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На блі зіц ца 
да цы ві лі за цыі

Быў час, ка лі лю дзі, якія ганд ля ва-

лі ў пе ра хо дах, «ста ві лі» на вы ха дзе 

з пе ра хо да ча ла ве ка, які па пя рэдж-

ваў аб на блі жэн ні мі лі цы я не раў. Лю-

дзі хут ка збі ра лі та вар і бег лі ад туль. 

Ця пер та ко га хут ка га збо ру та ва ру 

пра даў ца мі не ўба чыш, а мі лі цы я не-

ры спа кой на пра хо дзяць мі ма.

«Не санк цы я на ва ны ган даль асаб-

лі ва ак тыў на стаў раз ві вац ца з 2013 

го да, ка лі ор га ны ўнут ра ных спраў 

бы лі па збаў ле ны пра воў на скла-

дан не пра та ко лаў за ган даль у не-

ўста ноў ле ных мес цах, — тлу ма чыць 

на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

ганд лю і па слуг Мін гар вы кан ка ма 

Ні на ЕМЯЛЬ Я НА ВА. — Мін гар вы-

кан кам не ад на ра зо ва пра па ноў ваў 

Па ла це прад стаў ні коў На цы я наль на-

га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь унесці 

зме ны ў за ка на даў ства, каб па шы-

рыць ко ла асоб, упаў на ва жа ных 

скла даць ад мі ніст ра цый ныя пра та-

ко лы, і ўзмац ніць ме ры ад каз нас ці за 

ажыц цяў лен не не санк цы я на ва на га 

ганд лю».

Ад нак пад трым ку ў да дзе ным пы-

тан ні Мін гар вы кан кам не атры маў. 

Для па шы рэн ня ко ла асоб, якія па він-

ны вы ра шаць праб ле мы не санк цы я-

на ва на га ганд лю, у тым лі ку ў част цы 

па ру шэн ня па рад ку ўтры ман ня га-

рад скіх тэ ры то рый, уне се ны да паў-

нен ні ў Пра ві лы доб ра ўпа рад ка ван ня 

і ўтры ман ня го ра да Мін ска, за цвер-

джа ныя ра шэн нем Мінск ага га рад-

ско га Са ве та дэ пу та таў у 2016 го дзе. 

Па ру шэн не па тра ба ван няў Пра ві лаў 

доб ра ўпа рад ка ван ня і ўтры ман ня 

на се ле ных пунк таў, за цвер джа ных 

па ста но вай Са ве та Мі ніст раў Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь, цяг не на кла дан не 

штра фу. Паў на моц тва мі на скла дан-

не пра та ко лаў на дзе ле ны служ бо выя 

асо бы ўпраў лен ня га рад ской 

гас па дар кі і энер ге ты кі Мін-

 гар вы кан ка ма, ка мі тэ та ар хі-

тэк ту ры і го ра да бу даў ніц тва 

Мін гар вы кан ка ма і га лоў на га 

ўпраў лен ня ганд лю і па слуг 

Мін гар вы кан ка ма.

У прын цы пе, у са мім ганд лі 

ня ма ні чо га су праць за кон на га. 

Га лоў нае — ра біць гэ та больш-

менш цы ві лі за ва на.

