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Бе ла рус кая апе ра цыя «Баг ра-
ці ён» — ад на з са мых сла ву тых 
па дзей Вя лі кай Ай чын ная вай-
ны. Маш таб насць (у на ступ лен ні 
ўдзель ні ча лі 2,5 міль ё на са вец-
кіх сал дат, больш за пяць ты сяч 
тан каў і столь кі ж са ма лё таў), 
уз ро вень ва ен на га май стэр ства 
(ад ра зу шэсць уда раў рас ся ка лі 
фа шысц кія вой скі на на шай тэ-
ры то рыі) і стра тэ гіч ныя вы ні кі ро-
бяць яе знач най для ўсёй та га час-
най Еў ро пы. Па ба чыць мес цы, дзе 
па чы на ла ся апе ра цыя і пра хо дзі лі 
зна ка выя біт вы, ка рэс пан дэн ты 
«Звяз ды» змаг лі пад час прэс-ту ра 
для бе ла рус кіх і ра сій скіх жур на-
ліс таў, пры све ча на га 71-й га да ві не 
вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-
фа шысц кіх за хоп ні каў.

У БАЛОТАХ ПАЛЕССЯ
Вёс ка Ра ка ві чы Свет ла гор ска га ра-

ё на. У чэр ве ні 1944 го да тут, ля ба ло та 
Брыц кі мох, зна хо дзі лі ся пе ра да выя 
час ці 65-й ар міі ге не ра ла Ба та ва. Іс ці 
ў на ступ лен не сал да там да вя ло ся праз 
баг ну. Каб пус ціць праз дрыг ву тан кі, 
двац цаць дзён бу да ва лі грэб лі. Ад нак 
да мес ца, дзе раз мя шча лі ся ня мец кія 
гру поў кі, драў ля ны на сціл не да хо дзіў: 
па ві нен быў за ста вац ца не пры кмет-
ным. Та му пад час на ступ лен ня сал да-
ты іш лі на пе ра дзе тан каў і да бу доў ва лі 
грэб лі. Дзя ку ю чы гэ та му вой скі пра-
соў ва лі ся вель мі хут ка: у пер шы дзень 
апе ра цыі да абе ду па спе лі прай сці во-
сем кі ла мет раў (на ас тат ніх участ ках 
фрон ту за гэ ты час пе ра адо ле лі толь кі 
тры). За мест тан ка вых ар мій на Го-
мель шчы не вы ка рыс тоў ва лі ся кар пу-
сы. Баг ніс тая мяс цо васць не да зва ля-
ла ад на ча со ва ўво дзіць у бой вя лі кую 
колькасць тэх ні кі.

Сён ня пра па дзеі тых 
ча соў на гад вае ме ма ры-
ял «Баг ра ці ён», які ле тась 
з'я віў ся пад Ра ка ві ча мі. Аў-
тар — го мель скі скульп тар 
Ва ле рый Кан дра цен ка. По-
бач з пом ні кам вы ка па ны ім-
пра ві за ва ныя ако пы, па кла-
дзе ны грэб лі. У блін да жы з 
ча сам з'я віц ца экс па зі цыя, 
пры све ча ная пер ша му эта-
пу на сту паль най апе ра цыі.

— Каб ства рыць паў на-
вар тас ны му зей, па трэб ны 
мі ні мум год, — ка жа на мес-
нік ды рэк та ра па на ву ко вай 
пра цы Го мель ска га аб лас-
но га му зея ва ен най сла вы 
Кан стан цін МІ ШЧАН КА. — 
Фо та да ку мен таў да стат ко-
ва. Не ха пае прад ме таў, на 
якія звы чай на і пры хо дзяць 
па гля дзець лю дзі.

Пра вес ці вы зва лен чую 
апе ра цыю бы ло цяж ка. Ня-
мец кае ка ман да ван не лі-
чы ла ста но ві шча сва іх вой-
скаў у Бе ла ру сі ўстой лі вым. 
І ме ла для гэ та га пад ста вы. 
Аба ро на гіт ле раў цаў бу да ва ла ся тры 
га ды. Па вод ле ар хіў ных звес так, ка ля 
200 ты сяч ча ла век — мір ныя жы ха ры 
Ма гі лёў скай, Ві цеб скай, Ка луж скай, 
Ар лоў скай і Сма лен скай аб лас цей — 
рых та ва лі аба рон чыя ру бя жы на на-
шай тэ ры то рыі. Лю дзей раз мяс ці лі 
ў пра цоў ных ла ге рах пра ма па лі ніі 
фрон ту. Нор ма вы пра цоў кі ў зі мо вы 
дзень для кож на га — тран шэя даў жы-
нёй во сем мет раў і глы бі нёй 1,2 мет ра. 
Хар ча ван не — 150-300 гра маў хле ба і 
літр ба лан ды. Хво рых не шка да ва лі: 
рас стрэль ва лі ці спаль ва лі на мес цы.

Баі, што па пя рэд ні ча лі «Баг ра ці ё-
ну», не ме лі пос пе ху. З 12 каст рыч ні-
ка 1943-га па кра са вік 1944-га вой скі 
За ход ня га фрон ту пра вя лі дзе сяць 
на сту паль ных апе ра цый, пад час якіх 
стра ці лі больш за 300 ты сяч ча ла век. 
Увес ну над звы чай ная ка мі сія Дзяр-
жаў на га ка мі тэ та аба ро ны пры бы ла 
рас сле да ваць пры чы ны ня ўда чы. Ка-
ман ду ю ча га фрон там ге не ра ла Са-

ка лоў ска га зня лі з па са ды, вой скі рэ-
ар га ні за ва лі. Но вы за гад — больш не 
да пус каць па доб ных па мы лак.

