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На вы хад ныя гэ тая на ві на на са мрэч 
ста ла «то па вай» для су свет ных ме-
дыя. У Тур цыі бы ла здзейс не на 
спро ба ва ен на га пе ра ва ро ту. Гру па 
афі цэ раў пры пад трым цы шэ ра гу 
вай ско вых злу чэн няў імк ну ла ся 
сі ла вым шля хам за ха піць ула ду ў 
кра і не. Ад нак прэ зі дэнт Рэ джэп Та іп 
Эр да ган і яго ўрад здо ле лі ўтры маць 
кант роль над Тур цы яй. За ўдзел 
у спро бе пе ра ва ро ту арыш та ва на 
звыш 6 ты сяч ча ла век, ся род якіх 
вы шэй шыя афі цэр скія чы ны, прад-
стаў ні кі су дзейс ка га кор пу су і ор га-
наў пра ку ра ту ры. Па вод ле звес так 
ад мі ніст ра цыі прэ зі дэн та Тур цыі, у 
кан флік це за гі ну ла звыш 260 ча ла-
век, ка ля 1,5 тыс. па ра не ных. Чым 
быў вы клі ка ны ту рэц кі путч і ча му 
ён за хлы нуў ся?

ПА СЛЯ ДАХ ГКЧП
Гэ тыя фак ты дак лад на ўвай шлі ў пад-

руч ні кі най ноў шай гіс то рыі. 15 лі пе ня ка ля 
23 га дзін па мін скім ча се гру па мя цеж ных 
вай скоў цаў па спра ба ва ла ўста на віць кант-
роль над дву ма най буй ней шы мі га ра да мі 
Тур цыі — Ан ка рой і Стам бу лам. Як ста ла 
вя до ма, асноў ныя за ва да та ры бес па рад каў 
слу жы лі ў ва ен на-па вет ра ных сі лах Тур цыі. 
Так са ма кас цяк мя цеж ні каў уз на чаль ва лі 
прад стаў ні кі жан дар ме рыі і вай скоў цы з 
бра ня тан ка вых пад раз дзя лен няў.

Над ста лі цай Тур цыі па за га дзе змоў-
шчы каў пад ня лі ў па вет ра вер та лё ты і 
са ма лё ты, так са ма ў го рад увя лі тан кі. 
Па ча ла ся страль ба, пра гу ча лі пер шыя 
вы бу хі. Пры клад на ў той жа час у Стам-
бу ле вай скоў цы пад ка ман да ван нем мя-
цеж ні каў пе ра кры лі два мас ты праз Бас-
фор. Бра ня тэх ні ку змоў шчы кі па да гна лі 
да між на род на га аэ ра пор та Стам бу ла 
«Ата цюрк», які ча со ва спы ніў пра цу.

Мя цеж ні кі спра ба ва лі за ха піць бу дын кі 
ор га наў дзяр жаў най ула ды, ва ен ныя шта-
бы, рэ дак цыі вя ду чых СМІ, транс парт ныя 
вуз лы і за ду шыць су пра ціў на гэ тых аб'-
ек тах. Эр да ган звяр нуў ся да на цыі: «Я 
за клі каю ту рак збі рац ца на пло шчах і ў 
аэ ра пор тах! Я заў сё ды ве рыў, што ня-
ма ўла ды, вы шэй шай за ўла ду на ро да! 
Мы вый дзем пе ра мож ца мі!» Па за клі ку 
кі раў ні ка кра і ны ты ся чы лю дзей вый шлі 
на ву лі цы пад тры маць за кон ную ўла ду. 
Ла яль ныя прэ зі дэн ту час ці за ду шы лі вы-
сту пы мя цеж ні каў. Праў да, ужо да ра ні цы 
су бо ты вер ным прэ зі дэн ту Рэ джэ пу Та і пу 
Эр да га ну сі лай уда ло ся ўзяць сі ту а цыю 
пад кант роль. Мя цеж быў лік ві да ва ны. 
Ві на ва ты мі ў ар га ні за цыі пе ра ва ро ту бы лі 
на зва ны асоб ныя прад стаў ні кі вай ско вых 
ко лаў і ўплы во вы пра па вед нік Фет ху лах 
Гю лен, што жы ве ў вы гнан ні (да рэ чы, Гю-
лен ка тэ га рыч на аб верг сваю да тыч насць 
да гэ тых дзе ян няў). Пра вал бун ту стаў 
не толь кі фі яс ка апа зі цый на на стро е най 
част кі вай ско вай элі ты, але і па ра жэн-
нем Рэс пуб лі кан скай на род най пар тыі, 
якая па зі цы я нуе ся бе спад чын ні цай ке-
ма ліз му.

