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— У рамках вя лі ка га пра-

ек та «У по шу ках стра ча на-

га» па чы на ец ца цыкл ме ра-

пры ем стваў, пры све ча ных 

75-год дзю Вя лі кай Пе ра-

мо гі, — інт ры га ваў пуб лі ку 

на ня даў няй Мін скай між на-

род най кніж най вы стаў цы-

кір ма шы вя до мы ка лек цы я -

нер, гіс то рык, лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі «За 

ду хоў нае ад ра джэн не» 

Ула дзі мір ЛІ ХА ДЗЕ ДАЎ. — 

Сут насць яго ў тым, каб не 

прос та па ка заць 1945 год і 

па дзеі Пе ра мо гі, але звяр-

нуц ца да вы то каў, тра ды цый 

па тры я тыз му, рас ка заць аб 

тым, як ка ва ла ся Пе ра мо га, 

ад куль узя лі ся тыя ідэй ныя, 

за гар та ва ныя лю дзі, якія 

яе на блі жа лі. Бо Пе ра мо-

га ства ра ла ся не з 1941 да 

1945 го да — баць кі і дзя ды 

ге ро яў Вя лі кай Ай чын най 

вай ны бы лі ге ро я мі Пер шай 

су свет най вай ны, а іх нія дзя-

ды і пра дзе ды — ге ро я мі Ай-

чын най вай ны 1812 го да... 

Гэ ты лан цу жок, па якім пе-

ра да ва ла ся лю боў да Ра дзі-

мы, мы і хо чам па ка заць у 

но вым пра ек це — пе рад усім 

гэ та бу дуць вы стаў кі, пры-

све ча ныя вай не 1812 го да, 

Пер шай су свет най і, як апа-

фе оз, у кан цы кра са ві ка — 

па чат ку мая — Вя лі кай Ай-

чын най вай не. А па між вой-

на мі быў мір, пра які так са ма 

важ на да ве дац ца: як, чым 

жы лі на шы прод кі? Та му і 

наз ву пра ек ту да лі сім ва-

ліч ную, як у ра ма не Талс то-

га — «Вай на і мір».

Пер шая вы стаў ка ад-

кры ец ца ўжо 21 лю та га 

ў Дзяр жаў ным ме ма ры яль-

ным му зеі Яку ба Ко ла са — 

на экс па зі цыі, што рас ка жа 

пра па дзеі 1812 го да, бу дуць 

прад стаў ле ны ары гі наль ныя 

лі таг ра фіі ўдзель ні ка на па-

ле о наў скіх па хо даў Фа бе-

ра дзю Фо ра (гэ та ня мец кі 

мас так-ба та ліст, які ма ля ваў 

алоў ка мі, фар ба мі і чар ні-

лам у кож ны сва бод ны ад 

служ бы мо мант, у тым лі ку 

за на та ваў у сва іх за піс ных 

кніж ках шмат бе ла рус кіх 

края ві даў, а па яго ма люн-

ках паз ней зра бі лі шмат 

гра вюр, паш то вак і кар цін, 

у тым лі ку ў 1830-х з'я ві лі ся 

дзве аў тар скія кар ці ны але-

ем: «Пе ра ход це раз Бя рэ-

зі ну» і «Ка вяр ня ў Віль ні»). 

Па гэ тых ма люн ках мож на 

бу дзе ўя віць са бе як шлях 

На па ле о на да Маск вы, так 

і вяр тан не на зад, у тым лі ку

ўцё кі з-пад Ашмян і Смар го ні. 

Так са ма бу дуць прад стаў-

ле ны лі таг ра фіі па кар ці нах 

вя до ма га мас та ка-ба та ліс та 

Ва сі ля Ве ра шча гі на.

