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У Ін сты тут гіс то рыі Ака дэ міі на вук 

па ста ян на звяр та юц ца лю дзі са сва і мі 

гіс то ры я мі, прось ба мі і пра па но ва мі 

на конт да лей шай ра бо ты над ва ен ны мі 

тэ ма мі. У бе ла рус кіх сем' ях за хоў ва ец-

ца ба га та да ку мен таў, фо та здым каў, 

але гэ тыя звест кі не аб ход на са браць, 

сіс тэ ма ты за ваць і вы ка рыс таць для 

транс ля цыі па мя ці на ступ ным па ка-

лен ням. На цы я наль ная ака дэ мія на вук 

вы сту пі ла іні цы я та рам Усе бе ла рус кай 

ак цыі па ства рэн ні пра ек та «На род ны 

ле та піс Вя лі кай Ай чын най вай ны: ус-

пом нім усіх!» На ву коў цы звяр та юц ца 

да кі раў ніц тва аб лас ных і ра ён ных вы-

ка наў чых ка мі тэ таў, уста ноў аду ка цыі і 

куль ту ры, гра мад скіх ар га ні за цый, усіх 

за ці каў ле ных гра ма дзян з прось бай 

раз гар нуць ра бо ту па збо ры ўспа мі-

наў і фа та гра фій удзель ні каў па дзей 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. Ма тэ ры я лы 

мож на да сы лаць у Ін сты тут гіс то рыі 

НАН Бе ла ру сі, дзе бу дуць здзяйс няц ца 

збор ін фар ма цыі і на ву ко вая апра цоў-

ка атры ма ных звес так, пад рых тоў ка 

на іх асно ве ад па вед ных вы дан няў, а 

так са ма ства рэн не элект рон най ба зы 

да ных.

«Рэс пуб лі ка-пар ты зан ка — 
гэ та не штамп, а брэнд»

Пад час круг ла га ста ла вя ду чыя 

ва ен ныя гіс то ры кі, вы клад чы кі ВНУ, 

ар хі віс ты, му зей шчы кі аб мер ка ва лі, 

што трэ ба яшчэ зра біць для за ха ван ня 

гіс та рыч най па мя ці і як пры цяг нуць да 

гэ тай спра вы мо ладзь.

«Важ на аб агуль ніць, даць ацэн ку 

та му, што ёсць у нашай кра і не для за-

ха ван ня гіс та рыч най па мя ці», — за ў-

ва жыў за гад чык ад дзе ла ва ен най 

гіс то рыі Ін сты ту та гіс то рыі НАН 

Аляк сей ЛІТ ВІН. Ён звяр нуў ува гу на 

но выя па гро зы: ка лі ра ней фаль сі фі ка-

цыя гіс то рыі бы ла звя за на з апо ве да мі 

ўдзель ні каў вай ны, якія рас каз ва лі пра 

па дзеі з вы гад на га для іх бо ку, то сён-

ня яна ад бы ва ец ца на вель мі вы со кім 

уз роў ні, з вы ка ры стан нем су час ных 

тэх на ло гій. Пад рас та юць но выя па-

ка лен ні, якія па-ін ша му ўспры ма юць 

ін фар ма цыю, та му трэ ба мя няць так-

ты ку, каб дай сці да іх сэр цаў, ства-

рыць устой лі вы ме ха нізм за ха ван ня 

па мя ці. І тут вель мі важ ная ра бо та на 

мес цах. Так, яшчэ трэ ба шмат зра біць 

для ўдак лад нен ня та го, што на пі са на 

ў кні гах «Па мя ці», — у ра ё нах бы ло 

са бра на знач на больш ін фар ма цыі, 

чым увай шло ў хро ні ку, да та го ж у 

мно гіх кні гах ёсць па мыл кі. У бу ду чым 

пла ну ец ца гэ тыя пра цы ўдас ка на ліць, 

да поў ніць і вы клас ці ў ін тэр нэ це.