Каб да сяг нуць рап тоў нас ці пры 
пра вя дзен ні апе ра цыі, па трэб на бы ла 
якас ная дэз ын фар ма цыя. Ге не рал Іван 
Чар ня хоў скі па чаў па зна чаць драў ля-
ны мі ма ке та мі пад ман ныя мес цы кан-
цэнт ра цыі вой скаў у тых ра ё нах, дзе 
са праў ды пра ду гледж ва ла ся раз мяс-
ціць гру поў кі для на ступ лен ня. Пра ціў-
нік на хіт ры кі па вёў ся: не каль кі ра зоў 
у ма ке ты ля це лі драў ля ныя ня мец кія 
бом бы. Дум ка пра тое, што са вец кія 
вой скі рых ту юць на ступ лен не ме на ві та 
ад сюль, у фа шыс таў не маг ла ўзнік-
нуць. Фран та выя га зе ты пуб лі ка ва лі 
ма тэ ры я лы толь кі па аба рон чай тэ ма-
ты цы, а асоб ным са вец кім злу чэн ням 
бы ло за га да на ства рыць не менш за 
тры аба рон чыя ру бя жы ў глы бі ню да 
40 кі ла мет раў. Пра тое, што нем цы 
па лі чы лі гэ тую апе ра цыю пад ман ным 
ма неў рам, свед чыць і бю ле тэнь ацэ нак 
пра ціў ні ка на ўсход нім фрон це за 13 
чэр ве ня 1944 го да. «Са вец кае на ступ-
лен не, якое рых ту ец ца на поў нач ад 
пры пяц кіх ба лот, мае на мэ це ўвес ці 
ў зман гер ман скае ка ман да ван не ад-
нос на на прам ку га лоў на га ўда ру і ад-
цяг нуць рэ зер вы нем цаў з ра ё на між 
Кар па та мі і Ко ве лем», — пі са ла ся ў 
бю ле тэ ні.

Бе ла рус кая апе ра цыя, план якой быў 
за цвер джа ны 20 мая 1944 го да, шмат 
у чым ста ла на ва тар скай. Ра шэн не на-
нес ці ад на ча со ва два га лоў ныя ўда ры 
іш ло на су пе рак пры ня тым по гля дам. 
Мар шал Кан стан цін Ра ка соў скі ў сва іх 
ме му а рах пі ша: «Мы іш лі на вя до мае 
рас пы лен не сіл, але ў ба ло тах Па лес ся 
дру го га вый сця не бы ло. Мяс цо васць 
у на прам ку ўда ру з бо ку Ра га чо ва да-
зва ля ла скан цэнт ра ваць там у па чат ку 

на ступ лен ня рэ зер вы толь кі 3-й і част-
ко ва 48-й ар мій. Ка лі б гэ тай гру поў цы 
не да па маг лі ата кай на ін шым участ-
ку, пра ціў нік мог бы пе ра кі нуць сю ды 
ас тат нія сі лы і пра ду хі ліць пра рыў са-
вец кіх вой скаў». Два га лоў ныя ўда ры 
да ва лі шанц да маг чы ся пос пе хаў ха ця 
б на ад ным з на прам каў.

Упер шы ню за Вя лі кую Ай чын ную 
вай ну Стаў ка Вяр хоў на га Га лоў на ка-
ман ду ю ча га азна ё мі ла ка ман дзі раў 
фран тоў з за ду май усёй стра тэ гіч най 
апе ра цыі. На дум ку Ра ка соў ска га, гэ-
та быў вя лі кі плюс: ве да ю чы агуль ную 
ідэю, кі раў ніц тва маг ло лепш зра зу мець 
за да чу сва іх вой скаў.

ШКОЛЬ НЫЯ КЛА СЫ 
БЕЗ ВУЧ НЯЎ

Вёс ка Чыр во ны Бе раг Жло бін ска га 
ра ё на. У спя кот ны лет ні дзень тут над-
звы чай пры го жа і спа кой на. А ў га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны на мес цы зя-
лё на га яб лы не ва га са ду зна хо дзіў ся са-

мы буй ны ў Бе ла ру сі дзі ця чы до нар скі 
канц ла гер. У Чыр во ным Бе ра зе 1990 
ма лых ста лі до на ра мі для па ра не ных 
фа шысц кіх сал дат. У хлоп чы каў і дзяў-
чы нак ва ўзрос це ад 8 да 14 га доў з 
пер шай гру пай кры ві (рэ зус фак тар ста-
ноў чы) яе за бі ра лі цал кам. Са міх дзя-
цей бы ло за га да на зні шчаць. Мес цы 
іх па ха ван ня да гэ туль не вя до мы. Па 
ўспа мі нах Паў ла Тка чо ва, які пад лет кам 
пра ца ваў тут у ва ен ным шпі та лі і ха ваў 
ня мец кіх сал дат, што па мі ра лі на баль-
ніч ных лож ках, це лы дзя цей уклад ва лі ў 
мяш кі і апус ка лі на пер шы па верх. З ка-
цель ні не па да лёк па ста ян на ішоў чор ны 
з'ед лі вы дым: маг чы ма, там спаль ва лі 
ма лень кіх до на раў.

