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Што тур буе 
ве тэ ра на

Дэ пу тат Свят ла на Шу-
та ва спе цы яль на ар га ні-
за ва ла гэ тую су стрэ чу, каб 
блі жэй па зна ё міц ца з ве-
тэ ра нам. Пад час раз мо вы 
з вы бар шчы ка мі ў сва ёй 
акру зе яна да ве да ла ся, 
што ў вёс цы Ак цябрск 
жы ве та кі па ва жа ны ча-
ла век. Ёй пе рад алі, што ён 
вель мі б жа даў су стрэц ца 
са сва ім дэ пу та там і яна 
не ста ла ад клад ваць гэ ты 
ві зіт. Да доб ра га жэс ту да-
лу чыў ся і Вы да вец кі дом 
«Звяз да». Пе рад тым як па-
чаць раз мо ву «за жыц цё», 
дэ пу тат па да ры ла ве тэ ра ну 
пры сма кі і ра дыё пры ём нік, 
па якім ён змо жа слу хаць, 
у тым лі ку і мяс цо выя на ві-
ны. А ка рэс пан дэнт «МС» 
пе рад ала ад Вы да вец ка га 
до ма «Звяз да» шы коў ныя 
ма ляў ні чыя аль бо мы пра 
ге ра іч нае мі ну лае бе ла рус-
ка га на ро да і яго подз віг 
пад час Вя лі кай Ай чын най 
вай ны. Трэ ба ад зна чыць, 
што па да рун кі прый шлі ся 
ве тэ ра ну да спа до бы.

Як ча ла век ак тыў ны і 
не абы яка вы да ўся го, што 
ад бы ва ец ца на во кал, Мі-
ха іл Да вы да віч хо ча не як 
паў плы ваць на рэ ча іс-
насць. Яго вель мі тур буе 
лёс род най вёс кі. Ка лісь ці 
тут жы ло шмат лю дзей, а 
ця пер за ста ло ся ўся го не-
каль кі дзя сят каў. Ра ней у 
вёс цы бы лі клуб, біб лі я тэ-
ка, шко ла, пош та, ад дзя-
лен не су вя зі, ста цы я нар ная 
кра ма, ФАП, але па сту по ва 
ўсе гэ тыя са цы яль ныя аб'-
ек ты знік лі.

На ву лі цы, дзе жы ве 
ве тэ ран, знеш не ўсё пры-
стой на. Ня ма паў раз бу ра-
ных пус ту ю чых хат, на хі-
ле ных пла тоў, за рас ні каў. 

Але жыц цё не б'е тут клю-
чом. Вось і Мі ха іл Да вы да-
віч скар дзіц ца, што жыц цё 
ста ла зу сім ін шым, што лю-
дзі ад асо бі лі ся, за чы ні лі ся 
ў сва іх ха тах. А ён да гэ та га 
не пры вык. Кам пен суе не-
да хоп зно сі наў пра гля дам 
тэ ле пе ра дач.

Па скар дзіў ся бы лы 
фран та вік і на стан зда-
роўя. А ў су вя зі з гэ тым 
па на ра каў на за крыц цё 
ФА Па. За кон не па ру ша-
ны, але ж лю дзям ня зруч-
на. З ін ша га бо ку, тэ ле фон 
пад ру кой, звя зац ца з па-
лі клі ні кай або баль ні цай 
не праб ле ма. Вось і ўрач з 
Клі ча ва Ва лян ці на Бял ко, 
якая за ві та ла да ве тэ ра на 
ра зам з на мі, доб ра ве дае 
пра ба ляч кі па цы ен та.

Да ро га мі вай ны
Пра фран та вое мі ну лае 

ветэран не раз рас каз ваў і 
школь ні кам, і на ву чэн цам 
ка ле джа, і гра мад скас ці. Але 
яно яго і ця пер не ад пус кае. 
Бо столь кі па кут і вы пра ба-
ван няў вы па ла, што хо піць і 
на дзе ся ця рых.

