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 На свае вочы

ЭКІПАЖ
ЛЯЦІЦЬ
У ВЕЧНАСЦЬ
У СТАРАДАРОЖСКІМ РАЁНЕ ЗНОЙДЗЕНА
МЕСЦА ПАДЗЕННЯ САВЕЦКАГА САМАЛЁТА
...Яшчэ вясною я пачала пошукі збітага ў чэрвені 1941 года над
лесам каля вёскі Падарэссе Старадарожскага раёна экіпажа
савецкага самалёта. Гісторыя гэтая была мне знаёмая даўно,
яшчэ з дзяцінства, калі я прыязджала на канікулы да сваёй
бабулі — Барадзіной Агаф'і Сямёнаўны. Тады неаднаразова
даводзілася слухаць аповеды мясцовых жыхароў пра збіты
самалёт і знойдзены дзвюма дзяўчынкамі-падлеткамі — Трапашкай Верай і Хмелевай Матронай — планшэт з пазнакай:
«Катаеў Аляксандр, станцыя Орша».
Пры падтрымцы рэдакцыі газеты «Звязда» я пачала пошукі
экіпажа.

ПА СЛЯДАХ «БАГРАЦІЁНА»
Нататкі з падарожжа па шляху 1-га Беларускага фронту
Бе ла рус кая апе ра цыя «Баг раціён» — адна з самых славутых
падзей Вялікай Айчынная вайны. Маштабнасць (у наступленні
ўдзельнічалі 2,5 мільёна савецкіх салдат, больш за пяць тысяч
танкаў і столькі ж самалётаў),
узровень ваеннага майстэрства
(адразу шэсць удараў рассякалі
фашысцкія войскі на нашай тэрыторыі) і стратэгічныя вынікі робяць яе значнай для ўсёй тагачаснай Еўропы. Пабачыць месцы, дзе
пачыналася аперацыя і праходзілі
знакавыя бітвы, карэспандэнты
«Звязды» змаглі падчас прэс-тура
для беларускіх і расійскіх журналістаў, прысвечанага 71-й гадавіне
вызвалення Беларусі ад нямецкафашысцкіх захопнікаў.

У БАЛОТАХ ПАЛЕССЯ

Удзел у пошуках самалёта прымалі і прафесіяналы, і звычайныя
вяскоўцы, і добраахвотнікі (трэцяя злева — наш пазаштатны
карэспандэнт Ларыса Карасіна).

