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Пётр Іва на віч су па ста віў 
апо ве ды бы лых пар ты за-
наў — а га вор ка іш ла пра 
лес, які зна хо дзіц ца за во сем 
кі ла мет раў ад яго род най вёс-
кі Мель ні кі, што ў Ма ла рыц кім 
ра ё не — і ак тыў на за ня ўся по-
шу кам. Усё, што рас каз ва лі 
вяс коў цы, па сту по ва зна хо-
дзі ла па цвяр джэн не ў да ку-
мен тах і лі та ра ту ры.

Вось што вы свет ліў сель-
скі на стаў нік. На па чат ку сту-
дзе ня 1944 го да ў Вар ша ве 
бы ла ство ра на Кра ё ва Ра да 
На ра до ва — га лоў ны ор ган 
ба раць бы з фа шыс та мі. Кі-
раў ні кі Ра ды ўся ляк імк ну лі-
ся на ла дзіць су вязь з ура дам 
СССР. Для вя дзен ня пе ра моў 
бы ла пры зна ча на дэ ле га цыя 
з ча ты рох ча ла век. Яны з ся-
рэ дзі ны са ка ві ка 
спра ба ва лі да-
брац ца ў Маск ву, 
але ні як не маг лі 
гэ та зра біць. Дэ-
ле га ты КРН пе ра-
адо ле лі ня прос ты 
шлях па аку па-
ва най Поль шчы 
і на па чат ку кра-
са ві ка ака за лі ся 
ў пар ты зан скай 
бры га дзе асо ба-
га пры зна чэн ня, 
якой ка ман да-
ваў пад пал коў-
нік Сця пан Кап-
лун. Для пе ра-
хо ду праз лі нію 
фрон ту па ля кам 
вы дзе лі лі спец-
гру пу пар ты зан, 
але зра біць гэ-
та пад Ко ве лем, 
як пла на ва лі, не 
атры ма ла ся. Два 
тыд ні гру па блу ка ла па ля сах 
і ба ло тах і зноў вяр ну ла ся ў 
Ме хе раў скі лес.

У гэ ты ж час кар ні кі па ча лі 
жорст кія баі з кап лу наў ца мі. 
Жыц цё поль скіх дэ ле га таў 
Ба ляс ла ва Бе ру та, Асуб кі Ма-
раў ска га, Яна Спы халь ска га, 
Яна Го не ма на ака за ла ся ў 
не бяс пе цы. З Маск вы прый-
шоў за гад: не ма ру дзя чы, лю-
бы мі спо са ба мі да ста віць іх 
на са вец кую тэ ры то рыю для 
пе ра моў пра бу ду чы ню Поль-
шчы. Вы ка нан не за га ду да ру-
чы лі раз вед чы кам. У шта бе 
фрон ту апе ра цыю ўзна ча ліў 
пал коў нік Мі ка лай Ля вонць еў. 
Ён пры няў ра шэн не вы вез ці 
па ля каў са ма лё та мі. Та му 
Кап лу ну пе рад алі тэр мі но-
вае ўка зан не пад рых та ваць 
па са дач ную пля цоў ку для 
двух са ма лё таў У-2. А пе ра-
лёт і да стаў ку поль скіх та ва-
ры шаў вы па да ла ажыц ця віць 
20-га до ва му, але во пыт на му 
раз вед чы ку Аві дзію Гар ча ко-
ву, які меў пад поль ны псеў да-
нім Спар так.

З 24 кра са ві ка пар ты за-
ны бры га ды Кап лу на ста лі 
рых та ваць па са дач ную пля-
цоў ку для са ма лё таў. У ле се, 
які спа кон вя коў тут на зы ва-
юць Ме хе раў скім, знай шлі 
па ля ну ў акру жэн ні ба лот. 
Пар ты за ны па ча лі раў няць 
і па вя ліч ваць яе. Да вя ло ся 
пі ла ваць дрэ вы і кар ча ваць 
пні, вы ся каць хмыз няк і пры-

бі раць бу ра лом. Усё ра бі ла ся 
най больш па на чах, бо за тры 
кі ла мет ры, у вёс цы Ля хаў цы, 
раз мя шча лі ся вой скі ды ві зіі 
СС «Ві кінг».