Ці ка ва, што спро бу пе ра ва ро ту ў Тур-
цыі асоб ныя ана лі ты кі ад ра зу па раў на лі 
з пут чам ДКНС (ГКЧП па-рус ку) у апош ні 
год іс на ван ня Са вец ка га Са ю за — ужо 
вель мі яск ра выя па ра ле лі. Абод ва бун ты 
пра хо дзі лі па па доб ным сцэ на рыі: за хоп 
тэ ле ба чан ня і ра дыё стан цый, аб' вя шчэн не 
кі раў ні ка кра і ны не дзея здоль ным. І змоў-
шчы кі, і ту рэц кія ва ен ныя ко лы апраўд ва лі 
пе ра ва рот не аб ход нас цю вы ра та ваць ра-
дзі му ад рас па ду. Як і ў СССР, мя цеж ні кі 
ства ры лі ча со вы ка мі тэт для кі ра ван ня 
дзяр жа вай — «Мір ную ра ду». І, на рэш-
це, жні вень скі путч ад быў ся, ка лі Мі ха іл 
Гар ба чоў быў на ад па чын ку ў Фа ро се, 
а ту рэц кія мя цеж ні кі па спра ба ва лі ўзяць 
ула ду, па куль Эр да ган зна хо дзіў ся ў ку-
рорт ным Мар ма ры се.

ДВА ЎДА РЫ
Мно гія на зі раль ні кі ўжо пра ка мен та ва-

лі тое, што зда ры ла ся, фра за мі кштал ту 
«Тур цыі ка нец», «Тур цыя спаў зае да кан-
флікт на га ста ну». Ад нак гэ тыя ацэн кі не 
вы гля да юць пе ра ка наў чы мі. Ін шыя ана-
лі ты кі сцвяр джа юць: ця пер мы бу дзем 
на зі раць пра цэс ства рэн ня зу сім ін шай 
Тур цыі — кра і ны, пра якую даў но ма рыў 
Эр да ган. Бо доў гі час вай скоў цы бы лі га-
ран там та го, што Ан ка ра не збо чыць са 
свец ка га шля ху раз віц ця. Яны здзейс ні лі 
тры пе ра ва ро ты ў пе ры яд па між 1960 і 
1980 га да мі і ма юць даў нюю гіс то рыю су-
праць ста ян ня з Пар ты яй спра вяд лі вас ці і 
раз віц ця, якая кі руе ў кра і не.

Ка лі вай скоў цам зда ва ла ся, што свец-
кія асно вы аказ ва юц ца пад па гро зай, ула-
да пе ра мя шча ла ся гвал тоў ным шля хам. 
«У Тур цыі па між іс ла мам і дэ ма кра ты яй 
за клю ча ны шлюб. Дзі ця гэ та га са ю за — 
свец касць. Ча сам дзі ця за хвор вае, і ту-
рэц кая ар мія як раз той ле кар, хто ра туе 
яго. У за леж нас ці ад ця жа ру хва ро бы мы 
ўво дзім па трэб ныя ле кі, каб дзі ця ачу ня-
ла», — так апіс ваў ро лю ўз бро е ных сіл 
ва ўнут ра най па лі ты цы кра і ны ге не рал 
Чэ вік Бір, адзін з лі да раў ва ен най змо вы 
1997 го да, та га час ны на мес нік кі раў ні ка 
генш та ба. Ця пер, па доб на, пра гэ тую схе-
му мож на за быц ца.

