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ЫП-цып-цып… — клі ка ла ку ра-
чак Ся мё ні ха. Зай шла ў двор 
за вес ні цы, аба пі ра ю чы ся ад-

ной ру кой на па лач ку, а ў дру гой не су чы 
міс ку з зер нем пша ні цы.

Ку рач кі па бег лі да пласт ма са вай на-
крыў кі, на якую гас па ды ня вы сы па ла 
пша ніч ку, хто ад куль: хто з са ду, хто з 
хля ва, у якім нес лі ся ў драў ля ных скры-
нях, і друж на па ча лі вы бі ваць ба ра бан ны 
дро бат.

— Толь кі пша ні цу і ядуць, — пра цяг-
ва ла Ся мё ні ха, — ды яшчэ ку ры ны кам-
бі корм. За тое і ня су цца доб ра; у дзень 
збі раю не менш за дзя ся так яек.

Са ма гас па ды ня яек не есць, усе ад дае 
дзе цям, якія зрэд ку на вед ва юць ма ці. Яна 
вяс ной на ступ на га го да ад зна чыць свой 
вась мі дзе ся ці пя ці га до вы юбі лей. Жы ве 
ад на ўжо больш за дзе сяць га доў, пас ля 
та го як па мёр муж, у не вя лі кай драў ля най 
ха це. Дзе ці — а іх у яе пя цё ра, тры сы ны і 
дзве дач кі — за вя лі свае сем'і, раз' еха лі-
ся і даў но ха це лі за браць яе ў го рад. Але 
яна ад мо ві ла ся на ад рэз. Га ва ры ла: «У 
го ра дзе доў га не пра жы ву, усё мне там не 
па ду шы. Зна хо дзіш ся, ні бы та ў клет цы. 
Дзя куй Бо гу, па куль на сва іх на гах». Хоць 
но гі і ба ляць час та, ды і ў вёс ку яна не вы-
хо дзіць. Два ра зы на ты дзень яе на вед вае 
са цы яль ны ра бот нік, ма ла дая жан чы на, 
пры но сіць трох літ ро вік свой ска га ма ла-
ка, якое Ся мё ні ха да мо ві ла ся куп ляць на 
вёс цы, пра дук ты з ма га зі на, да па ма гае па 
гас па дар цы. Ды і дзе ці, уну кі ка лі-ні ка лі 
на ве да юц ца, на куп ля юць уся го.

Вось і ця пер у яе гас ця ваў ста рэй шы 
сын Па вел у вод пус ку, адзін, бо жон ку 
Яні ну не ад пус ці лі па ра бо це. Яна і рас-
каз ва ла яму пра сва іх ку ра чак:

— Ба чыш — бе лая па ды шла. Ёй столь-
кі га доў, коль кі мне. Але ж ка лі-не будзь на-
ват ня сец ца. Ад ра зу ж па чы нае квак таць, 
я яе та ды на дзень за чы няю ў ку рат нік. 
Ба чыш, пе вень важ на хо дзіць — ду рань 
дур нем. Бес тал ко вы, да яго на ват ку ры 
па ды хо дзяць зза ду і па чы на юць дзяўб-
ці. А на ку ры цу за ле зе — цэ лую га дзі ну 
ся дзіць.

Пра сва іх ку ра чак Ся мё ні ха мо жа га-
ва рыць га дзі на мі, гэ та ад на ўце ха і за ста-
ла ся ў яе жыц ці. Не ка лі ў яе бы ла вя лі кая 
гас па дар ка: апра ча ку рэй — свін ні, дзве 
ка ро вы, конь. Ця пер яна са ма не маг ла 
па ве рыць, як спраў ля ла ся з усі мі імі. І ка-
лі не ста ла сі лы спраў ляц ца са ска ці най, 
толь кі ад ку рэй і не ад мо ві ла ся. Ска за ла 
дзе цям: «Без іх ад ра зу па мру». І не столь-
кі та му, што гэ та жы выя іс то ты по бач, а 
больш та му, што ні як яна не маг ла ўя віць, 
як гэ та пры едуць дзе ці і яна не дасць ім 
ні я ка га гас цін ца. Не ка лі дзе ці не еха лі да 
ся бе без доб ра га ка вал ка са ла, а пас ля 
све жы ны — і мя са, смя тан кі, тва раж ку, 
не ка жу чы ўжо пра ма ла ко. Яна дзе цям 
га ва ры ла ці то жар там, ці то ўсур' ёз: «Ка лі 
не бу дзе ча го мне вам даць, то вы пе ра-
ста не це да мя не пры яз джаць».