У школь ным му зеі за хоў-
ва юц ца ўспа мі ны бы ло га 
пар ты за на Іва на Мір чу ка. Ён 
рас каз ваў, у якіх скла да ных 
умо вах да во дзі ла ся пра ца-
ваць, рых ту ю чы па са дач ную 
па ла су. Нель га бы ло рас-
паль ваць вог ні шчы, ку рыць, 
на ват гуч на раз маў ляць. Але 
ноч за ноч чу ляс ныя бай цы, 
ры зы ку ю чы быць за ўва жа ны-
мі нем ца мі, ачы шча лі па ля ну. 
Ка лі, на рэш це, «стол» — так 
на зы ва лі лёт чы кі пар ты зан-
скі аэ ра дром — быў га то вы, 
нем цы па ча лі на ступ лен не. 
Пар ты за нам да вя ло ся мя няць 

па зі цыю і ады хо дзіць глы бей 
у лес. По тым апе ра цыю зноў 
ад клад ва лі — ужо праз ня лёт-
нае на двор'е. А Маск ва пры-
спеш ва ла.

На рэш це, 14 мая 1944 го-
да глу хой ноч чу з аэ ра дро-
ма пад Са рна мі пад ня лі ся 
два са ма лё ты У-2. У ад ным 
зна хо дзіў ся Аві дзій Гар ча-
коў, у дру гім — ра дыст ка 
Ва лян ці на Па ту па ва. Лі нію 
фрон ту пе ра адо ле лі на вя-
лі кай вы шы ні ў ра ё не Ко-
ве ля, а по тым узя лі курс на 
Ма ла ры ту. У ле се пі ло ты і 
Гар ча коў уба чы лі ча ты ры 
ма лень кія агень чы кі — гэ та 
і быў умоў ны сіг нал пар ты-
зан. Са ма лё ты па спя хо ва 
пры зям лі лі ся на «ста ле». І 
хоць вог ні шчы хут ка па ту-
шы лі, нем цы па ча лі стра-
ляць у бок ле су. Усё вы ра-
ша лі хві лі ны. Гар ча коў пры-
няў ра шэн не ўзля таць. У-2 
ледзь не кра на лі вер ха ві ны 
дрэў, але ўз лёт, на шчас це, 
прай шоў нар маль на. І ў той 
жа дзень у Маск ве атры ма-
лі па ве дам лен не пра вы ра-
та ван не поль скай дэ ле га-
цыі. А лі та раль на праз два 
дні Юрый Ле ві тан аб' явіў 
па ра дыё, што ў Маск ву з 
Поль шчы пры бы лі дэ ле га ты 
КРН. Яны пра вя лі пе ра мо вы 
са Ста лі ным і па слом ЗША 
Га ры ма нам. Гэ тыя па ля кі ў 
лі пе ні-жніў ні 1944 го да ўвай-
шлі ў пер шы поль скі ўрад.

Да ве даў шы ся пра ляс ную 
апе ра цыю з да ку мен таў і рас-
ка заў пар ты зан, на стаў нік 
Пётр Кі ва чук вель мі ха цеў су-
стрэц ца з яе ар га ні за та рам. Ён 
на пі саў пісь мо бы ло му раз вед-
чы ку і атры маў ад каз з Маск-
вы. Ве тэ ран вай ны за пра шаў у 
гос ці не толь кі на стаў ні ка, але і 
яго вуч няў. І су стрэ ча ад бы ла-
ся ў 1982 го дзе. Гас цям з Ма-
ла ры ты Аві дзій Аляк санд ра віч 
рас ка заў пра ся бе. На ра дзіў ся 
ён у 1924 го дзе ў Адэ се. Яго 

