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Ня гле дзя чы на тое, што 

Алег Ан то наў ства рыў шэ-

раг вы дат ных транс парт ных 

са ма лё таў, кан струк та ра 

пра сла віў не вя лі кі і прос-

ты Ан-2. Да вай ны Ан то наў 

пра ца ваў у КБ Якаў ле ва, і 

ме на ві та та ды ён за ду маў 

ства рыць тан ны, мна га мэ-

та вы са ма лёт для на род най 

гас па дар кі. У КБ да за ду мы 

ма ла до га кан струк та ра па-

ста ві лі ся без эн ту зі яз му, а 

вай на, якая не ўза ба ве па-

ча ла ся, пры му сі ла зай мац ца 

вы ключ на ва ен ны мі пра ек-

та мі.

Па за кан чэн ні Дру гой 

су свет най Ан то наў зноў 

вяр нуў ся да ідэі ства рэн ня 

мна га мэ та ва га са ма лё та, 

пра па ну ю чы зра біць свое-

асаб лі вую «ля ту чую па лу-

тар ку» — не да ра гі, ма са вы 

і прос ты са ма лёт-біп лан, які 

мог пра ца ваць на не аб сяж-

ных пра сто рах Са вец ка га 

Са ю за. КБ Якаў ле ва бы ло 

за гру жа нае ва ен ны мі за ка за-

мі, і зай мац ца рас пра цоў кай 

та ко га са ма лё та не маг ло, 

та му Ан то на ва ка ман дзі ра-

ва лі ў Но ва сі бірск, дзе бы-

ло ство ра на Во пыт нае кан-

струк тар скае бю ро № 153 

пад яго кі раў ніц твам, 

а 31 мая 1946 го да быў пад-

пі са ны за гад аб па чат ку ра-

бот над «сель ска гас па дар-

чым са ма лё там СХА-1», які 

не ўза ба ве быў пе рай ме на-

ва ны ў Ан-2.

Ня гле дзя чы на тое, што 

штат ан то наў ска га ВКБ-153 

скла даў ся ўся го з двух ту зі-

наў ін жы не раў, яны до сыць 

хут ка рас пра ца ва лі і вы ра бі-

лі пе рад се рый ны ўзор Ан-2, 

які ўпер шы ню пад ня ўся ў па-

вет ра 31 жніў ня 1947 го да. 

У дру гой па ло ве 40-х га доў 

біп лан з ша сі, якія не пры-

бі ра лі ся ў па лё це, лі чыў ся 

са праўд ным анах ра ніз мам, 

і мно гія су мня ва лі ся ў мэ та-

згод нас ці вы твор час ці та ко-

га са ма лё та. Ад нак Ан-2 меў 

шэ раг вар тас цяў: для ўзлё ту 

і па сад кі яму па тра ба ва ла-

ся па ла са даў жы нёй менш 

за 200 мет раў, пры чым 

яна маг ла быць грун то вай, 

а то і прос та по лем ці ўзлес-

кам. Вар та ад зна чыць, што 

ў тыя га ды на ват у еў ра-

пей скай част цы СССР бы-

ло вель мі ма ла аб ста ля-

ва ных аэ ра дро маў, та му 

здоль насць Ан-2 уз ля таць 

і са дзіц ца з лю бо га пя тач-

ка вель мі хут ка зра бі ла яго 

па пу ляр ным.

На са ма лёт уста лёў ваў-

ся порш не вы зор ка па доб ны 

ру ха вік АШ-62ІР ма гут нас цю 

1000 к. с., што так са ма бы-

ло плю сам. Са спы нен нем 

вы пус ку порш не вых ва ен-

ных са ма лё таў па ві нен быў 

спы ніцца і вы пуск гэ тых за-

слу жа ных і на дзей ных ма то-

раў, але тут вель мі да рэ чы 

пад вяр нуў ся Ан-2. Атры ма-

ла ся ад на ча со ва за біць двух

зай цоў: і ма тор быў за ха ва-

ны ў вы твор час ці, пры чым 

ма са вай, і не да вя ло ся шу-

каць для са ма лё та ру ха вік 

з па трэб ны мі ха рак та рыс-

ты ка мі.