Спрэч ную тра ды цыю атры ма ла ся 
раз бу рыць яшчэ на пры кан цы 2000-х. 
На са мрэч ця пе раш няя хут кая пе ра мо га 
Эр да га на ста ла за ка на мер ным вы ні кам 
яго ба раць бы за зні жэн не ро лі і ўплы ву 
ва ен ных у па лі тыч ным жыц ці. Ён ужо на-
нёс па іх два моц ныя ўда ры. Перш за ўсё 
гэ та пра цэс су праць тай най ар га ні за цыі 
«Эр ге не кон» (на зва ная ў го нар мі фіч на га 
мес ца ў га рах Ал тая — ра дзі мы прод каў 
цюр каў) у 2007 го дзе. Та ды шэ раг вы со-
ка па стаў ле ных вай скоў цаў, чы ноў ні каў і 
гра мад скіх дзея чаў бы лі аб ві на ва ча ны ў 
пад рых тоў цы пе ра ва ро ту. Спра ва «Эр-
ге не ко на» і су до вы пра цэс над сі ла ві ка мі 
ста лі па ва рот ным мо ман там у ту рэц кім 
па лі тыч ным жыц ці. Па гэ тай спра ве пра-

хо дзі лі бы лыя ва ен ныя чы ноў ні кі і ад стаў-
ныя афі цэ ры сі ла вых струк тур Тур цыі, 
жур на ліс ты, ко ліш нія рэк та ры буй ных 
ту рэц кіх уні вер сі тэ таў і ва ен ных ака дэ-
мій. Са мы су ро вы пры суд быў вы не се ны 
экс-кі раў ні ку ту рэц ка га генш та ба ге не-
ра лу Іль ке ру Баш бу гу. Ён быў пры зна ны 
ві на ва тым «у спро бе змя ніць кан сты ту-
цый ны лад сі ла вы мі мэ та да мі». Ту рэц кія 
ўла ды аб ві на ва ці лі чле наў гэ тай тай най 
су поль нас ці ў се рыі за бой стваў жур на-
ліс таў і па лі тыч ных дзея чаў.

Гэ та быў пер шы ўдар па ва ен ных ко-
лах у Тур цыі. Мно гія на зі раль ні кі та ды 
са скеп сі сам ацэнь ва лі перс пек ты вы 
ба раць бы Эр да га на су праць асноў ке-
ма ліз му. Ім зда ва ла ся, што пры хіль ні кі 
свец ка га шля ху раз віц ця (на цы я на ліс ты) 
у тан дэ ме з ва ен ны мі зро бяць пе ра ва рот 
і пас ля не даў га час на га праў лен ня ва ен-
ных ула да пя рой дзе да рэс пуб лі кан цаў-
ке ма ліс таў. Але ва ган не і раз брод ся род 
апа зі цый ных ко лаў не да зво лі лі ім та ды 
аб' яд нац ца ў ба раць бе су праць Пар тыі 
спра вяд лі вас ці і раз віц ця, чый аў та ры тэт 
ся род на сель ніц тва ўма цоў ваў ся дзя ку-
ю чы эка на міч на му рос ту і па спя хо вай 
са цы яль на-эка на міч най па лі ты цы, якая 
пра во дзіц ца пар ты яй.

Дру гі ўдар па ке ма ліс тах і ва ен ных быў 
на не се ны Эр да га нам у лі пе ні 2011 го да, 
ка лі вай ско вае кі раў ніц тва ў поў ным скла-
дзе аб' яві ла аб сы хо дзе ў ад стаў ку. Пад-
ста вай для кан флік ту ста ла пры зна чэн не 
пры хіль ні каў Эр да га на на важ ныя па са ды 
ў вай ско вых струк ту рах. На чаль нік ге не-
раль на га шта ба Ішык Ко ша нер аб ві на ва-
ціў Эр да га на і прэ зі дэн та Аб ду лу Гю ля ў 
тым, што кі раў ніц тва кра і ны «па ста ві ла 
мэ тай дыс крэ ды та цыю, а так са ма прад-