баць ка пра ца ваў Ген кон су лам 
СССР у Ва шынг то не, Лон да-
не, Ры ме. Шмат га доў сям'я 
Гар ча ко вых пра вя ла за мя-
жой. Юны Аві дзій дас ка на ла 
ве даў ня мец кую і анг лій скую 
мо вы. Але ў кан цы 30-х га доў 
баць ку ад клі ка лі і арыш та ва лі. 
Яго аб ві на ва ці лі ў шпі я на жы і 
па са дзі лі на 20 га доў. У 1954 
го дзе Гар ча коў-ста рэй шы па-
мёр у ла ге ры, а ў 1957-м яго 
па смя рот на рэ абі лі та ва лі...

У 1941-м Аві дзій Гар ча-
коў, яко му не споў ні ла ся і 17, 
быў за лі ча ны ў раз ведш ко-
лу. Ву чыў ся там ра зам з Зо-
яй Кас ма дзям' ян скай. Пас ля 
за кан чэн ня шко лы стаў раз-
вед чы кам, вы кон ваў роз ныя 
за дан ні, не раз бы ваў у са-
мым пек ле. У пас ля ва ен ны 
час пра ца ваў пе ра клад чы кам, 
скон чыў лі та ра тур ны ін сты-
тут. На пі саў кні гі «Вы клі ка ем 
агонь на ся бе», «Мак сім не 
вы хо дзіць на су вязь», «Ле-
бя дзі ная пес ня», «За хоў ваць 

веч на». У му зеі Мель ніцкай 
шко лы зна хо дзяц ца яго ўспа-
мі ны, здым кі, кні гі.

За слу гі раз вед чы ка Гар ча-
ко ва пе рад Поль шчай ацэ не-
ны най вы шэй шым ва ен ным 
ор дэ нам-кры жам «Вір ту ці-
мі лі та ры» і ме да лём «Бра-
тэр ства бра ні». На Ра дзі ме 
ён уз на га ро джа ны ор дэ на мі 
Ле ні на, Чыр во на га Сця га, 
Чыр во най Зор кі. Па яго кні-
гах зня ты філь мы «Па ра шу-
ты на дрэ вах», «Вы клі ка ем 

агонь на ся бе». 
Пад час су стрэ чы 
з ма ла рыт ча на мі 
Аві дзій Аляк санд-
ра віч ска заў, што 
пас ля апе ра цыі ў 
Ме хе раў скім ле се 
ён вы кон ваў за-
дан ні ў Поль шчы, 
Гер ма ніі. І толь кі 
ня даў на Пётр Кі-
ва чук да ве даў ся, 
што Аві дзій Гар-
ча коў быў ад ным 
з пра та ты паў ге-
роя Юлі я на Ся-
мё на ва — ле ген-
дар на га ма ё ра 
Віх ра.
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Школь ны му-

зей вёс кі Мель-

ні кі пра цуе тры 

дзя  ся  ц і  год  дз і . 