У пра ек та, рас каз вае Ула-

дзі мір Лі ха дзе даў, ужо ёсць 

парт нё ры, га то выя даць 

свае пля цоў кі для на ступ ных 

экс па зі цый: На цы я наль ная і 

Прэ зі дэнц кая біб лі я тэ кі Бе-

ла ру сі, Дзяр жаў ны му зей 

ва ен най гіс то рыі, вы ка за лі 

за ці каў ле насць і не ка то рыя 

ін шыя ўста но вы. «Мяр кую, 

вы стаў кі — а я ба чу шэ раг 

экс па зі цый, маг чы ма, ка ля 

дзя сят ка — бу дуць, па-пер-

шае, пе ра соў ныя і прой дуць 

як у му зе ях і біб лі я тэ ках, так 

і, на прык лад, у роз ных на ву-

чаль ных уста но вах; па-дру-

гое, вы ключ на ары гі наль-

ныя — ні я кіх ко пій, толь кі 

са праўд ныя гіс та рыч ныя 

рэ чы і тво ры мас тац тва, кні-

гі, паш тоў кі, лі таг ра фіі ХІХ—

ХХ ста год дзяў; па-трэ цяе, 

бяс плат ныя для на вед валь-

ні каў, бо ма юць пе рад усім 

асвет ніц кую за да чу», — пе-

ра ліч вае ка лек цы я нер.

У кан цы кра са ві ка, як 

мяр ку юць ар га ні за та ры, усе 

вы стаў кі зноў аб' яд на юц ца ў 

адзін су цэль ны пра ект і бу-

дуць экс па на вац ца ра зам у 

На цы я наль най біб лі я тэ цы 

Бе ла ру сі. Так са ма тут пла-

ну ец ца пра вес ці круг лы стол 

з удзе лам ка лек цы я не раў і

пісь мен ні каў з Ра сіі, Укра і -

ны, Літ вы, Лат віі, Эс то ніі,

Поль шчы, Гер ма ніі і ін шых 

кра ін. «Хо чац ца зра біць гэ-

ты фо рум — не, не фі наль-

ным акор дам, але куль мі-

на цы яй пра ек та, гуч ным і 

яр кім на па мі нам пра каш-

тоў насць друж бы на ро даў 

і мір на га не ба над на шы мі 

га ло ва мі, і каб ме на ві та Бе-

ла русь ста ла тым мес цам, 

дзе аб' яд ноў ва юц ца мір ныя, 

ства раль ныя іні цы я ты вы, 

дзе злу ча ец ца на ша агуль-

ная гіс та рыч ная па мяць», — 

апан та на дзе ліц ца пла на мі 

Ула дзі мір Аляк се е віч.

Без умоў на, пра ект па кі-

не і рэ чыў ны, а дак лад ней, 

кніж ны, след. У кан цы 2019-

га ўба чы ла свет кні га Аляк-

санд ра Кар лю ке ві ча і Ула дзі-

мі ра Лі ха дзе да ва «Кры ні цы 

па мя ці», у якой ад на ча со ва 

да ку мен таль ны і мас тац кі 

апо вед пра мяс ці ны Бе ла ру-

сі, звя за ныя з ім ёна мі і лё са-

мі лі та ра та раў, пуб лі цыс таў, 

ва ен ных ка рэс пан дэн таў Ра-

сіі ў га ды Вя лі кай Ай чын най

вай ны ар га ніч на да паў ня-

юць ілюст ра цыі: ста рыя — 

з ка лек цыі паш то вак Ула-

дзі мі ра Лі ха дзе да ва, су час-

ныя — з фо та тэ кі Бел ТА.

Рых ту юц ца да вы ха-

ду яшчэ дзве кні гі — ад на 

з іх так і бу дзе на зы вац ца, 

«75 год Вя лі кай Пе ра мо гі», 

дру гая бу дзе пры све ча на 

бла ка дзе Ле нін гра да. У яе 

тра пяць, на прык лад, уні-

каль ныя ліс ты і да ку мен ты

бла кад ні каў роз най на цы я -

наль нас ці, у тым лі ку бе -

ла ру саў. «Гэ та тэ ма бліз кая 

і ба лю чая мне аса біс та, — 

пры зна ец ца Ула дзі мір Лі ха-

дзе даў, — бо мая пра ба бу ля 

як раз за гі ну ла ў бла кад ным 

Ле нін гра дзе... Пас ля вай ны

ў горад пры яз джаў мой дзя-

ду ля, раз маў ляў са свед ка мі 

тых па дзей, я так са ма доў-

га шу каў якія-не будзь згад-

кі аб пра ба бу лі. Уда ло ся 

да знац ца толь кі, што яна 

па ха ва ная на Пес ка роў скіх 

мо гіл ках, але я не губ ляю 

над зеі, што мо гуць вы-

пад ко ва «ўсплыць» ліс ты, 

фа та гра фіі ці ін шыя да ку-

мен ты. Бо пад час бла ка ды 

го рад усё ад но не зда ваў-

ся, ён жыў — пра ца ва ла 

пош та, на ват — дзіў ная 

рэч — дру ка ва лі ся паш-

тоў кі! Па куль не бу ду рас-

кры ваць усіх сак рэ таў, але 

абя цаю, што ў кні зе бу дзе 

прад стаў ле на мност ва ўні-

каль ных ар тэ фак таў».