Адразу трэба сказаць, што значную дапамогу аказалі мне Ганна
Уладзіміраўна Казлоўская з вёскі Дражна, а таксама настаўніца і
загадчыца музея Залужскай школы Валянціна Сямёнаўна Казлова. У выніку вялікай работы з электроннай базай «Мемарыял» і
адпраўленых у Расійскую Федэрацыю (пас. Косіна Кіраўскай вобласці) запытаў, дзякуючы настаўнікам школы пасёлка Косіна і мясцовай газеце «Нива» была знойдзена сваячка лётчыка Аляксандра
Васільевіча Катаева — стрыечная сястра Валянціна Зорына, якая
сёння пражывае ў пасёлку Косіна. Паводле яе ўспамінаў, у бацькі
Аляксандра, Васіля Аляксеевіча Катаева, які працаваў на Косінаўскай папяровай фабрыцы, было два сыны: Мікалай і прапаўшы без
вестак у першыя дні вайны Аляксандр. Абодва загінулі. Валянціна
Аляксееўна расказала мне, што пасля першай «пахаванкі» — на
старэйшага Мікалая — бацька паступова змірыўся. А вось у гібель
Сашы ніяк паверыць не мог. Не мог зразумець, як гэта самалёт мог
«прапасці без вестак»? І ўвесь час чакаў...
А ў гэты ж час вясковы настаўнік з Беларусі Міхаіл Санько спрабаваў (пачынаючы з 1960-х гадоў) шукаць сваякоў Сашы Катаева
і іншую інфармацыю пра яго. Але шукаў, у 99-м авіяпалку, а трэба
было, як аказалася, у 140-м... (Тады, на жаль, электроннай базы
«Мемарыял» яшчэ не было.) Мінула амаль 50 гадоў, перш чым я
зацікавілася гэтай няскончанай гісторыяй.
Паводле ўспамінаў Валянціны Аляксееўны, бацька Сашы, пачуўшы
аднойчы па радыё паведамленне, што ў адным са шпіталяў Адэсы
ляжыць паранены лётчык, які страціў памяць, адразу ж напісаў у Адэсу і адправіў туды фота сына. Яму адказалі, што гэта не Аляксандр.
(Жывой з усіх дзяцей Катаевых засталася толькі старэйшая сястра
Анастасія. У далейшым, выйшаўшы замуж, яна з сям'ёй пераехала ў
г. Брацк Іркуцкай вобласці.) Так і застаўся Саша «прапаўшым»...
Асаблівую падзяку за дапамогу ў пошуку месца падзення самалёта хачу выказаць жыхарам вёскі Падарэссе — сям'і Маслючэнкі
Евы Фамінічны, яе 90-гадоваму брату Казачку Уладзіміру Фамічу
(якога мы прывозілі аж з Мінска), Пінчук Фені Трафімаўне і Свірыдзе
Тамары Міхайлаўне. Гэтыя людзі дапамагалі абсалютна бескарысліва, як і многія іншыя неабыякавыя жыхары вёскі
Падарэссе (Казачок Ганна Васільеўна, Сірачова
Ніна Савельеўна, Колтун
Адам Ігнатавіч, Карасіна
Яфімія Савельеўна, Дзенісевіч Кацярына Макараўна і Дзенісевіч Адам
Сяргеевіч, Свірыда Кацярына Паўлаўна, Хмелева
Кацярына Харытонаўна,
Замб ржыц кая Люд мі ла
Знойдзеная дэталь ад самалёта.
Сцяпанаўна, Казак Міхаіл Сямёнавіч) і вёскі Залужжа (Мельнік Таццяна Паўлаўна, Качан
Мікалай Цімафеевіч, Казлоў Міхаіл Фядосавіч).
У выніку нашых агульных пошукаў і работы з архіўнымі дакументамі, у тым ліку і з тымі, якія пакінуў у школьным музеі былы заслужаны
настаўнік БССР Міхаіл Андрэевіч Санько, мы вызначылі імя другога
лётчыка экіпажа, які ляцеў разам з Аляксандрам Катаевым. Гэта
Волкаў Мікалай Іванавіч, 1914 года нараджэння, ураджэнец Маскоўскай вобласці, Нагінскага раёна, станцыі Глухава. Я адшукала
яго сваякоў — дачку Вольгу Мікалаеўну Зайнебашыраву і ўнучку
Ганну Барысаўну Каламеец з г. Омска. Цяпер вядзём з імі перапіску,
удакладняем некаторыя звесткі.
Вялікую дапамогу аказалі мне нашы пошукавікі — гісторыкі Дзмітрый Брыштэн і Дзмітрый Кіенка, якія знайшлі афіцыйнае пацвярджэнне
таго, што 27 чэрвеня 1941 года два лётчыкі — А. Катаеў і М. Волкаў —
«выбылі са спісаў членаў ВКПБ». Гэта магло азначаць толькі адно:
менавіта ў той дзень яны былі адпраўлены на заданне і загінулі.
Пасля я звярнулася ўжо да камандзіра бабруйскага пошукавага
атрада «Абеліск» (падраздзяленне магілёўскага патрыятычнага клуба
«ВІККРУ») Сяргея Аляксандравіча Поразава і папрасіла яго аб дапамозе ў ажыццяўленні сумеснага пошуку на месцы. (Сяргей Поразаў і байцы
атрада «Абеліск» — вядомыя ў Беларусі прафесіянальныя пошукавікі.)
У выніку праведзенай з атрадам і жыхарамі в. Падарэссе работы нам
удалося вызначыць дакладнае месца падзення самалёта. А самая вялікая ўдача — на месцы раскопак знойдзена дэталь (размеркавальнік
гідраўлічнай сістэмы для выпуску шасі), дзякуючы якой спецыялісты
могуць вызначыць тып самалёта і ўдакладніць яго баявую «прапіску»
(полк, да якога ён адносіўся). Акрамя таго, падчас работ камандзірам
Сяргеем Поразавым у лясным масіве быў знойдзены снарад часоў
Вялікай Айчыннай. Мы зараз жа выклікалі на месца ваенкама раёна
Ігара Валачугу, які забяспечыў хуткае размініраванне.
...Рэха вайны і сёння трывожыць нашу памяць. І мы павінны вельмі беражліва адносіцца да такіх маленькіх, але каштоўных крупінак
праўды, не даваць ім згубіцца ў віры «новых» павеваў. Бо вайна, як
вядома, прыходзіць туды, дзе пра яе забываюцца.
А нашы пошукі працягваюцца...
Ларыса КАРАСІНА