Як па тлу ма чы ла спе цы я ліст 

Мін гар вы кан ка ма, фі зіч ныя 

асо бы, са ма стой на — без пры цяг нен-

ня ін шых фі зіч ных асоб па пра цоў ных 

і (або) гра ма дзян ска-пра ва вых да га-

во рах — ма юць пра ва ажыц цяў ляць 

дзей насць па рэа лі за цыі вырабле-

ных гэ ты мі фі зіч ны мі асо ба мі пло да-

 ага род нін най пра дук цыі, хле ба бу лач-

ных і кан ды тар скіх вы ра баў, га то вай 

ку лі нар най пра дук цыі, а так са ма 

ство ра ных імі тво раў жы ва пі су, гра-

фі кі, скульп ту ры, вы ра баў на род ных 

мас тац кіх ра мёст ваў; пра дук цыі квет-

ка вод ства, дэ ка ра тыў ных рас лін, іх 

на сен ня і ра са ды, жы вёл (за вы клю-

чэн нем ка ця нят і шча ню коў); ле ка-

вых дзі ка рос лых рас лін, ягад, гры-

боў, арэ хаў і ін шых. Што да ты чыц ца 

дэ ка ра тыў ных рас лін і пра дук цыі 

квет ка вод ства, то імі лі чац ца квет-

кі — зрэ за ныя і ў ва зо нах, — ра са да 

кве так, на сен не і цы бу лі ны рас лін, 

са джан цы дрэў і кус тоў, ка ляд ныя 

ёл кі, зрэ за ныя га лін кі шмат га до вых 

кус тоў і дрэў, част кі рас лін, тра вы, ім-

хі і лі шай ні кі, якія вы ка рыс тоў ва юц ца 

для дэ ка ра тыў ных мэ т і якія так са ма 

мож на за кон на пра да ваць фі зіч ным 

асо бам.

Ёсць маг чы мас ці, 
але...

Фі зіч ным асо бам прад стаў ле на 

пра ва рэа лі зоў ваць та ва ры на кір ма-

шах і спе цы яль ных ганд лё вых мес цах 

на рын ках. Ган даль у ін шых мес цах 

лі чыц ца не за кон ным.

Коль касць мес цаў на рын ках 

неаб ме жа ва на — яшчэ ні вод на га ча ла-

ве ка не ад пра ві лі на ву лі цу. Кі раў ніц-

тва рын каў заў сё ды ад шук вае маг чы-

мас ці пад ста віць сто лі кі і вы лу чыць 

да дат ко выя мес цы. Дзя ку ю чы гэ та му 

ў се зон — у вы хад ныя, ле там і во-

сен ню, ка лі асаб лі ва вя лі кі по пыт на 

све жыя га род ні ну і са да ві ну, — да 

ты ся чы ча ла век мо жа ад на ча со ва 

прый сці на рын кі го ра да з ліш ка мі 

свай го ўра джаю.

«Мін гар вы кан кам мно гія га ды за-

клю чае да мо вы з рын ка мі Мін ска, — 

рас каз вае Ні на Емяль я на ва. — Пен сі я -

не рам і ін шым ільгот ным ка тэ го ры ям 

гра ма дзян да юць мес ца для ганд лю 

пра дук цы яй, вы ра шча най на сва іх 

участ ках, на бяз вы плат най асно ве. 

І ўсе ідуць нам на су страч. На сён ня 

мы пад пі са лі па гад нен ні з 15 рын ка-

мі. Уся го, да рэ чы, у нас 16 уні вер-

саль ных рын каў, і толь кі адзін з іх 

не пад піс вае па гад нен не, але сва ім 

за га дам уста лёў вае та кія мес цы і 

пе рад ае нам ко пію за га ду, каб мы 

ва ло да лі ін фар ма цы яй. Да ве дац ца 

аб на яў нас ці мес цаў мож на на сай-

тах рын каў або па тэ ле фо не. За ко-

на па слух мя ныя гра ма дзя не заў сё ды 

зна хо дзяць гэ тыя звест кі і ідуць ганд-

ля ваць ту ды».

Праў да, трэ ба па мя таць пра ад-

ну ўмо ву: каб вы клю чыць вя дзен-

не прад пры маль ніц кай дзей нас ці 

на рын ках без вы пла ты па дат каў і 

арэн ды, за адзін раз мож на пра даць 

да 20 кі ла гра маў пра дук цыі. Да рэ чы, 

на двор'е да зва ляе ганд ля ваць на ву-

лі цы і ця пер. Бо ка лі менш за нуль 

гра ду саў, пло да а га род нін ную пра дук-

цыю на ву лі цы пра да ваць нель га. Ра-

ней Мін гар вы кан кам за клю чаў да мо вы 

з рын ка мі на пра да стаў лен не да дат-

ко вых мес цаў са жніў ня па сне жань, 

ця пер жа па гад нен не бу дзе дзей ні чаць 

цэ лы год. Пен сі я не рам гэ та толь кі на 

ру ку, бо бы ло, што яны не па спя ва лі 

рэа лі за ваць да кан ца ліс та па да тыя ж 

яб лы кі або буль бу. У Мін гар вы кан ка ме 

зва ро ты лю дзей па чу лі.