Л
Е ТАСЬ так ста ла ся, што і са праў-
ды Ся мё ні ха ледзь не за ста ла ся без 
ку рэй. Спа чат ку іх па чаў вы ні шчаць 

крум кач. За біў ад ну, за тым дру гую. Пры-
чым за гу біў леп шых ня су шак. Го ру Ся мё-
ні хі не бы ло кан ца. Ляг чэй ста на ві ла ся, ка лі 
тэ ле фа на ва ла дзе цям, а тыя як маг лі су па-
кой ва лі яе. Га ва ры лі, што пра па ла ўся го 
толь кі дзве ку ры цы, але ж два нац цаць за-
ста ло ся. Ча ты ры з іх па ста рас ці не нес лі ся. 
Толь кі гас па ды ня па ча ла су па кой вац ца, як 
ноч чу ў хлеў за лез ней кі звя рок і па ку саў 
за гор ла ча ты рох пту шак, ві даць па ўсім, 
вы пі ваў кроў. Як раз пе рад гэ тым Ся мё-
ні ха вы чы та ла ў га зе це, што гэ та ўво гу ле 
ней кая мі фіч ная асо ба, ні хто, па апі сан ню 
ві да воч цаў, та ко га зве ра ра ней не ба чыў, 
са праўд ная па гро за вё сак. За ноч ён мо жа 
вы ні шчыць не адзін ку рат нік. І са праў ды, як 
паз ней да ве да ец ца Ся мё ні ха, у іх вёс цы ў 
не ка то рых гас па дар ках гэ ты звер уво гу ле 
па за гры заў усіх ку рэй да апош няй — па 
пят нац цаць-двац цаць за раз. Прос та ней-
кі вам пір. Што пе ра шко дзі ла зве ру вы ні-
шчыць усіх ку рэй Ся мё ні хі, не вя до ма.

Ка лі ра ні цай яна ад чы ні ла дзвер цы 
ку рат ні ка і ўба чы ла ча ты рох мёрт вых ня-
су шак, неш та аба рва ла ся ўся рэ дзі не, па 
тва ры па цяк лі слё зы, но гі ста лі ват ны-
мі. Доб ра, што по бач ста я ла ка ло да, на 
якую яна і пры се ла. Не ка лі ў гас па дар цы 
дох лі па ра ся ты, на ват і свін ні, ця луш кі, 
але ча мусь ці та ды ёй бы ло не так шка да 
жы вё лы, як ця пер гэ тых ку ра чак. Коль кі 
яна пра ся дзе ла на ка ло дзе — не вя до ма. 
Ачну ла ся ад дум кі, што трэ ба ж гля дзець 
ас тат ніх ку рэй. Ця пер яна, каб за ха ваць 
жыў насць ад крум ка ча, са ма па сві ла іх у 
са дзе, ся дзе ла на та бу рэт цы і на зі ра ла. 
Апра ча гэ та га, для та го, каб ад пуж ваць 
крум ка чоў, у два ры на вя роў ках, на цяг-
ну тых па між хля ва мі, ві се лі аб рэ за ныя 
пласт ма са выя бу тэль кі і бліс ку чыя дыс кі 
ад кам п'ю та ра. Але спа чат ку яна зай шла 
і па тэ ле фа на ва ла да чцэ.

— Ма рын ка, ня ма ма іх ку ра чак. Вы піў 
з іх кроў ку ней кі су па стат. А што ж я бу ду 
ра біць?.. — за га ла сі ла яна ў тэ ле фон ную 
труб ку, чым пе ра пу жа ла су раз моў цу.

