкрываць адыход суседняга
15-га корпуса, які адступаў, кінуў свае
войскі на волю лёсу і паехаў у тыл. Залішне нагадваць, як паставіліся б да

з таварышамі па партызанскай барацьбе Адзій Шарыпаў дзейнічаў
на памежных беларуска-расійскіх
тэрыторыях. Атрад Сашы (так пазней баявыя сябры называлі падраздзяленне Шарыпава) змагаўся
з ворагам і ў Краснапольскім раёне,
на Магілёўшчыне.

Казахстан і Беларусь —
дзве кропкі адліку
ў светаўспрыманні
Адзія Шарыпава.
Дзякуючы падтрымцы мясцовага насельніцтва наладжваліся засады, партызаны ўзрывалі
мас ты, чыгуначныя магістралі,
знішчалі варожую тэхніку... У пачатку кастрычніка 1943 года 2-я
Клятнянская брыгада злучылася
з часцямі Чырвонай Арміі.
...Сар дэч ныя ад но сі ны да
шматпакутнага беларускага народа назаўсёды захаваліся ў душы
адважнага казаха. Пасля Вялікай
Айчыннай вайны Адзій Шарыпаў
стараўся падтрымліваць сувязі са
сваімі братамі па зброі, па змаганні
з фашыстамі ў магілёўскіх і смаленскіх лясах. У 1985 годзе былы
партызан наведаўся ў Краснапольскі раён. Вось што расказвае ўдава
пісьменніка — Клара Мынжасарава: «Ён заўсёды з удзячнасцю ўспамінаў жыхароў вёсак, мястэчак, якія
сустракаліся на яго партызанскім
шляху. Гэтыя людзі, што жылі ў акупацыі, цярпелі здзекі фашысцкай
навалачы, дапамагалі партызанам,
як толькі маглі, наколькі хапала іх
сіл. Здавалася, і праз сілу пераступалі». І, вядома ж, вайна не магла
не адбіцца на творчасці былога беларускага партызана. У аповесцях
Адзія Шарыпава адлюстраваны не
проста гістарычныя падзеі — у кожным з твораў перад чытачом паўстаюць героі, якія маюць рэальныя
прататыпы. Беларусь, беларусы
прысутнічаюць у такіх аповесцях,
як «Дачка партызана», «Гісторыя
аднаго кажушка», «Помста», «Зоркі ў цямніцы». Вобразна, рэльефна
выпісаныя партрэты нашых землякоў, партызан розных нацыянальнасцяў, што змагаліся на беларускай зямлі поруч, выклікаюць
сімпатыі, назаўсёды застаюцца ў
памяці. Дакументалізм твораў нараджае асаблівы давер да аўтара.
Літаратурныя адметнасці і рэальна-жыццёвая аснова — вось два

складнікі, што акрэсліваюць мастацкі свет казахскага пісьменніка.
Па сцэнарыі Адзія Шарыпава быў
зняты кінафільм «Лясная балада».
Між іншым, кінакарціна атрымала
высокую ацэнку на фестывалях у
Ташкенце і Алматы. У гэтым фільме мастак слова, празаік і кінадраматург сцвердзіў свае перакананні
пра тое, што «свет надзвычай вялікі, бязмежны, сапраўдная ўзнёслая паэма жыццесцвярджальнасці»
і мастацтва павінна ў гэтым свеце
служыць выключна «агульначалавечым каштоўнасцям і гуманізму».
Так і пісаў гэтую жыццесцвярджальную паэму ўсім сваім лёсам салдат,
партызан, пісьменнік Адзій Шарыпаў.
Вельмі шчымлівая аповесць
«Гісторыя аднаго кажушка». Твор
цалкам аўтабіяграфічны. Сюжэт
аповесці падмацаваны ўспамінамі
сведкаў і відавочцаў тых грозных
дзён. У снежні 1941 года будучага пісьменніка цяжка параніла ў
грудзі. І таварышы схавалі яго ў
лесніка Рамана Андзіна. Мноства асколкаў са спіны параненага доктар выдаляў без наркозу,
здолеўшы знайсці для яго толькі
самагонку. А вось як перадае тыя
ўспаміны ад самога героя Клара
Жагіпараўна — удава пісьменніка.
Яна расказвае не пра персанаж,
а пра самога пісьменніка: «Адзій
Шарыпавіч часта губляў прытомнасць. А калі яна вярталася, то
бачыў у суседнім пакоі схіленую
галаву вельмі прыгожай дзяўчыны.
Яна ўсю ноч нешта шыла. Аднойчы раніцай сон патрывожыў ляснік:
«Немцы блізка! Вам трэба зараз
жа ісці!» Адзія пераклалі на насілкі,
а накрыць яго няма чым: шынель
увесь быў у крыві. Відавочна, што
на марозе паранены проста не
вытрымае. І тады дзяўчына падаравала партызану кажушок. «Ён
сагрэе вас», — толькі і сказала
прыгажуня. Доўгі час кажушок быў
сапраўдным талісманам, абярэгам
для казахскага хлопца...» І зусім не
выпадкова аповесць прысвечана
Еўдакіі Анодзінай. А кажушок пасля вайны захоўваецца ў адным з
музеяў.
...Апошні раздзел кнігі, якую
мне падаравалі ў Алматы, змяшчае ліс ты, пералік навуковых
прац руплівага збіральніка гісторыі казахскай літаратуры, казахскага асветніцтва, бібліяграфію
яго мас тац кіх тво раў. Муд ры,
празорлівы, дасведчаны — такім