А вось ган даль з аў та ма бі ляў, які 

час та ад бы ва ец ца ка ля шмат па вяр-

хо вак і на пры пын ках гра мад ска га 

транс пар ту, з'яў ля ец ца не за кон ным. 

Ад каз насць за та кую прад пры маль-

ніц кую дзей насць пра ду гле джа на 

част кай 8 і част кай 10 ар ты ку ла 12.17 

Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб ад-

мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях. 

Па мер ад мі ніст ра цый ных штра фаў 

мо жа да ся гаць да пя ці дзе ся ці ба за-

вых ве лі чынь.

За пла ці і спі спа кой на
Фі зіч ныя асо бы, якія не ажыц цяў-

ля юць прад пры маль ніц кую дзей-

насць, вы плач ва юць адзі ны па да так 

пры рэа лі за цыі на зва ных вы шэй та-

ва раў на ганд лё вых мес цах на рын-

ках і кір ма шах. Ле пей, вя до ма, да

дня па чат ку дзей нас ці па даць у па-

д атко вы ор ган пісь мо вае па ве дам лен-

не або апа вя шчэн не праз аса біс ты 

ка бі нет пла цель шчы ка з ука зан нем 

ві даў дзей нас ці, якія яны збі ра юц ца 

ажыц цяў ляць, ві даў та ва раў, фор маў 

ака зан ня па слуг, а так са ма пе ры я ду і 

мес ца ажыц цяў лен ня дзей нас ці. Па-

д атко выя ор га ны ў кож ным кан крэт-

ным вы пад ку рас ка жуць пра су му 

на леж на га да вы пла ты па да тку.

Цы ві лі за ва на ганд ля ваць у кра і-

не маг чы ма, і гэ та зу сім не скла да на. 

І кож ны пра да вец вы ра шае для ся-

бе сам, за раб ляць за кон на ці ганд-

ля ваць, баючыся атры маць штраф

за продаж з «зям лі». Але не санк-

цы я на ва ны ган даль пад трым лі ва-

юць не толь кі пра даў цы, але і са мі 

па куп ні кі.

«Мне пас ля пра цы, на прык лад, 

зу сім не хо чац ца іс ці ў кра му і ста-

яць у чар зе ў ка су. А тут вый шла з 

мет ро, на бы ла вус ціл кі для дзі ця ці, 

па ке ты для сня дан каў, зя ле ні ва, пры-

чым тан ней, чым у кра ме і ху цень ка 

да до му», — пры зна ец ца ад на з та кіх 

па куп ні коў у пе ра хо дзе. Вы хо дзіць, 

што та кі ган даль у кра і не вы ка ра ніць 

па куль не маг чы ма, бо ка лі ёсць по-

пыт — бу дзе і пра па но ва. Ка лі ўсё ж 

ча ла век вы ра шае на быць та вар, які 

пра да юць не за кон на, то ён па ві нен 

усве дам ляць, што та кія па куп кі не 

трап ля юць пад дзе ян не За ко на «Аб 

аба ро не пра воў спа жыў цоў», і та му 

па куп нік за ста ец ца без аба рон ным 

пе рад ня доб ра сум лен ны мі пра даў-

ца мі.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Сі ту а цыяСі ту а цыя

Аніс КЛО ПАЎ
Аніс Анд рэ е віч Кло паў на ра дзіў ся ў вёс цы На-

ва сел ле Ушац ка га ра ё на Ві цеб скай воб лас ці ў маі 

1914 го да. У Чыр во ную Ар мію тра піў у 1938-м. Аніс 

Кло паў прай шоў усю вай ну — ва я ваў усе 1418 дзён. 

Зма гаў ся ён на ча ты рох фран тах — За ход нім, Ка лі-

нін скім, 1-м Пры бал тый скім і 3-м Бе ла рус кім. Пад-

раз дзя лен ні, у якіх пра хо дзіў служ бу, бра лі ўдзел у 

вы зва лен ні Літ вы і Бе ла ру сі.