— Пе ра стань раў ці, тол кам рас тлу мач, 
што зда ры ла ся? — усё ж спа кой ным то-
нам спы та ла Ма ры на.

Ся мё ні ха пе ра ста ла га ла сіць, але пра-
цяг ва ла пла каць, рас каз ва ю чы пра сваё 
го ра:

— Ноч чу ў ку рат нік за лез ней кі звер і 
па ку саў ча ты рох ку ра чак, вы піў з іх кроў, 
на шыі за ста лі ся па дзве дзі рач кі ад уку-
саў. Ві даць, ней кі вам пір.

— А як ас тат нія ку ры?
— Па куль жы выя, вунь бе га юць па 

два ры.
— Як жа гэ ты вам пір за лез у ку рат нік? 

Ты ж на нач за мы ка еш.
— Не ве даю. Мо жа, дзе ў пад ло зе ёсць 

дзір кі.
— Лад на, пры е дзем сён ня са Сця па-

нам па гля дзім.
Бы ла як раз пят ні ца, і дач ка з зя цем збі-

ра лі ся пры ехаць у гос ці з го ра да. Тут у іх 
быў свой ага род, на якім па ста ян на трэ ба 
бы ло пра ца ваць. Сяст ра па тэ ле фа на ва ла 
і Паў лу. Як раз на пя рэ дад ні ён па гля дзеў 
па тэ ле ві за ры пе ра да чу пра чу па каб ру. 
Неш та па доб нае ад бы ва ла ся ў Ра сіі і ва 
Укра і не. Звер за гры заў не толь кі кур, але 
аве чак і зай цаў. Пры во дзі ла ся шмат свед-
чан няў ві да воч цаў. Та ды па ду ма ла ся, што 
гэ та чар го выя бай кі жур на ліс таў, каб зай-
мець па пу ляр насць. Апош нім ча сам роз-
ныя за гад ка выя гіс то рыі ста на ві лі ся асаб-
лі ва па пу ляр ны мі. І ўсё ж і ця пер ён схіль ны 
быў па ве рыць, што гэ та або ша шок, або 
ку ні ца. Але пе ра ка на нас ці поў най не бы ло, 
бо гэ тыя звяр кі не пра кус ва лі свае ах вя-
ры і не пі лі кроў. Урэш це, і чу па каб ра не 
пі ла кроў. Пры во дзі лі ся на ват пры кла ды, 
ка лі не вя до мы звер на па даў і на лю дзей. 
Ста на ві ла ся тры вож на за ма ці, якая жы ла 
ад на, а ў до ме не бы ло на ват са ба кі.

Пры ехаў шы ў вёс ку, Ма ры на ра зам з 
му жам агле дзе ла пад ло гу ку рат ні ка. Там 
са праў ды бы ло мно га дзі рак, праз якія 
не вя лі ка му звяр ку пра лез ці бы ло вель мі 
лёг ка. Зяць ста ран на за мас ціў дзір кі. Так-
сяк да чцэ ўда ло ся су па ко іць ма ці, па абя-
цаў шы, што вяс ной яна яшчэ пры ку піць 
ня су шак. Гас па ды ня тры во жы ла ся і ўвесь 
час паў та ра ла, што не мо жа па ду маць, хто 
ж на ра біў та кой шко ды. Вер сію пра ку ні цу 
або шаш ка яна ад кі да ла, сцвяр джа ла, што 
яны так ся бе не па вод зяць. Не пры ня ла 
яна да ўва гі і рас каз пра чу па каб ру:

— У каз кі я даў но ўжо не ве ру.

