
«Бэнт лі» і ба ра мун дзі
Па пуа — Но вая Гві нея раз-

ме шча на ў паўд нё ва-за ход няй 

част цы Ці ха га акі я на, зай мае 

ўсход нюю част ку вост ра ва Но-

вая Гві нея і ка ля 600 пры лег-

лых аст ра воў. На сель ніц тва 

кра і ны скла дае 7,87 міль ё на 

ча ла век, пры гэ тым у ста лі цы 

Порт-Морс бі толь кі ка ля 345 

ты сяч жы ха роў. Тут пра жы вае 

больш за ты ся чу пля мё наў, 

пры чым мно гія кла ны, асаб лі-

ва ў гор най мяс цо вас ці, за хоў-

ва юць до сыць скла да ную са-

цы яль ную сіс тэ му, якая сла ба 

за кра ну та зме на мі: на ват пад 

ціс кам су час най цы ві лі за цыі 

яны пра цяг ва юць кі ра вац ца 

ўлас ны мі ста ра жыт ны мі тра-

ды цы я мі.

Не дзіў на, што за доў га да 

па чат ку ця пе раш ня га са мі-

ту ў АЦЭС не па ко і лі ся, што 

адзін з най бяд ней шых чле-

наў аб' яд нан ня — Па пуа — 

Но вая Гві нея, дзе да та го ж 

у лю тым ад быў ся ма гут ны 

зем ля трус, не спра віц ца з 

пры ёмам на сва ёй тэ ры-

то рыі вя лі кай коль кас ці 

вы со ка па стаў ле ных за-

меж ных дэ ле га цый. Асоб-

ныя апа сен ні вы клі ка ла 

праб ле ма бяс пе кі. Але 

гас па да ры не пад вя лі. 

Па-пер шае, Па пуа — Но-

вай Гві неі да па маг лі су се-

дзі. Аў стра лія вы дзе лі ла 

на па трэ бы са мі ту АЦЭС 

86,5 міль ё на до ла раў, 

не каль кі зні шчаль ні каў і 

па труль ных ка раб лёў, а 

так са ма 1,5 ты ся чы вай-

скоў цаў на га ран та ван не 

бяс пе кі. Па не каль кі міль-

ё наў ах вя ра ва лі Ін да не зія 

і Но вая Зе лан дыя. Кі тай, 

чый стар шы ня Сі Цзінь пін 

пер шым з су свет ных лі да раў 

па цвер дзіў свой удзел у са мі-

це і вы ра шыў су мяс ціць яго 

з дзярж ві зі там, ся род уся го 

ін ша га па да рыў аст раў ной 

дзяр жа ве ка ме ры на зі ран ня 

на 12 міль ё наў до ла раў.

Укла лі ся ў рэ спек та бель-

нае ме ра пры ем ства і гас па-

да ры: за тры га ды пад рых-

тоў кі да са мі ту мяс цо выя 

ўла ды вы дат ка ва лі на яго ар-

га ні за цыю 300 міль ё наў до-

ла раў. У гэ тую су му, да рэ чы, 

увай шлі і вы дат кі на на быц цё 

40 аў та ма шын Mаsеrаtі (кож-

ная кош там 210—345 тысяч 

долараў) і трох Bеntlеу, каб 

пе ра во зіць вы со кіх гас цей 

па Порт-Морс бі. Гэ та вы клі-

ка ла пра тэс ты мяс цо ва га на-

сель ніц тва, але, як за пэў ніў 

аст раў ны мі ністр па пад рых-

тоў цы да АЦЭС Джас цін Тка-

чэн ка, пас ля са мі ту ўсе аў то 

пра да дуць у пры ват ныя ру кі, 

а бюд жэт зноў па поў ніц ца.

Пры ём быў ар га ні за ва ны 

на най вы шэй шым уз роў ні. 

