
9 ліпеня 2014 г. 5БЕЛАРУСЬ І СВЕТ

— Чым су пра цоў ніц тва з 
дзяр жа ва мі аф ры кан ска га 
кан ты нен ту ці ка вае для на шай 
кра і ны?

— Той факт, што Аф ры ка са-
праў ды апы ну ла ся ў цэнт ры ўва гі, 
з'яў ля ец ца вы ні кам на ту раль на га 
па шы рэн ня знеш не эка на міч ных 
су вя зяў і раз віц ця знеш няй па лі-
ты кі на шай дзяр жа вы. Пер шым 
кро кам у гэ тым кі рун ку ста ла 
ак ты ві за цыя ад но сін з араб скі мі 
дзяр жа ва мі Паў ноч най Аф ры кі. 
За тым прый шла чар га не араб-
скіх кра ін гэ та га кан ты нен та, з 
які мі ён і аса цы і ру ец ца. Гэ ты рэ-
гі ён ма це ры ка пры ня та на зы ваць 
Аф ры кай на поў дзень ад Са ха-
ры, і ён вель мі кант рас ны. З ад-
на го бо ку, ме на ві та ў Аф ры цы на 
поў дзень ад Са ха ры зна хо дзіц ца 
боль шасць кра ін, якія па ме та да-
ло гіі ААН ад но сяц ца да най менш 
раз ві тых. З ін ша га — у 2000-я 
га ды кра і ны ме на ві та гэ та га рэ гі-
ё на пра дэ ман стра ва лі най больш 
вы со кія тэм пы эка на міч на га рос-
ту — у ся рэд нім 7,8%.

У па чат ку на ша га ты ся ча год-
дзя Аф ры ка, якая ва ло дае ўні-
каль ны мі за па са мі пры род ных 
рэ сур саў, — ледзь не га лоў ны 
прыз гла баль на га геа эка на міч-
на га са пер ніц тва па між су свет-
ны мі цэнт ра мі сі лы (Еў ра са ю зам, 
ЗША, Кі та ем). Але сваю ганд лё-
ва-эка на міч ную ні шу тут мо гуць 
знай сці і ін шыя кра і ны, у тым лі-
ку Бе ла русь. Вы со кая ды на мі ка 
раз віц ця прад вы зна чае па трэ бы 
ў тэх ні цы, та ва рах, пра дук тах. 
У той жа час вар та ра зу мець, 
што ня ма рын каў сва бод ных, 
ня ма рын каў не асвое ных, ёсць 
рын кі перс пек тыў ныя, і мы ма-
ем доб рыя шан цы пра соў ваць 
на аф ры кан скі кан ты нент перш 
за ўсё на шу пра мыс ло вую пра-
дук цыю.

Сён ня ад но сі ны Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь з боль шас цю дзяр жаў 
гэ та га кан ты нен та зна хо дзяц ца 
на па чат ко вым эта пе, што па-
цвяр джа ец ца і па куль не вя лі кім 
аб' ёмам на ша га экс пар ту. Па вы-
ні ках 2013 го да, экс парт у кра і ны 
Аф ры кі вы рас на 1,8% і да сяг нуў 
294 млн до ла раў (ста ноў чае для 
Бе ла ру сі саль да скла ла больш 
за 127 млн до ла раў).

У кра і нах, дзе функ цы я ну юць 
на шы па соль ствы, ме на ві та бе-
ла рус кія дып ла ма ты вы сту па юць 
у якас ці пер шых су раз моў цаў і 
кры ніц ін фар ма цыі аб маг чы мас-
цях су пра цоў ніц тва для боль шас-
ці па тэн цый ных дзе ла вых парт-
нё раў. Што ха рак тэр на, па вы ні-
ках пя ці ме ся цаў гэ та га го да, у 
ра зы экс парт вы рас ме на ві та ў 
тыя дзяр жа вы Аф ры кі, дзе раз-
ме шча ны на шы дып ла ма тыч ныя 
прад стаў ніц твы.

— У Егіп це дзей ні ча юць 
збо рач ныя вы твор час ці Мінск-
ага аў та ма біль на га і Мінск ага 
трак тар на га за во даў. Ад нак 
та ва ра зва рот з гэ тай кра і най 
не вя лі кі. За кошт ча го пла-
ну ец ца яго па вя лі чыць? Якія 
яшчэ перс пек тыў ныя кі рун кі 
су пра цоў ніц тва з гэ тай дзяр-
жа вай мож на на зваць?