П
АС ЛЯ вы хад ных прай шло два дні. І 
не вя до мы звер зноў на ве даў ся да 
Ся мё ні хі. Як і пер шы раз — ноч чу, 

і зноў за грыз яшчэ ча ты ры ку ры цы. Ака-
за ла ся, што пра столь яны як раз і за бы-
лі ся, а там у ку це і знай шоў для ся бе лаз 
вам пір. За ста лі ся толь кі ча ты ры ку ры цы, і 
толь кі дзве з іх нес лі ся. Як ні дзіў на, пас ля 
та ко га вы пад ку, хоць і бе да ва ла Ся мё ні-
ха, і шка да бы ло на жыт ку, але раз во дзіць 
пту шак на пад вор ку яна не ад мо ві ла ся, як 
не ка то рыя з ад на вяс коў цаў, а на ад ва рот, 
з не цяр пен нем па ча ла ча каць вяс ны, ка лі 
дзе ці пры вя зуць па паў нен не.

Хоць ку рэй за ста ло ся ма ла, Ся мё ні ха 
не пе ра ста ва ла іх піль на да гля даць, па-
сві ла ў два ры і ў са дзе. Не як у цёп лы со-
неч ны дзень, яна, як заў сё ды, узя ла свой 
кій, ад чы ні ла вес ніч кі ў сад, у які друж на 
па бег лі ку рач кі і пе вень, заў зя та па ча лі 
кор пац ца ў па жоў клай тра ве, шу ка ю чы 
для ся бе ежу. Гас па ды ня пры се ла пад 
яб лы няй на та бу рэт ку, якая ўжо за ня ла 
даў но сваё па ста ян нае мес ца. Не па спе ла 
Ся мё ні ха па глы біц ца ў свае звы чай ныя 
дум кі, якія кру ці лі ся ва кол па дзей пра жы-
тых га доў, дзя цей і іх сем' яў, вяс ко ва га 
жыц ця, як за ўва жы ла, што ней кая жы-
вая іс то та ру ха ец ца ад ага ро да за са дам 
пра ма да яе. Праз хві лі ну не вя до мы звер 
на блі зіў ся. Ра ней та ко га яна не ба чы ла. 
Быў ён глад ка шэрс ны, чор на га ко ле ру, 
з доў гай шы яй, з пы сы па доб ны ці то на 
ваў ка, ці то на ку ні цу, з ра зяў ле най па шчы 
бы лі ві даць два вост рыя ік лы. Ся мё ні ха 
зда га да ла ся, што гэ та той са мы дра пеж-
нік, які рас пра віў ся з яе ку рач ка мі. Ён 
зу сім бліз ка па ды шоў да жан чы ны і пры-
сеў на зад нія ла пы, піль на на зі ра ю чы за 
ку ра мі. Тыя пе ра ста лі кор пац ца ў тра ве, 
сха ва лі ся за спі ну гас па ды ні, тры вож на 
раз гля да лі ня про ша на га гос ця.

С
Я МЁ НІ ХА не ста ла ча каць, пад ня-
ла ся з та бу рэт кі і, раз мах ва ю чы ра-
гу ляй, якая заў сё ды зна хо дзі ла ся 

ка ля яе, ра шу ча пай шла на зве ра. Той 
пад ня ўся на ча ты ры ла пы, ашчэ рыў ся, 
але не сы шоў з мес ца. Жан чы на ўзмах-
ну ла пал кай, каб уда рыць дра пеж ні ка. Ён 
зу ба мі пе ра ха піў ра гу лю, і моц ным ру хам 
вы рваў яе з рук і на мер ваў ся на кі нуц ца на 
Ся мё ні ху. Але пла нам яго не на ка на ва-
на бы ла спраў дзіц ца. Ка лі ў не бе з'я віў ся 
яст раб, гас па ды ня не за ўва жы ла. Ця пер 
ён ка ме нем ля цеў на вам пі ра, з усяе сі лы 
ўда рыў дзю бай яму па га ла ве. Звер па-
ва ліў ся на бок. Але тут жа пад ха піў ся і не 
стаў ча каць паў тор на га на па ду яст ра ба, 
ім гнен на ўско чыў на блі жэй шую га лі нас-
тую яб лы ню. Гас па ды ня ж хут ка, на коль кі 
ёй да зва ля лі хво рыя но гі, на кі ра ва ла ся з 
са да да ку рат ні ка. Ку ры ад ра зу ж зра зу-
ме лі яе на мер і коль кі бы ло мо цы кі ну лі ся 
да свай го схо ві шча. Ся мё ні ха з па лёг кай 
за чы ні ла ку рат нік і па ве сі ла ад ра зу ж на 
дзве ры за мок. Ка лі яна вяр ну ла ся да пло-
та, які ад га родж ваў двор, па гля дзе ла ў 
сад — дра пеж ні ка там ужо не бы ло, не 
бы ло і яе вы ра та валь ні ка — яст ра ба.

