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— Яў ген Ва сіль е віч, дзе 
ва шы ка ра ні? У якой сям'і 
вы на ра дзі лі ся?

— На ра дзіў ся я ў вёс цы 
Між рэч ча Пу ха віц ка га ра ё на. 
Мае баць кі, Ва сіль Пі лі па віч і 
Ан та ні на Ся мё наў на, бы лі ся-
ля на мі. Баць ка пра ца ваў кал-
гас ным ве тэ ры на рам, ма ці — 
на па ля вых ра бо тах. Сям'я 
бы ла вя лі кая — 11 ча ла век. 
Пра ца ва лі з ран ніх га доў.

— Ка жуць, са мыя моц ныя 
ўра жан ні — дзі ця чыя. Вам 
бы ло 9 га доў, ка лі па ча ла ся 
Вя лі кая Ай чын ная вай на...

— Ра ні цай 22 чэр ве ня 1941 
го да мае ад на вяс коў цы вы-
га ня лі ко ней, ка роў і гу сей на 
па шу. Гэ та бы ла ня дзе ля. Ка лі 
я пра чнуў ся, ма ма пла ка ла. Ка-
жа: «Дзет кі, уста вай це. Вай на». 
Вось што за ста ло ся ў па мя ці 
аб той тра гіч най ра ні цы. Праз 
пяць-шэсць дзён у на шай вёс-
цы з'я ві лі ся нем цы. Па ча лі ра ба-
ваць два ры, за бі раць жы вё лу. 
Гэ та бы лі жу дас ныя дні па чат ку 
фа шысц кай аку па цыі.

— А што вас, яшчэ зу сім 
хлоп чы ка, пад штурх ну ла 
пай сці ў пар ты за ны?

— Пар ты за ны і пад поль-
шчы кі з'я ві лі ся та му, што 
лю дзі не маг лі цяр пець, што 
вы раб ля юць на на шай зям лі 
фа шыс ты. Я быў су вяз ным 
пар ты зан ска га атра да імя 
Ча па е ва. Мне да ва лі роз ныя 
за дан ні. Ха дзіў у раз вед ку ў 
Пу ха ві чы, Мар' і ну Гор ку, Ту-
рын, у ін шыя мес цы, дзе ста-
я лі ва ро жыя гар ні зо ны. Са чыў 
за тым, як ахоў ва юц ца мас ты, 
па ля выя аэ ра дро мы. Зда ра-
ла ся, ідзеш, як рап там: «Ком, 
кін дар!» Нем цы. Па чы на юць 
пра вя раць, аб шук ваць, аж но 
да лап цяў. Доб ра, ка лі ні чо га 
не ня сеш з са бой. А бы ва ла, 
ня су ле кі, якія пар ты за нам пе-
ра да ваў праз мя не ап тэ кар 
Ануф рый. Пар ты зан скі су вяз-
ны, раз вед чык — вель мі ад-
каз ная і ры зы коў ная спра ва. 
Стра ля лі, на ма іх ва чах гі ну лі 
лю дзі. Я так са ма пад ку ля мі 
быў. І не адзін раз.

Ад ной чы пай шлі на раз вед-
ку ў Мар' і ну Гор ку, дзе ста яў 
ва ро жы гар ні зон. Каб не вы-
клі каць па да зрэн няў у нем-
цаў, у сум ку нам па кла лі яек. 
Спы ні лі па тру лі, да вай пра вя-
раць. Яеч кі ад ра зу вы пі лі, а 
нас ад кі ну лі ў бок — «Вэк!» — 
і ста лі стра ляць з піс та ле та. 
На шчас це, мі ма. Мы зай шлі 
ў га ра док, па гля дзе лі, што там 
ад бы ва ец ца. По тым па бы лі да 
вак за ле: са чы лі, ку ды цяг ні кі 
хо дзяць. Па да ро зе ў Пу ха ві чы 

су стрэ лі нем цаў. Яны ра ман та-
ва лі да ро гу: уклад ва лі ка мя ні. 
Нас, вя до ма, спы ні лі, але хут-
ка ад пус ці лі. У Пу ха ві чах мы 
на рва лі ся на на чаль ні ка па лі-
цыі. Кож ны па ход быў вель мі 
не бяс печ ным: ця бе маг лі або 
па ра ніць, або ўво гу ле за біць. 
Ма ма заў сё ды ка за ла: «Ка лі 
ты ідзеш і ад чу ва еш, што зза-
ду нем цы, не азі рай ся». Яны 
не лю бі лі, ка лі ім гля дзе лі ў 
во чы.

