
12 красавіка 2014 г. 5ЖЫЦЦЯПІС

Сведения о застройщике:
Белорусско-английское Совместное закрытое 

акционерное общество «ЛадаГарант» (СЗАО «Ла-
даГарант»). СЗАО «ЛадаГарант» является уни-
версальным правопреемником СП «Лада ОМС 
– Холдинг» ЗАО). 

Местонахождение: г. Минск, ул. Щорса, 1А, 
пом. 15.

Режим работы: рабочие дни – с понедельни-
ка по пятницу – рабочие часы – с 8.30 до 17.30, 
обед – с 13.00  до 14.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье. 

Данные о государственной регистрации: 
зарегистрировано Министерством иностранных 
дел Республики Беларусь в Едином государствен-
ном регистре юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей за №100934617.

Сведения о проектах жилых домов, введен-
ных в эксплуатацию за последние 5 лет:

1. 9-этажный 5-секционный 175-квартирный 
жилой дом № 91 по ул. Грушевская в г. Минске;

2. 15-17-этажный односекционный 82-квар-
тирный жилой дом № 15 по ул. Маяковского в 
г. Минске со встроенно-пристроенными помещения-
ми подземного гаража-стоянки, магазина и аптеки;

3. 7-этажный 5-секционный 135-квартирный 
жилой дом № 3 по ул. Щорса;

4. 15-этажный односекционный 89-квартирный 
жилой дом № 8 по ул. Щорса 3-я;

5. 9-этажный 4-секционный 135-квартирный 
жилой дом № 1 по ул. Щорса;

6. 10-этажный 7-секционный 261-квартирный 
жилой дом № 44 по ул. Железнодорожная;

7. 13-этажный 6-секционный 426-квартирный 
жилой дом № 23 по пр. Дзержинского (I-пусковой 
комплекс (4-секции)).

Цель проекта – строительство панельного дома, 
в том числе 25% площади для сотрудников органов 
МЧС, состоящих на учете нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по направлению Минского город-
ского управления МЧС, серии М 464М-16 в составе 
объекта «Многоэтажные жилые дома с объектами 
административно-общественного назначения в квар-
тале жилой застройки в границах пр. Дзержинского 

– пр. Жукова – ул. Железнодорожной – ул. Щорса. 
VII этап». Жилой дом № 21 по генплану.

Сведения о сроках реализации 
Начало строительства – 10 декабря 2013 г.
Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию 

декабрь 2014 г.
У Застройщика имеются: 
- решение Мингорисполкома №1981 от 

08.08.2013 г. « Об изъятии, предоставлении, прод-
лении срока аренды земельных участков, раз-
решении строительства и внесении изменения в 
решение Мингорисполкома»;

- свидетельство (удостоверение) № 500/1032-
8250 от 23.09.2013 г. о государственной реги-
страции на право временного пользования на 
земельный участок с кадастровым номером 
500000000005006590, расположенный по адре-
су: г. Минск в границах пр. Дзержинского – пр. 
Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щорса, 
площадью 0,5498 га; 

- свидетельство (удостоверение) № 500/1032-
8249 от 23.09.2013 г. о государственной реги-
страции на право постоянного пользования на 
земельный участок с кадастровым номером 
500000000005006589, расположенный по адре-
су: г. Минск в границах пр. Дзержинского – пр. 
Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щорса, 
площадью 0,0097 га; 

- свидетельство (удостоверение) № 500/1032-
8248 от 23.09.2013 г. о государственной реги-
страции на право постоянного пользования на 
земельный участок с кадастровым номером 
500000000005006588, расположенный по адре-
су: г. Минск в границах пр. Дзержинского – пр. 
Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щорса, 
площадью 0,0110 га; 

- свидетельство (удостоверение) № 500/1032-
8247 от 23.09.2013 г. о государственной реги-
страции на право постоянного пользования на 
земельный участок с кадастровым номером 
500000000005006587, расположенный по адре-
су: г. Минск в границах пр. Дзержинского – пр. 
Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щорса, 
площадью 0,1588 га; 

- проектно-сметная документация, прошедшая 
в установленном порядке государственную экспер-
тизу в РУП «Белгосэкспертиза Минстройархитек-
туры» (заключение от 27.09.2013 г. №849-15/13;

- разрешение на производство строительно-
монтажных работ от 16.12.2013 г. № 2-208Ж-075/13.

- договор строительного подряда с ОАО «МАПИД» 
№ 1-13 от 29.10.2013 г.

Местонахождение строящегося объекта: 
г. Минск, пересечение ул. Щорса – ул. Папанина, в 
квартале застройки в границах пр. Дзержинского – 
пр. Жукова – ул. Железнодорожная – ул. Щорса.

Характеристика объекта: Объект – 127-квар-
тирный, 16-этажный крупнопанельный жилой 
дом серии М464М-16. Площадь жилого здания – 
11 228,44 кв.м. Общая площадь квартир 9208,53 
кв.м. Квартиры, предназначенные для заключения 
договоров создания объектов долевого строитель-
ства с гражданами, нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, строятся с выполнением в 
полном объеме отделочных, сантехнических и 
электро-технических работ, предусмотренных 
проектно-сметной документацией.

Стены: наружные – железобетонные панели, 
внутриквартирные – из блоков ячеистого бетона 
и из железобетона.