— Ка лі вай на па ча ла ся, 
я спа чат ку спа дзя ваў ся, 
што ўсё хут ка скон чыц ца, 
але фронт у лі ча ныя дні 
да ка ціў ся да Баб руй ска, — 
узгад вае ён. — Мой баць ка 
быў удзель ні кам Пер шай 
су свет най вай ны і па ра іў 
іс ці ў ар мію доб ра ах вот ні-
кам. Мне на той час бы ло 
17 га доў. Ва ен ка мат у Клі ча-
ве быў за чы не ны і я з яшчэ 
дву ма сва і мі ад на год ка мі 
па ехаў у Ма гі лёў. Там нам 
за га да лі за ста вац ца ў ты ле. 
Сяк-так даб ра лі ся да Ор шы, 
ад туль на па ра хо дзе ўглыб 
Ра сіі, а по тым на ко нях да-
еха лі да Баш кі рыі. Я хло пец 
сель скі, ра бо ты не ба яў ся і 
та му за стаў ся пра ца ваць у 
кал га се «Дру гая пя ці лет ка». 

Пра ца ва лі там ад ны жан-
чы ны і я ім стаў доб рым 
па моч ні кам. Ва зі лі хлеб 
на ко нях на ад лег ласць 
120 кі ла мет раў. Але хут ка 
мя не на кі ра ва лі спа чат ку 
ў пра цоў ную, а по тым дзе-
ю чую ар мію. Ма рыў стаць 
лёт чы кам, але ка мі сію не 
прай шоў з-за зро ку. Стаў 
су вя зіс там. У Свярд лоў скай 
воб лас ці шэсць ме ся цаў ву-
чыў ся мар зян цы, пас ля ча-
го ў зван ні ма лод ша га сяр-
жан та быў на кі ра ва ны на 
фронт. Ва я ваў у 13-м асоб-
ным лі ней на-экс плу а та-
цый ным ба таль ё не су вя зі.

Ва ен ны шлях ма ла до-
га су вя зіс та па чы наў ся 
з Пскоў скай воб лас ці, по-
тым ён бу да ваў лі ніі су вя зі 
ў Пры бал ты цы і Поль шчы. 
Пе ра мо гу Мі ха іл су стрэў 
у Бе ла сто ку. А по тым іх ба-
таль ён па са дзі лі ў эша лон і 
па вез лі ў Хар бін.

З жон кай 
па зна ё міў ся 
ў Манч жу рыі

Гэ та ад бы ло ся ў 1945 го-
дзе.

— Мая Але на Ва сіл еў на 
так са ма ўдзель ні ца вай ны, 
вы дат нік су вя зі, — з пя шчо-
тай у го ла се ка жа ве тэ ран. 
Жон кі ўжо 20 га доў ня ма 
по бач, і бы лы сал дат вель-
мі ба лю ча пе ра жы вае гэ тую 
стра ту. Ён дэ ман струе фо та 
75-га до вай даў ні ны, зроб-
ле нае ў тым са мым кі тай-
скім Хар бі не. Там жа Мі ха іл 
пе ра жыў не толь кі са мыя 
шчас лі выя хві лі ны свай го 
жыц ця, але і са мае вя лі кае 

го ра. На яго не ад на ра зо-
выя спро бы вы свет ліць лёс 
баць коў, шмат лі кіх бра тоў, 
сяс цёр і ін шых сва я коў — 
уся го сям нац ца ці ча ла век, 
якія за ста лі ся ў Клі чаў скім 
ра ё не, прый шоў страш ны 
ад каз: іх усіх рас стра ля лі.

— З сям'і я адзін за стаў-
ся, на ват не ве даю, дзе яны 
па ха ва ныя, — яго го лас і 
ця пер дры жыць ад хва ля-
ван ня. — Мя не вы ра та ва ла 
толь кі тое, што я пай шоў на 
фронт. Пас ля та го як да ве-
даў ся пра лёс род ных, вяр-
тац ца да до му не за ха це-
ла ся. Мне на пі са лі, што іх 
вы да лі па лі цаі. Я прос та б 
не змог жыць по бач з гэ ты-
мі здрад ні ка мі. Та му, ка лі 
ма бі лі за ваў ся, па ехаў на 
ра дзі му жон кі ў Туль скую 
воб ласць. І толь кі ў 60-я га-
ды вяр нуў ся ў Клі чаў скі ра-
ён. Пра ца ваў на стаў ні кам 
у Колб чы, вы кла даў усё, 
па чы на ю чы ад ма тэ ма ты-
кі, за кан чва ю чы ня мец кай 
мо вай. І ўвесь час шу каў 
сля ды за бі тых род ных. На 
жаль, без вы ні ко ва. З кні гі 
«Па мяць» Клі чаў ска га раё -
на толь кі і да ве даў ся, што 
ў ра ё не нем цы рас стра ля лі 
400 яў рэ яў...