Ма лод шы сяр жант Аніс Кло паў да слу жыў ся да 

ка ман дзі ра са пёр на га ад дзя лен ня. Спяр ша ён быў 

пе ха цін цам, пас ля яго пе ра вя лі ў 4-ю асоб ную штур-

ма вую бры га ду рэ зер ву га лоў на га ка ман да ван ня. 

20-ы ін жы нер на-штур ма вы са пёр ны ба таль ён, у які 

тра піў Аніс Анд рэ е віч, шчы ра ваў на тэ ры то рыі Ус ход-

няй Пру сіі. Гэ тае пад раз дзя лен не лі чы ла ся вель мі 

ква лі фі ка ва ным, і та му яно заўж ды за дзей ні ча ла ся 

ў са мых скла да ных сі ту а цы ях.

Шлях да поў на га ка ва ле ра ор дэ на Сла вы за няў у 

ма лод ша га сяр жан та Кло па ва тры ме ся цы 1945 го-

да. У па чат ку сту дзе ня ён раз мі ні ра ваў мін нае по ле 

шы ры нёй у 40 мет раў па блі зу на се ле на га пунк та 

Дрэ ве нінг кен (ця пер го рад Не сце раў Ка лі нінг рад скай 

воб лас ці Ра сіі). За гэ та быў уз на га ро джа ны ор дэ нам 

Сла вы ІІІ сту пе ні. Кры ху больш чым праз ме сяц ён 

ад ным з пер шых фар сі ра ваў ра ку Штра дзік у ба ях 

за на се ле ны пункт Ванг ні кен (ця пер — па сё лак Ені-

на). Дзя ку ю чы яго пры цэль на му агню з ку ля мё та 

ня мец кія вой скі не да лі чы лі ся 20 ча ла век. Пас ля ў 

лі ку пер шых Аніс Кло паў пе ра пра віў ся праз ра ку і 

за ха піў у па лон на на зі раль ным пунк це двух сал дат 

во ра га. Гэ ты подз віг стаў пад ста вай уз на га ро дзіць 

яго ор дэ нам ІІ сту пе ні.

...6 кра са ві ка ка ля Кё нігс бер га са вец кія 

вой скі пра рва лі аба ро ну нем цаў. Мін нае 

по ле, за га дзя імі пад рых та ва нае, не ста ла 

пе ра шко дай для Ані са Кло па ва. Ён зра біў 

там пра ход, па якім і ўва рваў ся ў тран шэі 

во ра га, дзе ска сіў пры цэль ным аг нём 

тры нац цаць гіт ле раў цаў. Ва ро жая ку ля 

за ча пі ла і ма лод ша га сяр жан та Кло па ва, 

але мес ца бою ён не па кі нуў.

Аніс Кло паў паў дзель ні чаў і ў зна ка мі тым Па ра-

дзе Пе ра мо гі ў Маск ве 24 чэр ве ня 1945 го да. А вось 

чар го вая ўзна га ро да ча ка ла яго доў га. Толь кі ў маі 

1946 го да Прэ зі ды ум Вяр хоў на га Са ве та СССР уз на-

га ро дзіў яго ор дэ нам Сла вы І сту пе ні.

Толь кі праз во сем гадоў пас ля дэ ма бі лі за цыі Аніс 

Анд рэ е віч вяр нуў ся на сваю ра дзі му. Ва Уша чах ён 

спа чат ку пра ца ваў у мі лі цыі, пас ля на пра мыс ло вым 

кам бі на це. Па мёр у па чат ку лю та га 1995 го да.

Ула дзі мір МО ТУЗ
На мо мант па чат ку вай ны яму споў ні ла ся ўся го 

сям нац цаць гадоў. Хло пец ву чыў ся ў ра мес ніц кім 

ву чы лі шчы ў Ле нін гра дзе. Там жа ён пе ра жыў і 

пер шую бла кад ную зі му. Зня сі ле на га хлоп ца вы-

вез лі па Да ро зе жыц ця. Ён тра піў да лё ка ў тыл — у 

Куй бы шаў. Як толь кі ўстаў на но гі — па пра сіў ся 

на фронт...

У ба я вую часць Ула дзі мір тра піў у 1943 го дзе. 