Перекрытия – железобетонные.
Остекление лоджий – по СТБ 1912 из про-

филей ПВХ.
Двери – деревянные по СТБ 1138, СТБ 1647, 

СТБ 1394; 
Сантехническое оборудование – унитаз, ванна, 

раковина, счетчики холодной и горячей воды.
Электрическое освещение – распределитель-

ная и групповая сеть.
Отопление – центральное.
Проектно-сметной документацией предусмо-

трены: канализация, горячее и холодное водо-
снабжение, радио, телевидение, мусоропровод, 
лифт, лоджии, остекление лоджий.

Стоимость 1 кв.м общей площади объекта 
долевого строительства на дату опубликования 
проектной декларации для граждан, состоящих 
на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по направлению Минского городского 
управления МЧС:

- с госудаственной поддержкой – 11 537 500 
белорусских рублей,

- для площади, превышающей нормативную 
площадь, при строительстве с госудаственной под-
держкой – 15 345 000 белорусских рублей.

Элементы благоустройства: создаются пло-
щадки для отдыха, занятия спортом, детская пло-
щадка, газоны, озеленение; покрытие проездов 
к дому – асфальтобетон, тротуаров – мелкораз-
мерная плитка.

Общее имущество дольщиков – межквар-
тирные лестничные клетки, лестницы, коридоры, 
крыша, техподполье, несущие, ограждающие кон-
струкции, оборудование, находящееся за преде-
лами или внутри жилых и нежилых помещений, 
элементы благоустройства и озеленения.

Прием заявлений от граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, по направлению Минского городского управ-
ления МЧС, осуществляется отделом маркетинга и 
правового обеспечения сделок с недвижимостью 
ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, 
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30, обед с 
13.00 до 14.00. Для подачи заявления необходимо 
личное присутствие гражданина и его паспорт. 
Если гражданин, желающий принять участие в до-
левом строительстве, в течение трех календарных 
дней с момента регистрации его заявления не 
явился для заключения договора и не сообщил 
об уважительных причинах неявки, его заявление 
на участие в долевом строительстве утрачивает 
силу, и СЗАО «ЛадаГарант» оставляет за собой 
право заключить договор на заявленную квартиру 
с другим гражданином.

Условия ознакомления с информацией по 
проекту: по тел. 8-017 219-78-22, VELCOM 8-029 
679-34-24; на сайте http://www.lada.by/, либо по 
адресу: ул. Щорса, д. 1А, пом. 15. 

10.04.2014 г.

Застройщик 
СЗАО «ЛадаГарант»      Ваганов А.В.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАСТРОЙЩИКА от 12.04.2014 г. 

Мехколонна № 93
Учетный номер плательщика: 100003019. Вид экономической деятельности: общее строительство зданий.

Организационно-правовая форма: открытое акционерное общество. Единица измерения: млн руб.
Адрес: г. Минск, ул. Бабушкина, 13

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2014 года
Собственный капитал и 

обязательства
Код 

строки
На 31 декабря 

2013 года
На 31 декабря 

2012 года

1 2 3 4

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Долгосрочные 
кредиты и займы

510  70 

Долгосрочные 
обязательства 
по лизинговым 
платежам

520  -  - 

Отложенные 
налоговые 
обязательства

530  -  - 

Доходы будущих 
периодов

540  -  - 

Резервы предстоящих 
платежей

550  -  - 

Прочие долгосрочные 
обязательства

560  -  - 

ИТОГО по разделу IV 590  70  - 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные 
кредиты и займы

610  -  1 300 

Краткосрочная часть 
долгосрочных 
обязательств

620  -  - 

Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность

630  26 538  8 638 

В том числе: 
поставщикам, 
подрядчикам, 
исполнителям

631  15 449  6 474 

по авансам 
полученным

632  5 352  700 

по налогам и сборам 633  2 250  110 

по социальному 
страхованию 
и обеспечению 

634  579  299 

по оплате труда 635  1 571  829 

по лизинговым 
платежам 

636  -  - 

собственнику 
имущества 
(учредителям, 
участникам)

637  74  70 

прочим кредиторам 638  1 263  156 

Обязательства, 
предназначенные 
для реализации

640  -  - 

Доходы будущих 
периодов

650  1  - 

Резервы 
предстоящих 
платежей

660  -  - 

Прочие 
краткосрочные 
обязательства

670  -  847 

ИТОГО по разделу V 690  26 539  10 785 

БАЛАНС 700  47 184  25 185 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–декабрь 2013 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь– 
декабрь

2013 года

За январь– 
декабрь 

2012 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010  59 647  38 078 

Себестоимость реализованной 
продукции, товаров, работ, услуг

020 (46 796) (31 928)

Валовая прибыль (010 – 020) 030  12 851  6 150 

Управленческие расходы 040 (7 121) (5 846)

Расходы на реализацию 050  -  - 

Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060  5 730  304 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  8 626  9 534 

Прочие расходы по текущей деятельности 080 (8 511) (9 429)

Прибыль (убыток) от текущей деятельности
(± 060 + 070 – 080)

090  5 845  409 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  833  220 

В том числе: 
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101  810  126 

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  23  94 

прочие доходы по инвестиционной деятельности 104  - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110 (117) (25)

В том числе: 
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111 (117) (25)

прочие расходы по инвестиционной деятельности 112  -  - 

Доходы по финансовой деятельности 120  -  - 

В том числе: 
курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

121  -  - 

прочие доходы по финансовой деятельности 122  -  - 

Расходы по финансовой деятельности 130 (139) (15)