Яго кі раў нік Пётр 

Іва на віч Кі ва чук не прос та 
пра во дзіць эк скур сіі для гас-
цей і ўро кі муж нас ці для вуч-
няў шко лы. Ён вя дзе вя лі кую 
ра бо ту. Школь ны на стаў нік 
уста на віў дзя сят кі ім ёнаў 
зем ля коў і тых, хто зма гаў ся 
на гэ тай зям лі. Дзя ку ю чы яго 
ня стом на му по шу ку пра ве-
дзе на пе ра па ха ван не мно гіх 
са вец кіх во і наў, што за гі ну лі 
ў ва ко лі цах Мель ні каў. Спат-
рэ бі лі ся доў гія га ды, каб да-
ка заць пар ты зан скае мі ну-
лае жы хар кі вёс кі Ка ця ры-
ны Ва сіль еў ны Са ўчук, якая 
яшчэ ў ма ла до сці на па жа ры 
стра ці ла да ку мен ты. І толь кі 
ў 2011 го дзе амаль 90-га до-
вую Ка ця ры ну Ва сіль еў ну 
афі цый на пры зна лі ўдзель-
ні кам вай ны — гэ та зна чыць, 
спра вяд лі васць бы ла ад ноў-
ле на. А ў кан цы мі ну ла га го-
да ў Мель ні кі пры яз джа лі 
гос ці аж за пяць з па ло вай 
ты сяч кі ла мет раў. У му зеі 
даў но за хоў ваў ся ор дэн, які 
знай шлі на мес цы бы лых ба-
ёў. І вось, на рэш це, уда ло ся 
ўста на віць імя яго гас па да-
ра. Па кла ніц ца па мя ці дзе да 
яго род ныя пры еха лі з да лё-
кай Сі бі ры.

Пётр Кі ва чук ак тыў на пра-
цуе ў біб лі я тэ ках і ар хі вах. У 
яго да след чыц кім парт фе лі — 
не адзін рас па ча ты пра ект.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Ма ла рыц кі ра ён

�

«СТОЛ» 
ДЛЯ СА МА ЛЁ ТА

Вы ка нан не за га ду 
да ру чы лі раз вед чы кам. 
У шта бе фрон ту 
апе ра цыю ўзна ча ліў 
пал коў нік Мі ка лай 
Ля вонць еў. Ён пры няў 
ра шэн не вы вез ці 
па ля каў са ма лё та мі. 

Уз на віў гэ ту амаль не ве ра год ную гіс то рыю, па кру пін-
ках са браў ма тэ ры ял пра подз віг у Ме хе раў скім ле се кі-
раў нік школь на га му зея, на стаў нік Пётр Кі ва чук. Па куль 
жы выя бы лі бай цы пар ты зан скай бры га ды Сця па на 
Кап лу на, яны не раз рас каз ва лі пра тое, як у тыл во ра га, 
у са мае пек ла, пры ля це лі са ма лё ты з-за лі ніі фрон ту, як 
пад аб стрэ лам нем цаў вы во зі лі ней кіх вель мі важ ных 
па ля каў, як пар ты за ны ў са мым гу шча ры пад но сам у 
нем цаў вы ся ка лі пля цоў ку для са ма лё таў.

�Бы лы пар ты зан Іван Мір чук. 
Разведчык Авідзій Гарчакоў.�

Настаўнік Пётр Кі ва чук.

ФактФакт  ��

Патрыятычная акцыя
Пра ект «70 кро каў Вя лі кай Пе ра мо гі» рас па чаў ся ў 
Ле нін скім ра ё не Брэс та. Яго іні цы я та ры — ак ты віс ты 
і кі раў ні кі рай ка ма БРСМ.

Пра ект уклю чае ў ся бе ва лан цёр скую ра бо ту з ве тэ ра-
на мі вай ны, су пра цоў ніц тва з ве тэ ран скі мі ар га ні за цы я мі, а 
так са ма кон кур сы пла ка таў, фо та здым каў, твор чых ра бот, 
муль ты ме дый ных прэ зен та цый і бук ле таў. Так са ма за пла-
на ва ны пра цы па доб ра ўпа рад ка ван ні тэ ры то рыі Брэсц кай 
крэ пас ці і ін шыя пра цоў ныя дэ сан ты ў мяс ці нах, звя за ных 
з па мяц цю пра вай ну. Да ўдзе лу ў пра ек це, пры све ча ным 
70-год дзю пе ра мо гі над ня мец ка-фа шысц кі мі за хоп ні ка мі, 
за пра ша юц ца ўсе ах вот ныя.