стаў лен не ў гра мад скай дум цы ар міі як 
зла чын най ар га ні за цыі». Тое, што за явіць 
пра тэст вай скоў цы не змаг лі інакш, акра-
мя як пад аў шы ў ад стаў ку, бы ло рас цэ-
не на як пе ра мо га Эр да га на. Ён здо леў 
атры маць верх над ра ней не да ты каль ны-
мі па лі тыч ны мі і ва ен ны мі фі гу ра мі, якія 
лі чы лі ся бе вар та вы мі дзяр жа вы, ство ра-
най Мус та фой Ке ма лем Ата цюр кам. Пры 
гэ тым вар та мець на ўва зе, што ту рэц кая 
ар мія, ка лі не браць пад ува гу ядзер ную 
зброю, лі чыц ца дру гой пас ля ЗША па 
сва ім ба я вым па тэн цы я ле ся род кра ін — 
чле наў НА ТА, ва ен на га бло ка, ку ды гэ тая 
кра і на ўва хо дзіць з 1952 го да.

НА ПЯ РЭ ДАД НІ 
РЭ ФОР МАЎ

Пры чын пра ва лу ця пе раш ня га пе ра ва-
ро ту на зы ва юць не каль кі. Як за ўва жа юць 
ана лі ты кі, план бун ту не быў ста ран на 
пра пра ца ва ны — ва ен ныя дзей ні ча лі 
вель мі агрэ сіў на, але без яко га-не будзь 
па рад ку. Больш за тое, пе ра ва рот ар га ні-
за ва ны не вы шэй шы мі вай ско вы мі ко ла-
мі, а ся рэд нім звя ном. Кі раў ні ка генш та ба 
ў гэ ты час пут чыс ты тры ма лі ў па ло не.

Лі да ры вя ду чых су свет ных дзяр жаў і 
ар га ні за цый пад тры ма лі Эр да га на і дзей-
ныя ўла ды Тур цыі. Прэ зі дэнт Ба рак Аба-
ма за клі каў усе па лі тыч ныя сі лы кра і ны 
вы сту піць за дэ ма кра тыч ны ўрад. Тое ж 
га во рыц ца ў су мес най за яве кі раў ніц тва 
ЕС. Ге не раль ны сак ра тар НА ТА Енс Стол-
тэн берг стэ ле фа на ваў ся з кі раў ні ком МЗС 
Тур цыі Меў лю там Ча ву шаг лу і за клі каў 
да спа кою і па ва гі да дэ ма кра тыч ных ін-
сты ту таў. Ге не раль ны сак ра тар ААН Пан 
Гі Мун за явіў аб не да пу шчаль нас ці ўмя-
шан ня вай скоў цаў у спра вы дзяр жа вы. 
Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін у раз мо ве 
з Рэ джэ пам Эр да га нам пад крэс ліў, што 
прын цы по вая па зі цыя Ра сіі — не да пу-
шчаль насць у жыц ці дзяр жа вы ан ты кан-
сты ту цый ных дзе ян няў і гвал ту. Пад трым-
ку і са лі дар насць з ле гі тым най ула дай 

вы ка заў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

Важ ную ро лю ў пра ва ле пе ра ва ро ту 
сыг раў асо бас ны фак тар. Фак тыч на Эр-
да ган па сту пе ні аў та ры тэт нас ці са сту пае 
толь кі са мо му Ата цюр ку. Пры гэ тым, у 
цяж кі час яго пад тры ма лі та кія ўплы во выя 
фі гу ры ту рэц кай па лі ты кі, як экс-мі ністр 
за меж ных спраў Ахмет Да ву тог лу і бы лы 
прэ зі дэнт Аб ду ла Гюль. І гэ та ня гле дзя чы 
на тое, што сён ня ад но сі ны з імі ў Эр да-
га на да лё ка не бяс хмар ныя.