В том числе: 
проценты к уплате

131 (139) (15)

курсовые разницы от пересчета активов 
и обязательств

132  -  - 

прочие расходы по финансовой деятельности 133  -  - 

Иные доходы и расходы 140  -  - 

Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150  577  180 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(± 090 ± 150)

160  6 422  589 

Налог на прибыль 170 (1 164) (111)

Изменение отложенных налоговых активов 180  -  - 

Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств

190  -  - 

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200 (44)

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

210  5 214  478 

Результат от переоценки долгосрочных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

220  1 587  2 067 

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230  -  - 

Совокупная прибыль (убыток) 
(± 210 ± 220 ± 230)

240  6 801  2 545 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  -  - 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  -  - 

Руководитель С.Г. Супранович 

Главный бухгалтер О.В. Баранова 

АКТИВЫ
Код 

строки
На 31 декабря 

2013 года
На 31 декабря 

2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

Основные средства 110  9 992  8 229 

Нематериальные активы 120  1  - 

Доходные вложения 
в материальные активы 

130  -  - 

В том числе: 
инвестиционная недвижимость

131  -  - 

предметы финансовой 
аренды (лизинга)

132  -  - 

прочие доходные вложения 
в материальные активы

133  -  - 

Вложения 
в долгосрочные активы

140  76  189 

Долгосрочные 
финансовые вложения

150  -  - 

Отложенные 
налоговые активы

160  -  - 

Долгосрочная дебиторская 
задолженность

170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  -  - 
ИТОГО по разделу I 190  10 069  8 418 

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 210  3 678  5 515 

В том числе: 
материалы

211  3 678  5 002 

животные на выращивании 
и откорме

212  -  - 

незавершенное производство 213  -  513 

готовая продукция и товары 214  -  - 

товары отгруженные 215

прочие запасы 216  -  - 

Долгосрочные активы, 
предназначенные для 
реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  188  67 

Налог на добавленную 
стоимость по приобретенным 
товарам, работам, услугам

240

Краткосрочная дебиторская 
задолженность

250  32 940  9 467 

Краткосрочные 
финансовые вложения

260

Денежные средства 
и их эквиваленты

270  308  1 717 

Прочие краткосрочные 
активы 

280  1  1 

ИТОГО по разделу II 290  37 115  16 767 

БАЛАНС 300  47 184  25 185 
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Уставный капитал 410  3 776  3 776 

Неоплаченная часть 
уставного капитала

420

Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  -  - 

Добавочный капитал 450  9 672  7 292 

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460  7 127  3 332 

Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 

470  -  - 

Целевое финансирование 480  -  - 
ИТОГО по разделу III 490  20 575  14 400 

АСВЕЙСКІ ПАДРЫЎНІК
Ры гор Фё да ра віч Ган ча роў.

Пад рыў нік пар ты зан ска га атра да імя 
Ар джа ні кі дзэ Асвей скай бры га ды імя 
Фрун зэ, якая дзей ні ча ла ў Асвей скім, Ра-
сон скім, Дры сен скім ра ё нах Ві цеб скай 
воб лас ці.

Ры гор Ган ча роў на ра дзіў ся ў 1924 го дзе 
ў вёс цы Пуш та лё ва Верх ня дзвін ска га ра ё на 
Ві цеб скай воб лас ці. Пе рад вай ной пра ца ваў 
на чы гу нач най стан цыі ў По лац ку. Пад час 
аку па цыі зна хо дзіў ся ў баць коў, якія жы лі 
не да лё ка ад стан цыі Своль на.

Да па ма гаў чыр во на ар мей цам, якія вы хо-
дзі лі з акру жэн ня. Збі раў зброю, аказ ваў да-
па мо гу пра дук та мі хар ча ван ня і прад ме та мі 
пер шай не аб ход нас ці пар ты за нам. Ка лі за 
сям' ёй Ган ча ро вых па ча лі са чыць, Ры гор са 
сва ім ма лод шым бра там 7 ве рас ня 1942 го да 

пры быў у атрад, а праз не каль кі дзён у атрад 
прый шоў і іх баць ка.

Ма ла ды ба ец хут ка асво іў руч ны ку ля мёт, 
аў та мат і він тоў ку. Асаб лі вы ін та рэс пра явіў 
да пад рыў ной спра вы. Не ўза ба ве яго на кі-
ра ва лі ў пад рыў ную гру пу, і Ры гор па чаў вы-
хо дзіць на ба я выя за дан ні па ды вер сі ях на 
чы гун цы. На час пад пі сан ня ўзна га род на га 
ліс та (лю ты 1944 го да) Ган ча роў пус ціў пад 
ад хон 14 ва ро жых эша ло наў. У вы ні ку кру-
шэн ня са ста ваў раз бі та 11 па ра во заў, 110 
ва го наў і плат фор маў з роз ным гру зам.

Пад час пра вя дзен ня апе ра цый на чы гун-
цы Ры гор Ган ча роў двой чы трап ляў у акру-
жэн не, не раз на ры ваў ся на за са ды во ра га. 
Толь кі дзя ку ю чы цвя ро за му раз лі ку, умен ню 
хут ка аца ніць аб ста ноў ку і пры няць пра віль-
нае ра шэн не вы хо дзіў са скла да на га ста-
но ві шча. «Усю ды і заў сё ды ён за ста ваў ся 
ад важ ным і сме лым бай цом», — так на пі саў 
ка ман дзір атра да ў прад стаў лен ні Ган ча ро ва 
да зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за.