Да плю соў «Ан нуш кі» — 

та кую мя нуш ку не ўза ба ве 

атры маў са ма лёт — мож на 

бы ло ад нес ці над звы чай ную 

пра ста ту кан струк цыі, што 

ня рэд ка да зва ля ла вы кон-

ваць ра монт са ма лё та сва-

і мі сі ла мі, без ад праў кі яго 

на за вод-вы твор цу. Лёт чы кі 

ад зна ча лі лёг кае кі ра ван не 

і ўстой лі васць са ма лё та ў 

па лё це. Ён не зваль ваў ся 

ў што пар на ват на хут ка-

сці 50 км/г, мог са дзіц ца, на 

вель мі ма лень кія пля цоў-

кі. Акра мя та го, Ан-2 быў 

вель мі тан ны і ўні вер саль-

ны: яго вы ка рыс тоў ва лі як 

па са жыр скі, транс парт ны, 

са ні тар ны, сель ска гас па-

дар чы, па жар ны, ва ен ны і 

ву чэб ны са ма лёт. Дзя ку ю чы 

яму авія зно сі на мі ўда ло ся 

звя заць са мыя ад да ле ныя 

рэ гі ё ны СССР, дзе са ма лё-

таў ра ней у во чы не ба чы-

лі. Біп лан мог пла на ваць і 

са дзіц ца на ват з не пра цу ю-

чым ру ха ві ком. Мож на ска-

заць, што без гэ тай ма шы ны 

асвой ваць Край нюю Поў нач 

бы ло б больш скла да на. 

А ўжо ў сель скай гас па дар-

цы Ан-2 і зу сім быў не за мен-

ны не каль кі дзе ся ці год дзяў, 

за што атры маў мя нуш ку 

«ку ку руз нік».

Мак сі маль ная ўзлёт ная 

ва га Ан-2 скла да ла 5,5 то-

ны, даў жы ня — 12,4 мет ра, 

раз мах кры ла — 8,4 мет ра 

(верх няе) і 5,4 мет ра (ніж-

няе), ён браў 1500 кі ла гра-

маў гру зу або 12 па са жы раў і 

мог пра ля цець 1000 кі ла мет-

раў з крэй сер скай хут ка сцю 

180 км/г. Вы твор часць са ма-

лё та бы ла па ча та на кі еў скім 

за вод зе № 473, і 9 ве рас ня 

1949 го да ў па вет ра пад ня ў-

ся пер шы се рый ны Ан-2. 

У 1956 го дзе тэх ніч ная да ку-

мен та цыя Ан-2 бы ла пе ра-

да дзе на ў Кі тай, дзе па чаў ся 

яго вы пуск на двух за во дах, 

які пра цяг ва ец ца да гэ та га 

ча су. Ме на ві та дзя ку ю чы кі-

тай скім та ва ры шам «Ан нуш-

ка» тра пі ла ў Кні гу рэ кор даў 

Гі не са як са мы «доў гай гра-

ю чы» са ма лёт у све це, які 

вы пус ка ец ца се рый на. А ў 

1959 го дзе Ан-2 пра пі саў ся 

на поль скім за вод зе WSK

РZL-Mіеlес, дзе бы ла вы пу-

шча на льві ная до ля гэ тых 

біп ла наў. Уся го да 2002 го -

да па ля кі зра бі лі амаль 

12 ты сяч ма шын.

Ан-2 экс пар та ваў ся ў мно гія 

кра і ны, пры чым яго па куп ні ка-

мі бы лі і ка пі та ліс тыч ныя — 

Вя лі ка бры та нія, Фран цыя, 

Га лан дыя, Паўд нё вая Ка рэя, 

Тур цыя. Ня хай і ў не вя лі кай 

коль кас ці, але ўсё ж з «ку-

ку руз ні кам» па спе лі доб ра 

па зна ё міц ца і аца ніць яго 

плю сы ў тых кра і нах, якія не 

на ле жа лі да са юз ні каў СССР 

і адносіны з якімі на ват не лі-

чы лі ся сяб роў скі мі.

Ма дэр ні за ваць Ан-2 

спра ба ва лі шмат ра зоў як у 

СССР, а паз ней Ра сіі, так і 

ў Поль шчы з Кі та ем. Га лоў-

ным чы нам за ме ны па тра-

ба ваў ста ры ма тор, але ўсе 

спро бы ўста на віць на «Ан-

нуш ку» су час ны сі ла вы агрэ-

гат за кан чва лі ся ні чым. Ка лі 

дак лад ней, то ма дэр ні за цыю 

за зна ла ўся го не каль кі дзя-

сят каў са ма лё таў, і на гэ тым 

спра ва за кан чва ла ся. Но вы 

ру ха вік ра біў са ма лёт пры-

кмет на да ра жэй шым, пас ля 

ча го ці ка васць да яго з бо ку 

па тэн цый ных па куп ні коў зні-

ка ла. Ра зам з тым як у Ра сіі, 

так і ў мно гіх ін шых кра і нах 

па-ра ней ша му іс нуе па трэ ба 

ў лёг кім мна га мэ та вым са-

ма лё це, але акра мя Ан-2 на 

гэ тую ро лю не па ды хо дзіць 

ні адзін, акра мя... Ан-2! Вось 

ча му ў сег мен це ра сій скай 

ма лой рэ гі я наль най авія цыі 

на до лю Ан-2 да гэ та га ча-

су пры па дае знач ная част ка 

па са жы ра пе ра во зак.