Толь кі не каль кі дэ та ляў. Ужо 

ў пер шы дзень удзель ні каў 

са мі ту ча ка ла га ла-вя чэ ра, 

на якой па шмат га до вай тра-

ды цыі АЦЭС кі раў ні кі дэ ле га-

цый з'яў ля юц ца ў на цы я наль-

ных кас цю мах кра і ны — гас-

па ды ні фо ру му. У ку лу а рах 

жар та ва лі, што тра ды цый нае 

адзен не аст раў лян — гэ та 

на бед ра ныя па вяз кі з доў га-

га ліс ця і пыш ныя пё ра выя 

га лаў ныя ўбо ры. Ад нак для 

за про ша ных пад рых та ва лі 

на цы я наль ныя ка шу лі і шта-

ны са сты лі за ва най вы явай 

ма сак Та та нуа. Куль тур ная 

пра гра ма, якая ча ка ла вы-

со ка па стаў ле ных удзель ні-

каў са мі ту, вя до ма, уклю ча-

ла і на цы я наль ныя тан цы. 

Як па ве да мі лі ар га ні за та ры, 

не абы шло ся без па пу ас кай 

эк зо ты кі. Пра дэ ман стра ва лі 

най леп шае, што ёсць на аст-

ра вах, і ў част цы па час тун-

каў. Як рас ка заў мяс цо вай 

га зе це Thе Nаtіоnаl шэф-по-

вар га тэ ля Hіltоn Роrt Mоrеsbу 

Пол Браўн, су свет ным лі да-

рам пра па на ва лі стра вы з 

зе ля ні най «ку ма» і ба ра мун-

дзі — бе ла га мар ско га аку ня. 

У гэ тай ры бе прак тыч на ня-

ма кос так, а яе мя са не губ-

ляе са ка ві тас ці на ват пас ля 

доў гай тэр міч най апра цоў кі. 

На ад ной з ура чыс тых вя чэр 

гас цям пра па на ва лі кра баў, 

скумб рыю і яла ві чы ну, за пе-

ча ную ў тра ды цый най зем ля-

ной пе чы. Гас цей раз мяс ці лі 

ў дзе ся ці пя ці зор ка вых га-

тэ лях, яшчэ ча ты ры ты ся чы 

ўдзель ні каў на ча ва лі на трох 

кру із ных лай не рах, якія вы-

дзе лі лі ўла ды су сед няй Аў-

стра ліі. Да рэ чы, на «зя лё ным 

кан ты нен це» на час са мі ту 

раз мяс ціў ся і ві цэ-прэ зі дэнт 

ЗША Майк Пенс — па лі тык 

што дня паў та ры га дзі ны да-

бі раў ся да Порт-Морс бі з паў-

ноч на га шта та Квінс ленд.

«Ліч ба» для рос ту
У ХХVІ са мі це АЦЭС узя лі 

ўдзел кі раў ні кі дзяр жаў і ўра-

даў Ра сіі, Аў стра ліі, Бру нея, 

В'ет на ма, Ін да не зіі, Ка на ды, 

Кі тая, Рэс пуб лі кі Ка рэя, Ма-

лай зіі, Мек сі кі, Но вай Зе лан-

дыі, Па пуа — Но вай Гві неі, 

Пе ру, Сін га пу ра, ЗША, Тай-

лан да, Фі лі пін, Чы лі і Япо ніі, 

а так са ма кі раў нік вы ка наў-

чай ула ды Спе цы яль на га 

ад мі ніст ра цый на га ра ё на 

Ган конг (КНР) і прад стаў нік 

кі раў ніц тва Кі тай ска га Тай-

бэя (Тай ва ня). Тэ май фо ру-

му бы ло вы зна ча на раз віц цё 

ліч ба вай эка но мі кі для ўма-

ца ван ня эка на міч на га рос ту. 

Дак лад ней — га вор ка іш ла 

аб зняц ці бар' е раў для біз не-

су і ганд лю шля хам аб' яд нан-

ня ліч ба вай пра сто ры ўся го 

вя ліз на га рэ гі ё на.