Але толь кі да след чыц кай ра бо тай 

сён ня не абы сці ся. Вы клад чы кі ВНУ, 

якія ўдзель ні ча лі ў круг лым ста ле, 

ад зна чы лі, што вы кры ва юць вя лі кія 

пра бе лы ў ве дан ні гіс то рыі ў сва іх сту-

дэн таў. «Ці змо гуць сён ня на шы дзе ці 

рас ка заць, што ад бы ва ла ся на іх зям-

лі? — пы та ец ца Аляк сей Літ він. — Рэс-

пуб лі ка-пар ты зан ка — гэ та не штамп, 

а брэнд. І важ на, каб кож ны ма ла ды 

ча ла век мог рас ка заць пра гэ та. Важ-

на, каб уста но вы аду ка цыі і куль ту ры 

па да ва лі больш ін фар ма цыі пра сваё, 

па каз ва лі ма ла дым, што яны мо гуць 

га на рыц ца гіс то ры яй сва ёй сям'і, вёс-

кі, го ра да».

Сён ня ў мно гіх шко лах рас пра цоў-

ва юць ся мей ныя гіс то рыі. Шка да, ка лі 

яны за ста юц ца ўнут ры шко лы. «На ад-

ну з края знаў чых кан фе рэн цый шас-

ці клас нік прый шоў з дзён ні кам свай-

го пра дзе да, які ва я ваў на тэ ры то рыі 

По лац ка-Ле пель скай зо ны. Дзён нік 

вёў ся з 1942 го да. Та кія пісь мо выя 

кры ні цы важ ныя для на ву коў цаў яшчэ 

і та му, што ў іх пе ра да дзе ны ў тым лі-

ку і эмо цыі, ча ла ве чыя ад но сі ны та го 

жахлівага ча су, — рас каз вае Але ся 

КОР САК, за гад чык ка фед ры гіс то-

рыі і ту рыз му По лац ка га дзяр жаў-

на га ўні вер сі тэ та. — Не аб ход на ства-

рыць элект рон ны рэ сурс, плат фор му, 

дзе бу дуць вы кла дзе ныя фо та здым кі, 

ус па мі ны, дзён ні кі і ін шыя рэ чы, якія 

ма юць да чы нен не да гэ тай тэ мы. Кож-

ны ра ён, шко ла ро бяць шмат і за хоў-

ва юць тое, што бы ло са бра на яшчэ ў 

70—80-я га ды. Іс ну юць ан ке ты, ліс ты 

ўдзель ні каў вы зва лен ня Бе ла ру сі, якія 

ўтрым лі ва юць важ ную ін фар ма цыю, 

за пі са ны ўспа мі ны. Мы заў сё ды звяр-

та ем ува гу на пом ні кі і знач ныя ме ма-

ры я лы, але дзесь ці за бы ва ем ся пра 

ма лень кія вё сач кі, якіх ужо не іс нуе, а 

там ёсць пом ні кі, па стаў ле ныя ў кан цы 

40-х. Яны да гле джа ныя, але пра іх ма-

ла хто ве дае. Важ на, каб іх фа та гра фіі 

так са ма бы лі ў ін тэр нэ це, каб усе ба-

чы лі, як шмат мес цаў на цы я наль най 

па мя ці — што гэ та не толь кі Ха тынь, 

але і, на прык лад, ма лень кі пом ні чак 

12 дзе цям, рас стра ля ных нем ца мі».

Не аб ход на вы ву чыць ма тэ ры ял, які 

ма юць школь ныя му зеі. На жаль, ка лі 

коль касць школ па мян ша ец ца, мо гуць 

быць стра ча ны і са бра ныя імі ла каль-

ныя, а та му асаб лі ва важ ныя звест кі.

Ста ноў чым во пы там па за ха ван-

ні па мя ці мо гуць па хва ліц ца ў ста лі-

цы. Ус па мі ны, якія збі ра юць мін скія 

школь ні кі, апра цоў ва юц ца і дру ку-

юц ца ў асоб ных кні гах па кож ным 

ра ё не.

9 мая ў ста лі цы ад кры ец ца му зей, 

ку ды мож на бу дзе прый сці, каб уша на-

ваць усіх сал дат, якія за гі ну лі ў Вя лі кай 

Ай чын най. У крып це Хра ма-пом ні ка ў 

го нар Усіх свя тых змя шча ец ца зям ля 

ў кап су лах з мес цаў па ха ван няў на-

шых су ай чын ні каў. У ме жах ак цыі «У 

сла ву агуль най Пе ра мо гі» збіраюць 

зям лю з усіх во ін скіх па ха ван няў на 

тэ ры то рыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Удзел 

у ак цыі ўзя лі ўсе 118 ра ё наў (па звест-

ках Мі ніс тэр ства аба ро ны, там зна хо-

дзіц ца ка ля васьмі ты сяч па ха ван няў!). 