На пры кан цы вай ны ста лі браць і ін шыя 
гру пы кры ві. Па пэў ных днях ме ся ца мяс-
цо вых дзя цей га ня лі ў ва ен ны шпі таль. 
Хто з дзя цей ста не заўт ра до на рам, маг-
лі вы зна чыць ужо ўве ча ры: «абра ным» 
ма лым да ва лі вы піць шмат пад кіс ле най 
вад ка сці, каб зра біць кроў менш гус той.

Ме ма ры ял у вёс цы Чыр-
во ны Бе раг, па бу да ва ны па 
пла не ар хі тэк та ра Ле а ні да 
Ле ві на ў 2007 го дзе (з гэ та-
га ча су комп лекс на ве да лі 
больш за 1 міль ён 250 ты-
сяч ча ла век), на зы ва юць 
«Дзі ця чай Ха тын ню». Толь-
кі на тэ ры то рыі на шай кра і-
ны ў га ды вай ны фа шыс ты 
ства ры лі 16 дзі ця чых канц-
ла ге раў, з іх пяць — до нар-
скія. Уся го за ча сы Дру гой 
су свет най вай ны ў Еў ро пе 
за гі ну ла больш за 14 міль-
ё наў хлоп цаў і дзяў чат.

«Мёрт вы клас» — цэнт-
раль ная част ка ме ма ры я ла. 
Двац цаць ад на бе лая пар-
та, за якія ні ко лі не ся дуць 
вуч ні. Яшчэ ў маі 1941 го да, 
пе рад на па дам на Са вец кі 
Са юз, Гіт лер вы дае за гад: 
пас ля за хо пу бе ла рус кай 
зям лі для дзя цей-ра боў да-
стат ко ва ве даць пра ві лы 
да рож на га ру ху, на ву чыц-
ца лі чыць да ста, ава ло даць 
сель ска гас па дар чы мі пра-
ца мі і ўмець ста віць аса біс-

ты под піс. За ва ен ны пе ры яд у на шай 
кра і не бы ло зні шча на 8,8 ты ся чы школ. 
На па ча так 1947-га ўда ло ся ад на віць 
толь кі чвэрць з іх.

За мёрт вым кла сам і ма ке там кар ты 
Бе ла ру сі, дзе па зна ча ны мес цы дзе ян ня 
ўсіх дзі ця чых канц ла ге раў, ство ра ных 
гіт ле раў ца мі, — Пло шча Сон ца. У цэнт-
ры ста іць Ка раб лік Над зеі, на вет ра зях 
яко га на пі са на 171 дзі ця чае імя. Ка жуць, 

што ў дзень вы зва лен ня Чыр во на га Бе-
ра га гэ тых ма лых, якіх нем цы збі ра лі-
ся пе ра сы лаць у ін шыя канц ла ге ры, 
уда ло ся вы ра та ваць. Свет лую пло шчу 
ўпры гож ва юць 24 ка ля ро выя віт ра жы. 
Эс кі за мі для іх ста лі дзі ця чыя ма люн кі. 
Мас так Сяр гей Кат коў пас ля вы зва лен-
ня Мін ска ха дзіў па ру і нах го ра да і збі-
раў ма ле чу, якая ўме ла ма ля ваць. Ён 
па пра сіў дзя цей ад люст ра ваць тое, што 
яны ха це лі б уба чыць ад ра зу пас ля вай-
ны. Цырк, свой скія жы вё лы, сям'я — аб 
гэ тым ма ры лі пад лет кі, дзя цін ства якіх 
ада бра ла вай на. Скульп ту ры звяр коў і 
пту шак — так са ма тво ры школь ні каў. 
За паў го да да зда чы ме ма ры я ла ў Жло-
бін скім до ме-ін тэр на це пра вя лі кон курс 
леп кі і най леп шыя ра бо ты, у па вя лі ча-
ным маш та бе, ад лі лі ў ме та ле.

ПОДЗ ВІГ 
ДЗЕ ЛЯ ТА ВА РЫ ШАЎ

Баб руйск. У 2009-м го рад уз на га ро дзі-
лі вы мпе лам «За муж насць і стой касць у 
га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны». 71 год та-
му са вец кія вой скі пра вя лі тут Баб руй скую 
на сту паль ную апе ра цыю, якая доў жы ла ся 
шэсць дзён. Та ды ў кат ле апы ну лі ся 50 
ты сяч нем цаў: пяць ды ві зій і гар ні зон. 107 
ты сяч ча ла век — столь кі па лон ных і за бі-
тых сал дат стра ці лі фа шыс ты пад Баб руй-
скам. Ме на ві та пад час гэ тай апе ра цыі, 26 
чэр ве ня, Кан стан цін Ра ка соў скі атры маў 
зван не мар ша ла. Ге роя Са вец ка га Са ю за 
за баб руй скае на ступ лен не пры сво і лі 81 
ча ла ве ку. Іх ім ёны ўве ка ве ча ны ў «сар ка-
фа гу па мя ці», што ста іць у ад ной з за лаў 
мяс цо ва га края знаў ча га му зея. У ім жа 
ля жаць шыль ды са спі са мі тых, хто за гі нуў 
і пра паў без вес так.