З во се ні слу жыў у 1037-м страл ко вым пал ку 223-й 

страл ко вай ды ві зіі. У па служ ным спі се — баі на Паў-

д нё ва-За ход нім, 2-м і 3-м Укра ін скім фран тах.

З 15 каст рыч ні ка па 23 ліс та па да 1943-га вой-

скі 2-га Укра ін ска га фрон ту пра во дзі лі Пя ці хац кую 

на сту паль ную апе ра цыю. Мэ тай са вец кіх вой скаў 

бы ло вяр тан не Кры во га Ро га. Але пра біц ца да го ра-

да на шым час цям не ўда ло ся, па коль кі яны су стрэ лі 

жорст кае су пра ціўленне. У вы ні ку яны пе рай шлі 

да су цэль най аба ро ны. І 223-я страл ко вая ды ві зія за ня ла 

па зі цыі на бе ра зе ра кі Ін гу лец. Але ра зам з тым яна 

пе ра шка джа ла нем цам за ма ца вац ца на так тыч на 

вы гад ных вы шы нях, ад бі ва ю чы контр ата кі і вяр та ю-

чы пад свой кант роль не ка то рыя па се лі шчы. Так, у 

баі, які ад быў ся 14 ліс та па да ка ля ся ла Баг да наў ка, 

што раз ме шча на ў Пят роў скім ра ё не Кі ра ваг рад скай 

воб лас ці, Ула дзі мір Мо туз пер шым ува рваў ся ў раз-

мя шчэн не нем цаў і вёў па іх пры цэль ны аў та мат ны 

агонь. Па ка за ны ім прык лад за ах во ціў бай цоў, і яны 

не ўза ба ве за ня лі ся ло. Ула дзі мір Мо туз вяр нуў ся з 

ня дрэн ным уло вам — ён за ха піў «язы ка» з каш тоў -

ны мі сак рэт ны мі да ку мен та мі. Гэта ста ла на го дай для 

ўзна га родж ан ня ор дэ нам Сла вы III сту пе ні.

Не ўза ба ве Ула дзі мір Мо туз па пра сіў ся пе рай сці 

ў пал ка вую раз вед ку. Прось бу за да во лі лі. Ба ец за-

рэ ка мен да ваў ся бе з са мага леп шага боку. У гру пе 

за хо пу ці ха пад поўз да ва ро жых тран шэй і за кі даў іх 

гра на та мі. Пас ля за мя ніў цяж ка па ра не на га пад час 

ад ной з апе ра цый па за хо пе «язы ка» ка ман дзі ра. Быў 

яшчэ шэ раг вель мі ад каз ных за дан няў. А ор дэн Сла-

 вы II сту пе ні ён атры маў не так хут ка. На пры кан цы 

жніў ня 1944 го да пад час Яс ка-Кі шы нёў скай на сту паль-

най апе ра цыі вой скі 3-га Укра ін ска га фрон ту па ча лі 

Кі шы нёў ска-Із ма іль скую апе ра цыю, мэ тай якой бы ло 

імк лі вае вы зва лен не тэ ры то рыі Мал до вы. Пад час на-

ступ лен ня на ся ло Та на та ры сяр жант Мо туз пад поўз 

да ва ро жа га аг ня во га пунк та і за кі даў яго гра на та мі. 

Дзя ку ю чы гэ та му на шы вой скі і ава ло да лі ся лом.

...Са ка вік 1945 го да Ула дзі мір Мо туз 

су стрэў у цяж кіх ба ях у Венг рыі. Іш ла 

Вен ская на сту паль ная апе ра цыя. 

У скла дзе раз вед валь най гру пы сяр жант 

Мо туз зай шоў у вёс ку Вар гес тэш. Там ён 

зні шчыў аг ня вы пункт, які пе ра шка джаў 

са вец ка му на сту пу, і за ха піў у па лон двух 

во ра гаў. Пад час бою за вёс ку Вер тэ шом ла 

раз вед валь ная гру па пе ра рэ за ла 

ка бель су вя зі, за ха пі ла ку ля мёт і склад 

з бо еп ры па са мі. За гэ ты подз віг Ула дзі мір 

Мо туз быў прад стаў ле ны да ор дэ на Сла вы 

I сту пе ні.