Грун тоў ную ана лі ты ку лі-

да рам эка но мік АЦЭС прад-

ста віў дзе ла вы кан суль та тыў-

ны са вет (ДКС). Да рэ чы, гэ та 

што га до вая за вя дзён ка. «Рэ-

ка мен да цыі, вы кла дзе ныя ў 

дак ла дзе, пры све ча ны не 

толь кі су свет най эка но мі цы, 

так са ма ў іх ад да дзе на ўва га 

і раз віц цю Азі яц ка-Ці ха акі ян-

ска га рэ гі ё на, у пры ват нас ці, 

ка лі га вор ка ідзе аб прын цы-

пах ін клю зіў нас ці і роў на сці ў 

АЦЭС», — за ўва жыў прэм'-

ер-мі ністр Па пуа — Но вай 

Гві неі Пі тэр О' Ніл. У сваю 

чар гу кі раў нік ДКС Дэ від Туа 

за клі каў кра і ны су праць ста-

яць ганд лё ва му пра тэк цы я-

ніз му і ін шым пе ра шко дам на 

шля ху эка на міч най ін тэ гра-

цыі, пра цяг ваць пад трым лі-

ваць цэ лас насць шмат ба ко-

вай ганд лё вай сіс тэ мы і ра-

біць на ма ган ні для ства рэн ня 

зо ны сва бод на га ганд лю ў 

АЦР.

Зрэш ты, аб мер ка ван-

ні іш лі па пла не ў рэ чы шчы 

вы зна ча на га тэ ма тыч на га 

по ля. Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі 

Ка рэя Мун Чжэ Ян пра па на-

ваў ства рыць фонд раз віц ця 

ліч ба вай эка но мі кі АЦЭС для 

са дзей ні чан ня рэ гі я наль на му 

су пра цоў ніц тву і на рошч ван-

ню эка на міч на га па тэн цы я лу 

ў кра і нах рэ гі ё на, якія раз ві-

ва юц ца, па ве да мі ла агенц-

тва Yоnhар. «Ка рэя абя цае 

кан струк тыў на са дзей ні чаць 

ства рэн ню і функ цы я на ван-

ню ліч ба ва га іна ва цый на га 

фон ду АЦЭС», — за ўва жыў 

Мун Чжэ Ян. Ён ад зна чыў, 

што кра і на прай шла шлях 

эка на міч на га ўзды му і дэ ма-

кра ты за цыі вель мі хут ка, і гэ-

та, у пры ват нас ці, пры вя ло 

да ўзмац нен ня ня роў на сці ў 

гра мад стве. Каб па леп шыць 

сі ту а цыю, па яго сло вах, 

урад пры няў но вую стра тэ-

гію ства рэн ня «іна ва цый най 

дзяр жа вы».

Прэм' ер Сін га пу ра за клі-

каў эка но мі кі АЦЭС вы пра-

ца ваць но выя пра ві лы элект-

рон на га ганд лю, па ве да мі ла 

га зе та Thе Strаіts Tіmеs. «Не-

аб ход на пе ра гле дзець ця пе-

раш нія пра ві лы ганд лю, уліч-

ва ю чы до лю ліч ба вай эка но-

мі кі, якая рас це, па ве лі чэн не 

аб' ёму здзе лак, а так са ма 

коль кас ці ўдзель ні каў да дзе-

на га сег мен та», — пе ра ка-

на ны Лі Сянь Лун. Па вод ле 

яго слоў, «не аб ход ны но выя 

ме ха ніз мы, якія да зво ляць 

га ран та ваць бяс пе ку і за-

ха ва насць аса біс тых да ных 

удзель ні каў элект рон на га 

ганд лю». Кі раў нік сін га пур-

ска га ўра да так са ма на га-

даў, што Аў стра лія, Сін га пур 

і Япо нія «су мес на да ма га юц-

ца ад па вед ных змя нен няў у 

фар ма це Су свет най ганд-

лё вай ар га ні за цыі». Але, на 

яго дум ку, удзель ні кі АЦЭС 

«здоль ныя на больш маш-

таб ныя пе ра ўтва рэн ні, з улі-

кам но вых тэн дэн цый».