Апош нім пры пын кам на шай дэ ле га цыі 
стаў Кур ган Сла вы ў вёс цы Сыч ка ва. На 
алеі, што вя дзе да кур га на, 13 стэл, на 
якіх за пі са ны ім ёны Ге ро яў Са вец ка га 
Са ю за — баб руй чан і са вец кіх сал дат 
з ін шых рэ гі ё наў, што здзейс ні лі свой 
подз віг на Баб руй шчы не. Для ад на го 
са зга да ных ге ро яў, Мі ха і ла Се ляз нё ва, 
ура джэн ца Но ва сі бір скай воб лас ці, бой 
у вёс цы Сыч ка ва стаў апош нім. 30 чэр-
ве ня 1944-га ка ман дзір страл ко ва га ад-
дзя лен ня атры маў за дан не — лік ві да ваць 
ня мец кі дзот. Се ляз нёў на блі зіў ся да ку-
ля мё та і па спра ба ваў спы ніць яго не каль-
кі мі аў та мат ны мі чэр га мі. Без вы ні ко ва. 
Гра нат у сяр жан та не за ста ва ла ся. Каб 
пры му сіць ку ля мёт за моўк нуць, Се ляз нёў 
за крыў амб ра зу ру сва ім це лам. За га ды 
вай ны па доб ны подз віг здзейс ні лі 437 
гра ма дзян са ю за (нем цы, да рэ чы, ве да лі, 
што са вец кія сал да ты здоль ныя на гэ та, 
та му тры ма лі ў дзо тах доў гія шас ты, каб 
скід ваць це лы). Зу сім юна кі — боль шас ці 
з іх бы ло 20-25 га доў — ра бі лі гэ та не для 
та го, каб увай сці рад ком у гіс то рыю, а 
дзе ля сва іх та ва ры шаў. У баі на ват ад на 
хві лі на мо жа змя ніць сі ту а цыю. Кош там 
ад на го жыц ця ра та ва лі дзя сят кі, ча сам 
сот ні ча ла век.

Пры бу даў ніц тве ў кур ган за кла-
лі 70 кол баў з зям лёй з 70 брац кіх 
ма гіл, якія зна хо дзяц ца на тэ ры то-
рыі Баб руй ска га ра ё на. Коль кі іх па 
ўсёй Бе ла ру сі, вя до мых і па куль не 
зной дзе ных, пад лі чыць не маг чы ма. 
У па мяць аб тых, хто за гі нуў у га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны, дэ ле га цыя 
ра сій скіх і бе ла рус кіх жур на ліс таў ус-
кла ла квет кі да пад нож жа кур га на. Як 
знак удзяч нас ці і бяз мер най па ва гі да 
лю дзей, якія ад да лі жыц цё за на шу бу-
ду чы ню і сва і мі подз ві га мі за слу жы лі 
пра ва на заў сё ды за стац ца ў бе ла рус-
кай гіс то рыі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zviazda.by
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Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы  ��

ЭКІ ПАЖ 
ЛЯ ЦІЦЬ 

У ВЕЧ НАСЦЬ
У СТА РА ДА РОЖ СКІМ РА Ё НЕ ЗНОЙ ДЗЕ НА 

МЕС ЦА ПА ДЗЕН НЯ СА ВЕЦ КА ГА СА МА ЛЁ ТА
...Яшчэ вяс ною я па ча ла по шу кі збі та га ў чэр ве ні 1941 го да над 
ле сам ка ля вёс кі Па да рэ ссе Ста ра да рож ска га ра ё на экі па жа 
са вец ка га са ма лё та. Гіс то рыя гэ тая бы ла мне зна ё мая даў но, 
яшчэ з дзя цін ства, ка лі я пры яз джа ла на ка ні ку лы да сва ёй 
ба бу лі — Ба ра дзі ной Агаф'і Ся мё наў ны. Та ды не ад на ра зо ва 
да во дзі ла ся слу хаць апо ве ды мяс цо вых жы ха роў пра збі ты 
са ма лёт і зной дзе ны дзвю ма дзяў чын ка мі-пад лет ка мі — Тра-
паш кай Ве рай і Хме ле вай Мат ро най — план шэт з па зна кай: 
«Ка та еў Аляк сандр, стан цыя Ор ша».

Пры пад трым цы рэ дак цыі га зе ты «Звяз да» я па ча ла по шу кі 
экі па жа.

Ад ра зу трэ ба ска заць, што знач ную да па мо гу ака за лі мне Ган на 
Ула дзі мі ра ўна Каз лоў ская з вёс кі Драж на, а так са ма на стаў ні ца і 
за гад чы ца му зея За луж скай шко лы Ва лян ці на Ся мё наў на Каз ло-
ва. У вы ні ку вя лі кай ра бо ты з элект рон най ба зай «Ме ма ры ял» і 
ад праў ле ных у Ра сій скую Фе дэ ра цыю (пас. Ко сі на Кі раў скай воб-
лас ці) за пы таў, дзя ку ю чы на стаў ні кам шко лы па сёл ка Ко сі на і мяс-
цо вай га зе це «Нива» бы ла зной дзе на сва яч ка лёт чы ка Аляк санд ра 
Ва сіль е ві ча Ка та е ва — стры еч ная сяст ра Ва лян ці на Зо ры на, якая 
сён ня пра жы вае ў па сёл ку Ко сі на. Па вод ле яе ўспа мі наў, у баць кі 
Аляк санд ра, Ва сі ля Аляк се е ві ча Ка та е ва, які пра ца ваў на Ко сі наў-
скай па пя ро вай фаб ры цы, бы ло два сы ны: Мі ка лай і пра па ўшы без 
вес так у пер шыя дні вай ны Аляк сандр. Абод ва за гі ну лі. Ва лян ці на 
Аляк се еў на рас ка за ла мне, што пас ля пер шай «па ха ван кі» — на 
ста рэй ша га Мі ка лая — баць ка па сту по ва змі рыў ся. А вось у гі бель 
Са шы ні як па ве рыць не мог. Не мог зра зу мець, як гэ та са ма лёт мог 
«пра па сці без вес так»? І ўвесь час ча каў...