Вяс ной (а яна вы да ла ся цёп лай і со-
неч най), ка лі за зе ля не ла тра ва, доб ра 
рас пус ці лі ся яб лы ні ў са дзе, не ча ка на 
за явіў ся Па вел:

— Ну, ба бу ля, пры май па паў нен не, — 
у ру ках ён тры маў вя лі кую кар до на вую 
ка роб ку, з якой раз да ва ла ся спа ло ха нае 
ку ры нае ку дах тан не.

— А што ж ты не па пя рэ дзіў, я б ку-
рат нік пад рых та ва ла, — ня стро га па пра-
кну ла ма ці. У го ла се ад чу ва ла ся ра дасць 
ад пры ез ду сы на і пры ве зе на га ім па да-
рун ка.

— А вось мы яго як раз і пад рых ту ем.
А пад рых та ваць то і трэ ба бы ло, што 

пры нес ці з хля ва се на і пад сця ліць пад-
ло гу.

Гэ та бы лі ма ла дзень кія ку рач кі, якія 
праз ме сяц па він ны бы лі па чаць не сці ся.

— А дзе ж ты іх ку піў?— па ча ла да пыт-
вац ца Ся мё ні ха.

— Прос та па шан ца ва ла. Учо ра мы з 
Яні най за еха лі ў гос ці да дзядзь кі ў Юр-
ке ві чы. А ён як раз збі раў ся сён ня ра ні цай 
ехаць на птуш ка фаб ры ку па ку ры для ся-
бе. Вось я па пра сіў ку піць і та бе.

— Мі ко ла вель мі доб ры ча ла век, заў-
сё ды ўсім да па ма гае, дай Бог яму зда-
роў 'я. У яго лёг кая ру ка, — ма ці аса біс та 
бы ла зна ё мая з дзядзь кам.

І са праў ды, у Мі ко лы ака за ла ся лёг кая 
ру ка. Ку рач кі на дзі ва рас лі зда ро вень кі мі, 
у на леж ны час па ча лі не сці ся, і за дзень 
Ся мё ні ха збі ра ла ў гнёз дах не менш за 
дзе сяць яек.

…Па вел уваж лі ва слу хаў рас каз ма ці 
пра сва іх кры ла тых па да печ ных, а по тым 
вы ра шыў спы таць:

— А ці не аб' яў ляў ся той звер у акру-
зе?

— Не чу ваць бы ло. Ва ўся кім ра зе, 
да мя не ён, дзя куй Бо гу, не за яў ляў ся, 
і спа дзя ю ся, не за явіц ца. Ды і кар шу ны 
пе ра ста лі на па даць на ку рэй. Уво гу ле, 
мя не тры во жыць, што сё ле та зу сім ні я-
кіх пту шак ня ма. Не вя до ма, дзе па дзе лі-
ся. За тое на пад во рак ноч чу пры хо дзяць 
во жы кі. Я ім на ват корм па кі даю на нач. 
Ду маю, што дзя ку ю чы ім вы ве лі ся кра-
ты, мы шы і па цу кі. Ад кра тоў ра тун ку не 
бы ло, пе ра ры лі ўвесь ага род і сад.