Падрыхтаваў

 Іван КУПРАВАС.

«ПА ЛУ ТАР КА,
ЯКАЯ ЛЁ ТАЕ»,

 У тэ му
Пер ша па чат ко ва мя нуш ку «ку ку руз нік» да лі 

зу сім не Ан-2, а По-2 (У-2), так са ма па-свой му ле ген-

дар на му. Гэ ты са ма лёт мож на ўба чыць у зна ка мі-

тым філь ме «У бой ідуць ад ны ста рыя». Пад час Дру-

гой су свет най вай ны По-2 вы ка рыс тоў ваў ся ў якас ці 

нач но га бам бар дзі роў шчы ка. Ка лі ў 1950 го дзе 

па чаў ся вы пуск Ан-2, ад па чат ку пры зна ча на га для 

сель скай гас па дар кі, зван не «ку ку руз нік» пе рай шло 

да яго ў спад чы ну.

«Ку ку руз нік» тра піў у Кні гу рэ кор даў Гі не са як са ма-

лёт, які вы раб ля ец ца больш за 65 га доў, да та го ж гэ та 

са мы вя лі кі ад на ма тор ны біп лан у све це і са мы ма са вы 

мна га мэ та вы са ма лёт — з 1949 го да ў СССР, Поль шчы 

і Кі таі вы раб ле на больш за 18 ты сяч Ан-2. Ця пер ён вы-

пус ка ец ца толь кі ў Кі таі пад імем Фонг Шу-2.

Ан-2 аб ста ля ва ны за крыл ка мі па ўсёй даў жы ні 

за дня га кан та ніж ня га кры ла і па ўсёй даў жы ні пя-

рэд ня га кан та кры ла верх ня га. Ка лі вы пус ціць іх 

усе, то гэ та іс тот на па вы сіць пад' ём ную сі лу біп ла на,  

што да зва ляе Ан-2, пры тых жа 30—40 км/г су стрэч-

на га вет ру і ма то ры, які пра цуе на мак сі маль най 

ма гут нас ці, іс ці хвас том на пе рад. Гэ ты трук не мо жа 

паў та рыць ні адзін ін шы са ма лёт.

«Ку ку руз нік» не раз зды маў ся ў кі но, і, на прык лад, 

у філь ме «Ін дыя на Джонс: Ка ра леў ства Крыш таль на га 

Чэ ра па» га лоў ны ге рой у вы ка нан ні Ха ры са на Фор да 

пры зям ля ец ца ў го ра дзе Кус ко ў Пе ру ме на ві та на Ан-2.

або Гіс то рыя 
зна ка мі та га 
«ку ку руз ні ка»

У Ра сіі пла ну юць ства рыць но вы рэ гі я наль ны са-

ма лёт змя шчаль нас цю дзе вяць—ча тыр нац цаць ча-

ла век, які за ме ніць мна га мэ та вы біп лан Ан-2, ці ле-

ген дар ны «ку ку руз нік». Пра тое, як адзін з са мых 

сла ву тых са ма лё таў Са вец ка га Са ю за ўзы хо дзіў на 

Алімп, ус па мі нае пар тал рорmесh.ru.

ЗАО «Белреализация» объявляет аукцион 
Организатор торгов: ЗАО «Белреализация» (УНП 191113330), 220089, г. Минск, ул. Уманская, 54, 4-й этаж паркинга, каб. 27, тел.: (8017) 298-53-53; (8029) 690 

54 09, BELTORGI.BY.
Продавец: ООО «БелДрев» (УНП 500541442) в лице управляющего по делу о банкротстве ООО «Капитал Диалог», тел. +37529 130-85-30.
Повторные публичные торги в электронной форме в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) (далее – торги) будут проведены: 25 сентября 

2019 г. с 09.00 до 17.00 на электронной торговой площадке BELTORGI.BY. 

№ 
п/п 

Предмет торгов, местонахождение
Начальная цена, 

бел. руб. без 
НДС 

Шаг торгов/ 
задаток, 
бел. руб.

1

Капитальное строение с инв. № 400/С-1104(Проходная) общей площадью 20,1 кв. м. Назначение – здание нежилое), г. Гродно, 
ул. Карского, д. 2А

1 390 770,00р. 69 538,50р.
Капитальное строение с инв. № 400/С-57475 (Административно-бытовой и производственный комплекс) общей площадью 
3059,80 кв. м. Назначение – здание многофункфиональное), г. Гродно, ул. Карского, д. 2А

Капитальное строение с инв. № 400/С-60762 (склад листовых материалов) общей площадью 234,9 кв. м. Назначение – здание спе-
циализированное складов, торговых баз, баз материально-технического снабжения, хранилищ), г. Гродно, ул. Карского, д. 2А