А ў гэ ты ж час вяс ко вы на стаў нік з Бе ла ру сі Мі ха іл Сань ко спра-
ба ваў (па чы на ю чы з 1960-х га доў) шу каць сва я коў Са шы Ка та е ва 
і ін шую ін фар ма цыю пра яго. Але шу каў, у 99-м авія пал ку, а трэ ба 
бы ло, як ака за ла ся, у 140-м... (Та ды, на жаль, элект рон най ба зы 
«Ме ма ры ял» яшчэ не бы ло.) Мі ну ла амаль 50 га доў, перш чым я 
за ці ка ві ла ся гэ тай ня скон ча най гіс то ры яй.

Па вод ле ўспа мі наў Ва лян ці ны Аляк се еў ны, баць ка Са шы, па чуў шы 
ад ной чы па ра дыё па ве дам лен не, што ў ад ным са шпі та ляў Адэ сы 
ля жыць па ра не ны лёт чык, які стра ціў па мяць, ад ра зу ж на пі саў у Адэ-
су і ад пра віў ту ды фо та сы на. Яму ад ка за лі, што гэ та не Аляк сандр. 
(Жы вой з усіх дзя цей Ка та е вых за ста ла ся толь кі ста рэй шая сяст ра 
Анас та сія. У да лей шым, вый шаў шы за муж, яна з сям' ёй пе ра еха ла ў 
г. Брацк Ір куц кай воб лас ці.) Так і за стаў ся Са ша «пра па ўшым»...

Асаб лі вую па дзя ку за да па мо гу ў по шу ку мес ца па дзен ня са ма-
лё та ха чу вы ка заць жы ха рам вёс кі Па да рэ ссе — сям'і Мас лю чэн кі 
Евы Фа мі ніч ны, яе 90-га до ва му бра ту Ка зач ку Ула дзі мі ру Фа мі чу 
(яко га мы пры во зі лі аж з Мін ска), Пін чук Фе ні Тра фі маў не і Сві ры дзе 
Та ма ры Мі хай лаў не. Гэ тыя лю дзі да па ма га лі аб са лют на бес ка рыс-
лі ва, як і мно гія ін шыя не-
абы яка выя жы ха ры вёс кі 
Па да рэ ссе (Ка за чок Ган-
на Ва сіль еў на, Сі ра чо ва 
Ні на Са вель еў на, Кол тун 
Адам Іг на та віч, Ка ра сі на 
Яфі мія Са вель еў на, Дзе-
ні се віч Ка ця ры на Ма ка-
раў на і Дзе ні се віч Адам 
Сяр ге е віч, Сві ры да Ка ця-
ры на Паў лаў на, Хме ле ва 
Ка ця ры на Ха ры то наў на, 
Замб ржыц кая Люд мі ла 
Сця па наў на, Ка зак Мі ха-
іл Ся мё на віч) і вёс кі За луж жа (Мель нік Тац ця на Паў лаў на, Ка чан 
Мі ка лай Ці ма фе е віч, Каз лоў Мі ха іл Фя до са віч).

У вы ні ку на шых агуль ных по шу каў і ра бо ты з ар хіў ны мі да ку мен та-
мі, у тым лі ку і з ты мі, якія па кі нуў у школь ным му зеі бы лы за слу жа ны 
на стаў нік БССР Мі ха іл Анд рэ е віч Сань ко, мы вы зна чы лі імя дру го га 
лёт чы ка экі па жа, які ля цеў ра зам з Аляк санд рам Ка та е вым. Гэ та 
Вол каў Мі ка лай Іва на віч, 1914 го да на ра джэн ня, ура джэ нец Мас-
коў скай воб лас ці, На гін ска га ра ё на, стан цыі Глу ха ва. Я ад шу ка ла 
яго сва я коў — дач ку Воль гу Мі ка ла еў ну Зай не ба шы ра ву і ўнуч ку 
Ган ну Ба ры саў ну Ка ла ме ец з г. Ом ска. Ця пер вя дзём з імі пе ра піс ку, 
удак лад ня ем не ка то рыя звест кі.

Вя лі кую да па мо гу ака за лі мне на шы по шу ка ві кі — гіс то ры кі Дзміт-
рый Брыш тэн і Дзміт рый Кі ен ка, якія знай шлі афі цый нае па цвяр джэн не 
та го, што 27 чэр ве ня 1941 го да два лёт чы кі — А. Ка та еў і М. Вол каў — 
«вы бы лі са спі саў чле наў ВКПБ». Гэ та маг ло азна чаць толь кі ад но: 
ме на ві та ў той дзень яны бы лі ад праў ле ны на за дан не і за гі ну лі.