Свет за не па ко е ны
Ад нак га лоў ная інт ры га 

фо ру му рас кры ла ся пад час 

яго за крыц ця. «Увесь свет 

за не па ко е ны!» — та кі мі сло-

ва мі су пра ва дзіў вы нік са-

мі ту АЦЭС прэм' ер-мі ністр 

Па пуа — Но вай Гві неі. 

Пры чы най ста лі роз на-

га лос сі па між кра і на мі-

ўдзель ні ца мі, у пер шую 

чар гу па між ЗША і КНР. 

На прэс-кан фе рэн цыі, 

пры све ча най за крыц цю 

са мі ту, Пі тэр О' Ніл па-

ве да міў, зрэш ты, да во лі 

ўнік лі ва, што ме на ві та 

гэ тыя дзве дзяр жа вы не 

змаг лі да мо віц ца па між 

са бой. «Вы ўсе ве да е це 

двух гі ган таў у гэ тай за-

ле», — пры вя ло вы дан не 

Thе Strаіts Tіmеs сло вы 

прэм' е ра, які так са ма 

ўдак лад ніў, што па гад-

нен няў не ўда ло ся да сяг-

нуць на конт дзей нас ці 

Су свет най ганд лё вай ар га-

ні за цыі і яе рэ фор маў.

Лі да ры Аў стра ліі і Ка на ды 

па спра ба ва лі «пад са ла дзіць 

пі лю лю». «Мы да сяг ну лі 

знач на боль ша га пра грэ су, 

чым я мер ка ваў», — за пэў ні-

ваў жур на ліс таў аў стра лій скі 

прэм' ер Скот Мо ры сан. «Не 

ду маю, што вя лі кім сюр-

пры зам ста ла тое, што мы 

ма ем роз нае ба чан не сі ту а-

цыі», — да паў няў ка над скі 

ка ле га Джас цін Тру до. Але 

шэ раг экс пер таў прый шлі 

да вы сно вы: Ва шынг тон і 

Пе кін пра дэ ман стра ва лі на-

столь кі «роз нае ба чан не», 

што да лей шае іс на ван не 

фар ма ту АЦЭС (які з'я віў ся 

ў 1989 го дзе ў кан цы «ха лод-

най вай ны» і на хва лі кі тай-

скай эка на міч най рэ фор мы) 

ця пер губ ляе ўся ля кі сэнс. 

«Усё зво дзіц ца да ўза ем най 

не пры мі ры мас ці па між ЗША 

і Кі та ем», — кан ста та ваў у 

гу тар цы з Nеw Yоrk Tіmеs 

аў стра лій скі экс перт Ро ры 

Мэт калф.

Па да ных РБК, у хо дзе 

са мі ту прад стаў ні кі ЗША і 

Кі тая не ад на ра зо ва вы сту-

па лі з уза ем най кры ты кай. У 

пры ват нас ці, ві цэ-прэ зі дэнт 

ЗША Майк Пенс за явіў, што 

Ва шынг тон мо жа пад во іць 

ганд лё выя пош лі ны на 

Сё лет ні ліс та пад — ад на знач на за Азі яй. 