Ве тэ ран лі чыць, што 
яшчэ не ўсё ска за на пра 
вай ну і трэ ба час цей на-
гад ваць пра тых, хто па-
цяр пеў ад яе. Каб мо ладзь 
ра зу ме ла, што ге роі — гэ та 
не толь кі тыя, хто клаў ся 
на амб ра зу ру. Пе ра мо-
га — спра ва агуль ная, яна 
зда бы ва ла ся су мес ны мі 
дзе ян ня мі ар міі і мір на га 
на сель ніц тва. Ён ма рыць, 
што з ча сам у Клі ча ве з'я-
віц ца вя лі кая па мят ная 
дош ка, дзе бу дуць па зна-
ча ны ім ёны не толь кі тых 
жы ха роў, якія за гі ну лі на 
фрон це, але і тых, ка го за-
бі лі пад час аку па цыі.

А яшчэ ён вель мі ўдзяч-
ны ўсім, хто яго не за бы вае, 
пад трым лі вае. Асаб лі ва ад-
зна чае стар шы ню сель са-
ве та Дзміт рыя Ра ма но ві ча, 
які да па мог яму і ха ту афор-
міць, і ва ду пад вес ці, і тра ву 
аб ка сіць ва кол ага ро джы. 
Дзе ці, вя до мая спра ва, не 
за бы ва юць, да па ма га юць 
спраў ляц ца па гас па дар цы. 
На жаль, з пя ця рых за ста-
ло ся ўжо толь кі трое, але 
ёсць уну кі і праў ну кі. І гэ та 
так са ма дае сі лы жыць.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ,
Клі чаў скі ра ён.

Фо та аў та ра.

ВАЙ НА ПА КІ НУ ЛА ЯМУ ЖЫЦ ЦЁ, 
АЛЕ ЗА БРА ЛА БЛІЗ КІХ

Вы да вец кі дом «Звяз да» і дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў Свят ла на Шу та ва 
па він ша ва лі клі чаў ска га ве тэ ра на вай ны са свя там аба рон цаў Ай чы ны

 У тэ му
Свят ла на ШУ ТА ВА, 

член Па ста ян най ка мі сіі 

па дзяр жаў ным бу даў ніц тве, 

мяс цо вым са ма кі ра ван ні 

і рэг ла мен це Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь:

— Мі ха іл Фельд ман — уні каль ны ча-
ла век. Вель мі па ра да ва ла, ка лі да ве да-
ла ся, што ён вя дзе ак тыў ны лад жыц ця, 
ці ка віц ца ўсім, што яго ата чае. Сён ня 
вель мі ак ту аль на тэ ма 75-год дзя Пе ра-
мо гі, па тры я тыз му, лю бо ві да Ра дзі мы, 
а Мі ха іл Да вы да віч як раз адзін з тых лю-
дзей, жыц цё якіх з'яў ля ец ца пры кла дам 
для пе рай ман ня. Для мя не вя лі кі го нар 
па гу та рыць з та кім ча ла ве кам, да ве дац-
ца пра яго праб ле мы і вы ра шыць іх. Я 
аба вяз ко ва звяр ну ся да гіс то ры каў, ін-
шых кам пе тэнт ных асоб, каб да па маг чы 

Мі ха і лу Да вы да ві чу вы свет ліць усё, што 
маг чы ма, пра яго род ных, якія за гі ну лі 
пад час вай ны. У дэ пу тац кай ра бо це вель-
мі важ на па чуць ча ла ве ка, ра за брац ца, 
як уз нік ла праб ле ма, што трэ ба зра біць 
для яе вы ра шэн ня.