В суд Октябрьского района г. Витебска поступило заявление о признании безвестно 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 случаев на время поездки за границу (Балтассистанс) серии БА № 0399271 страховой компании ЗАСО «Промтрансинвест» считать недействительным в связи с утерей.

Вёска Ракавічы Светлагорскага раёна. У чэрвені 1944 года тут, ля балота
Брыцкі мох, знаходзіліся перадавыя
часці 65-й арміі генерала Батава. Ісці
ў наступленне салдатам давялося праз
багну. Каб пусціць праз дрыгву танкі,
дваццаць дзён будавалі грэблі. Аднак
да месца, дзе размяшчаліся нямецкія
групоўкі, драўляны насціл не даходзіў:
павінен быў заставацца непрыкметным. Таму падчас наступлення салдаты ішлі наперадзе танкаў і дабудоўвалі
грэблі. Дзякуючы гэтаму войскі прасоўваліся вельмі хутка: у першы дзень
аперацыі да абеду паспелі прайсці восем кіламетраў (на астатніх участках
фронту за гэты час пераадолелі толькі
тры). Замест танкавых армій на Гомельшчыне выкарыстоўваліся карпусы. Багністая мясцовасць не дазваляла адначасова ўводзіць у бой вялікую
колькасць тэхнікі.
Сён ня пра па дзеі тых
ча соў на гад вае ме ма рыял «Баграціён», які летась
з'явіўся пад Ракавічамі. Аўтар — гомельскі скульптар
Валерый Кандраценка. Побач з помнікам выкапаны імправізаваныя акопы, пакладзены грэблі. У бліндажы з
часам з'явіцца экспазіцыя,
прысвечаная першаму этапу наступальнай аперацыі.
— Каб стварыць паўнавартасны музей, патрэбны
мінімум год, — кажа намеснік дырэктара па навуковай
працы Гомельскага абласнога музея ваеннай славы
Канстанцін МІШЧАНКА. —
Фотадакументаў дастаткова. Не хапае прадметаў, на
якія звычайна і прыходзяць
паглядзець людзі.
Пра вес ці вызва лен чую
аперацыю было цяжка. Нямец кае ка ман да ван не лічыла становішча сваіх войскаў у Беларусі ўстойлівым.
І мела для гэтага падставы.
Абарона гітлераўцаў будавалася тры
гады. Паводле архіўных звестак, каля
200 тысяч чалавек — мірныя жыхары
Магілёўскай, Віцебскай, Калужскай,
Арлоўскай і Смаленскай абласцей —
рыхтавалі абарончыя рубяжы на нашай тэ ры то рыі. Лю дзей раз мяс ці лі
ў працоўных лагерах прама па лініі
фронту. Норма выпрацоўкі ў зімовы
дзень для кожнага — траншэя даўжынёй восем метраў і глыбінёй 1,2 метра.
Харчаванне — 150-300 грамаў хлеба і
літр баланды. Хворых не шкадавалі:
расстрэльвалі ці спальвалі на месцы.
Баі, што папярэднічалі «Баграціёну», не мелі поспеху. З 12 кастрычніка 1943-га па красавік 1944-га войскі
За ход ня га фрон ту пра вя лі дзе сяць
наступальных аперацый, падчас якіх
страцілі больш за 300 тысяч чалавек.
Увес ну над звы чай ная ка мі сія Дзяржаўнага камітэта абароны прыбыла
расследаваць прычыны няўдачы. Каман ду ю ча га фрон там ге не ра ла Са-