Пас ля я звяр ну ла ся ўжо да ка ман дзі ра баб руй ска га по шу ка ва га 
атра да «Абел іск» (пад раз дзя лен не ма гі лёў ска га па тры я тыч на га клу ба 
«ВІК КРУ») Сяр гея Аляк санд ра ві ча По ра за ва і па пра сі ла яго аб да па мо-
зе ў ажыц цяў лен ні су мес на га по шу ку на мес цы. (Сяр гей По ра заў і бай цы 
атра да «Абел іск» — вя до мыя ў Бе ла ру сі пра фе сі я наль ныя по шу ка ві кі.) 
У вы ні ку пра ве дзе най з атра дам і жы ха ра мі в. Па да рэ ссе ра бо ты нам 
уда ло ся вы зна чыць дак лад нае мес ца па дзен ня са ма лё та. А са мая вя-
лі кая ўда ча — на мес цы рас ко пак зной дзе на дэ таль (раз мер ка валь нік 
гід раў ліч най сіс тэ мы для вы пус ку ша сі), дзя ку ю чы якой спе цы я ліс ты 
мо гуць вы зна чыць тып са ма лё та і ўдак лад ніць яго ба я вую «пра піс ку» 
(полк, да яко га ён ад но сіў ся). Акра мя та го, пад час ра бот ка ман дзі рам 
Сяр ге ем По ра за вым у ляс ным ма сі ве быў зной дзе ны сна рад ча соў 
Вя лі кай Ай чын най. Мы за раз жа вы клі ка лі на мес ца ва ен ка ма ра ё на 
Іга ра Ва ла чу гу, які за бяс пе чыў хут кае раз мі ні ра ван не.

...Рэ ха вай ны і сён ня тры во жыць на шу па мяць. І мы па він ны вель-
мі бе раж лі ва ад но сіц ца да та кіх ма лень кіх, але каш тоў ных кру пі нак 
праў ды, не да ваць ім згу біц ца ў ві ры «но вых» па ве ваў. Бо вай на, як 
вя до ма, пры хо дзіць ту ды, дзе пра яе за бы ва юц ца.

А на шы по шу кі пра цяг ва юц ца...
Ла ры са КА РА СІ НА
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Сведения о застройщике:

Общество с ограниченной ответственностью 
«Фрелиэйсэксим» (ООО «Фрелиэйсэксим»)

Местонахождение: г. Минск, ул. Лобанка, д. 79 офис 22 
(р-н Сухарево), юр. адрес: Минский р-н, д. Валерьяново, ул. Ниж-
няя Луговая, д. 4а, к. 1п, тел. (8 017) 391 21 00. 

Режим работы: рабочие дни – с понедельника по пятницу; 
рабочие часы – понедельник – четверг с 9.00 по 18.00; пятница с 
9.00 по 16.45; обед – с 13.00 по 14.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. 

Данные о государственной регистрации: зарегистрировано 
в Едином государственном регистре юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей за № 101517886.

Сведения о проектах жилых домов: В проектах строитель-
ства жилых домов и иных объектов недвижимости в течение трех 
лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, 
ООО «Фрелиэйсэксим», участие не принимало.

Цель проекта – строительство 25-этажного, односекционного, 
192-квартирного каркасно-блочного жилого дома № 1 по генпла-
ну в составе Объекта: «Комплекс мно гоквартирных жилых домов 
со встроенно-при строен ными помещениями общественного на-
значения и подземной гараж-стоянкой в границах ул. Кольцова, 
Восточной, пер. 4-го Полиграфического». 

Сведения об этапах и сроках реализации – начало реали-
зации – 25 апреля 2013 г. Нормативный срок строительства 
24.5 месяца. Завершение строительства – 1-й квартал 2016 г.

У Застройщика имеются:
- решения Мингорисполкома №3796 от 13.12.2012 г., предо-

ставляющее право на строительство объекта «Комплекс много-
квартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помеще-
ниями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой в 
границах ул. Кольцова, Восточной, пер. 4-го Полиграфического в 
г. Минске. Жилой дом № 1 по генплану», №1350 от 29.05.2014 г., 
предоставляющее право на строительство инженерных сетей 
Объекта, №504 от 05.03.2015, продлевающего сроки строитель-
ства; 

- проектно-сметная документация, прошедшая в установлен-
ном порядке государственную экспертизу в РУП «Главгосстрой-
экспертиза» (заключение от 13.01.2012. №1125-15/11 по объекту 
«Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-
пристроенными помещениями общественного назначения и под-
земной гараж-стоянкой в границах ул. Кольцова, Восточной, пер. 
4-го Полиграфического в г. Минске. Жилой дом № 1 по генплану» 
и от 31.07.2013 № 601-15/13 по объекту «Комплекс многоквартир-
ных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями 
общественного назначения и подземной гараж-стоянкой в грани-
цах ул. Кольцова, Восточной, пер. 4-го Полиграфического в 
г. Минске (Жилой дом № 1 по генплану – инженерные сети»);

- разрешение на производство строительно-монтажных работ 
№ 2-207Ж-015/13 от 25.04.2013 до 31.07.2013, 26.07.2013 до 
23.08.2013, 03.09.2013 до 25.09.2014, 20.02.2014 до 01.12.2014; 
06.02.2014 до 31.12.2015.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА 

«Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными 
помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой 

в границах улиц Кольцова, Восточной, 
переулка 4-го Полиграфического в г. Минске. Жилой дом №1 по генплану»

- договор строительного подряда с ООО «ЛайтСтарТелеком» 
№ 26.08/С/2013 от 26.08.2013 г.;

Местонахождение строящегося объекта: г. Минск, в грани-
цах ул. Кольцова, Восточной, пер. 4-го Полиграфического. 

Площадь земельного участка: 1.0364 га
Цена одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений составляет сумму в белорусских рублях эквивалент-
ную 1 150 долларам США. Подлежащая оплате сумма определя-
ется по официальному курсу белорусского рубля к доллару США, 
установленному Национальным Банком Республики Беларусь на 
день платежа. 