Пра ект «Вай на і мір» не 

за вер шыц ца 9 мая — ён 

пра цяг не жыць і раз ві вац ца, 

пры рас таць удзель ні ка мі, 

шу каць но выя кі рун кі і сэн-

сы. Як, улас на, пра цяг вае 

жыць спра ва жыц ця Ула дзі-

мі ра Лі ха дзе да ва — пра ект 

«У по шу ках стра ча на га», 

вы лу ча ны ў 2020 го дзе на 

Дзяр жаў ную прэ мію Бе ла-

ру сі ў га лі не лі та ра ту ры, 

мас тац тва і ар хі тэк ту ры. Бо 

пра на шы га ра ды і мяс тэч кі 

ў роз ныя гіс та рыч ныя пе-

ры я ды ёсць што апа вя даць 

яшчэ доў га, мно га і ці ка ва 

для лю бой аў ды то рыі, пе-

ра ка на ны ка лек цы я нер: 

«У 2019 го дзе ў мя не вый-

шла шэсць кніг у рамках 

пра ек та «У по шу ках стра-

ча на га», сё ле та, мяр кую, 

бу дзе не менш. Дый ка лек-

цыя ста рых паш то вак і фо-

та здым каў, якую я збі раю, 

ужо больш чым 40 га доў, 

так са ма што год па шы ра ец-

ца — ра бо ты ха пае!»

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

НА МО ВЕ ПА МЯ ЦІ
Пра сля ды трох вой наў на на шай зям лі 

і вы то кі ге ра із му рас ка жа но вы маш таб ны 
куль тур на-гіс та рыч ны пра ект «Вай на і мір»

Бя гу чы год пра хо дзіць у Бе ла ру сі, як і па ўсёй СНД, 

пад зна кам 75-год дзя Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най 

вай не. Зра зу ме ла, акра мя юбі лей ных вай ско вых 

па ра даў і ма са вых ура чыс тас цяў да зна ка вай да ты 

бу дзе пры мер ка ва ны цэ лы шэ раг ме ра пры ем стваў 

роз на га ўзроў ню. На прык лад, не каль кі дзён та му 

з ме ма ры яль на га комп лек су Брэсц кай крэ пас ці 

і ра сій ска га Мур ман ска стар та ва ла эс та фе та 

Пе ра мо гі, якая дву ма марш ру та мі прой дзе ўздоўж 

знеш ніх межаў дзяр жаў — удзель ніц СНД і фі ні шуе 

ў маі ў Маск ве, ка ля ма гі лы Не вя до ма га сал да та. 

Але для та го, каб ца ніць на быт кі і каш тоў нас ці 

ся мі дзе ся ці пя ці га доў мір на га жыц ця, па мяць 

мі ну лай вай ны трэ ба ша на ваць і за хоў ваць не 

толь кі ў круг лыя да ты, а па ста ян на — што год, 

што дня. А, маг чы ма, трэ ба ка паць глы бей?..

Афі цый на
— Га вор ка ідзе не толь кі пра 75 га доў Вя лі кай Пе ра мо гі, 

гэ та тэ ма знач на шы рэй шая, — пад крэс лі вае на мес нік 

мі ніст ра ін фар ма цыі Бе ла ру сі Ігар БУ ЗОЎ СКІ. — Мы 

хо чам па ста віць тлус тую кроп ку ў гіс то рыі кро ва пра ліц-

цяў на бе ла рус кай зям лі, кроп ку ў вой нах — каб за стаў-

ся толь кі мір. Якім чы нам? Праз пра ект «Вай на і мір», 

які прой дзе ва ўсіх рэ гі ё нах Бе ла ру сі, — мы пла ну ем, 

што му зей ныя кам па зі цыі, ство ра ныя на ба зе ка лек цыі 

Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва, у кож най воб лас ці бу дуць да-