калоўскага знялі з пасады, войскі рэарганізавалі. Новы загад — больш не
дапускаць падобных памылак.
Каб да сяг нуць рап тоў нас ці пры
правядзенні аперацыі, патрэбна была
якасная дэзынфармацыя. Генерал Іван
Чарняхоўскі пачаў пазначаць драўлянымі макетамі падманныя месцы канцэнтрацыі войскаў у тых раёнах, дзе
сапраўды прадугледжвалася размясціць групоўкі для наступлення. Праціўнік на хітрыкі павёўся: некалькі разоў
у макеты ляцелі драўляныя нямецкія
бомбы. Думка пра тое, што савецкія
войскі рыхтуюць наступленне менавіта
адсюль, у фашыстаў не магла ўзнікнуць. Франтавыя газеты публікавалі
матэрыялы толькі па абарончай тэматыцы, а асобным савецкім злучэнням
было загадана стварыць не менш за
тры абарончыя рубяжы ў глыбіню да
40 кіламетраў. Пра тое, што немцы
палічылі гэтую аперацыю падманным
манеўрам, сведчыць і бюлетэнь ацэнак
праціўніка на ўсходнім фронце за 13
чэрвеня 1944 года. «Савецкае наступленне, якое рыхтуецца на поўнач ад
прыпяцкіх балот, мае на мэце ўвесці
ў зман германскае камандаванне адносна напрамку галоўнага ўдару і адцягнуць рэзервы немцаў з раёна між
Карпатамі і Ковелем», — пісалася ў
бюлетэні.
Беларуская аперацыя, план якой быў
зацверджаны 20 мая 1944 года, шмат
у чым стала наватарскай. Рашэнне нанесці адначасова два галоўныя ўдары
ішло насуперак прынятым поглядам.
Маршал Канстанцін Ракасоўскі ў сваіх
мемуарах піша: «Мы ішлі на вядомае
распыленне сіл, але ў балотах Палесся
другога выйсця не было. Мясцовасць
у напрамку ўдару з боку Рагачова дазваляла сканцэнтраваць там у пачатку

наступлення рэзервы толькі 3-й і часткова 48-й армій. Калі б гэтай групоўцы
не дапамаглі атакай на іншым участку, праціўнік мог бы перакінуць сюды
астатнія сілы і прадухіліць прарыў савецкіх войскаў». Два галоўныя ўдары
давалі шанц дамагчыся поспехаў хаця
б на адным з напрамкаў.
Упершыню за Вялікую Айчынную
вайну Стаўка Вярхоўнага Галоўнакамандуючага азнаёміла камандзіраў
франтоў з задумай усёй стратэгічнай
аперацыі. На думку Ракасоўскага, гэта быў вялікі плюс: ведаючы агульную
ідэю, кіраўніцтва магло лепш зразумець
задачу сваіх войскаў.

ШКОЛЬНЫЯ КЛАСЫ
БЕЗ ВУЧНЯЎ
Вёска Чырвоны Бераг Жлобінскага
раёна. У спякотны летні дзень тут надзвычай прыгожа і спакойна. А ў гады
Вялікай Айчыннай вайны на месцы зялёнага яблыневага саду знаходзіўся са-

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. Нижняя 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 индивидуальных предпринимателей за № 101517886.
Сведения о проектах жилых домов: В проектах строительства 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 генплану в составе Объекта: «Комплекс многоквартирных жилых домов
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземной гараж-стоянкой в границах ул. Кольцова,
Восточной, пер. 4-го Полиграфического».
Сведения об этапах и сроках реализации – начало реализации – 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., предоставляющее право на строительство объекта «Комплекс многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями 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 строительства;
- проектно-сметная документация, прошедшая в установленном порядке государственную экспертизу в РУП «Главгосстройэкспертиза» (заключение от 13.01.2012. №1125-15/11 по объекту
«Комплекс многоквартирных жилых домов со встроеннопристроенными помещениями общественного назначения и подземной 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 многоквартирных жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями
общественного назначения и подземной гараж-стоянкой в границах 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.

Тут, ля вёскі Ракавічы,
пачыналася славутая беларуская аперацыя.

Фота Надзеі БУЖАН
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Караблік Надзеі з імёнамі маленькіх донараў, якіх удалося выратаваць.