Дзміт рый РА МА НО ВІЧ, 
стар шы ня Колб чан ска га сель са ве та 
Клі чаў ска га ра ё на:

— На на шай тэ ры то рыі за стаў ся ўся го 
адзін ве тэ ран. На жаль, вёс ка, дзе ён 
жы ве, вы мі ра ючая. З 75 ча ла век толь кі 
43 —пра ца здоль на га ўзрос ту. Част ка з іх 
пе ры я дыч на не пра цуе, бо не мае жа дан-
ня, ас тат нія за ня тыя ў мяс цо вых гас па-
дар ках. Дзя цей да 18 га доў не за ста ло ся 
на огул. Ве тэ ра ну сум на, але ў ра ё не жы ве 
яго дач ка, уну кі і праў ну кі. Я са свай го бо-
ку заў сё ды на су вя зі з Мі ха і лам Да вы да ві-
чам, да па ма гаю, чым ма гу. Ён жы ве адзін 
і трэ ба, каб бы ла па ста ян ная ўва га. Та кія 
жы ха ры ў нас на асаб лі вым кант ро лі.

Ня гле дзя чы на свае 96, Мі ха іл Фельд ман вы гля дае на 
зайз драсць ба дзё рым і ма ла джа вым. Вя до ма, што га ды 
бя руць сваё і зда роўе ча сам па кі дае жа даць леп ша га. 
Але Мі ха іл Да вы да віч ап ты міст, ён шмат чы тае, ад соч вае 
па дзеі ў кра і не і за яе ме жа мі — ад ным сло вам, жы ве 
поў ным жыц цём. Ра зам з дэ пу та там і ка рэс пан дэн там 
«МС» да ве тэ ра на за ві та лі прад стаў ні кі мяс цо вай ула ды, 
ве тэ ран скай ар га ні за цыі і ме ды цы ны. З на го ды ён 
апра нуў свой па рад ны пін жак з ба я вы мі ўзна га ро да мі — 
ор дэ нам Вя лі кай Ай чын най вай ны і ме да ля мі за 
Пе ра мо гу над Гер ма ні яй і Япо ні яй.

Ве тэ ран рас каз вае Свят ла не ШУ ТА ВАЙ 
пра сваё жыццё.

Информационное сообщение
о проведении аукциона по продаже гражданам 

Республики Беларусь 
в частную собственность земельных участков 

для строительства и обслуживания жилых 
домов в дер. Яловица, д. Осово Жодинского 

сельсовета Смолевичского района 

Минской области

1
Форма проведе-

ния аукциона
Открытый

2
Дата, время и 

место проведения 
аукциона

30 марта 2020 года, в 10.00

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

Жодинский сельисполком, кабинет № 1

3
Продавец 

и его адрес
Жодинский сельский исполнительный комитет, 

г. Жодино, пер. Молодежный, 3

4

Земельный 

участок, 

его кадастровый 
номер

 и адрес

Лот № 1 – земельный участок площа-
дью 0,1500 га с кадастровым номером 
624881715101000118 в дер. Яловица.

Лот № 2 – земельный участок площа-
дью 0,0884 га с кадастровым номером 
624881710301000043 в дер. Осово

5 Условия продажи Без изменения целевого назначения

6
Целевое назначе-
ние земельного 

участка

Для строительства и обслуживания 

одноквартирного жилого дома 

7
Начальная цена 

продажи
Лот № 1 – 8000,00 руб.;

Лот № 2 – 3000,00 руб.

8

Условия 

проведения 

аукциона

А) продажа по цене не ниже начальной;

Б) участниками аукциона могут быть граж-
дане Республики Беларусь, постоянно про-
живающие на территории республики или 
приравненные к постоянно проживающим в 
соответствии с законодательными актами Рес-
публики Беларусь;

В) наличие не менее двух участников;

Г) без права предоставления рассрочки

9

Наличие 

инженерной 

инфраструктуры

Лот № 1(в населенном пункте имеется газо-
снабжение);

Лот № 2 (возможность подключения централь-
ного водоснабжения)