Яна СВЕ ТА ВА

Мі ні-Вер саль 
на Аст ра веч чы не

Пад во рак Ван ды Ло се вай з па сёл ка Гу да гай, упры го-
жа ны хвой ны мі на са джэн ня мі, ка мен ны мі дво ры ка мі, 
«аль пій скі мі гор ка мі» і ва да ёма мі, стаў пе ра мож цам 
у на мі на цыі «Мі ні-Вер саль» агля ду-кон кур су «Ве тэ-
ран скі пад во рак», які ўжо тра ды цый на пра хо дзіць у 
Аст ра вец кім ра ё не.

У на мі на цыі «Май стар-са ма роб кін» пе ра маг лі Ген рых і 
Лі на Ла пу ні з вёс кі Чэ хі, што вы раб ля юць роз ныя пры ста-
са ван ні для аб ляг чэн ня пра цы ў гас па дар цы. Яшчэ адзін 
май стар Ста ні слаў Па мець ка з вёс кі Ва ро на стаў най леп-
шым у на мі на цыі «Ачу ме лыя руч кі». А Ста ні сла ва Мя леш-
ка з Аст раў ца пры зна на най леп шым квет ка во дам. Гэ тых 
і ін шых та ле на ві тых і пра ца ві тых пен сі я не раў ра ён ная 
ўла да ўзна га ро дзі ла дып ло ма мі і каш тоў ны мі па да рун ка-
мі ў тэ ры та ры яль ным цэнт ры са цы яль на га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва — з кан цэр там, спек так лем у вы ка нан ні са-
ма дзей ных ак цё раў і ча я піц цем за «са лод кім» ста лом.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

Ле ген дар ны са вец кі раз вед чык 
пра вёў ад ну з уда лых апе ра цый у ле се пад Ма ла ры тай

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ
Организатор аукциона: Коммунальное консалтинговое унитарное 

предприятие «Витебский областной центр маркетинга», 
210015, г. Витебск, проезд Гоголя, дом 5, тел. (0212) 426162.

Кадастровый номер, площадь и адрес земельного участка, 
функциональное назначение земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым № 221289203601000177, площадью 
0,1492 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Шапечин-
ский с/с, п. Липовцы, ул. Северная, 24, для строительства и обслуживания жилого 
дома. Ограничений в использовании нет. Начальная цена: 14 222 850 бел. руб. 
Размер задатка: 1 422 000 бел. руб.

Лот № 2. Земельный участок с кадастровым № 221289203601000176, площадью 
0,1474 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Шапе-
чинский с/с, п. Липовцы, ул. Северная, 26 для строительства и обслуживания 
жилого дома. Ограничения: охранная зона сетей и сооружений водоснабжения. 
Начальная цена: 14 051 200 бел. руб. Размер задатка: 1 405 000 бел. руб.

Лот № 3. Земельный участок с кадастровым № 221281201601000072, площадью 
0,1500 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Вороновский с/с, 
д. Дрюково, ул. Центральная, участок № 5, для строительства и обслуживания 
жилого дома. Ограничения: охранная зона линий электропередачи до 1000В. На-
чальная цена: 6 834 300 бел. руб. Размер задатка: 683 000 бел. руб.

Лот № 4. Земельный участок с кадастровым № 221281201601000074, пло-
щадью 0,1500 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, 
Вороновский с/с, д. Дрюково, ул. Центральная, участок № 6, для строительства 
и обслуживания жилого дома. Ограничений в использовании нет. Начальная 
цена: 6 834 300 бел. руб. Размер задатка: 683 000 бел. руб.

Лот № 5. Земельный участок с кадастровым № 221281201601000071, пло-
щадью 0,1498 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, 
Вороновский с/с, д. Дрюково, ул. Центральная, участок № 8, для строительства 
и обслуживания жилого дома. Ограничения: придорожная полоса (контролируе-
мая зона) автомобильной дороги. Начальная цена: 6 825 150 бел. руб. Размер 
задатка: 682 000 бел. руб.