Дэ ма бі лі за ваў ся ў 1950 го дзе і пе ра ехаў у Мінск. 

Спа чат ку пра ца ваў на дрэ ва ап ра цоў чым кам бі на це, 

пас ля пе ра ехаў на ра дзі му ў Пет ры каў скі ра ён, дзе 

шчы ра ваў на ні ве ме ха ні за цыі сель скай гас па дар кі 

ра ё на. Па мёр у 1996 го дзе.

Пётр БАН ДАР ЧУК
Па кру час ты ба я вы шлях Пят ра Бан дар чу ка па-

чаў ся да во лі поз на — у 33 га ды. Але ні чо га дзіў на га 

ў гэ тым ня ма. Пётр Хве да ра віч на ра дзіў ся і жыў у 

вёс цы За ба роў цы Пін ска га ра ё на. З-за бліз ка сці гэ-

тай мяс цо вас ці да та га час най за ход няй мя жы СССР 

род ная вёс ка тра пі ла пад аку па цыю нем ца мі лі та-

раль на ў пер шыя дні. Так наш ге рой і за стаў ся на 

аку па ва най тэ ры то рыі.

...Праз тры га ды, у жніў ні 1944-га, яго пры зваў 

на служ бу мяс цо вы рай ва ен ка мат. Увесь фран та вы 

шлях Пят ра Хве да ра ві ча не па рыў на звя за ны з 275-м 

страл ко вым пал ком 117-й страл ко вай ды ві зіі на 1-м 

Бе ла рус кім фрон це. Ён пры маў удзел у цяж кіх ба ях 

за Поз нань у лю тым 1945 го да. Вя лі кая гру пі роў ка 

вер мах та бы ла ўзя та ў ка цёл. Пры гэ тым са ма Поз-

нань бы ла іс тот ным цэнт рам стра тэ гіч най аба ро ны 

на цыс таў. У гэ тых ба ях ён за слу жыў два ор дэ ны 

Сла вы. Пры за хо пе плац дар ма на ра цэ Віс ла ку ля-

мёт чык двое су так ад бі ваў ся ад нем цаў, ча ка ю чы, 

па куль па ды дуць асноў ныя сі лы ба таль ё на. 21 лю та га 

1945 го да ка ман дзір 117-й страл ко вай ды ві зіі Ер ма лай 

Ка бя ры дзэ аса біс та ўру чыў ра да во му Бан дар чу ку 

ор дэн Сла вы ІІІ сту пе ні. І ад ра зу ж — у но вы бой...

Пад час ба ёў за Поз нань у кан цы лю та га 

1945 го да ра зам з на пар ні кам ён ава ло даў 

апор ным пунк там нем цаў, дзе зні шчыў 

сем во ра гаў. А пас ля ў баі за мя ніў 

ра не на га ка ман дзі ра і ўзяў кі ра ван не 

пад раз дзя лен нем на ся бе, дзя ку ю чы ча му 

пра ціў нік не здо леў вы рвац ца з акру жэн ня. 

На жаль, дзве па чэс ныя ўзна га ро ды — 

ор дэ ны Сла вы ІІ і І сту пе ні — Пётр 

Хве да ра віч атры маў толь кі пас ля вай ны. 

Пры чы най та го, што на гэ та сыш ло два і 

дзе сяць гадоў ад па вед на, ста ла па мыл ка 

ў да ку мен тах, якую ўда ло ся вы пра віць 

да лё ка не ад ра зу. Атры ма ла ся, што Пётр 

Бан дар чук быў уз на га ро джа ны аж но тры ма 

ор дэ на мі Сла вы ІІІ сту пе ні. 

І толь кі ў 1955 го дзе Прэ зі ды ум Вяр хоў на га Са ве та 

СССР пры знаў па мыл ку і ад мя ніў два ўка зы аб уз-

на га ро джан ні, да та ва ныя 1945 і 1947 га да мі. За мест 

двух ор дэ наў Сла вы ІІІ сту пе ні ён атры маў уз на га ро-

ды ІІ і І сту пе ні. Так і стаў поў ным ка ва ле рам.