паўстае вучоны і пісьменнік у стасунках з сябрамі, калегамі. Сярод
адрасатаў Адзія Шарапава — пісьменнікі розных краін, розных куточкаў былога Савецкага Саюза.
Дружалюбны, адказны за слова і
справу, уважлівы, надзвычай выхаваны, інтэлігентны — такім і застаецца Адзій Шарыпаў у памяці
сяброў, паплечнікаў, прадстаўнікоў малодшага пакалення казахстанскай інтэлігенцыі.
Казахстан і Беларусь — дзве
кропкі адліку ў светаўспрыманні Адзія Шарыпава. Сярод другіх
дакументаў, змешчаных у кнізе,
— і вітанне казахскага літаратара
беларускаму народу ў сувязі з адным з юбілеяў Беларускай ССР:
«Мне, як беларускаму партызану
і казахскаму пісьменніку, вельмі
прыемна павіншаваць беларускі
народ з 60-годдзем з дня ўтварэння Беларускай ССР...»Далей ён успамінае, як дваццаць сем цяжкіх
месяцаў правёў у беларускіх лясах,
як прайшоў пешшу многімі сцежкамі зямлі беларускай. Успамінае
свае сустрэчы з народнымі паэтамі Беларусі Петрусём Броўкам,
Максімам Танкам, іншымі дзеячамі культуры, мастацтва Беларусі.
Але ваенныя гады асабліва помныя... «Нізкі паклон табе, зямля
беларусаў, ад нас — партызан з
Казахстана! Ты зберагла і сагрэла нас на сваіх грудзях у цяжкія
партызанскія гады. Калі бяруся за
пяро, твой вобраз, Беларусь, паўстае перада мною. Твае абаронцы,
партызаны заўсёды ў сэрцы маім,
калі пішу свае кнігі пра партызанскія часіны ў тваёй прасторы, ды
і ўвогуле заўсёды ў душы маёй і
сэрцы маім!»
У кнізе надрукаваны шэраг унікальных фотаздымкаў. Адзій Шарыпаў на іх — з Міхаілам Шолахавым, Габітам Мусрэпавым, Расулам
Гамзатавым, Канстанцінам Федзіным, Кайсынам Куліевым, Сырбаем
Маўленавым, Георгіем Маркавым.
І — з Максімам Танкам. Ёсць і ўнікальныя кадры з партызанскага
юнацтва на беларускай зямлі.
Мурат Аўэзаў назваў Адзія Шарыпава чалавекам-місіяй, які быў
рэкру таваны для подзвігу сваім
асабістым лёсам, гісторыяй і сваім
генетычным кодам, для подзвігу ў
імя казахскага народа. Але ж і было ў гэтым лёсе месца для нашай
роднай Беларусі, якую так любіў
казахскі пісьменнік і вучоны.
Мікола БЕРЛЕЖ.