Количество предлагаемых объектов для заключения дого-
воров создания объектов долевого строительства – 30 единиц

1-комнатные квартиры – 10 единиц
2-комнатные квартиры – 10 единиц
3-комнатные квартиры – 10 единиц
Условия оплаты: Оплата цены объекта долевого строитель-

ства производится дольщиком единовременно либо поэтапно в 
установленный договором период по графику платежей. По со-
глашению сторон дольщику может быть предоставлена скидка от 
общей стоимости квартиры.

Условия возможного изменения цены строительства за-
стройщиком в одностороннем порядке: изменение цены объ-
екта долевого строительства (цены договора) допускается по со-
глашению сторон, в том числе по соглашению сторон об изменении 
проектной документации в отношении финансируемого дольщиком 
объекта долевого строительства, по ходатайству дольщика об от-
казе от оказания отдельных услуг, выполнения отдельных работ 
или об оказании дополнительных услуг, выполнении дополнитель-
ных работ, изменение площади жилого помещения по результатам 
инвентаризации, проводимой в установленном порядке.

Информация о решении местного исполнительного и рас-
порядительного органа о процентном соотношении в строя-
щемся объекте граждан, состоящих на учете нуждающихся в 
улучшении жилищных условий: привлечь 40% дольщиков из 
числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, согласно решению Минского городского ис-
полнительного комитета №3796 от 13.12.2012 г.

Характеристики объекта:
25-этажный жилой дом на 192 квартиры (48 шт. – 1-комнатных, 

96 шт. – 2-комнатных, 48 шт. – 3-комнатных) запроектирован в моно-
литном железобетонном каркасе с ограждающими конструкциями 
из блоков ячеистого бетона. На первом этаже размещаются встро-
енные помещения – торговые и офисные, а также вход в жилую 
часть дома. В техподполье размещаются инженерные помещения 
и коммуникации. Над жилыми этажами преду смотрено устройство 
теплого чердака. Высота жилых этажей 3 м от пола до пола. 

В качестве наружной отделки стен (до 4-го этажа включитель-
но) используется вентилируемая навесная фасадная система из 
керамогранитных плит. Цокольный этаж облицован декоративны-
ми плитами типа «Бессер». Стены выше 4-го этажа оштукатури-
ваются, грунтуются, и окрашиваются акриловой краской.

Остекление – окна из поливинилхлоридного профиля с рас-
четным сопротивлением теплопередаче не менее 1,0 м2 С/Вт. 

Здание оборудовано тремя пассажирскими лифтами грузо-
подъемностью 400 кг, а также двумя грузопассажирскими лифта-
ми грузоподъемностью 630 кг, один из этих лифтов выполнен 
противопожарным. 

Для маломобильных групп населения предусмотрено устрой-
ство пандусов для подъема в помещения общественного назна-
чения. При входах в жилую часть здания предусмотрены места 
возможного устройства пандусов. 

Количество в строящихся жилых домах и иных объектах 
недвижимости самостоятельных частей, передаваемых застрой-
щиком дольщикам после ввода жилого дома в эксплуатацию:

Общее количество квартир – 192 ед., в том числе:
однокомнатных квартир – 48 (общая площадь от 50,72 кв.м до 

51,92 кв.м);
двухкомнатных квартир – 96 (общая площадь от 63,12 кв.м до 

71,76 кв.м);
трёхкомнатных квартир – 48 (общая площадь от 86,95 кв.м до 

87,74 кв.м)

Элементы благоустройства: В соответствии с ар хи тектурно-
планировочным решением генерального плана, в центре участков 
застройки сформированы дворовые пространства, закрытые от 
улиц Кольцова, Восточной.

С целью создания комфортной среды предусматривается ком-
плексное благоустройство дворовых территорий, в составе кото-
рых запроектированы площадки для отдыха взрослого населения, 
детские игровые и физкультурные площадки, площадки для хо-
зяйственных целей и крупногабаритного мусора.

Все расположенные на проектируемой территории площадки 
оборудованы в соответствии с их функциональным назначением 
малыми архитектурными формами 

В общую систему проездов включены открытые парковки, 
размещаемые на обособленных площадках.

Для покрытия проездов и парковок используется асфальтобе-
тонная смесь, тротуаров, площадок и пешеходных дорожек – мел-
коразмерная бетонная тротуарная плитка, площадок для отдыха 
и детских игровых площадок – мягкие дорожные одежды.

Мероприятия по организации безбарьерной среды для физи-
чески ослабленных лиц и инвалидов включают: прокладку пеше-
ходных маршрутов с устройством доступных подходов к площад-
кам и местам посадки в общественный транспорт; организацию 
гостевых парковок для спецтранспорта инвалидов с установкой 
соответствующих информационно-указательных знаков; устрой-
ство пониженного борта в местах пешеходных переходов дубли-
рование наружных лестниц пандусами.

Озеленение территории предусматривается на основе 
архитектурно-планировочного решения генплана за счет посадки 
декоративных деревьев и кустарников в дополнение к существу-
ющим сохраняемым зеленым насаждениям, а также устройства 
цветников и газонов на свободных от покрытий территориях.

Общее имущество дольщиков – межквартирные лестничные 
клетки, лестницы, коридоры, крыша, техподполье, несущие, ограж-
дающие конструкции, оборудование, находящееся за пределами 
или внутри жилых помещений, элементы благоустройства и озе-
ленения.

Функциональное назначение нежилых помещений: на 
первом этаже запроектированы помещения товарищества соб-
ственников.

Предполагаемый срок ввода дома в эксплуатацию – 
2-й квартал 2016 г.