— Егі пет, як і ін шыя кра і ны 
араб ска га све ту, сён ня пе ра жы-
вае да во лі скла да ны пе ры яд, 
вы клі ка ны на ступ ства мі «араб-
скай вяс ны». Пе ра адо лен не гэ-
та га эта пу, вя до ма, ство рыць пе -
рад умо вы для ад наў лен ня на-
ша га ак тыў на га су пра цоў ніц тва. 
Хоць дзе ла выя, ганд лё ва-эка на-
міч ныя су вя зі не за мі ра лі ні ко лі.

Да рэ чы, пер шыя пры кме ты 
ста бі лі за цыі ста но ві шча ў Егіп це 
за пяць ме ся цаў гэ та га го да ўжо 
пры вя лі да больш чым трох ра зо-
ва га рос ту бе ла рус ка га экс пар ту 

(ка ля 48 млн до ла раў) у гэ тую 
кра і ну ў па раў на нні з ана ла гіч-
ным ле таш нім пе ры я дам.

Ка лі ка заць аб перс пек тыў-
ных кі рун ках су пра цоў ніц тва з 
Егіп там, то да лё ка не вы чар па-
ны маг чы мас ці па ста вак на шай 
тэх ні кі, пра дук цыі наф та хі міч най 
пра мыс ло вас ці, ле каў і ме ды цын-
ска га аб ста ля ван ня, пра дук цыі 
сель скай гас па дар кі. Не вы клю-
ча на, што па вя лі чыц ца і коль-
касць збо рач ных вы твор час цяў: 
пра пра цоў ва ец ца маг чы масць 
ства рэн ня су мес най вы твор час-
ці пад' ём ных кра наў.

— Ле тась бы ло ад кры та 
бе ла рус кае па соль ства ў Эфі-
о піі. Не сак рэт, што ме на ві та 
ў Адыс-Абе бе, ста лі цы гэ тай 
кра і ны, зна хо дзіц ца штаб-ква-
тэ ра най буй ней шай рэ гі я наль-
най ар га ні за цыі кан ты нен та 
— Аф ры кан ска га са ю за. Што 
дасць Бе ла ру сі ўза е ма дзе ян не 
з ім? Якія з дзяр жаў — удзель-
ніц са ю за мо гуць у бу ду чы ні 
стаць на шы мі важ ны мі парт-
нё ра мі?

— Ад кры тае менш за год та му 
бе ла рус кае па соль ства ў Эфі о-
піі ад каз на не толь кі за раз віц-
цё ад но сін з дзяр жа ва мі Ус ход-
няй Аф ры кі — Ке ні яй (да рэ чы, 
30 чэр ве ня наш па сол у Эфі о піі 
Дзміт рый Куп цель пры зна ча ны 
па слом у Ке ніі па су мя шчаль ніц-
тве), Тан за ні яй, Уган дай, Джы-
бу ці, Паў днё вым Су да нам, але 
і за су пра цоў ніц тва з Аф ры кан-
скім са юзам. Па сол у Эфі о піі ўжо 
акрэ ды та ва ны пры гэ тай ар га ні-
за цыі, што дае маг чы масць пра-
пра ца ваць перс пек ты вы ўза е ма-
дзе ян ня з пунк ту гле джан ня пад-
клю чэн ня Бе ла ру сі да рэ гі я наль-
ных пра грам раз віц ця. Апош нія 
рас пра цоў ва юц ца і рэа лі зу юц ца 
пры са дзей ні чан ні, пад трым цы, 
кант ро лі з бо ку Са ю за. Дыя лог з 
ім перс пек тыў ны і з па лі тыч на га 
пунк ту гле джан ня. Гэ та доб рая 
пля цоў ка для су стрэч з вы со-
ка па стаў ле ны мі прад стаў ні ка мі 
дзяр жаў кан ты нен та.

Ка лі ка заць пра гру пу ўплы ву 
ў Аф ры кан скім са ю зе ў да чы-
нен ні да суб са хар скай Аф ры кі, 
то яе як раз і скла да юць кра і ны, 
дзе ўжо ёсць на шы па соль ствы. 
Гэ та Паўд нё ва-Аф ры кан ская 
Рэс пуб лі ка, Ні ге рыя і Эфі о пія — 
так са ма буй ныя дзяр жа вы і ад ны 
з най больш перс пек тыў ных эка-
но мік на кан ты нен це.

— Як склад ва юц ца на шы 
ад но сі ны з ад ной з са мых 
раз ві тых кра ін кан ты нен та — 
Паўд нё ва-Аф ры кан скай Рэс-
пуб лі кай?