Лот № 6. Земельный участок с кадастровым №221281201601000073, площа-
дью 0,1496 га, расположенный по адресу: Витебская обл., Витебский р-н, Во-
роновский с/с, д. Дрюково, ул. Центральная, участок № 9, для строительства и 
обслуживания жилого дома. Ограничения: придорожная полоса (контролируемая 
зона) автомобильной дороги. Начальная цена: 6 816 100 бел. руб. Размер 
задатка: 681 000 бел. руб.

Дата, время и место проведения аукциона: 20.02.2015 в 15.00 по адресу: 
г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский областной центр маркетин-
га». Срок внесения задатка и приема документов: с 20.01.2015 с 8.30 по 
19.02.2015 до 17.30 по адресу: г. Витебск, проезд Гоголя, 5 в ККУП «Витебский 
областной центр маркетинга». 

Реквизиты для внесения задатка по лотам № 1, № 2: р/с 3600314140154 
в ф-ле №200 Витебского обл. управления ОАО «АСБ Беларусбанк», ул. Смо-
ленская, 9а, МФО 635, УНП 300958583, код платежа 4901, получатель платежа: 
Шапечинский сельский исполком.

Реквизиты для внесения задатка по лотам № 3, № 4, № 5, № 6: р/с 3600314020043 
в ф-ле № 200 Витебского обл. управления ОАО «АСБ Беларусбанк» МФО 635, 
УНП 300972045, код платежа 4901, получатель платежа: Вороновский сельский 
исполком.

Аукцион проводится в порядке, установленном Положением о порядке ор-
ганизации и проведения аукционов по продаже земельных участков в частную 
собственность, утвержденным постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 26.03.2008 №462. Для участия в аукционе граждане РБ подают 
заявление об участии в аукционе, представляют документ, подтверждающий 
внесение суммы задатка с отметкой банка, заключают с организатором аукциона 
соглашение о правах, обязанностях и ответственности сторон в процессе подго-
товки и проведения аукциона. Представляются: гражданином – копия документа, 
содержащего его идентификационные сведения, без нотариального засвидетель-
ствования; представителем гражданина – нотариально удостоверенная доверен-
ность. При подаче документов на участие в аукционе граждане предъявляют 
паспорт гражданина РБ, представители граждан – документ, удостоверяющий 
личность. Условия аукциона: победитель аукциона, единственный участник 
несостоявшегося аукциона обязан: в течение 10 рабочих дней со дня утвержде-
ния протокола о результатах аукциона внести плату за зем. участок и возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона в т.ч. расходы, связанные с изго-
товлением и предоставлением участникам аукциона документации, необходимой 
для его проведения; обратиться в РУП «Витебское агентство по государственной 
регистрации и земельному кадастру» за гос. регистрацией права на зем. участок в 
двухмесячный срок со дня проведения аукциона; получить в отделе архитектуры и 
строительства Витебского райисполкома техническую документацию и разреше-
ние на строительство жилого дома; приступить к занятию зем. участка не позднее 
1 года после получения свидетельства (удостоверения) о гос. регистрации права 
на него; осуществить строительство жилого дома в сроки, определенные ПСД; 
снять, сохранить и использовать плодородный слой почвы согласно ПСД. Инже-
нерные коммуникации и сооружения на зем. участках отсутствуют. Условия инже-
нерного развития инфраструктуры застраиваемой территории устанавливаются 
проектной документацией. Назначение зем. участков в соответствии с единой 
классификацией назначения объектов недвижимого имущества: зем. участок для 
размещения объектов усадебной застройки (строительства и обслуживания жи-
лого дома, обслуживания зарегистрированной организацией по гос. регистрации 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним квартиры в блокированном 
жилом доме). Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Победи-
тель аукциона – участник, предложивший наибольшую цену. Всем участникам 
предоставляется право ознакомления с земельно-кадастровой документацией, 
а также возможность осмотра на местности земельного участка. Конт. тел.: 
(0212)42-61-62, (029)510-07-63, e-mail: vcm74@mail.ru; www.marketvit.by.