Пра ўражанні ад прэс-тура мы спыталіся ў расійскіх калег.
Армэн ГАСПАРАН, кіраўнік упраўлення па ўзаемадзеянні СМІ блізкага
замежжа міжнароднага інфармацыйнага агенцтва «Россия сегодня», член
Цэнтральнага савета Расійскага ваенна-гістарычнага таварыства:
— Мы ў Маскве горка жартавалі ў красавіку, што яшчэ 5-10 гадоў — і мы
адны будзем адзначаць гадавіну Перамогі над нацызмам. Таму было вельмі
прыемна, што ў Беларусі памятаюць пра тыя падзеі, не спрабуюць пераглядзець сваё мінулае. У кнігарнях шмат выдадзенай у апошнія гады літаратуры,
прысвечанай Перамозе. Мы ўбачылі ў ідэальным парадку помнікі, музейныя
экспазіцыі, якія пастаянна абнаўляюцца. Гэта мае пэўныя нацыянальныя каларытныя рысы. Добра, што памяць пра ваенныя гады захоўваецца, дай Бог, каб
так было і далей.
Арыядна РАКАСОЎСКАЯ, аглядальнік «Российской газеты», праўнучка
маршала Канстанціна Ракасоўскага:
— Маршрут, па якім мы праехалі, для мяне не чужы, таму што мой прадзед
быў адным з аўтараў і выканаўцаў «Баграціёна» і Гомельска-Рэчыцкай аперацыі.
Убачыць самой усё тое, пра што я шмат разоў чула, чытала, заўсёды марыла
ўявіць, — унікальны досвед. У Гомелі (там для журналістаў праходзіў круглы
стол. — Аўт.) , дарэчы, мае бабуля і прабабуля разам з прадзедам сустракалі новы 1944 год. Таму ў мяне гэтыя мясціны выклікаюць шмат асабістых эмоцый.
Мемарыял у вёсцы Чырвоны Бераг, пабудаваны па
плане архітэктара Леаніда
Левіна ў 2007 годзе (з гэтага часу комплекс наведалі
больш за 1 мільён 250 тысяч чалавек), называюць
«Дзіцячай Хатынню». Толькі на тэрыторыі нашай краіны ў гады вайны фашысты
стварылі 16 дзіцячых канцлагераў, з іх пяць — донарскія. Усяго за часы Другой
сусветнай вайны ў Еўропе
загінула больш за 14 мільёнаў хлопцаў і дзяўчат.
«Мёртвы клас» — цэнтральная частка мемарыяла.
Дваццаць адна белая парта, за якія ніколі не сядуць
вучні. Яшчэ ў маі 1941 года,
перад нападам на Савецкі
Саюз, Гітлер выдае загад:
пасля захопу беларускай
зямлі для дзяцей-рабоў дастаткова ведаць правілы
дарожнага руху, навучыцца лічыць да ста, авалодаць
сельскагаспадарчымі праВаенная экспазіцыя ў Бабруйскім краязнаўчым музеі. цамі і ўмець ставіць асабісмы буйны ў Беларусі дзіцячы донарскі ты подпіс. За ваенны перыяд у нашай
канцлагер. У Чырвоным Беразе 1990 краіне было знішчана 8,8 тысячы школ.
малых сталі донарамі для параненых На пачатак 1947-га ўдалося аднавіць
фашысцкіх салдат. У хлопчыкаў і дзяў- толькі чвэрць з іх.
чынак ва ўзросце ад 8 да 14 гадоў з
першай групай крыві (рэзус фактар ста- Генерал Іван Чарняхоўскі пачаў
ноўчы) яе забіралі цалкам. Саміх дзя- пазначаць драўлянымі макетамі
цей было загадана знішчаць. Месцы падманныя месцы канцэнтрацыі
іх пахавання дагэтуль не вядомы. Па
войскаў у тых раёнах, дзе
ўспамінах Паўла Ткачова, які падлеткам
працаваў тут у ваенным шпіталі і хаваў сапраўды прадугледжвалася
нямецкіх салдат, што паміралі на баль- размясціць групоўкі для
нічных ложках, целы дзяцей укладвалі ў наступлення. Праціўнік на
мяшкі і апускалі на першы паверх. З ка- хітрыкі павёўся: некалькі разоў
цельні непадалёк пастаянна ішоў чорны
у макеты ляцелі драўляныя
з'едлівы дым: магчыма, там спальвалі
нямецкія бомбы.
маленькіх донараў.
Напрыканцы вайны сталі браць і іншыя
За мёртвым класам і макетам карты
групы крыві. Па пэўных днях месяца мясцовых дзяцей ганялі ў ваенны шпіталь. Беларусі, дзе пазначаны месцы дзеяння
Хто з дзяцей стане заўтра донарам, маг- ўсіх дзіцячых канцлагераў, створаных
лі вызначыць ужо ўвечары: «абраным» гітлераўцамі, — Плошча Сонца. У цэнтмалым давалі выпіць шмат падкісленай ры стаіць Караблік Надзеі, на ветразях
вадкасці, каб зрабіць кроў менш густой.
якога напісана 171 дзіцячае імя. Кажуць,