Пас ля вай ны Пётр Хве да ра віч вяр нуў ся да ся бе на 

ра дзі му на Па лес се. Быў цес ля ром у кал га се. Па мёр 

у 1996-м го дзе.

Мі хей МІН ЧАН КАЎ
Пе ра ўзна га ро джан не за кра ну ла і на ша га апош ня-

га на сён ня ге роя. Праў да, ад бы ло ся яно аж но ў 1966 

го дзе. Але аб усім па па рад ку.

Мі хей Міт ра фа на віч на ра дзіў ся ў Мсці слаў скім ра ё -

не ў 1913-м го дзе. На фронт тра піў, ка лі яму споў -

ні ла ся трыц цаць гадоў. Слу жыў у 297-м страл ко вым 

пал ку на 3-м Бе ла рус кім фрон це. У жніў ні 1944-га ра-

зам з ін шы мі бай ца мі ад біў не каль кі контр атак во ра га 

ка ля лі тоў скай вёс кі Блюдш і ўтры маў зай ма ны ім 

ру беж, па куль не па ды шло па паў нен не. Дзя ку ю чы 

пры цэль на му агню гіт ле раў цы не да лі чы лі ся ў сва іх 

шэ ра гах пят нац цаць сал дат і ад на го афі цэ ра. Ор дэн 

Сла вы ІІІ сту пе ні Мі хей Мін чан каў атры маў лі та раль на 

праз два тыд ні.

На ступ ную ўзна га ро ду наш ге рой зда быў так са-

ма на тэ ры то рыі Літ вы. У каст рыч ні ку 1944-га, ка лі 

са вец кія вой скі ад бі ва лі ад ну за дру гу юй ня мец кія 

контр ата кі ка ля мяс тэч ка На ўя мес ціс, ён не пры кмет-

на пра браў ся ў фланг во ра га і па чаў пры цэль ную 

стра ля ні ну па аку пан тах. Шэсць гіт ле раў цаў бы лі 

за бі ты ад ра зу, яшчэ адзі нац цаць тут жа зда лі ся ў 

па лон. Ор дэн Сла вы ІІ сту пе ні знай шоў яго толь кі 

праз тры ме ся цы.

Па доб ны ма неўр Мі хей Міт ра фа на віч 

ажыц ця віў ва Ус ход няй Пру сіі 17 кра са ві ка 

1945-га, ка лі баі іш лі на под сту пах 

да Кё нігс бер га. У гэ ты час ён ужо быў 

ка ман дзі рам страл ко ва га ад дзя лен ня 

9-га гвар дзей ска га страл ко ва га пал ка, меў 

зван не сяр жан та. Пад час ад біц ця чар го вай 

контр ата кі ён зай шоў з пад на ча ле ны мі 

бай ца мі ў тыл во ра га і рап там ад крыў агонь. 

Гэ та па спры я ла та му, што контр ата ка бы ла 

тут жа згор ну та.

За гэ ты ўчы нак Мі хей Міт ра фа на віч быў паў тор на 

ўзна га ро джа ны ор дэ нам Сла вы ІІ сту пе ні. Агу лам жа 

час вай ны ва ро жыя ку лі яго на сці га лі трой чы. Але 

і сам ён па ста віў кроп ку ў жыц ці 125 гіт ле раў цаў. 

Пас ля вай ны вяр нуў ся на ра дзі му, пра ца ваў і жыў 

у Мсці сла ве.

І толь кі 24 каст рыч ні ка 1966 го да Прэ зі ды ум Вяр-

хоў на га Са ве та СССР гвар дыі стар шы на за па су 

Мі хей Мін чан каў быў пе ра ўзна га ро джа ны ор дэ нам 

Сла вы І сту пе ні. Так ён і стаў поў ным ка ва ле рам. 

Пра жыў ён у гэ тым зван ні амаль 37 гадоў.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Анатоля КЛЕШЧУКА.

ДА РО ГА МІ 
СЛА ВЫ

ЛЕ ГЕН ДЫ ПЕ РА МО ГІ
Трыц цаць гадоў та му, ка лі я толь кі па чаў пра ца ваць у ад ной з рэс пуб лі кан скіх га зет, рас па чаў се рыю пра 

зна ка мі тых зем ля коў і ў тым лі ку стаў шу каць і зды маць поў ных ка ва ле раў ор дэ на Сла вы — ура джэн цаў 

Бе ла ру сі, якія ў той час жы лі і пра ца ва лі на ра дзі ме — у ма лень кіх вё сач ках, ра ён ных і аб лас ных га ра дах. 