10

Сумма задатка 

и реквизиты 

продавца

10 % от начальной цены земельного участка, 
р/с BY49AKBB36410616005746200000 в ЦБУ 
№ 616 в филиале 612 ОАО «АСБ Беларусбанк»  
г. Жодино, ул. 50 лет Октября, 25«А», БИК 
АКВВВY21612, УНП 600023532 (с пометкой 
«Задаток за земельный аукцион»)

11

Порядок предва-
рительного озна-

комления в натуре 
с продаваемыми 

земельными 
участками

Рабочие дни (с 08.00 до 17.00)

12
Начало подачи 

заявлений

С 28 февраля 2020 года с 8.00 до 17.00,

 каб. № 4

13
Окончательный 

срок приема 

заявлений
 26 марта 2020 года до 17.00 

14

Условия, 

предусмотренные 
в решении 

об изъятии 

земельного 

участка 

для проведения 
аукциона 

и предоставлении 
победителю 

аукциона 

либо 

единственному 
участнику 

несостоявшегося 
аукциона

Внесение победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аук-
циона в течение десяти рабочих дней после 
утверждения в установленном порядке про-
токола о результатах аукциона, либо после 
признания аукциона несостоявшимся платы 
за земельный участок и возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона, в том 
числе, расходов связанных с изготовлением и 
предоставлением участникам аукциона доку-
ментации, необходимой для его проведения, и 
внесение платы за земельный участок;

осуществление победителем аукциона либо 
единственным участником несостоявшегося 
аукциона государственной регистрации соз-
дания земельного участка и прав на него в 
Смолевичском бюро Борисовского филиала 
РУП «Минское областное агентство по государ-
ственной регистрации и земельному кадастру» 
в течение двух месяцев со дня принятия реше-
ния о предоставлении земельного участка;

получение победителем аукциона либо един-
ственным участником несостоявшегося аук-
циона, в установленном порядке, технической 
документации и разрешения на строительство 
жилого дома;

занятие (освоения) земельного участка не 
позднее одного года со дня получения свиде-
тельства (удостоверения) о государственной 
регистрации создания земельного участка и 
права на него

15
Контактные 

телефоны
8-01775 67-449, 8-01775 67-174

Расходы по организации и проведению аукциона и затраты на 
публикацию информационного сообщения подлежат возмещению 
победителем аукциона и составляют: лот № 1 – 1999,71 руб.; лот 
№ 2 – 2055,67 руб. (затраты без учета стоимости информационного 
сообщения).

Затраты на строительство, в том числе на проектирование объ-
ектов распределительной и транспортной инфраструктуры к зе-
мельным участкам, подлежат возмещению в порядке и случаях, 
предусмотренных в соответствии с Указом Президента Республики 
Беларусь от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному 
регулированию отношений при размещении и организации строи-
тельства жилых домов, объектов инженерной, транспортной и со-
циальной инфраструктуры».

Примечания: для участия в аукционе в адрес продавца необходимо 
представить:

1. Заявление на участие в аукционе по установленной форме.

2. Копии платежных поручений, заверенные банком, подтверждающие 
внесение задатка на расчетный счет продавца. 

3. Документ (копию), удостоверяющий личность (паспорт) покупателя, 
или его доверенного лица.

4. Доверенность, заверенную нотариально (в случае если на аукционе 
интересы покупателя представляет это лицо). 

Отчет о деятельности фонда 
«Страна замков» за 2019 г.

МКФ «Страна Замков» зарегистрирован в мае 2005 года. Основными 
целями и задачами фонда являются пропаганда и популяризация истории 
и культуры Беларуси. Учредитель фонда – Варикиш Александр Иосифо-
вич. Уставный фонд на 31 декабря 2019 г. составляет 6 тысяч рублей. На 
1 января 2020 года основные средства составили 12 930 рублей. Общий 
объем выполненных работ за 2019 год – 117,2 тысячи рублей. Затраты для 
реализации программ – 115,26 тысячи рублей. Налог на добавленную стои-
мость – 0,135 тысячи рублей. Балансовая прибыль за 2019 год – 1,8 тысячи 
рублей. Списочная численность работающих в МКФ «Страна Замков» за 
2019 год – 4 человека, фонд заработной платы – 20,2 тысяч рублей. 
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