Условия ознакомления с информацией по проекту:
Ознакомиться с объектом долевого строительства и ходом 

работ по его строительству можно в офисе уполномоченного 
представителя застройщика:

Уполномоченный риэлтер – ЧРУП «Вива Консалт» (торго-
вая марка ViVa Invest)

УНП 191187048 г. Минск, ул. Марьевская, д. 5а, офис 11. 
Время работы: Понедельник – пятница с 9.00 до 18.00 или на 
сайте www.delfin.by 

Телефоны: (8-017) 391-21-00, (+375 17) 288-27-08, (+375 29) 
1-907-901 (мобильный), (+375 29) 1-907-906 (мобильный). 

Эл. почта: info@vivainvest.by

Пра ўра жан ні ад прэс-ту ра мы спы та лі ся ў ра сій скіх ка лег.
Ар мэн ГАС ПА РАН, кі раў нік упраў лен ня па ўза е ма дзе ян ні СМІ бліз ка га 

за меж жа між на род на га ін фар ма цый на га агенц тва «Россия сегодня», член 
Цэнт раль на га са ве та Ра сій ска га ва ен на-гіс та рыч на га та ва рыст ва:

— Мы ў Маск ве гор ка жар та ва лі ў кра са ві ку, што яшчэ 5-10 га доў — і мы 
ад ны бу дзем ад зна чаць га да ві ну Пе ра мо гі над на цыз мам. Та му бы ло вель мі 
пры ем на, што ў Бе ла ру сі па мя та юць пра тыя па дзеі, не спра бу юць пе ра гля-
дзець сваё мі ну лае. У кні гар нях шмат вы да дзе най у апош нія га ды лі та ра ту ры, 
пры све ча най Пе ра мо зе. Мы ўба чы лі ў ідэа льным па рад ку пом ні кі, му зей ныя 
экс па зі цыі, якія па ста ян на аб наў ля юц ца. Гэ та мае пэў ныя на цы я наль ныя ка ла-
рыт ныя ры сы. Доб ра, што па мяць пра ва ен ныя га ды за хоў ва ец ца, дай Бог, каб 
так бы ло і да лей.

Ары яд на РА КА СОЎ СКАЯ, агля даль нік «Российской га зе ты», праў нуч ка 
мар ша ла Кан стан ці на Ра ка соў ска га:

— Марш рут, па якім мы пра еха лі, для мя не не чу жы, та му што мой пра дзед 
быў ад ным з аў та раў і вы ка наў цаў «Баг ра ці ё на» і Го мель ска-Рэ чыц кай апе ра цыі. 
Уба чыць са мой усё тое, пра што я шмат ра зоў чу ла, чы та ла, заў сё ды ма ры ла 
ўя віць, — уні каль ны до свед. У Го ме лі (там для жур на ліс таў пра хо дзіў круг лы 
стол. — Аўт.) , да рэ чы, мае ба бу ля і пра ба бу ля ра зам з пра дзе дам су стра ка лі но-
вы 1944 год. Та му ў мя не гэ тыя мяс ці ны вы клі ка юць шмат аса біс тых эмо цый.

Ге не рал Іван Чар ня хоў скі па чаў 
па зна чаць драў ля ны мі ма ке та мі 
пад ман ныя мес цы кан цэнт ра цыі 
вой скаў у тых ра ё нах, дзе 
са праў ды пра ду гледж ва ла ся 
раз мяс ціць гру поў кі для 
на ступ лен ня. Пра ціў нік на 
хіт ры кі па вёў ся: не каль кі ра зоў 
у ма ке ты ля це лі драў ля ныя 
ня мец кія бом бы. 
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Тут, ля вёс кі Ра ка ві чы, 
па чы на ла ся сла ву тая бе ла рус кая апе ра цыя.

Ва ен ная экс па зі цыя ў Баб руй скім края знаў чым му зеі.

Ка раб лік Над зеі з ім ёна мі ма лень кіх до на раў, якіх уда ло ся вы ра та ваць.

Удзел у по шу ках са ма лё та пры ма лі і пра фе сі я на лы, і звы чай ныя 
вяс коў цы, і доб ра ах вот ні кі (трэ цяя зле ва — наш па за штат ны 

ка рэс пан дэнт Ла ры са Ка ра сі на).

Зной дзе ная дэ таль ад са ма лё та.

В суд Октябрьского района г. Витебска поступило заявление о признании без-
вестно отсутствующей ШЕРИКОВОЙ Инны Аркадьевны, 21.08.1972 г. р., уроженки 
г. Витебска. Последнее место жительства: Российская Федерация, Ленинградская обл., 
г. Кингисепп, ул. Железнодорожная, д. 7, кв. 75. 

Просьба ко всем гражданам и юридическим лицам, имеющим какие-либо сведения 
о Шериковой Инне Аркадьевне, сообщить об этом в двухмесячный срок с момента 
публикации данного сообщения в суд Октябрьского района г. Витебска по адресу: 
ул. «Правды», д. 34, каб. 2.4 или 2.6, г. Витебск, тел. 8 (0212) 47 71 13. 

Страховой полис по добровольному страхованию от болезней и несчастных случа-
ев на время поездки за границу (Балтассистанс) серии БА № 0399271 страховой ком-
пании ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействительным в связи с утерей.

На свае вочыНа свае вочы  ��

ПА СЛЯ ДАХ «БАГ РА ЦІ Ё НА»
На тат кі з па да рож жа па шля ху 1-га Бе ла рус ка га фрон ту