— Столь кі ве да ем пра 
звер ствы гіт ле раў цаў, але 
ўсё роў на цяж ка ўя віць: няў-
жо яны маг лі вы стра ліць у 
дзя цей?

— Вя до ма, маг лі. Ад ной чы 
мы ку па лі ся ў Свіс ла чы. По бач 
пра яз джа лі нем цы. Яны па ча-
лі стра ляць па тых, хто ку па-
ец ца. Дзве на шы дзяў чын кі, 
Нін ка і Лен ка, бы лі за бі ты. А 
вось яшчэ адзін вы па дак. Му-
жы кі ка сі лі се на. Еха лі нем цы. 
Усіх рас стра ля лі. Ся род гэ тых 
му жы коў быў і мой дзядзь ка. 
Толь кі ажа ніў ся...

— На ва лас ку ад смер ці 
бы лі і вы...

— З 30 кра са ві ка па 3 мая 
1944 го да на шу зо ну бла кі ра-
ва лі фа шыс ты, каб зні шчыць 
пар ты зан бры га ды «По лы мя», 
ку ды ўва хо дзіў атрад. По бач 
з на шы мі зям лян ка мі быў вы-
ры ты дот, ку ды мы з сям' ёй 
і сха ва лі ся. Та та пай шоў у 
ба ло та. А мы ся дзе лі моўч-
кі: ве да лі, што по бач нем цы 
(па бо тах рас па зна ва лі). Тры 
дні пра вя лі пад зям лёй — як 
дзе ці пад зя мел ля. Баць ка 
прый шоў за на мі ад ра зу пас-
ля ады хо ду гіт ле раў цаў. Ка лі 
вы лез лі з-пад зям лі, стра ці лі 
пры том насць. По тым пай шлі з 
баць кам шу каць ста рэй ша га 
бра та (ён быў у пар ты зан скім 
атра дзе). Ідзём, а па да ро зе 
тру пы ля жаць. Па ды шлі да 
мес ца дыс ла ка цыі атра да. Ба-
чым, ка ля вог ні шча ся дзяць 
пар ты за ны. Брат па ра не ны ў 
ру ку, дзядзь ка Аляк сей — у 
пра вае пля чо. Яны і рас ка-
за лі, што на шу вёс ку спа лі лі 
гіт ле раў цы. За гі ну ла трое ста-
рых. Ас тат нія сыш лі ў лес, у 
тым лі ку мая сям'я. Ка лі баць-

ка і ста рэй шы брат пас ля вы-
зва лен ня Бе ла ру сі пай шлі на 
фронт, мы з ма май за ста лі ся 
ў спа ле най вёс цы. Ця га лі бяр-
вё ны. Ка лі муж чы ны прый шлі, 
па ча лі бу да ваць хат ку. Яна і 
да гэ туль ста іць.

— А не страш на бы ло?
— Як не страш на... Адзін раз 

пай шоў у Вя лі кія Лу кі, дзе гар-
ні зон ста яў. Да лі вяд ро, каб з 
Ко лем Кар ніль чы кам па збі ра лі 
буль бу, а ра зам з тым да ве да лі-
ся, як ахоў ва ец ца гэ ты гар ні зон. 
І так, па-дзі ця чы за баў ля ю чы ся, 
збі ра лі буль бу і на зі ра лі за тым, 
што ро біц ца на во кал. Страш на 
бы ло, але вы жы лі.