Зван не не бы ло атры ма на. Уз на га ро дай 
за пар ты зан скія подз ві гі стаў ор дэн Ле ні на, 
які ўру чы лі ў 1949 го дзе.

БЫХАЎСКІ КУЛЯМЁТЧЫК
Ва сіль Пят ро віч Крыў цоў.

Пар ты зан 61-га пар ты зан ска га атра да, 
які дзей ні чаў у Бя лы ніц кім, Клі чаў скім, Ма-
гі лёў скім, Шкло ўскім, Бы хаў скім і Кі раў скім 
ра ё нах Ма гі лёў скай воб лас ці. На ра дзіў ся ў 
1918 го дзе ў вёс цы Па лом Клі чаў ска га ра ё на. 
У пар ты за нах з мая 1942 го да.

7 жніў ня 1942 го да гру па бай цоў атра да 
(15 ча ла век) пад ка ман да ван нем лей тэ нан та 
Я.Ф. Каў шыр ка вый шла на за дан не ў ра ё не 
вёс кі Ку чын Бы хаў ска га ра ё на. Раз гра міў шы 
ва лас ную ня мец кую ўпра ву, гру па па да ро зе 
на зад спы ні ла ся ў не вя ліч кім ле се. У гэ ты час 

гіт ле раў цы пра во дзі лі кар ныя экс пе ды цыі. Па 
да но се пра ва ка та ра фа шыс ты да ве да лі ся 
пра мес ца зна хо джан не пар ты за наў.

Ра ні цай 9 жніў ня ка ло на нем цаў коль кас цю 
да 1500 ча ла век акру жы ла з усіх ба коў Ку-
чын скі лес і шчыль ным лан цу гом па ча ла яго 
пра чэс ваць. Ка ман дзір пад раз дзя лен ня пры-
няў ра шэн не зма гац ца да кан ца. Ка лі кар ні кі 
па ды шлі зу сім бліз ка, пар ты за ны су стрэ лі іх 
ру жэй на-ку ля мёт ным аг нём. Пра ціў нік вы му-
ша ны быў ад сту піць, а за тым зноў пе рай шоў 
да ата кі. Пар ты за ны вы тры ма лі і яе.

Асаб лі ва ў гэ тым баі вы зна чыў ся ку ля мёт-
чык Ва сіль Крыў цоў. Ад яго мет ка га агню 
за ста лі ся на по лі бою дзя сят кі ва ро жых сал-
дат. Фа шыс ты вы му ша ны бы лі вы ка рыс таць 
су праць ад важ ных пар ты за наў мі на мё ты. 
Пас ля аб стрэ лу пар ты зан скай па зі цыі зноў 
пе рай шлі ў ата ку. Ня роў ны бой доў жыў ся 
больш як дзве га дзі ны. Адзін за ад ным гі ну лі 
муж ныя ге роі, не ўза ба ве змоўк і ку ля мёт Ва-
сі ля Крыў цо ва... З пят нац ца ці бай цоў гру пы 
толь кі двум уда ло ся вы ра та вац ца. Пра ціў нік 
стра ціў 78 ча ла век за бі ты мі і больш за сот ню 
па ра не ны мі.

23 жніў ня 1944 го да ка ман да ван не атра да 
афор мі ла ўзна га род ны ліст на прад стаў лен не 
Ва сі ля Крыў цо ва да зван ня Ге роя Са вец ка га 
Са ю за. 28 жніў ня ўзна га род ны ліст пад пі саў 
і ка ман дзір Ма гі лёў скай ва ен на-апе ра тыў-
най гру пы К.М. Бе ла ву саў. Толь кі Ука зам 
Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР ад 
30  снеж ня 1948 г. Ва сіль Крыў цоў па смя рот-
на ўзна га ро джа ны ор дэ нам Ай чын най вай ны 
І-й сту пе ні.

УШАЦКІ КАМІСАР
Іван Фё да ра віч Ка ра неў скі.

Адзін з ар га ні за та раў і кі раў ні коў пар ты-
зан ска га ру ху ў Ві цеб скай воб лас ці. Ка мі сар 

атра да, з лі пе ня 1942 го да — пар ты зан скай 
бры га ды імя Ча па е ва, ад на ча со ва сак ра тар 
Ушац ка га пад поль на га рай ка ма КП(б)Б.

На ра дзіў ся Іван Ка ра неў скі ў 1905 го-
дзе ў вёс цы Усвея Бе шан ко віц ка га ра ё на 
Ві цеб скай воб лас ці. Пе рад вай ной — пер-
шы сак ра тар Га ра доц ка га РК КП(б)Б. З 
па чат кам Вя лі кай Ай чын най вай ны па кі-
ну ты ў ты ле во ра га. У па сёл ку Ула па чаў 
на ладж ваць су вя зі з на сель ніц твам і рых-
та ваць кад ры для ар га ні за цыі пар ты зан-
ска га атра да.