— ПАР шмат у чым з'яў ля ец ца 
эка на міч ным і па лі тыч ным лі да-
рам у рэ гі ё не Аф ры кі на поў дзень 
ад Са ха ры. Гэ та са праў ды най-
больш раз ві тая дзяр жа ва, хоць 
яе пос пе хі ў раз віц ці па чы на юць 
аспрэч вац ца і ін шы мі аф ры кан-
скі мі эка но мі ка мі. За раз най боль-
шую за ці каў ле насць у дыя ло гу, у 
аб ме не ві зі та мі мы ад чу ва ем як 
з бо ку Паўд нё ва-Аф ры кан скай 
Рэс пуб лі кі, дзе бы ло ад кры та 
пер шае на ша дып прадс таў ніц тва 
ў Аф ры цы на поў дзень ад Са ха-
ры, так і з бо ку су сед ніх кра ін, у 
якіх па су мя шчаль ніц тве акрэ ды-
та ва ны наш па сол у Прэ то рыі.

Ак ты ві за ва ла ся на ша су пра-
цоў ніц тва з Ма зам бі кам, дзе па 
су мя шчаль ніц тве акрэ ды та ва ны 
бе ла рус кі па сол у ПАР. У маі мі-
ну ла га го да дэ ле га цыя Бе ла ру сі 
на ча ле з на мес ні кам мі ніст ра 
за меж ных спраў пры ня ла ўдзел 
у цы ры мо ніі ад крыц ця вы ста вы 
бе ла рус кай тэх ні кі ў ста лі цы Ма-
зам бі ка го ра дзе Ма пу ту. Там жа 
ство ра на прад пры ем ства «Бе л-
А фры ка», якое спе цы я лі зу ец ца 
на па стаў ках і рас паў сюдж ван ні 
бе ла рус кай тэх ні кі.

Па ві нен ска заць, што прад-
стаў ні кі і ПАР, і Ма зам бі ка пра-
яў ля юць ці ка васць да на ша га 
во пы ту ства рэн ня аг ра га рад-
коў. На гэ тым эта пе ба кі вы ву-

ча юць маг чы масць ства рэн ня ў 
ПАР су мес ных прад пры ем стваў 
па пе ра пра цоў цы ма ла ка і мя са 
птуш кі, бу даў ніц тва аг ра га рад-
коў з поў ным цык лам вы твор чай 
і са цы яль най інф ра струк ту ры, 
удзе лу бе ла рус ка га бо ку ў раз-
віц ці рыб най га лі ны ПАР. Для 
ма зам бік скіх парт нё раў пра ве-
дзе на прэ зен та цыя пра ек та «Ар-
га ні за цыя буй на та вар на га сель-
ска гас па дар ча га прад пры ем ства 
ў Рэс пуб лі цы Ма зам бік» з улі кам 
па ста вак бе ла рус кай тэх ні кі.

— Рас ка жы це пра су мес-
ныя пра ек ты з Ні ге ры яй, дзе 
так са ма ад кры та бе ла рус кае 
па соль ства.

— Ні ге рыя сён ня з'яў ля ец ца 
той кра і най, якая ў эка на міч-
ным пла не спра буе кі нуць вы-
клік ПАР. І па вы ні ках 2013 го да, 
у яе атры ма ла ся зра біць гэ та. 
Ні ге рыя ста ла пер шай эка но мі-
кай рэ гі ё на па аб' ёме ва ла во га 
ўнут ра на га пра дук ту, які склаў 
510 млрд до ла раў ЗША і пе ра-
вы сіў аб' ём ВУП ПАР. Ні ге рыя 
з'яў ля ец ца клю ча вым удзель-
ні кам эка на міч най су поль нас ці 
кра ін За ход няй Аф ры кі.  Ні ге-
рыя так са ма лі дар у Аф ры цы па 

коль кас ці на сель ніц тва: у кра і не 
пра жы вае ка ля 170 млн ча ла-
век. Да лі ку на шых ці ка вых пра-
ек таў у Ні ге рыі, во пыт рэа лі за-
цыі якіх мы бу дзем спра ба ваць 
рас паў сю дзіць у ін шых кра і нах, 
ад но сіц ца ад крыц цё ў па чат ку 
чэр ве ня гэ та га го да ў го ра дзе 
Ла га се бе ла рус ка га ганд лё ва га 
до ма. Ён прад стаў ляе ін та рэ сы 
Мінск ага трак тар на га за во да, 
а так са ма за во даў «Бе ла гра-
маш», «Ке ра мін» і «Ат лант». 
Там жа пра цуе сек цыя на руч-
ных га дзін ні каў вы твор час ці 
Мінск ага га дзін ні ка ва га за во да, 
пла ну ец ца ад крыц цё ганд лё вай 
сек цыі пра дук цыі бе ла рус кай 
дрэ ва ап ра цоў кі.