За кож ным з гэ тых мес цаў ста іць свая 

гіс то рыя, і на вед валь ні кі му зея змо-

гуць да ве дац ца, з якім бо ем яна звя-

за на, хто ў ім удзель ні чаў, па ці ка віц ца 

мес цам па ха ван ня сва іх бліз кіх. Як па-

ве да міў ды рэк тар дзяр жаў най уста-

но вы «Бе ла рус кі куль тур ны цэнтр 

Ад ра джэн не» Аляк сандр ГОС ЦЕЎ, 

у му зеі бу дзе зна хо дзіц ца ін тэр ак тыў-

ны элект рон ны ар хіў са спіс а мі ах вяр 

з тых мяс цін, зям ля якіх зме шча на ў 

крып це Хра ма-пом ні ка.

Ад агуль на га да пры ват на га
Ра ней гіс то рыя бы ла агуль ная. Мы 

ве да лі пра за слу гі Чыр во най Ар міі, 

унё сак Са вец ка га Са ю за ў Пе ра мо гу. 

А дзе на шы ге роі? І вось упер шы ню 

вый шла кні га, пры све ча ная подз ві гам 

су ай чын ні каў «Су зор'е ге ро яў зям лі 

бе ла рус кай». Каб са браць і ўдак лад-

ніць звест кі, звя за ныя з бія гра фі яй і 

ге ра іч ны мі ўчын ка мі ўра джэн цаў Бе-

ла ру сі, ад на му з яе аў та раў Ба ры су 

Даў га то ві чу да вя ло ся са сва ёй пен сіі 

на быць ты ся чы кан вер таў і рас сы лаць 

ліс ты па ўсіх ва ен ка ма тах бы ло га Са-

вец ка га Са ю за. За кож ную ліч бу трэ ба 

бы ло зма гац ца, бо ў па пя рэд ніх вы-

дан нях, дзе прос та па да ва лі ся ў ал-

фа віт ным па рад ку звест кі пра ге ро яў 

Чыр во най Ар міі, ака за ла ся мно га па-

мы лак: ін фар ма цыя пе ра дру коў ва ла-

ся без звер кі дат, фак таў, ліч баў, без 

пры вяз кі да мяс цо вас ці і на цы я наль-

нас ці. Но вая кні га вяр тае Бе ла ру сі 494 

ім ёны ге ро яў. Гэ та го нар на цыі! На па-

доб ным грун це мож на вес ці па тры я-

тыч ную ра бо ту з мо лад дзю.

Ма ла ўва гі мы ўдзя ля ем тым, хто 

за гі нуў па-за ме жа мі Бе ла ру сі. Да цэнт 

ка фед ры кры ні цаз наў ства БДУ 

Кузь ма КО ЗАК пры вёў прык лад Аў-

шві ца — 15 ты сяч ва ен на па лон ных, 

якія там па ха ва ныя, так і за ста юц ца 

«са вец кі мі», але па іх проз ві шчах мож-

на ад на віць, з якіх га ра доў Бе ла ру сі 

гэ тыя лю дзі. Тое ж і з ін шы мі ме ма ры я-

 ла мі: на іх не су стрэ неш ін фар ма цыі 

пра тое, што гэ та ўрад жэн цы Бе ла-

ру сі. І сён ня гэ тую праб ле му важ на 

ўзды маць на ўзроў ні Мі ніс тэр ства за-

меж ных спраў.

Свет да гэ та га ча су не ве дае, якая 

тра гіч ная бы ла Дру гая су свет ная вай на 

для на шай кра і ны, еў ра пей скія гіс то ры-

кі час та за ні жа юць ліч бы ах вяр. У нас 

ка жуць пра 206 ты сяч ах вяр Трас цян ца, 

у Еў ро пе — пра 50–60. Коль касць ах вяр 

Аза рыч су час ныя за меж ныя гіс то ры кі 

звя лі да шасці ты сяч (а праз канц ла гер 

прай шло 50 ты сяч ча ла век, 20 ты сяч з 

іх за гі ну ла). І мы па він ны ад стой ваць гэ-

тыя ліч бы. На ват ка лі га во рым аб праб-

ле ме Ха ла кос ту, трэ ба ўзгад ваць пра 

маш таб гэ тай тра ге дыі для Бе ла ру сі. 