Во сен ню 1941 го да Іван Ка ра неў скі быў 
арыш та ва ны нем ца мі. Ад нак яму ўда ло ся 
ўця чы і пра доў жыць ра бо ту па ар га ні за цыі 
пар ты зан скай ба раць бы. У маі 1942 го да 
з гру пай пад поль шчы каў Ка ра неў скі ідзе 
ў лес, ар га ні зуе пар ты зан скі атрад і па чы-
нае ак тыў ную ба я вую дзей насць. У чэр ве ні 
1942 го да атрад Ка ра неў ска га ўвай шоў у 
склад пар ты зан скай бры га ды імя Ча па е ва, 
а сам ка ман дзір атра да ра шэн нем Ві цеб-
ска га аб ка ма КП(б)Б за цвяр джа ец ца ка мі-
са рам гэ тай бры га ды і пер шым сак ра та ром 
Ушац ка га пад поль на га РК КП(б)Б.

З гэ та га ча су Ка ра неў скі вя дзе ак тыў-
ную ра бо ту ся род пар ты за наў і мяс цо ва га 
на сель ніц тва па ма бі лі за цыі ўсіх сіл на ба-
раць бу з аку пан та мі, ства рае но выя пад-
поль ныя гру пы і пар ты зан скія атра ды.

З каст рыч ні ка 1942-га па кра са вік 1944-га 
пар ты за ны цал кам ачыс ці лі тэ ры то рыю ра-
ё на ад фа шысц кіх за хоп ні каў і ўста на ві лі 
тут свой кант роль. Амаль два га ды на сель-
ніц тва Ушац ка га ра ё на зна хо дзі ла ся пад 
аба ро най пар ты за наў. Тут па ча лі пра ца ваць 
шко лы, баль ні цы, пра во дзі лі ся па сяў ныя 
кам па ніі, убор ка ўра джаю. З пар ты зан скай 
зо ны ў са вец кі тыл бы ло ад праў ле на дзе-
сяць ты сяч бе жан цаў, якія пры бы лі ў пар-
ты зан скі край з ін шых аку па ва ных ра ё наў. 

Уся гэ та ра бо та вя ла ся пад не па срэд ным 
кі раў ніц твам Іва на Ка ра неў ска га.

У маі 1944 го да фа шыс ты па ча лі чар го-
вую бла ка ду пар ты за наў Ушац ка га ра ё на 
з пры мя нен нем авія цыі, тан каў, ад бор ных 
во ін скіх час цей. Зна хо дзя чы ся ў пер шых 
шэ ра гах ата ку ю чых бай цоў, ка мі сар бры га-
ды Ка ра неў скі па каз ваў прык лад муж нас ці 
і ад ва гі. У ад ным з та кіх ба ёў бяс страш ны 
па тры ёт за гі нуў смер цю ге роя.

У 1945 го дзе Ві цеб скі аб кам КП(б)Б на-
кі ра ваў ха дай ніц тва аб пры сва ен ні Іва ну 
Ка ра неў ска му зван ня Ге роя Са вец ка га Са-
ю за. Быў уз на га ро джа ны толь кі ме да лём 
«Пар ты за ну Ай чын най вай ны» І-й сту пе-
ні, ор дэ нам Чыр во на га Сця га. Яго іме нем 
на зва ны ву лі цы ў га рад скім па сёл ку Ула і 
рай цэнт ры Уша чы.

«БРЫГАДА ДЗЯДЗЬКІ ВАСІ»
Ва сіль Тра фі ма віч Ва ра нян скі.

Ура джэ нец Укра і ны, адзін з пер шых ар-
га ні за та раў і кі раў ні коў пар ты зан ска га ру ху 
на Мін шчы не. 25 ве рас ня 1941 го да з лі ку 
ва ен на слу жа чых Чыр во най Ар міі, якія вы-
хо дзі лі з акру жэн ня, ства рыў у Ла гой скім 
ра ё не пар ты зан скі атрад «Мсці ўца», які 
не ўза ба ве сва і мі ба я вы мі дзе ян ня мі стаў 
вя до мы не толь кі аку пан там, але і мяс цо-
ва му на сель ніц тву.

15 лі пе ня 1942 го да Ва сіль Ва ра нян скі 
аса біс та кі ра ваў бо ем су праць 700 ня мец-
кіх кар ні каў і па спя хо ва яго за вяр шыў. У 
ле се, не да лё ка ад вёс кі Ва лян ці на ва, зна-
хо дзі ла ся пар ты зан ская пля цоў ка для пры-
ёму гру заў, якія па ча ла да стаў ляць з-за 
лі ніі фрон ту транс парт ная авія цыя. Да ве-
даў шы ся пра гэ та, гіт ле раў цы вы ра шы лі 
лік ві да ваць пар ты зан скі «аэ ра дром» і на-
кі ра ва лі ў гэ ты ра ён кар ны атрад.

Пар ты зан скі атрад Ва ра нян ска га за няў 
кру га вую аба ро ну і, пад пус ціў шы во ра га 
на бліз кую ад лег ласць, ад крыў агонь. Бой 
доў жыў ся ка ля трох га дзін. У вы ні ку фа-
шыс ты стра ці лі ка ля сот ні за бі ты мі і вы-
му ша ны бы лі ады сці. За ха піў шы ва ро жыя 
тра феі, Ва ра нян скі па вёў атрад у Край скія 
ля сы.

У ве рас ні 1942 го да на ба зе атра да 
«Мсці ўца» і ін шых не вя лі кіх атра даў бы ла 
ство ра на ма гут ная пар ты зан ская бры га да 
«На род ныя мсці ўцы», або, як яе яшчэ на-
зы ва лі, «бры га да дзядзь кі Ва сі», ка ман дзі-
рам якой ста но віц ца Ва сіль Ва ра нян скі.