Геа па лі тыч ны «ком пас» у гэ ты час 

не ад ной чы «за лі паў» у бок стра тэ гіч на га 

рэ гі ё на. На мі ну лым тыд ні тут прай шлі 

не каль кі зна ка вых ме ра пры ем стваў, 

якія без пе ра боль шан ня шмат у чым 

прад вы зна чы лі перс пек тыў ны су свет ны 

рас клад. У Сін га пу ры ад быў ся са міт 

Аса цы я цыі дзяр жаў Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі 

(АСЕ АН). Пас ля яго за вяр шэн ня боль шасць 

з удзель ні каў (за вы клю чэн нем хі ба што 

ра сій ска га лі да ра Ула дзі мі ра Пу ці на, 

яко га змя ніў прэм' ер-мі ністр Дзміт рый 

Мядз ве дзеў) пе ра мяс ці лі ся ў Па пуа — Но вую 

Гві нею, дзе прай шоў двух дзён ны ХХVІ са міт 

Азі яц ка-Ці ха акі ян ска га эка на міч на га 

су пра цоў ніц тва (АЦЭС). У Порт-Морс бі 

яск ра ва пра яві лі ся роз на га лос сі су свет ных 

гуль цоў. З-за гэ та га кра і ны ўпер шы ню 

за амаль тры дзе ся ці год дзі іс на ван ня 

ўплы во вай між на род най ар га ні за цыі не 

здо ле лі да сяг нуць па гад нен ня пад час 

пры няц ця вы ні ко вай дэк ла ра цыі. Што ж 

ад бы ло ся ў Па пуа — Но вай Гві неі?
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ЦІ ХА АКІ ЯН СКІ РУ БЕЖ

кі тай скія та ва ры, ка лі Пе кін 

не зме ніць сваю ганд лё вую 

па лі ты ку. Сі Цзінь пін у гэ-

ты ж дзень за ўва жыў, што 

пра тэк цы я нізм у су час ным 

све це асу джа ны на пра вал 

і спро бы «ўзвес ці бар' е ры» 

су пя рэ чаць «за ко нам эка-

но мі кі і тэн дэн цы ям гіс то-

рыі». «Гіс то рыя па ка за ла, 

што кан фран та цыя, яна 

бу дзе ў фор ме ха лод най 

вай ны, га ра чай вай ны ці 

ганд лё вай вай ны, не пры-

вя дзе да пе ра мо гі», — за-

явіў стар шы ня КНР у ку лу-

а рах са мі ту.

Пас ля азі яц кіх са мі таў 

ста ла ві да воч на, на коль-

кі эфе мер ныя ўсе агуль ныя 

спа дзя ван ні на тое, што ў хо-

дзе су стрэ чы па між До наль-

дам Трам пам і Сі Цзінь пі нам 

на са мі це G20 у Ар ген ці не ў 

кан цы ліс та па да бу дуць да-

сяг ну ты да моў ле нас ці, якія 

пры вя дуць хоць бы да пе ра-

мір'я ў ганд лё вай вай не, ад 

якой па ку туе ўся пла не та. 

Але най боль шую тры во гу, 

вя до ма, вы клі кае маг чы-

масць ва ен на га су тык нен ня 

дзвюх га лоў ных эка но мік 

све ту. Су праць ста ян не яск-

ра ва пра яві ла ся ў да лё кай 

Па пуа — Но вай Гві неі. Між 

ін шым, за па вет ныя аст ра вы 

мно гія ана лі ты кі лі чаць тым 

са мым стра тэ гіч ным «ці ха-

акі ян скім ру бя жом», які жа-

да юць мець у сва ім ак ты ве 

га лоў ныя су свет ныя гуль цы.

За хар БУ РАК.

ЧЫМ 
АД ЗНА ЧЫ ЛА СЯ 

ПА ПУА — НО ВАЯ ГВІ НЕЯ?