— Вы прай шлі шлях ад 
ка ман дзі ра ўзво да да чле на 
ва ен на га са ве та — на чаль ні-
ка па лі тыч на га ўпраў лен ня 
Сі бір скай ва ен най акру гі, ад 
кур сан та да ге не рал-лей тэ-
нан та. Ці па шка да ва лі хоць 
раз, што аб ра лі афі цэр скую 
пра фе сію?

— Я свя до ма вы браў гэ тую 
пра фе сію. Маг чы ма, на гэ та 
паў плы ва ла вай на. Мне заў-
сё ды па да ба ла ся гля дзець на 
афі цэ раў, ка ман дзі раў. Ар мію 
я па лю біў як раз з тых ча соў. 
Быць афі цэ рам — вя лі кі го-
нар. Не менш па чэс на і тое, 
што па ма іх сля дах пай шлі і 
сы ны: адзін — пад пал коў нік, 
дру гі — стар шы лей тэ нант.

— Дзе б вы ні бы лі па 
доў гу служ бы, по бач з ва мі 
зна хо дзі ла ся вер ная жон ка. 
Са праў ды сям'я — са мы на-
дзей ны тыл вай скоў ца?

— Без умоў на! У ліс та па-
дзе мы з жон кай Але най Мі-
хай лаў най ад зна чым 60 га доў 
шлю бу. А ве да ем ад но ад на го 

яшчэ больш: ро дам з су сед ніх 
вё сак. У нас два сы ны, ча ты-
ры ўну кі і ўжо трое праў ну каў. 
До ма, у вёс цы, у нас вя лі кая 
біб лі я тэ ка — ка ля ты ся чы эк-
зэмп ля раў кніг. Але на Мі хай-
лаў на ўсё жыц цё пра ца ва ла 
ў біб лі я тэ цы — дзе б мы ні 
бы лі. Коль кі па мя таю, увесь 
час пад піс ва лі ся на кні гі. Пе-
ра яз джа ю чы, пе ра во зі лі сваю 
біб лі я тэ ку з са бой. Я не як пад-
лі чыў: за со рак га доў служ бы 
пе ра яз джа лі 31 раз! Сі бір, Да-
лё кі Ус ход, За бай кал ле, Пры-
кар пац це...

— Вы амаль 10 га доў уз-
на чаль ва лі Бе ла рус кі са юз 
афі цэ раў. Ез дзі лі ў вай ско-
выя час ці, вы сту па лі пе рад 
афі цэ ра мі, у тым лі ку юна-
ка мі. Па дзя лі це ся во пы там, 
як вы ха ваць су час на га па-
тры ё та?

— Яго не аб ход на вы хоў ваць 
з ма лен ства: сям'я, шко ла, гра-
мад ства, дзяр жа ва. І вель мі 
важ ны ў гэ тай спра ве прык лад 
ста рэй ша га па ка лен ня. Ча ла-
век ву чыц ца, пра цуе і гля дзіць 
на тых, хто по бач. Вя лі кую пра-
цу ў спра ве вы ха ван ня па тры я-
тыз му вы кон ва юць БРСМ, пі я-
нер ская ар га ні за цыя. Уво гу ле, 
дзей ні чае сіс тэ ма мер, на кі ра-
ва ных на вы ха ван не ча ла ве-
ка-па тры ё та, аба рон цы сва ёй 
Ра дзі мы і свай го на ро да. Усё 

ўжо ство ра на, не 
трэ ба ні чо га пры-
дум ляць. Га лоў нае, 
гэ та па він на быць не 
ка зён на і су ха, а ад 
ду шы.

— А ў сва ёй 
сям'і вы стро гі вы-
ха валь нік? Уво-
гу ле, які ге не рал-
лей тэ нант до ма?

— Не, сам па 
са бе я не стро гі ча-
ла век. Люб лю пра ца ваць на 
зям лі. Са джу, ка шу, па лю, 
па лі ваю, збі раю... Сё ле та на 
да чы па са дзі лі буль бу, гур кі, 
па мі до ры, за які мі па трэ бен 
до гляд. Ні чо га не па він на быць 
па каз но га, усё па він на быць 
на ту раль ным. Ве ча рам — 
шпа цыр.