паў няц ца рэ гі я наль ны мі звест ка мі і тэ ма тыч ны мі пра ек-

та мі. Ця пер на ват скла да на ска заць, на коль кі маш таб ны 

бу дзе гэ ты пра ект, — спа дзя ю ся, ён атры ма ец ца знач на 

шы рэй шы, чым мер ка ва ла ся на па чат ку, бо ўжо ёсць 

мно га ах вот ных да яго да лу чыц ца. На прык лад, ка ле гі 

Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва з роз ных кра ін пры вя зуць у Мінск 

уні каль ныя ар хіў ныя да ку мен ты — са праўд ныя паш тоў кі, 

фа та гра фіі, гра вю ры, пар ты зан скія ча со пі сы (не ка то рыя 

з іх за ха ва лі ся толь кі ў адзін ка вых эк зэмп ля рах і толь кі ў 

пры ват ных збо рах) аб вай не і мі ры — аб усіх трох вой нах 

і пе ры я дах мір на га жыц ця па між імі — на тых зем лях, дзе 

кож ны з іх жы ве, каб прад ста віць гэ тую тэ му на між на-

род ным уз роў ні і рас ста віць ак цэн ты ў раз мо ве пра вай ну 

і мір. Та кім чы нам, дзя ку ю чы аса біс тым кан так там па між 

ка лек цы я не ра мі мно гія да ку мен ты бу дуць упер шы ню 

па ка за ны ў Бе ла ру сі, а сам пра ект пра гу чыць у тым лі ку 

за ме жа мі кра і ны. Куль мі на цый ны, свя точ ны акорд пра-

ек та «Вай на і мір» бу дзе пры мер ка ва ны да 9 мая, але 

кан цэп цыя пра ек та да зво ліць яму стаць доў гай гра ю чым і 

дзей ні чаць на пра ця гу ўся го го да, а да лей, маг чы ма, пе-

ра рас ці ў неш та боль шае. Так, пад час кніж най вы стаў кі 

ў Мін ску прад стаў ні кі па соль ства Ра сій скай Фе дэ ра цыі 

афі цый на па цвер дзі лі на мер прад ста віць пра ект у Ра сіі, 

і, я ўпэў не ны, коль касць за ці каў ле ных не ўза ба ве яшчэ 

па вя лі чыц ца.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

РУП «БЕЛСПЕЦКОНТРАКТ» 27 февраля 2020 года 

на 3-м открытом аукционе проводит 1-й от 16 января 2020 года 
и 2-й от 30 января 2020 года повторные открытые аукционы 

по продаже имущества республиканской собственности

Номер 
лота

Наименование техники
Местона-
хождение 
объекта

Начальная 
цена 

продажи 

(бел. руб.)

Сумма 
задатка 

(бел.
руб.)

1

Гусеничное шасси МТ-Лбу 
(демилитаризованное) ш. 
108710051 дв. 17526 1987 г. 
4 кат. 8408 км 

г. Минск, 
в/ч 63755

65 000,00 13 000,00

2

Гусеничное шасси МТ-Лбу 
(демилитаризованное) ш. 
108501022 дв. 914407 1985 г. 
4 кат. 382 км 

г. Минск, 
в/ч 63755

70 000,00 14 000,00

23

Гусеничное шасси МТ-Лбу 
(демилитаризованное)

№ 10Е8907022 в составе: 
гусеничное шасси МТ-Лбу 
(демилитаризованное) ш. 
10Е8907022 дв. 8915136 
1989 г. 4 кат. 6499 км. 
Электроагрегат АД16У-
Т/400 1ВП № БА3658СМВИ
1989 г. 4 кат 626 м/ч

г. Осипо-
вичи, 

в/ч 01313

80 000,00 16 000,00

Аукцион состоится по адресу: г. Минск, ул. Казинца, д. 2, 6-й этаж, 

27 февраля 2020 г. в 10.00.

К участию в аукционе допускаются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица, оплатившие задаток, гарантийный де-
позит и подавшие заявление на участие в аукционе, соглашение, учредитель-
ные и другие необходимые документы до 15.00 24 февраля 2020 года.

Заключительная регистрация участников аукциона будет производиться 
27 февраля 2020 г. с 9.00 до 9.45.