Па вел піль на агле дзеў ся дзі бу, пры-
кід ва ю чы, чым ён змо жа да па маг чы па 
гас па дар цы і што па спее зра біць за ад-
па чы нак. Мно гія яго зна ё мыя аж трым-
це лі, каб тра піць на за мор скія ку рор ты, а 
ён — не, зра зу меў, што гэ та не для яго. І 
чым больш га доў за ста ва ла ся за пля чы-
ма, тым больш жа да ны мі і пры ваб ны мі 
ста на ві лі ся для яго род ныя мяс ці ны.

Алесь Гай дук лі та ра тур най твор час цю зай ма ец ца 
не ду жа ак тыў на, хоць дру ку ец ца ў са мых аў та ры тэт-
ных вы дан нях: у ча со пі сах «Нё ман» і «Ма ла досць», 
што тыд нё ві ку «Лі та ра ту ра і мас тац тва». Апа вя дан не, 
якое ён да слаў на кон курс «Звяз ды», на пер шы по гляд, 
асаб лі ва для чы та чоў-га ра джан, пра неш та не рэ аль-
нае. Але па га ва ры це з вяс коў ца мі, яны вам і не та кое 

рас ка жуць, і бу дуць пе ра кон ваць, што ўсё рас ка за нае — чыс тая праў да. Хто 
ве дае, мо жа і наш кан кур сант у сва ёй «Чу па каб ры» толь кі пе ра ка заў тое, што 
па чуў у род най вёс цы Чар не ві чы Ба ры саў ска га ра ё на, дзе ён сам на ра дзіў ся 
ў 1958 го дзе і ад куль па ча ла ся яго да ро га — спа чат ку на жур фак БДУ, пас ля у 
ра ён ны і рэс пуб лі кан скі друк. Ця пер аў тар пра цуе ў вы да вец тве «Та ла ка».

Алесь БА ДАК.

ЧУ ПА КАБ РА 
Алесь ГАЙ ДУК 

Гэ та вель мі тры ва лыя па на ту ры лю дзі, 
ва ло да юць вя лі кім энер ге тыч ным 
па тэн цы я лам, што да па ма гае ім зна хо дзіць 
вый сце з са мых не ве ра год ных сі ту а цый. 
Яшчэ больш ураж вае іх здоль насць 
з лёг кас цю вы трым лі ваць цяж кія 
эма цы я наль ныя ўзру шэн ні. Гэ та тлу ма чыц ца 
тым, што ча ла век не мо жа па ста ян на 
быць пе ра мож цам, а ка лі пры хо дзяць 

не пры ем нас ці, іх не аб ход на пры маць з го на рам. Яны заў сё ды 
жы вуць па дак лад ным унут ра ным гра фі ку, не тра цяць свае 
сі лы на пус тыя спра вы. Для іх вель мі важ на не пе раа ца ніць 
сваю тры ва ласць. Ад ной з праб лем лю дзей, на ро джа ных у 
гэ ты дзень, з'яў ля ец ца іх схіль насць да га нар лі вас ці і са мо ты.

На іх шля ху да во лі час та ўзні ка юць цяж кас ці, 
ад нак, ва ло да ю чы вя лі кай муж нас цю, яны не 
схіль ныя па збя гаць не бяс пе кі; шу ка юць сэнс 
у жыц ці і зна хо дзяць ра цы я наль нае зер не ў 
лю бых пы тан нях. Заў сё ды ве раць у неш та для 
іх свя тое, і ве ра гэ та праў дзі вая і не па хіс ная, у 
су вя зі з чым уз ні кае па трэ ба ў пас ля доў ні ках 
і вуч нях, што вы яў ля ец ца ў праз мер най 
па тра ба валь нас ці да на ва коль ных. Яны 

ад да ныя, па мяр коў ныя і да пыт лі выя, ад нак іх сла бым бо кам 
з'яў ля ец ца на іў насць і ідэа лізм. Каб жыць доў га, ім не аб ход на 
рас пра ца ваць кры тэ рыі ўме ра нас ці, зба лан са ва нас ці ў ежы.