«Па гля дзі це, якія ліч бы на зы ва юць Із-

ра іль, Поль шча (у апош няй бя руць на 

ся бе част ку ах вяр з за ход няй тэ ры то-

рыі Бе ла ру сі). На ша па мяць па дзе ле-

на», — за ўва жае Кузь ма Іва на віч.

Пра ка го мы не зга да лі?
Сён ня гіс то ры кі вы зна ча юць но выя 

кі рун кі, праб ле мы, якія трэ ба да сле-

да ваць. Так, не да стат ко ва звяр та ла-

ся ўва га на дзя цей вай ны, а ўспа мі ны 

гэ тых свед каў яшчэ мож на за пі саць. 

Пра асоб ных удзель ні каў тых па дзей 

на огул не ўзгад ва юць. Па звест ках 

На цар хі ва, 9,5 міль ё на адзі нак вы бу-

хо вых сна ра даў бы ло на на шай зям лі 

(гэ та больш, чым коль касць пас ля-

ва ен на га на сель ніц тва рэс пуб лі кі), а 

што мы ве да ем пра тых лю дзей, якія 

зай ма лі ся раз мі ні ра ван нем? Ся род іх 

бы лі ў тым лі ку хлоп чы кі 14—16 га-

доў, якія пра хо дзі лі ка рот ка тэр мі но-

выя кур сы. Мно гія з іх з мін ных па лёў 

вяр ну лі ся ін ва лі да мі. З 34 міль ё наў 

сал дат, пры зва ных у вой ска, 17 міль ё-

 наў прай шлі праз шпі та лі, але ў нас 

не бы ло пры ня та га ва рыць пра тое, 

якую шко ду зда роўю на нес ла вай на. 

Да цэнт ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі 

і сла вян скіх на ро даў Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер-

сі тэ та Ана толь ВЯ ЛІ КІ зга даў, што на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў 1945 го дзе бы-

ло раз ме шча на 34 шпі та лі, праз якія 

прай шло 35 ты сяч ча ла век. І толь кі ў 

Ма гі лё ве на ад ным са шпі та ляў ёсць 

шыль да. У Брэс це шпі та ляў бы ло 12. 

У Ра сіі та кія мес цы ста лі аб' ек та мі па-

мя ці, а што пе ра шка джае нам са браць 

больш ін фар ма цыі і раз мяс ціць яе на 

ме ма ры яль ных дош ках?

Сён ня за га ва ры лі пра штраф ныя 

ба таль ё ны, але мы не га во рым пра 

штраф ныя ро ты. Толь кі на лі ніі Дру го га 

бе ла рус ка га фрон ту іх дзей ні ча ла ка-

ля 15. Мы па він ны вяр нуць гэ тыя ім ё-

ны. Лю дзі, якія трап ля лі ту ды, не бы лі 

зла чын ца мі, час та гэ та бы ло па ка ран-

не прос та за па ру шэн не дыс цып лі ны.

Вар та ўспом ніць пра пар ты зан, якія 

пас ля вы зва лен ня Бе ла ру сі па поў ні лі 

шэ ра гі Чыр во най Ар міі. Толь кі з Ло шы-

цы ка ля 150 ты сяч ча ла век бы ло на кі-

ра ва на на фронт. Хі ба та кая ін фар ма-

цыя не вар тая та го, каб яе ад зна чы лі 

на спе цы яль най шыль дзе?

Пе ра мо гу на блі жа лі і лю дзі, якія не 

з'яў ля лі ся ўдзель ні ка мі ба я вых дзе ян-

няў. Пад час аку па цыі бе ла ру сы збі ра лі 

гро шы на эс кад рылью «За Са вец кую 

Бе ла русь», на тан ка вую ка ло ну. «Мы 

за бы ва ем, што ў 1945 го дзе быў за-

цвер джа ны ме даль «За са ма ад да ную 

пра цу ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай-

ны». У нас ёсць спі сы ўзна га ро джа ных 

па Мін скай, Го мель скай і ін шых аб лас-

цях. У той час ула да ра зу ме ла, на коль кі 

гэ та важ на, і сён ня гэ тыя лю дзі вар тыя 

та го, каб іх зга да лі», — за ўва жае Ана-

толь Вя лі кі. Так са ма ён пра па на ваў 

ства рыць спе цы яль ны ін тэр нэт-рэ сурс 

«Ар хі вы шко ле», на якім да ку мен ты 

бу дуць вы кла дац ца з ка мен та ры я мі 

пра фе сі я на лаў і які на стаў ні кі змо гуць 

вы ка рыс тоўць на ўро ках.