строительства жилого дома № 2 (по генплану)
комплекса многоэтажных жилых домов не повышенной комфортности
в агрогородке Сеница Сеницкого сельсовета Минского района Минской области
Данная проектная декларация отменяет
действие проектной декларации строительства жилого дома № 2 (по генплану) комплекса многоэтажных жилых домов не повышенной комфортности в агрогородке Сеница Сеницкого сельсовета Минского района
Минской области, опубликованной в газете
«Звязда» 18 июля 2013 г. (№ 131 (27496)).
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ
Общество с ограниченной ответственностью «Витасанплюс» (ООО «Витасанплюс»).
Место нахождения: г. Минск, ул. Сурганова,
д. 61, помещение 515.
Режим работы: понедельник – пятница с 9.00
до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00,
выходные дни – суббота, воскресенье.
Государственная регистрация застройщика: Общество с ограниченной ответственностью
«Витасанплюс» зарегистрировано Минским городским исполнительным комитетом 4 июля 2011 г. в
Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 190262038, в результате реорганизации путем преобразования Частного строительного
унитарного предприятия «Витасанплюс», зарегистрированного решением Минского городского
исполнительного комитета от 27 июля 2001 г. в
Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за
№ 190262038.
В течение трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, ООО «Витасанплюс» принимало участие в строительстве
жилого дома по переулку Томскому, д. 35 в
г. Минске. Фактический срок строительства
данного жилого дома составил 16 месяцев.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Цель строительства: строительство многоквартирного жилого дома № 2 в п. Сеница комплекса многоэтажных жилых домов не повышенной комфортности и подъездной автодороги
в а.г. Сеница Сеницкого сельсовета Минского
района.
Этапы и сроки реализации строительства:
начало строительства – 1 квартал 2013 г., ввод
дома в эксплуатацию – 1 квартал 2014 г., благоустройство и озеленение – 2 квартал 2014 г.
Государственная экспертиза проектной
документации: экспертное заключение № 256370/11, выданное 13.01.2012 г. Дочерним Республиканским унитарным предприятием «Главгосстройэкспертиза по Минской области».
Местонахождение строящегося многоквартирного жилого дома: Минская область,
Минский район, аг. Сеница, район улиц Набережной, местного проезда, ул. Я. Купалы,
ул. Коммунальной.
Характеристика строящегося многоквартирного жилого дома: 9-этажный 107-квартирный 3-секционный жилой дом с техподпольем
и теплым чердаком, входящий во 2-ую очередь
строительства комплекса многоэтажных жилых
домов неповышенной комфортности по серии
М 464-9-У1-01. Жилой дом оборудован всеми
необходимыми инженерными системами. Лифтовые установки приняты грузоподъемностью
400 кг. Источником теплоснабжения является
существующая котельная пос. Юбилейный. В
жилом доме запроектированы поквартирные
системы отопления с устройством поквартирных узлов учета тепла. Для поквартирного учета