Гэ та вель мі не ар ды нар ныя асо бы, якія мо гуць 
пра ні каць у сут насць ча ла ве чых ха рак та раў 
і ба чыць рэ чы, не да ступ ныя ін шым. Яны не 
спы ня юць ву чыц ца ўсё жыц цё, ва ло да юць 
па вы ша най ці каў нас цю, здоль ныя ад чу ваць і 
ра зу мець су вязь па між са мы мі раз на стай ны мі 
з'я ва мі жыц ця, схіль ныя ба чыць неш та 
не звы чай нае ў са мых па срэд ных рэ чах.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 4 февраля 2015 года 

повторных торгов по продаже 
конфискованного имущества

Предмет торгов 
(наименование, 
характеристики, 
местонахождение 

продаваемого 
имущества)

- капитальное строение с инвентарным номером 
614/С-25044, площадью 229,4 кв.м (наимено-
вание: садовый домик; назначение:  садовый 
домик), расположенное по адресу: Минская обл., 
Смолевичский р-н, садоводческое товарищество 
«Орешники»;
- земельный участок с кадастровым номером 
624883000020000062, площадью 0,0640 га (на-
значение:  земельный участок для коллектив-
ного садоводства), расположенный по адресу: 
Минская обл., Смолевичский р-н, садоводче-
ское товарищество «Орешники»;
- земельный участок с кадастровым номером 
624883000020000063, площадью 0,0488 га (на-
значение: земельный участок для коллектив-
ного садоводства), расположенный по адресу: 
Минская обл., Смолевичский р-н, садоводче-
ское товарищество «Орешники».

Начальная цена 546 060 638 белорусских рублей

Сумма задатка 54 600 000 белорусских рублей

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 

(017) 327-40-22

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке уче-
та, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестован-
ного или обращенного в доход государства, утвержденным Указом 
Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком 
проведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной ор-
ганизатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, 
продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по фор-
ме, определенной организатором аукциона); копии учредительных 
документов (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации 
(для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей); под-
писанное соглашение о правах и обязанностях сторон в процессе 
подготовки и проведения аукциона (в двух экземплярах); заверенную 
банком копию платежного поручения о внесении задатка, доку-
менты, подтверждающие полномочия представителя юридического 
(физического) лица; а также, при необходимости, иные документы 
в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в 
региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 
153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижимо-
сти», УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение на-
чальной цены. Торги проводит аукционист, определенный органи-
затором аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается 
аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-
обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем 
аукциона, наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе 
о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона 
осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приоб-
ретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного 
в протоколе о результатах аукциона. 

Аукцион проводится 4 февраля 2015 г. в 15.00 по адресу: 
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 
аукционе осуществляются с 10.01.2015 по 30.01.2015 включительно 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 
16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефоны для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ОО «МЖК г. Минска», 

опубликованной в газете «Звязда» 13.03.2014 №46
строительства 21-этажного 151-квартирного жилого дома 

по генплану №1 по ул. Шафарнянской 
в микрорайоне «Уручье-6» в г. Минске

Для привлечения дольщиков членов ОО «МЖК г. Минска» пред-
лагается 4 двухкомнатных, 17 трехкомнатных, 7 четырехкомнатных 
квартир, площадью от 69 кв.м.

Стоимость одного квадратного метра для граждан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий, осуществляющих строитель-
ство с господдержкой с привлечением льготного кредитования, для 
нормативной площади составляет 13 879 506 руб., для площади, 
превышающей нормируемую, – 17 121 106 руб.; осуществляющих 
строительство без господдержки, стоимость одного кв.м для норма-
тивной площади составляет 15 226 252 руб., для площади, превы-
шающей нормируемую, – 17 121 106 руб. Для категории граждан, не 
состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, – 
17 121 106 руб. 

Стоимость строительства указана в уровне текущих цен на де-
кабрь 2014 года.

Ознакомление дольщиков с объектом долевого строитель-
ства и условиями заключения договоров производится по адре-
су: г. Минск, ул. Ложинская, 9, тел.: 286 69 10, 286 69 53 в рабочее 
время с 10.00 до 17.00, с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
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