— Вы, на пэў на, су му е-
це па ак тыў най гра мад скай 
пра цы?

— Су мую. Вель мі су мую. Я 
люб лю ез дзіць, ру хац ца, быць 
ся род лю дзей, вы сту паць пе-
рад школь ні ка мі, сту дэн та мі, 
кур сан та мі. Лю бая гра мад ская 
пра ца па він на быць вы ключ на 
жы вой, пры ваб най. Та ды ту ды 
бу дуць іс ці і ма ла дыя, і да рос-
лыя, і ста рыя. Шка дую, што 
сы шоў. Мог яшчэ пра ца ваць. 
Зда роўе пад вя ло...

— Што най больш цэ ні це 
ў лю дзях?

— Пры стой насць, шчы-
расць, пра ста ту, па ва гу да ча-
ла ве ка. Але без па мы лак не 
пра жы веш. Ка лі б усё вяр нуць 
на зад, на апош нім эта пе я мно-
гае не так ра біў бы. Хоць да па-
ма гаў, зда ец ца, кож на му — ад 
сал да та да ге не ра ла.

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.
kanyuta@zviazda.by

Фо та з аса біс та га ар хі ва 
Яў ге на Мі куль чы ка.

АФІЦЭРСКІ ГОНАР 
ЯЎГЕНА МІКУЛЬЧЫКА

На на шу су стрэ чу Яў ген Мі куль чык пры нёс цэ лы аха пак фо та здым каў. 
На ад ных ён яшчэ зу сім ма лы — з баць ка мі. На ін шых — ра зам з жон кай 
і дзець мі. Фа та гра фіі, зроб ле ныя на афі цый ных ме ра пры ем ствах 
і ўра чыс тас цях, з ка ле га мі, сяб ра мі... і на ват з гар мо ні кам.

Аказ ва ец ца, ге не рал лю біць вы кон ваць пры пеў кі. Пра га да на род най 
твор час ці — з дзя цін ства. Ад туль і ін шыя ўспа мі ны. Вай на. 
Зу сім хлоп чы кам Яў ген Ва сіль е віч зве даў лі ха ня мец кай аку па цыі, 
пай шоў у пар ты заны, каб ра зам з усі мі аба ра няць Ра дзі му. 
Ві даць, гэ та і прад вы зна чы ла яго да лей шы лёс. 
Ён заў сё ды ха цеў стаць афі цэ рам і стаў ім. Прай шоў шлях ад ка ман дзі ра 
ўзво да да чле на ва ен на га са ве та Сі бір скай ва ен най акру гі. 
Па служ бе аб' ез дзіў, пэў на, увесь Са вец кі Са юз. 
Уз на ча ліў шы Бе ла рус кі са юз афі цэ раў, не пе ра ўтва рыў ся 
ў ка бі нет на га чы ноў ні ка. Зна ё міў ся з во ін скі мі час ця мі і злу чэн ня мі краіны, 
гу та рыў з афі цэ ра мі, сал да та мі. Сён ня Яў ген Мі куль чык 
з цеп лы нёй рас каз вае пра тыя па езд кі, су стрэ чы і ўво гу ле пра сваё жыц цё.

«Пар ты зан скі су вяз ны, 
раз вед чык — вель мі 
ад каз ная і ры зы коў ная 
спра ва. Стра ля лі, 
на ма іх ва чах гі ну лі 
лю дзі. Я так са ма 
пад ку ля мі быў. 
І не адзін раз».

«Я не як пад лі чыў: 
за со рак га доў 
служ бы пе ра яз джа лі 
31 раз! Сі бір, Да лё кі 
Ус ход, За бай кал ле, 
Пры кар пац це...»