холодной и горячей воды предусмотрена установка счетчиков СВХ-15 и СВГ-15. В каждой
квартире предусмотрено устройство внутриквартирного пожаротушения. В здании выполняется
автоматизированная система контроля и учета
электроэнергии (АСКУЭ). Устройство абонентской проводки выполнено с использованием
абонентского волоконно-оптического кабеля
и абонентских оптических розеток, устанавливаемых в квартирах. Телевидение согласно
технических условий выполнено с применением
интерактивного телевидения «ZALA». Охраннопереговорное устройство (ОПУ) «ПИРРС-1000
Люкс» обеспечивает цифровой набор необходимого абонента с вызывного устройства (ВУ),
организацию двухсторонней связи между абонентом и посетителем, дистанционное управление замком входной двери электронным ключом
специальной формы. Транспортное обслуживание жилого дома предусмотрено от проектируемого проезда с ул. Набережной. Отделка
квартир, предназначенных для коммерческой
реализации, не выполняется.
Количество предлагаемых объектов долевого строительства: 8 единиц.
Цены на объекты долевого строительства:
однокомнатные квартиры – 12 000 000 рублей
за 1 кв.м общей площади;
двухкомнатные квартиры – 11 000 000 рублей
за 1 кв.м общей площади;
трехкомнатные квартиры – 10 000 000 рублей
за 1 кв.м общей площади.
Условия оплаты: уплата цены объекта долевого строительства производится дольщиком
единовременно не позднее 5 (пяти) календарных
дней с момента регистрации договора создания
объекта долевого строительства в местном исполнительном и распорядительном органе. По
соглашению сторон, уплата цены объекта долевого строительства может быть произведена
дольщиком поэтапно в установленный договором период по графику платежей. По соглашению сторон, дольщику может быть предоставлена скидка от общей стоимости квартиры.
Условия возможного изменения цены
строительства застройщиком в одностороннем порядке:
изменение статистических индексов стоимости строительно-монтажных работ;
изменение законодательства об уплате косвенных налогов.
Права застройщика на земельный участок: решение Минского районного исполнительного комитета (Минский райисполком) от
22 февраля 2012 г. № 1057 «О предоставлении
земельного участка обществу с ограниченной
ответственностью «Витасанплюс» для строительства многоквартирного жилого дома № 2
(по генплану) комплекса многоэтажных жилых
домов не повышенной комфортности в агрогородке Сеница Сеницкого сельсовета Минского
района Минской области»; свидетельство (удостоверение) № 600/1260-2528 о государственной
регистрации в отношении земельного участка
с кадастровым номером 623686605101001049,
расположенного по адресу: Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, Сеницкий с/с,
аг. Сеница, площадь – 0,5095 га, назначение
– Земельный участок для строительства многоквартирного жилого дома № 2 (по генплану),

составлено Республиканским унитарным предприятием «Минское областное агентство по
государственной регистрации и земельному
кадастру» 28 февраля 2012 г.
Границы земельного участка: с севера –
строящийся 9-этажный жилой дом, с запада – ул.
Набережная с площадью, с востока – свободная
от застройки территория, 9-этажный жилой дом
№ 3 по генплану, с юга – спортивное гнездо.
Площадь земельного участка: 0,5095 га.
Элементы благоустройства: проектом предусмотрено полное благоустройство территории
с организацией подъезда, парковками общей
вместительностью на 31 машино-место, тротуаром для пешеходов шириной 1,5 м, дорожки и
площадки к жилому дому из бетонной плитки. На
территории строительства жилого дома запроектирована площадка для чистки вещей, площадка
для отдыха и детская игровая площадка. Территория оборудуется малыми формами архитектуры. Транспортное обслуживание жилого дома
предусмотрено от проектируемого проезда с
ул. Набережной. Проектом предусмотрено
устройство подпорной стенки между жилыми
домами № 2 и № 3 по генплану.
Количество в строящемся жилом доме
и иных объектах недвижимости самостоятельных частей, передаваемых застройщиком дольщикам после ввода жилого дома в
эксплуатацию:
Общее количество квартир – 108 ед., в том
числе:
• однокомнатных квартир – 27 (общая площадь 40,69 кв.м);
• двухкомнатных квартир – 31 (общая площадь от 61,23 кв.м до 68,89 кв.м);
• трехкомнатных квартир – 50 (общая площадь 79,16 кв.м).
Функциональное назначение нежилых помещений в многоквартирном жилом доме:
на первом этаже запроектированы помещение
товарищества собственников и электрощитовая.
Техподполье дома предназначено для размещения инженерных сетей. Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные
шахты, коридоры, крыши, технические этажи
и подвалы, другие места общего пользования,
несущие, ограждающие ненесущие конструкции,
механическое, электрическое, сантехническое и
иное оборудование, находящееся за пределами
или внутри жилых и (или) нежилых помещений,
элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию многоквартирного дома,
поступают в общую собственность дольщиков.
Предполагаемый срок ввода многоквартирного жилого дома в эксплуатацию: 01 февраля 2014 года.
Договор строительного подряда: договор строительного генподряда № 31/05–12 от
31.10.2012 г., заключен Застройщиком с Открытым акционерным обществом «МАПИД».
Условия ознакомления с объектом долевого строительства: ознакомиться с объектом
долевого строительства и ходом работ по его
строительству можно в офисе уполномоченного
представителя застройщика – ЧРУП «Вива Консалт» (торговая марка ViVa Invest), расположенного по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, д. 61, офис
517 (тел.: 8 017 2 900 901, 8 029 1 907 901) или
на сайте vivainvest.by