Извещение о проведении 26 декабря 2018 года 

повторных аукционных торгов с условиями 

по продаже имущества, находящегося 

в собственности СООО «БЕЛВИНГРУПП»

Предмет торгов 

(сведения 

о продаваемом 

имуществе, инв. номер 

в ЕГРНИ)

«Административно-производственный корпус» 
общей площадью 8 193,90 кв. м, инв. номер в 
ЕГРНИ 500/U-56433; «Боксы для ремонта техни-
ки» общей площадью 262,80 кв. м, инв. номер в 
ЕГРНИ 500/U-56434

Местонахождение 

имущества
г. Минск, ул. Селицкого, 15Д, 15Д/1

Сведения о земельном 
участке

Площадь – 1,8579 га, кадастровый номер 
500000000002004288

Продавец имущества
СООО «БЕЛВИНГРУПП», 222750, ул. Нахимова, 
20, к. 402, 220033, г. Минск.

Организатор торгов
Государственное предприятие «МГЦН», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск

Начальная цена, 

без учета НДС
1 040 000,00 долларов США

Сумма задатка 219 000,00 бел. руб.

Условие торгов

Победитель торгов (покупатель) в течение 
3 рабочих дней со дня проведения торгов 
оплачивает вознаграждение за организацию 
и проведение торгов, включающее затраты на 
организацию и проведение результативного аук-
циона, в белорусских рублях в размере, эквива-
лентном 1,0 (одному) проценту от наивысшей 
цены предмета торгов, указанной в протоколе 
о результатах торгов, по официальному курсу 
Национального банка Республики Беларусь на 
день проведения торгов

Обременения Ипотека

Торги проводятся в соответствии со ст. ст. 417, 418 Гражданского кодек-

са Республики Беларусь и порядком проведения аукциона, утвержденным 

организатором торгов.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внес-

шие задаток и заключившие соглашение с организатором торгов о правах 

и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона по 

соответствующему предмету торгов, а также представившие организатору 

торгов следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организа-

тором торгов); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым 

имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, установленной 

организатором торгов); копию свидетельства о регистрации (для юридиче-

ских лиц  и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юриди-

ческих лиц); копию платежного документа о внесении задатка; документы, 

подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) 

лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с по-

рядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет государственного пред-

приятия «МГЦН» № BY34 BPSB 3012 1049 7101 9933 0000 в Региональной 

дирекции № 700 по г. Минску и Минской области ОАО «БПС-Сбербанк», 

БИК BPSBBY2X, УНП 190398583, в срок, установленный для приема до-

кументов на участие в аукционе.

Торги проходят в форме открытого аукциона с условиями на повышение 

начальной цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором 

торгов. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до 

тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 

Данный участник объявляется победителем торгов, а наивысшая цена (цена 

продажи) фиксируется в протоколе о результатах торгов. В ходе торгов 

участники могут предлагать свою цену за продаваемое имущество в соот-

ветствии с порядком проведения аукциона.

В случае если торги признаны несостоявшимися в силу того, что за-

явление на участие в них подано только одним участником или для уча-

стия в них явился только один участник, предмет торгов продается этому 

участнику (покупателю) при его согласии по начальной цене, увеличенной 

на пять процентов.

Стоимость продаваемого имущества определяется в размере, экви-

валентном наивысшей цене в долларах США, указанной в протоколе о 

результатах торгов, не включает НДС и подлежит оплате в белорусских 

рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь 

на день перечисления денежных средств на счет продавца в соответствии 

с условиями договора купли купли-продажи предмета торгов, с учетом 

внесенной суммы задатка.

Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (поку-

пателем) заключается после предъявления копии платежных документов о 

перечислении суммы вознаграждения за организацию и проведение торгов 

и подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения торгов.

Победитель торгов (покупатель) осуществляет оплату стоимости при-

обретенного имущества с учетом НДС в порядке, предусмотренном в до-

говоре купли-продажи. 

Торги проводятся 26 декабря 2018 года в 12.00 по адресу: г. Минск, 

ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации 

по вопросам участия в торгах осуществляются с 26.11.2018 по 21.12.2018 

включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – 

до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6. 

Телефоны для справок: (017) 327-48-36 (государственное предприятие 

«МГЦН»); (029) 632-32-86 (СООО «БЕЛВИНГРУПП»)