Победитель аукциона обязан:
1. Заключить договор купли-продажи не позднее 3 банковских дней с 

момента проведения аукциона.
2. Произвести оплату стоимости движимого имущества разовым плате-

жом в течение 5 банковских дней для резидентов Республики Беларусь 
и 10 банковских дней для нерезидентов Республики Беларусь со дня 
подписания договора купли-продажи.

Задаток, указанный в таблице, а также гарантийный депозит в размере 
300,00 белорусских рублей за участие по каждому лоту и денежные сред-
ства за выигранное имущество перечисляются на расчетный счет РУП «Бел-
спецконтракт»: белорусские рубли – р/с BY51BPSB30121078830299330000, 
российские рубли – р/с BY05BPSB30121078830876430000 в ЦБУ № 701 
ОАО «БПС-СберБанк», г. Минск, ул. Чкалова, 18, корп. 1, код BPSB-
BY2X, УНП 101099370, ОКПО 37401662 Корреспондент-Сбербанк Рос-
сии, г. Москва, № корсчета 30111810100000000090. Реквизиты банка: БИК 
044525225, ИНН 7707083893, к/с в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России 
№ 30101810400000000225, Без НДС. Справки по тел./факс: (017) 398 05 41. 
Ранее опубликованное извещение в газете «Звязда» № 20 от 31.01.2020 г. 

Извещение о проведении 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Меле-
жа, 5/2, пом. 1703, оф. 5. Сайт в интернете: www.cpo.by 

Продавец
ОАО «Белмагистральавтотранс», 220024, г. Минск, 
ул. Бабушкина, 39

Оператор 
ЭТП

ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 5/2, 
пом. 1703, оф. 4б. www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов, реализуемый одним лотом, по адресу: 

г. Минск, ул. Кижеватова, д. 10

Наименование (назначение)
Общая 

пло-
щадь

Инвен-
тарный 
номер

Административно-бытовое здание (В1/к, Ж1/к, 
З1/к, И1/к, Л1/к) (административно-бытовое здание). 
Составные части и принадлежности: дворовое по-
крытие (а), дорожка (б, г), входная площадка 
(в, д, ж), площадка под беседку (е), площадка под 
навес (и), бордюр 0,08 (к), бордюр 0,16 (л), забор 
(м, н, п, р), ворота распашные (с), калитка (т), ограж-
дение (у, ф)

167,7 
кв. м

500/C-
7741

Литер А1/к, К1/к, М1/к (здание склада)
461,3 
кв. м

500/C-
7742

Мастерская с пристройками (здание неустанов-
ленного назначения)

191 
кв. м

500/C-
7740

Сведения о земельном участке: предоставлен на праве временного 
пользования по 31.10.2028 г. для эксплуатации и обслуживания зданий 
и сооружений по ул. Кижеватова, 10 общей площадью 0,4641 га

Обременения: аренда. Подробная информация на сайте www.cpo.by

Начальная цена с НДС 20 %                        506 798,75 бел. руб.

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов в белорус-
ских рублях (BYN) перечисляется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 
в Дирекции «ОАО Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес 
банка: г. Минск, ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, 
получатель платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 (пятнадцать) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приоб-
рести предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 
5 %) в течение срока, установленного для подписания договора купли-
продажи, не достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты  
предмета электронных торгов, такая оплата должна быть произведена в 
течение 30 (тридцати) календарных дней после заключения договора 
купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по 
адресу: www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить организатору торгов затраты на 
их проведение, затраты по оценке предмета аукциона и оплатить воз-
награждение 4 % от цены продажи лота в течение 3 (трех) рабочих дней 
после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов без объяснения причин снятия

Дата и время 

начала 

и окончания 

электронных 
торгов

Начало торгов – 19.03.2020 г. в 11.00. Окончание 
торгов – 19.03.2020 г. в 12.00. Торги продлеваются 
на 10 минут с момента подачи ставки, в случае 
если ставка поступила менее чем за 10 минут до 
окончания торгов

Дата и время 
окончания приема 

заявок

Заявки на участие в электронных торгах прини-
маются по 17.03.2020 г. до 17.00 на ЭТП «ИПМ-
Торги» по адресу www.ipmtorgi.by 

Контактные 

телефоны

+375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; 

+375 (44) 704-92-06 

Е-mail: auction@cpo.by; info@ipmtorgi.by 

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