Пра фе сар Да ву тог лу, ка тэ га рыч ны 
пра ціў нік ва ен ных пе ра ва ро таў, у сва іх 
пра цах і за явах асу джаў меця жы 1972 і 
1997 га доў. Больш за тое, у ад ным ін тэр-
в'ю ён пра ма за явіў, што лі чыць ся бе га-
лоў ным пры хіль ні кам зме ны кан сты ту цыі, 
не аб ход най, каб уз мац ніць прэ зі дэнц кія 
паў на моц твы. Па сло вах Да ву тог лу, ця пе-
раш ні ва ры янт асноў на га за ко на — спад-
чы на ва ен ных і не ад па вя дае ін та рэ сам 
ту рэц ка га гра мад ства.

Ця пер жа мож на ска заць, што пра вал 
пе ра ва ро ту — за ключ ны і ла гіч ны вы нік 
су праць ста ян ня вай скоў цаў (ке ма ліс таў-
на цы я на ліс таў) і Эр да га на. Яго па зі цыі 
ўнут ры кра і ны да стат ко ва моц ныя. На 
дум ку экс пер таў, не ўза ба ве Эр да ган па-
спра буе пра вес ці жорст кія па лі тыч ныя 
рэ фор мы. «Ста рой Тур цыі больш ня-
ма», — кан ста та ваў прэ зі дэнт. Ён за явіў, 
што «здрад ні кі за пла цяць вы со кую ца ну» 
і па абя цаў пра вес ці «чыст ку ар мей скіх ра-
доў». Зра зу ме ла, Эр да га ну прый дзец ца 
дзей ні чаць асця рож на: ту рэц кае гра мад-
ства рас ко ла тае і но вы пе ра ва рот мо жа 
пры вес ці ка лі не да зме ны ўла ды, то да 
за цяж но га гра ма дзян ска га кан флік ту.

За хар БУРAК. burak@zvіazda.by

ПУТЧ ПА-ТУ РЭЦ КУ
Мяцежнікі па цяр пе лі фі яс ка

Дата уведомления – 19.07.2016

Уважаемые Владельцы (физические лица)
текущих (расчетных) счетов, в том числе с использованием 
банковской платежной карточки, благотворительных счетов 

(далее – Счет), открытых в ОАО «БПС-Сбербанк» (далее – Банк), 
по которым отсутствуют операции в течение одного года 

(кроме зачисления процентов), не включая срока наложения 
ареста либо приостановления операций по Счету

 (далее – неактивные счета)!

 Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 206 Банковского ко-
декса Республики Беларусь  банк вправе прекратить обязательства 
по договору об открытии Счета при соблюдении и наступлении 
условий, предусмотренных указанной статьей, а также договором 
об открытии Счета.

Настоящим уведомляем Вас об отсутствии по Вашему Счету 
операций в течение одного года (кроме зачисления процентов), не 
включая срока наложения ареста либо приостановления операций по 
Счету, а также предупреждаем о прекращении обязательств Банка 
по соответствующим договорам по истечении шести месяцев, на-
чиная с даты настоящего уведомления. Обязательства по договорам 
текущих (расчетных) счетов с использованием банковской платежной 
карточки будут прекращены Банком по истечении шести месяцев 
со дня прекращения срока действия соответствующей банковской 
платежной карточки.

Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомле-
ния, Вы не возобновите движение денежных средств по неактивному 
счету, Банк прекратит обязательства по соответствующему договору 
и закроет его, перечислив неиспользованный остаток денежных 
средств на отдельный счет без начисления процентов, и по истечении 
срока, установленного законодательством Республики Беларусь, 
зачислит его в доход Банка.

При этом Банк обязуется возвратить по требованию Владельца 
неактивного счета  остаток денежных средств, находившихся на 
данном счете на момент его закрытия.

Операции по неактивному счету можно совершить в любом под-
разделении Банка.

Информацию о режиме работы подразделений можно полу-
чить по телефону:

148 – в стационарной сети
5-148-148 –  в мобильных сетях
(+375 29/44) 5-148-148 –  для международных звонков

Лицензия Национального банка Республики Беларусь № 4 от 28.11.2014 года 
на осуществление банковской деятельности. УНП 100219673 ОАО «БПС-Сбербанк».