За пе ры яд яго ка ман да ван ня бры га-
дай пу шча ны пад ад хон 51 эша лон, у ба-
ях і за са дах за бі та звыш ты ся чы ня мец кіх 
сал дат, пра ве дзе ны апе ра цыі па раз гро ме 
ва ро жых гар ні зо наў у рай цэнт ры Мя дзел, 
у па сёл ку Ілья, у вёс цы За рэч ча і ін шых 
на се ле ных пунк тах.

Ва сіль Ва ра нян скі за гі нуў у ве рас ні 1943 
го да ў авія ка та стро фе, ка лі на кі роў ваў ся 
ў Маск ву па вы клі ку БШПР. Пас ля смер ці 
ка ман дзі ра бры га дзе «На род ныя мсці ўцы» 
бы ло пры свое на імя Ва ра нян ска га. Ука зам 
Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР ад 
15 жніў ня 1944 го да Ва ра нян скі па смя рот-
на ўзна га ро джа ны ор дэ нам Ле ні на.

На жаль, кан ды да ту ра Ва сі ля Ва ра нян-
ска га, як і ін шых за слу жа ных пар ты за наў 
Бе ла ру сі, бы ла ад хі ле на Цэнт раль ным Ка-
мі тэ там КПСС у 1965 го дзе пад час раз-
гля ду пы тан ня аб пры сва ен ні яму зван ня 
Ге роя Са вец ка га Са ю за. Бе ла рус кі на род 
ша нуе па мяць сва іх ге ро яў: імя сла ву та га 
пар ты зан ска га ка ман дзі ра но сіць ад на з 
ву ліц Мін ска.

Ге надзь БАР КУН, 
гіс то рык

�

Ма тэ ры ял на зы ваў ся «Пад 
вя нец — праз... 70 га доў 
шлю бу!» Та ды 94-га до вая 
Соф'я Ва сіль еў на і 98-га до вы 
Ула дзі мір Ар сень е віч Ка да е вы 
па вян ча лі ся ў год 70-га до ва га 
юбі лею су мес на га жыц ця. 
І гэ та са праў ды пры го жая 
гіс то рыя. Ска жу ад ра зу, 
бы лыя юбі ля ры па-ра ней ша му 
жы вуць у сва ёй ква тэ ры 
на буль ва ры Кас ма на ўтаў. 
Іх да гля дае дач ка Ла ры са 
Ула дзі мі ра ўна.

Да гэ тай па ры па мя таю доў гую 
грун тоў ную гу тар ку з імі, апо вед 
пра жыц цё, якое не бы ло лёг кім. 
Вы пра ба ван няў ха пі ла, але Соф'я 
і Ула дзі мір заў сё ды вы трым лі ва лі 
іх год на. Ро дам яны са Сма лен-
скай воб лас ці. Пас ля за кан чэн ня 
пе да га гіч на га ву чы лі шча тра пі лі 
пра ца ваць у ад ну сель скую шко-
лу. Зго ды сва ёй ка ха най Ула дзі-
мір ча каў пяць га доў. Па жа ні лі ся 
ма ла дыя на стаў ні кі ў 1940 го дзе. 
А за два га ды да гэ та га арыш-
та ва лі баць ку Со ні, ды рэк та ра 
су сед няй шко лы, і праз ме сяц 
рас стра ля лі як во ра га на ро да 
(Але пра лёс род на га ча ла ве ка 
і па смя рот ную рэ абі лі та цыю яны 
да ве да юц ца не ско ра...)

Пе рад са май вай ной Ула дзі мір 
па на кі ра ван ні ва ен ка ма та скон чыў 
кур сы шыф ра валь шчы каў, атры маў 
зван не ма лод ша га лей тэ нан та і на-
кі ра ван не на служ бу ў ра ён го ра да 
Вы со кае пад Брэс там. Ма ла дыя 
за бра лі з са бой 6-га до ва га бра та 
Соф'і Ва ле рыя, бо ма ці ад ной цяж-
ка бы ло спра віц ца з вя лі кай сям'-
ёй. Ула дзі мір усы на віў ма ла лет ня га 
сва я ка, каб ура та ваць яго ад кляй-
ма сы на во ра га на ро да.

Соф'я Ва сіль еў на ўлад ка ва ла ся 
на пра цу на стаў ні цай. І ўсё ў іх бы ло 
доб ра да чэр ве ня 1941-га. Ма ла ды 
муж, зра зу ме ла, пай шоў з вой скам. 
Яна за ста ла ся на сё мым ме ся цы 
ця жар нас ці з ма лым бра там на ру-
ках. Як пе ра жы лі вай ну, пра гэ та 
асоб ная раз мо ва. А пас ля вай ны, 
шчас лі выя тым, што фран та вік вяр-
нуў ся жы вы, пе ра бра лі ся ў Брэст. 
Га ла ва сям'і пай шоў пра ца ваць на 
чы гун ку, жон ка — у шко лу.