«Ус пом ніць усіх — гэ та вы са ка род-

ны па рыў ду шы і сэр ца, — ад зна чыў 

Аляк сандр Ка ва ле ня. — Але гэ та не 

прос та пры го жая за ява. Мы ба чым ве-

лі зар ны пласт на ву ко вай ра бо ты. І мы 

змо жам зра біць вель мі мно га, ка лі да 

ак цыі пад клю чац ца шы ро кія слаі на-

сель ніц тва».

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.
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РУП «Институт недвижимости и оценки» 

сообщает о проведении 15.04.2020 
повторного открытого аукциона 

(начальная цена снижена на 10 %)
Лот № 1: капитальное строение с инв. № 700/C-15723 – Здание ресто-
рана «Санта-Мария», площадь – 386,5 кв. м, расположенное по адресу: 
Могилевская обл., г. Могилев, ул. Симонова, 69Г. Составные части и при-
надлежности: двухэтажное каменное здание ресторана «Санта-Мария» 
с двумя ограждениями, двумя воротами, мусорной площадкой, огражде-
нием мусорной площадки, навесом, складом замороженных продуктов, 
складом инвентаря, двумя мощениями. Сведения о земельном участке: 
кадастровый номер 740100000005000429 (право постоянного пользова-
ния), площадь – 0,2421 га.

Начальная цена продажи: 634 456,80 бел. руб. с учетом НДС (20 %).    
Сумма задатка: 63 445,68 бел. рубл.

Аукцион состоится 15 апреля 2020 года в 12.00 по адресу: г. Могилев, 
ул. Первомайская, 77, к. 352. Последний день подачи заявок (осуществля-
ется лично) и внесения задатка: 14 апреля 2020 года до 15.00. Аукцион 
может быть отменен в любое время, но не позднее, чем за три дня до 
даты аукциона

Продавец: ОАО «Универмаг «Центральный», 
УНП 700002659, г. Могилев, ул. Первомайская, 61, тел. 22-06-63

Расчетный счет для внесения задатка: получатель платежа 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182, 

р/с IBAN BY21BPSB30121543370109330000 в ОАО «БПС-Сбербанк», 
г. Минск, BIC банка BPSBBY2X 

Информация о предыдущем аукционе была опубликована  в номере газеты 
«Звязда» от 19.12.2019

Срок и условия оплаты: победитель аукциона оплачивает вознаграждение 
за организацию и проведение аукциона в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня проведения аукциона в соответствии с выдаваемым в день проведения 
аукциона счетом-фактурой. Продавец и Победитель аукциона обязаны 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона 
подписать договор купли-продажи предмета аукциона. Оплата предме-
та аукциона производится на условиях заключенного договора купли-
продажи. 

Организатор аукциона: Могилевский филиал РУП «Институт недвижимо-
сти и оценки», УНП 190055182, г. Могилев, ул. Первомайская, 77, к. 352. 
Дополнительную информацию можно получить по тел.: +375222-72-41-14, 
+37529-624-26-25, Mogilev@ino.by, на сайте ino.by

РУП «Институт недвижимости и оценки» 
(Организатор аукциона) 

извещает о проведении повторного открытого 
аукциона по продаже имущества 
ООО «БЕССЕР-БЕЛ» (Продавец)

Лот № 1: заглубленный охраняемый гараж-стоянка на 27 машино-мест, 
инв. № 500/D-708044953, площадь – 907,7 кв. м, г. п. – 2001. Адрес: 
г. Минск, ул. Михася Лынькова, 19/3-1. 
Начальная цена без НДС – 319 000,00 руб. Задаток – 15 950,00 руб. 
Шаг аукциона – 2000,00 руб. 
Капитальное строение с инв. № 500/C-34108, в котором расположено 
изолированное помещение с инв. № 500/D-708044953, находится на 
земельном участке 500000000006000571 площадью 0,2608 га. Право 
аренды по 31.01.2048. Доля 29/50 

Аукцион состоится 23.04.2020 в 11.00 
по адресу: г. Минск, ул. Комсомольская, д. 11, 3-й этаж, каб. 4 