2

Капитальное строение с инв. № 400/С-49752 (Административное здание) общей площадью 432,2 кв. м. Назначение – здание 
административное, г. Гродно, ул. Озерское шоссе, д. 22 

249 246,00р. 12 462,30р.
Объект недвижимости – в составе капитального строения с инв. № 400/С-28567 (Проходная) общей площадью 15,2 кв. м. На-
значение – здание проходной, проезжей части (А1-материал – асфальтобетон, площадь – 127,1 кв. м), пешеходной части (А2 
материал – асфальтобетон, площадь 6,9 кв. м), ограждения (Б1-материал-металлическое, высота – 1,7 м, площадь – 9,2 кв. м, 
ворот (б2-материал металлические решетчатые, распашные, высота – 2,0 м, площадь – 15,70 кв. м)

3

Капитальное строение с инв. № 400/С-88717(Производственный корпус с хозяйственным бытовым блоком) общей площадью 
3745,4 кв. м. Назначение – здание специализированное для обработки древесины и производства изделий из дерева, включая 
мебель), г. Гродно, ул. Карского, д. 2А/1 1 571 634,00р. 78 581,70р.
Стол гидравлический СПГ 2700*2000, инв. № 2350

Стол гидравлический СПГ 2700*2000, инв. № 2254

4 Пила диск. д\распила древесины и деревесных плит-авт б\у HOLZMA «HPL11 № 477, 1999 г. в 25 830,00р. 1 291,50р.

5 Станок форматно-раскроечный HOLZMA OPTIMAT HPP 82/43 для раскр. древ. плит № 159, 2001 г. в 30 960,00р. 1 548,00р.

6 Стол резки стекла lntermac Fox Shape 3700 № 5017, 2001 г. в 31 230,00р. 1 561,50р.

7 Станок для изготовления двухконусной пружины Spuhl AM-115 инв.№3025,1984 г. в. 11 070,00р. 553,50р.

8 Пескоструйный автомат СК 1600 (СК 1650) инв. № 5009, 2012 г. в. 5 301,00р. 265,05р.

9 Станок с ЧПУ «Standart»DM-1222, инв. № 5016 11 412,00р. 570,60р.

10 Универсальный кромкооблицовочный станок WT-91 (MFS 503) инв. № 811, 2010 г. в. 1 782,00р. 89,10р.

11 Бетоносмеситель MIX 1302К 700Вт 130 л. чугун. венец инв.№622 144,00р. 7,20р.

12 Пресс мембранный для облицовки мебельных фасадов пленкой ПВХ Itallpress Lock-Form SS Air № 3010, 2002 г. в 23 940,00р. 1 197,00р.

13 Станок для изготовления криволинейной кромки Bavelloni SB-10 № 115 13 950,00р. 697,50р.

14 Печь промышленная эл. для меллирования стекла (для выгибания) PK-VS 1125 инв. № 2244, 2007 г. в. 5 436,00р. 271,80р.

15 Полуприцеп платформа тентовая Schmitz, рег. № А 9449 А-4, 1994 г. в. 2 286,00р. 114,30р.

16 Полуприцеп фургон тентовый Schmitz Cargobull AG S 01, рег. № 0343 В-4, 2007 г. в. 14 560,20р. 728,01р.

Местонахождение – г. Гродно, ул. Карского, д. 2А

Телефон для ознакомления и осмотра +37529 698-
53-18.

Для участия в торгах необходимо в срок по 
24.09.2019 г. до 17.00 1) зарегистрироваться и подать 
заявку по выбранному лоту на участие в торгах на 
сайте BELTORGI.BY; 2) перечислить задаток по выбран-
ному лоту на р/с BY33BPSB30121854590139330000 в 
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X, УНП 191113330, 
получатель – ЗАО «Белреализация».

Организатор торгов вправе отказаться от их про-
ведения не позднее, чем за день до наступления даты 

проведения торгов. Торги проводятся при наличии не 
менее двух допущенных к участию в них участников. 
Победителем торгов признается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену. Результаты торгов оформля-
ются в виде протокола. Участнику, не выигравшему тор-
ги, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней со 
дня проведения торгов. Победителю торгов задаток не 
возвращается и учитывается при окончательных рас-
четах по приобретению предмета торгов. Если заявка 
на участие в торгах подана только одним участником, 
торги признаются несостоявшимися. Предмет торгов 

продается претенденту на покупку при его согласии 
по начальной цене, увеличенной на пять процентов. 
Победитель торгов (претендент на покупку) обязан 
возместить сумму фактических затрат, связанных с ор-
ганизацией и проведением торгов, в течение 5 рабочих 
дней со дня их проведения, а также аукционный сбор. 
После этого между продавцом и победителем торгов 
в течение десяти рабочих дней со дня проведения тор-
гов заключается договор купли-продажи. Извещение 
о ранее проведенных торгах опубликовано в газете 
«Звязда» от 09.07.2019 г.