Соф'я Ка да е ва лю бі ла сваю 
ра бо ту, і ра бо та ў яе заў сё ды бы-
ла на пер шым мес цы. Яе бы лыя 
вуч ні і ця пер шлюць ліс ты лю бі май 
на стаў ні цы. А та ды, пас ля вай ны, 
кла сы бы лі вя лі кія, сшыт каў мно-
га, та му муж ста ра ўся су стрэць 
жон ку з пра цы, каб пад нес ці сум-
ку. До ма шмат якія гас па дар чыя 
кло па ты браў на ся бе, каб яна як 
след пад рых та ва ла ся да ўро каў. 
Пад ні маў ся ён ра на, па ліў у пе чы, 
га та ваў сня да нак, вы праў ляў дзя-
цей у шко лу, каб жон ка Со неч ка 
маг ла доб ра вы спац ца і прый сці ў 
клас ба дзё рай. Ужо ця пер іх дач ка 
Ла ры са Ула дзі мі ра ўна га во рыць 
пра той пе ры яд, ка лі яны жы лі 
ў ква тэ ры пры ват на га до ма без 
вы год: «Та та ўзняў ма му на та-
кі п'е дэс тал, пра які толь кі мо жа 
ма рыць жан чы на. Ма му нель га 
бы ло рас строй ваць па дро бя зях, 

на ват тур ба ваць без асаб лі-
вай пры чы ны. Усе на шы дзі-
ця чыя праб ле мы вы ра шаў 
та та. І нам зда ва ла ся, што 
так і па він на быць, інакш не 
бы вае. І ма ме так, на пэў на, 
зда ва ла ся».

Дач ка Ла ры са ця пер, з 
па зі цыі вя лі ка га жыц цё ва га 
во пы ту, раз ва жае аб тым, 
які прык лад жыц цё вай муд-
рас ці, чу лас ці, уза е ма па ва-
гі, пад трым кі яны атры ма лі ў 
спад чы ну ад баць коў. А брат 
Соф'і Ва сіль еў ны і ад на ча со-
ва пры ём ны сын, які жы ве 
ў Адэ се, на пі саў у ад ным са 
сва іх ліс тоў: «Ва ло дзя заў-
сё ды быў і за ста ец ца для 
мя не ўзо рам ва ўсіх жыц цё-
вых пы тан нях». На пры кла-
дзе пра дзе да вы хоў ваў ся і 
21-га до вы праў нук Ка да-
е вых, які, праў да, жы ве са 
сва і мі баць ка мі ў Гер ма ніі. 
Ды паш то вач ку з доб рым 
сло вам пры слаць пра дзе ду 
і пра баб цы не за бы вае.

Але вер нем ся да са мых цяж-
кіх га доў жыц ця бы лой на стаў ні-
цы — да га доў аку па цыі. Яна той 
пе ры яд да гэ тай па ры ўспа мі нае 
з не пры ха ва ным бо лем, ві даць, 
што Соф'і Ва сіль еў не на ват цяж ка 
рас каз ваць аб пе ра жы тым. Бы-
лы гас па дар ква тэ ры, як толь кі 
прый шлі нем цы, ад мо віў ця жар-
най жан чы не з дзі цем у па коі. Іх 
маг лі рас стра ляць за тое, што яны 
сям'я афі цэ ра. Не ша на ва ла но-
вая ўла да і са вец кіх спе цы я ліс таў, 
якія пры еха лі ў за ход нія воб лас-
ці пе рад вай ною і якіх на зы ва лі 
«ўсходнікамі». А тут — два ў ад-
ным. Вя до ма, вяс коў цы ба я лі ся 
да па ма гаць та кім лю дзям. Та му 
блу ка лі Со ня з ма лым ад вёс кі 
да вёс кі, ад пад вор ка да пад вор-
ка. І не вя до ма, чым скон чы лі ся б 
по шу кі пры ста ні шча, каб не Пётр 
Кар пук з вёс кі Ка ва лі кі, што за 
кі ла мет р ад Вы со ка га. У яго до ме 

на са ло ме з да па мо гай вяс ко вай 
па ві ту хі і на ра дзі ла Со ня сы на. 
Пят ра Ва сіль е ві ча яна заў сё ды 
ўспа мі нае як ча ла ве ка, яко му 
аба вя за на жыц цём...

А дня мі ў кар пункт га зе ты 
зай шоў сту дэнт Брэсц ка га дзяр-
жаў на га тэх ніч на га ўні вер сі тэ та 
Ігар Ля шук, рас ка заў, як збі рае 
і за піс вае гіс то рыю сва ёй сям'і. 
Ака за ла ся, што Ігар — пра праў-
нук та го са ма га Пят ра Кар пу ка! 
Вось яго апо вед:

— Мая пра баб ка На дзея Пят-
роў на Ахры мук на ра дзі ла ся ў 
1933 го дзе ў вёс цы Ка ва лі кі. Яе 
баць кі Пётр Ва сіль е віч і Мат ро на 
Ве ня дзік таў на ме лі не вя лі кі дом і 
вя лі кую пад соб ную гас па дар ку. 
Сва іх дзя цей змал ку пры ву ча лі 
да пра цы. Жы лі друж на, шмат 
пра ца ва лі. У вёс цы іх па ва жа лі. 
Пра ба бу ля ўспа мі нае, што ў 1940 
го дзе ў вёс ку пры еха ла ма ла дая 
сям'я Ка да е вых. Яны зня лі ква-
тэ ру ў су се дзяў Кар пу коў. Соф'я 
Ва сіль еў на пра ца ва ла на стаў ні-
цай — у той час аў та ры тэт пе да-
го га быў над звы чай вя лі кім. Але 
мно га го ра да вя ло ся пе ра жыць 
на стаў ні цы, ка лі па ча ла ся вай на. 
На ра джа ла яна ўжо ў до ме баць кі 
Над зеі Пят роў ны — Пят ра Ва сіль-
е ві ча. Вась мі га до вая На дзя ста ла 
яе пер шай па моч ні цай. Ка лі трэ ба 
бы ло, за ста ва ла ся з ма лым Ге-
нам, на ват ва ры ла яму за цір ку.