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 границах 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 эквивалентную 1 150 долларам США. Подлежащая оплате сумма определяется по официальному курсу белорусского рубля к доллару США,
установленному Национальным Банком Республики Беларусь на
день платежа.
Количество предлагаемых объектов для заключения договоров 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 строительства производится дольщиком единовременно либо 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 цены объекта долевого строительства (цены договора) допускается по соглашению сторон, в том числе по соглашению сторон об изменении
проектной документации в отношении финансируемого дольщиком
объекта долевого строительства, по ходатайству дольщика об отказе от оказания отдельных услуг, выполнения отдельных работ
или об оказании дополнительных услуг, выполнении дополнительных работ, изменение площади жилого помещения по результатам
инвентаризации, проводимой в установленном порядке.
Информация о решении местного исполнительного и распорядительного органа о процентном соотношении в строящемся 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 исполнительного 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 монолитном железобетонном каркасе с ограждающими конструкциями
из блоков ячеистого бетона. На первом этаже размещаются встроенные помещения – торговые и офисные, а также вход в жилую
часть дома. В техподполье размещаются инженерные помещения
и коммуникации. Над жилыми этажами предусмотрено устройство
теплого чердака. Высота жилых этажей 3 м от пола до пола.
В качестве наружной отделки стен (до 4-го этажа включительно) используется вентилируемая навесная фасадная система из
керамогранитных плит. Цокольный этаж облицован декоративными плитами типа «Бессер». Стены выше 4-го этажа оштукатуриваются, грунтуются, и окрашиваются акриловой краской.
Остекление – окна из поливинилхлоридного профиля с расчетным сопротивлением теплопередаче не менее 1,0 м2 С/Вт.
Здание оборудовано тремя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 400 кг, а также двумя грузопассажирскими лифтами грузоподъемностью 630 кг, один из этих лифтов выполнен
противопожарным.
Для маломобильных групп населения предусмотрено устройство пандусов для подъема в помещения общественного назначения. При входах в жилую часть здания предусмотрены места
возможного устройства пандусов.
Количество в строящихся жилых домах и иных объектах
недвижимости самостоятельных частей, передаваемых застройщиком 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)

што ў дзень вызвалення Чырвонага Берага гэтых малых, якіх немцы збіраліся перасылаць у іншыя канцлагеры,
удалося выратаваць. Светлую плошчу
ўпрыгожваюць 24 каляровыя вітражы.
Эскізамі для іх сталі дзіцячыя малюнкі.
Мастак Сяргей Каткоў пасля вызвалення Мінска хадзіў па руінах горада і збіраў малечу, якая ўмела маляваць. Ён
папрасіў дзяцей адлюстраваць тое, што
яны хацелі б убачыць адразу пасля вайны. Цырк, свойскія жывёлы, сям'я — аб
гэтым марылі падлеткі, дзяцінства якіх
адабрала вайна. Скульптуры звяркоў і
птушак — таксама творы школьнікаў.
За паўгода да здачы мемарыяла ў Жлобінскім доме-інтэрнаце правялі конкурс
лепкі і найлепшыя работы, у павялічаным маштабе, адлілі ў метале.