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е 
Унитарное предприятие 

Национального олимпийского комитета Республики Беларусь
«Спортивно-оздоровительный комплекс «ОЛИМПИЙСКИЙ» 

ПРОВОДИТ АУКЦИОН №105 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ИЗОЛИРОВАННОГО 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ СРОКОМ 

НА ТРИ ГОДА
Предмет аукциона 

(право заключения договора аренды), 
цель использования помещения

Площадь, 
м2

Начальная 
цена продажи

до деноминации

Начальная 
цена продажи

после 
деноминации

г. Минск, пр-т Независимости, 49, пом. 3

1
Изолированное нежилое 

помещение № 23 на 2 этаже 
(под офис)

19,7  669 800 66,98

2
Изолированное нежилое 

помещение № 15,16 на 4 этаже 
(под офис)

25,0 850 000 85,00

г. Минск, пр-т Независимости, 51, пом. 1

3
Изолированное нежилое 

помещение № 46 
в цокольном этаже (под офис)

27,3 928 200 92,82

Аукцион состоится «22» августа 2016 года в 10.00 по адресу: 
г. Минск, ул. Сурганова, 2а, конференц-зал. Документы на участие 
принимаются по «19» августа 2016 года до 15.00 включительно по 
адресу: 220012, г. Минск, ул. Сурганова, 2а, пом. 2, к. 40. 

Документы, поданные после указанного времени, не рассматри-
ваются. Телефоны для справок: (017) 290-49-06, 290-47-18, 290-49-11. 
Интернет: www.dvs.by. 

Организатор аукциона (продавец) – УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ», 
г. Минск, ул. Сурганова, 2а, пом. 2, к. 40.

Для участия в аукционе участник перечисляет задаток в размере 
10 процентов от начальной цены заявленного лота на расчетный счет 
3012208250015, ОАО «Белагропромбанк», 220036, г. Минск, пр-т Жуко-
ва, 3, МФО 153001964, УНП 101 508 270, УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ». 
Перечень и порядок подачи документов для участия в аукционе опреде-
лены Положением о порядке проведения аукционов по продаже права 
заключения договоров аренды зданий, сооружений и помещений, находя-
щихся в республиканской собственности, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 08.08.2009 г. № 1049. 

Оплата за право заключения договора аренды осуществляется по-
бедителем аукциона разовым платежом на расчетный счет организатора 
аукциона в течение 3 рабочих дней со дня его проведения. 

Победитель аукциона в течение 3 рабочих дней со дня его проведения 
обязан возместить УП «СОК «ОЛИМПИЙСКИЙ» затраты на организацию 
и проведение аукциона, в том числе расходы, связанные с изготовлением 
и предоставлением участникам документации, необходимой для его 
проведения. Информация о затратах, порядке и сроках их возмещения 
доводится до сведения участников перед началом аукциона. Победитель 
аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) приобретает право 
заключения договора аренды после оплаты стоимости предмета аукциона 
и возмещения затрат на организацию и проведение аукциона.

УНП 700049607

Открытое акционерное общество 

«Дорожно-строительный трест № 3» 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, 
которое состоится 29 июля 2016 года в 12.00 
по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 23.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О выплате дивидендов за 1 полугодие 2016 года. 

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет 
проводиться 29.07.2016 г. с 11.00 до 11.45 по адресу: г. Могилев, 
ул. Космонавтов, 23.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
собрании, – 15.07.2016 г.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознако-
миться с материалами к собранию с 27 июля 2016 года по адресу: 
г. Могилев, ул. Космонавтов, 23, каб. 33.

Лицам, имеющим право на участие в собрании, при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность (для представителей ак-
ционеров – доверенности, зарегистрированные в соответствии с 
действующим законодательством).

Внеочередное собрание акционеров, назначенное на 19.07.2016 г., 
отменяется. 

Справки по телефонам: 28 40 20, 23 64 24 – ОЭАиП, 
Наблюдательный совет.