Шмат па дзей за даў нас цю 
сцер лі ся з па мя ці пра ба бу лі, але 
вы па дак, які фак тыч на па рад ніў 
сем'і Ка да е вых і Кар пу коў, за быць 
не маг чы ма. Бы ло гэ та ў год вы-
зва лен ня Бе ла ру сі. Вёс ку за няў 
атрад ула саў цаў. Па лі цаі-здрад-
ні кі ад чу ва лі свой не па збеж ны 
фі нал і па во дзі лі ся бе на хаб на і 
агрэ сіў на. Адзін з іх спы ніў ся на 
па стой у до ме Кар пу коў. І трэ-
ба ж — па клаў во ка на ма ла дую 
пры ваб ную на стаў ні цу. Пры маць 
яго на стой лі выя за ля цан ні Соф'я 
Ва сіль еў на не маг ла, не ў яе пра-
ві лах гэ та бы ло. Яна жы ла дум-
ка мі і спа дзя ван ня мі аб су стрэ чы 
з му жам. Але ёй бы ло страш на, і 
сва ім го рам яна маг ла па дзя ліц-
ца толь кі са сва і мі вы ра та валь-
ні ка мі. Пётр Кар пук па абя цаў ёй 
неш та пры ду маць. І блі жэй шай 
ноч чу вы веў жан чы ну на ху тар, 
за вёс ку, дзе бы ла схо ван ка. Там 
яна з дзець мі і пе ра се дзе ла не-
бяс пе ку. Ран кам ула са вец пе ра-
вяр нуў ледзь не ўвесь дом — шу-
каў Соф'ю па хля вах і клу нях. І 

са злос ці ссек усе віш ні ў са дзе 
гас па да ра до ма.

А На дзея Пят роў на Ахры мук 
і Соф'я Ва сіль еў на Ка да е ва на-
заў сё ды за ста лі ся най леп шы мі 
сяб роў ка мі. Ця пер, на жаль, па 
ўзрос це і ста не зда роўя ста сун кі іх 
аб мя жоў ва юц ца тэ ле фо нам. Але 
яны ра ды чуць ад на ад ну.

— Я вель мі га на ру ся сва і мі пра-
пра дзе да мі, пра дзе да мі, ба бу ля мі, 
дзя ду ля мі. Бо ўсе яны сум лен ныя 
пра ца ві тыя лю дзі, якія для нас з'яў-
ля юц ца ўзо рам са мых леп шых ча-
ла ве чых якас цяў, — пад су ма ваў 
свой рас каз Ігар Ля шук.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Фо та з ар хі ва сям'і 

Іга ра ЛЯ ШУ КА

�

Ты дзень таму «Звяз да» па ча ла рас-
па вя даць пра ўдзель ні каў Вя лі кай Ай-
чын най вай ны, якія бы лі прад стаў ле-
ны да зван ня Ге роя Са вец ка га Са ю за, 
але атры ма лі ін шыя ўзна га ро ды. Раз-
мо ва перш за ўсё пра пар ты за наў, якія 
зма га лі ся за сва бо ду Ра дзі мы ў ты ле 
во ра га. Кож ны дзень у пар ты зан скім 
атра дзе быў як подз віг: на ват прос та 
вы жыць у го ла дзе, хо ла дзе, пад па-
ста ян ны мі фа шысц кі мі аб ла ва мі і 
аб стрэ ла мі бы ло скла да на... А гэ тыя 
лю дзі пус ка лі пад ад хон цяг ні кі, зні-
шча лі цэ лыя ва ро жыя гар ні зо ны, не 
да ва лі фа шыс там спа кою ні днём, ні 
ўна чы. Бія гра фія кож на га з іх вар тая 
та го, каб аб ёй на пі саць. Ге ро я мі не 
ста лі — ге ро я мі за ста лі ся. У гіс то рыі 
не за леж най Бе ла ру сі, у на род най па-
мя ці. Гэ та пра іх. Зрэш ты, мяр куй це 
са мі.

На скры жа ван ні лёсаўНа скры жа ван ні лёсаў  ��

УРО КІ ЖЫЦ ЦЯ АД ПРА ДЗЕ ДАЎ
Не ча ка ны пра цяг атры ма ла гіс то рыя сям'і брас таў чан Ка да е вых, 
пра якую на ша га зе та рас ка за ла 7 жніў ня 2010 го да

Пад ні маў ся ён ра на, па ліў 
у пе чы, га та ваў сня да нак, 
вы праў ляў дзя цей у шко лу  — 
каб жон ка Со неч ка маг ла 
доб ра вы спац ца і прый сці 
на працу ба дзё рай.

Ула дзі мір і Соф'я Ка да е вы з пер шын цам.Ула дзі мір і Соф'я Ка да е вы з пер шын цам.

Пётр і Мат ро на Кар пу кі.Пётр і Мат ро на Кар пу кі.

«УСЮ ДЫ І ЗАЎ СЁ ДЫ ЗА СТА ВАЎ СЯ 
АД ВАЖ НЫМ І СМЕ ЛЫМ БАЙ ЦОМ...»

Ге ро я мі не ста лі — Ге ро я мі не ста лі —   ��
ге ро я мі за ста лі сяге ро я мі за ста лі ся