ПОДЗВІГ
ДЗЕЛЯ ТАВАРЫШАЎ
Бабруйск. У 2009-м горад узнагародзілі вымпелам «За мужнасць і стойкасць у
гады Вялікай Айчыннай вайны». 71 год таму савецкія войскі правялі тут Бабруйскую
наступальную аперацыю, якая доўжылася
шэсць дзён. Тады ў катле апынуліся 50
тысяч немцаў: пяць дывізій і гарнізон. 107
тысяч чалавек — столькі палонных і забітых салдат страцілі фашысты пад Бабруйскам. Менавіта падчас гэтай аперацыі, 26
чэрвеня, Канстанцін Ракасоўскі атрымаў
званне маршала. Героя Савецкага Саюза
за бабруйскае наступленне прысвоілі 81
чалавеку. Іх імёны ўвекавечаны ў «саркафагу памяці», што стаіць у адной з залаў
мясцовага краязнаўчага музея. У ім жа
ляжаць шыльды са спісамі тых, хто загінуў
і прапаў без вестак.
Апошнім прыпынкам нашай дэлегацыі
стаў Курган Славы ў вёсцы Сычкава. На
алеі, што вядзе да кургана, 13 стэл, на
якіх запісаны імёны Герояў Савецкага
Саюза — бабруйчан і савецкіх салдат
з іншых рэгіёнаў, што здзейснілі свой
подзвіг на Бабруйшчыне. Для аднаго
са згаданых герояў, Міхаіла Селязнёва,
ураджэнца Новасібірскай вобласці, бой
у вёсцы Сычкава стаў апошнім. 30 чэрвеня 1944-га камандзір стралковага аддзялення атрымаў заданне — ліквідаваць
нямецкі дзот. Селязнёў наблізіўся да кулямёта і паспрабаваў спыніць яго некалькімі аўтаматнымі чэргамі. Безвынікова.
Гранат у сяржанта не заставалася. Каб
прымусіць кулямёт замоўкнуць, Селязнёў
закрыў амбразуру сваім целам. За гады
вайны падобны подзвіг здзейснілі 437
грамадзян саюза (немцы, дарэчы, ведалі,
што савецкія салдаты здольныя на гэта,
таму трымалі ў дзотах доўгія шасты, каб
скідваць целы). Зусім юнакі — большасці
з іх было 20-25 гадоў — рабілі гэта не для
таго, каб увайсці радком у гісторыю, а
дзеля сваіх таварышаў. У баі нават адна
хвіліна можа змяніць сітуацыю. Коштам
аднаго жыцця ратавалі дзясяткі, часам
сотні чалавек.
Пры будаў ніц тве ў кур ган за клалі 70 кол баў з зям лёй з 70 брац кіх
ма гіл, якія зна хо дзяц ца на тэ ры торыі Бабруйскага раёна. Колькі іх па
ўсёй Беларусі, вядомых і па куль не
зной дзе ных, пад лі чыць не маг чы ма.
У памяць аб тых, хто загінуў у гады
Вялікай Айчыннай вайны, дэлегацыя
расійскіх і беларускіх журналіс таў усклала кветкі да падножжа кургана. Як
знак удзячнасці і бязмернай павагі да
людзей, якія аддалі жыццё за нашу будучыню і сваімі подзвігамі заслу жылі
права назаўсёды застацца ў беларускай гіс торыі.
Наталля ЛУБНЕЎСКАЯ.
lubneuskaya@zviazda.by



Элементы благоустройства: В соответствии с архитектурнопланировочным решением генерального плана, в центре участков
застройки сформированы дворовые пространства, закрытые от
улиц Кольцова, Восточной.
С целью создания комфортной среды предусматривается комплексное благоустройство дворовых территорий, в составе которых запроектированы площадки для отдыха взрослого населения,
детские игровые и физкультурные площадки, площадки для хозяйственных 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 асфальтобетонная смесь, тротуаров, площадок и пешеходных дорожек – мелкоразмерная бетонная тротуарная плитка, площадок для отдыха
и детских игровых площадок – мягкие дорожные одежды.
Мероприятия по организации безбарьерной среды для физически ослабленных лиц и инвалидов включают: прокладку пешеходных маршрутов с устройством доступных подходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт; организацию
гостевых парковок для спецтранспорта инвалидов с установкой
соответствующих информационно-указательных знаков; устройство пониженного борта в местах пешеходных переходов дублирование наружных лестниц пандусами.
Озеленение территории предусматривается на основе
архитектурно-планировочного решения генплана за счет посадки
декоративных деревьев и кустарников в дополнение к существующим 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, ограждающие конструкции, оборудование, находящееся за пределами
или внутри жилых помещений, элементы благоустройства и озеленения.
Функциональное назначение нежилых помещений: на
первом этаже запроектированы помещения товарищества собственников.
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» (торговая 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