Да сло ва
Яў ген Мі куль чык уз на га ро джа ны ор дэ на мі Чыр во най Зор-

кі, Пра цоў на га Чыр во на га Сця га, ор дэ нам «За служ бу Ра дзі ме 
ва Уз бро е ных Сі лах СССР» ІІІ сту пе ні, шмат лі кі мі ме да ля мі. 
Ня даў на на свя точ ным кі це лі ге не рал-лей тэ нан та ў ад стаў-
цы з'я віў ся ор дэн Па ша ны, які Прэ зі дэнт кра і ны ўру чыў яму 
на пя рэ дад ні 70-год дзя Пе ра мо гі са вец ка га на ро да ў Вя лі кай 
Ай чын най вай не. Він шу ем!

Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие 
«Управление капитального строительства Запад», доводит до сведения 
заинтересованных лиц о внесении изменений и дополнений в проект-
ную декларацию «Застройка жилых кварталов с объектами социаль-
ной инфраструктуры в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – 
ул. Семашко (2 очередь строительства). Жилой дом № 18 по генплану», 
опубликованную в газете «Звязда» № 55 от 24.03.2015.

Дополнительно для привлечения дольщиков к строительству 
по договорам создания объектов долевого строительства для 
юридических лиц и граждан, не состоящих на учете нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, предлагаются 7 квартир на 8, 12, 
15, 21, 23 и 24 этажах, в том числе:

- 4 (четыре) однокомнатные квартиры общей площадью от 45,36 
до 45,56 кв.м стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере, 
эквивалентном 1 300 долларов США;

- 2 (две) двухкомнатные квартиры общей площадью 55,8 кв.м стои-
мостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 
1 300 долларов США;

- 1 (одна) двухкомнатная квартира общей площадью 68,66 кв.м 
стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в размере, эквивалентном 
1 250 долларов США.

Условия оплаты – первоначальный взнос в размере 30% стоимо-
сти объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) банковских 
дней со дня регистрации договора создания объекта долевого строи-
тельства в Мингорисполкоме, оставшаяся сумма – до конца строи-
тельства (сентябрь 2015 года) в соответствии с графиком платежей, 
являющимся приложением к договору. 

При единовременной оплате всей суммы по договору создания 
объекта долевого строительства в течение 10 (десяти) календар-

ных дней со дня регистрации договора в Мингорисполкоме стои-
мость 1 кв.м общей площади уменьшается на сумму, эквивалентную 
100 долларам США. 

Стоимость 1 кв.м общей площади фиксируется в долларовом США 
эквиваленте и остается неизменной в долларовом США эквиваленте до 
окончания действия договора. Стоимость 1 кв.м общей площади квар-
тир указана без учета выполнения внутренних отделочных работ.

Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ на 
дату оплаты.

Для заключения договоров необходимы:
- паспорт и личное присутствие лица, с которым будет заключаться 

договор.
Документы для заключения договоров будут приниматься со 

02.07.2015. Прием заявлений осуществляется до момента набора 
необходимого количества заявлений, соответствующего количеству 
продекларированных квартир.

Если гражданин либо иной претендент на участие в долевом строи-
тельстве в течение 5 (пяти) календарных дней с момента регистрации 
его заявления не явился для заключения договора и не сообщил об ува-
жительных причинах своей неявки, его заявление на участие в долевом 
строительстве утрачивает силу и застройщик оставляет за собой право 
заключить договор на заявленную квартиру с другим претендентом.

Срок действия настоящей проектной декларации – до момента 
опубликования новой проектной декларации, которая отменяет дей-
ствие настоящей.

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и 
ходе работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: 
г. Минск, ул. Сергея Есенина, д.4, офис 107, каб. 1, тел. (017)234-16-98, 
(044)795-44-44. Сайт компании: www.uks-m.by.

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
по объекту «Застройка жилых кварталов с объектами социальной инфраструктуры 

в границах пр. Дзержинского – пр. Любимова – ул. Семашко (2 очередь строительства). 
Жилой дом № 18 по генплану»,

опубликованной в газете «Звязда» № 55 от 24.03.2015

Яў ген МІ КУЛЬ ЧЫК свя до ма 
стаў вай скоў цам.

З жон кай Але най Мі хай лаў най і сы на мі Іга рам і Ва ле ры ем, якія, да рэ чы, 
пай шлі па сля дах баць кі — ста лі афі цэ ра мі.