Мя не ва бі ла тэ ма на шых аба рон цаў-фран та ві коў — пе ха цін цаў, са пё раў, раз вед чы каў, ку ля мёт чы каў, 

ар ты ле рыс таў, су вя зіс таў — якія пер шы мі су стра ка лі ва ро жы агонь, пер шы мі іш лі на ня мец кія ако пы. 

Ад важ ныя, храб рыя, яны вы зва ля лі на шу Ра дзі му, вы зва ля лі Еў ро пу. Леп шых пры кла даў для абра най 

тэ мы, як гэ тыя прос тыя сал да ты вай ны, і пры ду маць нель га бы ло! Поў ныя ка ва ле ры сал дац кай Сла вы 

не прос та муж ныя лю дзі — усе яны трой чы па бы ва лі на гра ні жыц ця і смер ці.

Ся рэ дзі на дзе вя нос тых мі ну ла га ста год дзя. Я шка да ваў, што поз на ад крыў для ся бе гэ ту вы са ка род ную 

тэ му, та му што з уся го спі са (у якім на ліч ва ец ца сем дзе сят ар дэ на нос цаў) у жы вых за ста ва ла ся зу сім не 

шмат — толь кі двац цаць пяць ча ла век. Шка да ваў і ра да ваў ся, бо ў ма ёй парт рэ тнай ка лек цыі зой муць 

мес ца фа та гра фіі са праўд ных ле генд Пе ра мо гі. І я спя шаў ся на су стрэ чы: мно гім з іх бы ло на той час за 

во сем дзе сят га доў.

Ана толь КЛЯ ШЧУК.

НА ВУ КА ЦЫ ВІ ЛІ ЗА ВА НА ГА ГАНД ЛЮ Як пра даць, 
не па ру ша ю чы за кон

«Ма а а ам, ку пі мне са бач ку, ну ка лі лас ка!» — енчыць дач ка ў ад ным 

з мін скіх пад зем ных пе ра хо даў. Я па гля дзе ла на цац ку, якая цяў ка-

ла і ра бі ла ня ўклюд ныя спро бы ха дзіць па кар дон цы, што ля жа ла на 

пад ло зе. У па чат ку 2000-х я ўжо на бы ва ла та кую ж для ста рэй шай 

дач кі. Ма лая гу ля ла з цац кай не больш за су ткі. По тым тая пе ра ста ла 

ру хац ца і цяў каць, а за ме на ба та рэ ек не змаг ла вяр нуць «са бач ку» 

да жыц ця. Па мя таю, як доў га су па кой ва ла дач ку... Цяпер жа мне не 

ха це ла ся пла ціць 10 руб лёў за рэч, якая на на ступ ны дзень ста не 

смец цем.

«Мо жа, да вай што-не будзь ін шае на бу дзем і лепш у кра ме?» — пра-

па на ва ла да чцэ. Але ма лая па бег ла ўздоўж шэ ра гу ганд лю ю чых — 

у над зеі, што я ўсё ж да зво лю ёй неш та вы браць. У пе ра хо дзе раз-

мяс ціў ся са праўд ны мі ні-ры нак, толь кі та вар ля жаў час цей за ўсё на 

пад ло зе на кар дон ках, по лі эты ле не ці прос та па жоў клых га зе тах. 

У про да жы — зуб ная па ста, ка ва, гар ба та, пры пра ва, зя ле ні ва, яй кі, 

ква ша ная ка пус та і тут жа — вя за ныя шкар пэт кі, вус ціл кі для абут-

ку і бу ке ты кве так. Ці маг чы ма ўсё гэ та ба гац це пра даць лю дзям 

не з «зям лі», а больш цы ві лі за ва на? Па ад каз ка рэс пан дэнт га зе ты 

«Звяз да» звяр ну ла ся ў га лоў нае ўпраў лен не ганд лю і па слуг Мін гар-

вы кан ка ма.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)