Порядок оформления участия в аукционе, условия участия в аукционе, 
срок подписания договора купли-продажи, условия оплаты, а также 
полный текст извещения содержатся на сайте Организатора аукциона 
ino.by. Задаток перечисляется на р/с BY21BPSB30121543370109330000 
в ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, BIC банка BPSBBY2X. Получатель – 
РУП «Институт недвижимости и оценки», УНП 190055182. Назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе 23.04.2020 (ООО «БЕССЕР-
БЕЛ»). Заявления на участие и необходимые документы принимаются 
в рабочие дни с 8.30 до 12.00, с 13.30 до 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Комсомольская, 11, каб. 7. Окончание приема заявлений – 21.04.2020 
в 11.00. Первое полное извещение о проведении аукциона опубликовано 
в газете «Звязда» от 06.09.2019

 Организатор аукциона: 8 (017) 324-70-57, 8 (029) 356-90-03, 
8 (029) 550-09-52 • www.ino.by • e-mail: torgi@ino.by

И З В Е Щ Е Н И Е  О  П Р О В Е Д Е Н И И  А У К Ц И О Н А

Государственное предприятие 
«Минский областной центр инвестиций и приватизации» 

(организатор аукциона) по поручению 
ОАО «Солигорский райагросервис» (продавец), 

проводит открытый аукцион 

ПО ПРОДАЖЕ ЗДАНИЯ СКЛАДА 
(составные части и принадлежности: площадка, отмостка) 

с инв. № 644/С-58435 общей площадью 1079,1 кв. м, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 

625000000012002865 площадью 1,4219 га 
(право аренды до 03.11.2034) по адресу: Минская область, 

Солигорский район, Краснослободской с/с, 7 (далее – объект). 
Земельный участок имеет ограничения в использовании: 

охранная зона линий электропередачи, пл. 0,0338 га. 
Начальная цена с НДС (20 %) – 58 080,00 бел. руб. (задаток 10 % от 

начальной цены – 5 808,00 бел. руб.). 
Задатки перечисляются на р/с № BY55BPSB30121082600169330000 

в ЦБУ № 701 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, БИК BPSBBY2X, 
УНП 690324015, государственное предприятие «Минский областной 
центр инвестиций и приватизации». Договор купли-продажи должен 
быть подписан в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения 
аукциона. Оплата объекта производится в течение 30 (тридцати) банков-
ских дней после дня заключения договора купли-продажи, если иное не 
предусмотрено договором купли-продажи, на депозитный счет Министер-
ства юстиции Республики Беларусь. Победитель аукциона (единственный 
участник аукциона) оплачивает вознаграждение за организацию и про-
ведение торгов в размере 5 (пяти) процентов от окончательной цены про-
дажи предмета аукциона. Порядок проведения аукциона и оформления 
участия в торгах оговорен в условиях его проведения, размещенных на 
сайте организатора торгов www.rlt.by. Аукцион состоится 05.05.2020 в 
12.00 по адресу: г. Минск, ул. Чкалова, 5, каб. 324. Заявления на участие 
и необходимые документы принимаются по 04.05.2020 до 16.00 по ука-
занному адресу. 

Тел.: (8017) 207-71-34, (8029) 102-21-17.

ОАО «Брест-Лада», 
расположенное по адресу: 

224034, Республика Беларусь, г. Брест, ул. писателя Смирнова, 5/1, 

ПРОВОДИТ ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 

10 апреля 2020 г. в 11.00 
по адресу: 224034, Республика Беларусь, г. Брест, 

ул. писателя Смирнова, 5/1 

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение ликвидационного баланса ОАО «Брест-Лада».

 Ликвидационная комиссия ОАО «Брест-Лада».

Акционеры могут ознакомиться с 31 марта 2020 года с информацией 
(материалами) в рабочие дни (понедельник–пятница) с 10.00 до 12.00 в 
помещении исполнительного органа общества по адресу: Республика 
Беларусь, г. Брест, ул. писателя Смирнова, 5/1 (ОАО «Брест-Лада»). 

Начало регистрации участников собрания в 10.00 по адресу: 224034, 
Республика Беларусь, г. Брест, ул. писателя Смирнова, 5/1.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционе-
ров, составляется на 27.01.2020 г.

 Напоминаем участникам собрания о необходимости иметь документ, 
удостоверяющий личность (для представителя акционера – документ, 
удостоверяющий личность, и доверенность).

УНП 600072706

УНП 200050745