Адзін з най больш ці ка вых пра-
ек таў — су пра цоў ніц тва ў га лі не 
экс пар ту аду ка цый ных па слуг. 
Ця пер у бе ла рус кіх ВНУ ву чыц ца 
ка ля шас ці сот сту дэн таў з Ні ге-
рыі — най больш шмат лі кая гру па 
сту дэн таў з аф ры кан скіх кра ін.

Вя дзец ца ра бо та па ства рэн ні 
ў Ні ге рыі фі лі яла фа куль тэ та па-
пя рэд няй пад рых тоў кі з удзе лам 
Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та ін фар ма ты кі і ра дыё-
элект ро ні кі. Фі лі ял фа куль тэ та 
ства ра ец ца на ба зе ўні вер сі тэ та 
Дэль ты Ні ге ру. Дзвю ма гэ ты мі 
ВНУ ўжо ўзгод не ны пра ект ад па-
вед на га па гад нен ня. Па куль што 
та кое су пра цоў ніц тва ў сфе ры 
аду ка цыі ўні каль нае для рэ гі ё наў 
Аф ры кі і Бліз ка га Ус хо ду.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Прад стаў ні кі і ПАР, 
і Ма зам бі ка пра яў ля юць 
не пад роб ную ці ка васць 
да на ша га во пы ту 
ства рэн ня аг ра га рад коў.

Знеш ні век тарЗнеш ні век тар  ��

У ПО ШУ КАХ НО ВЫХ РЫН КАЎ,
або Як мы «асвой ва ем» Аф ры ку

У апош нія га ды ў Бе ла ру сі на да ец ца 
асаб лі вая ўва га су пра цоў ніц тву з дзяр-
жа ва мі Аф ры кі. Там ад кры ва юц ца но выя 
па соль ствы, прад стаў ніц твы на шых пра-
мыс ло вых прад пры ем стваў. Чым жа ці-
ка вы гэ ты ры нак для нас? Якія перс пек-
ты вы ён абя цае? Пра гэ та, а так са ма пра 
да сяг ну тае ў «асва ен ні» Аф ры кі «Звяз-
дзе» рас па вёў Ігар ЛЯ ШЧЭ НЯ, на чаль-
нік упраў лен ня Аф ры кі і Бліз ка га Ус хо ду 
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, дып ла мат, які ў свой час стаў 
пер шым Над звы чай ным і Паў на моц ным 
Па слом на шай кра і ны ў Егіп це, ад крыў шы ў Ка і ры пер шае 
бе ла рус кае дып ла ма тыч нае прад стаў ніц тва ў кра і нах Аф ры кі 
і араб ска га све ту.

Пры ро да і тра ды цыі аф ры кан скіх кра ін вель мі ад роз ні ва юц ца ад на шых, але і там па трэб на на ша тэх ні ка.

Над звы чай ны і Паў намоцны 
Па сол Рэс пуб лі кі Сер бія 
ў Рэспуб лі цы Бе ла русь 
Вель ка Кавача віч — 
аб агуль ных ка ра нях, 
эка на міч ных ста сун ках 
і на цы я наль ных асаб лі вас цях.

— Паважаны спадар пасол, як Вас 
лепш за ўсё прад ста віць бе ла рус кай 
гра мад скас ці? Што вар та бы ло б ад-
зна чыць і пад крэс ліць асоб на?

— Я пра фе сій ны дып ла мат, пра ца-
ваў у Па кі ста не, Ру мы ніі, Ра сіі... І вось, 
мaю го нар быць Над звы чай ным і Паў-
на моц ным Па слом Рэс пуб лі кі Сер бія ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Зай маў ся я пы-
тан ня мі кра ін бы ло га Са вец ка га Са ю за 
шмат га доў, та му, ад па вед на, зна ё мы і 
з аб ста ві на мі на пост са вец кай пра сто-
ры ўво гу ле.

— Ра ней вы бы ва лі ў Бе ла ру сі?
— Не ад ной чы бы ваў, і за трым лі ваў-

ся, у шэ ра гу рэс пуб лік бы ло га СССР... 
А вось у Бе ла ру сі, на жаль, я апы нуў ся 
ўпер шы ню.

— І як вы на шу Бе ла русь уяў ля лі 
са бе на пад ста ве звес так СМІ, лі та-
ра ту ры?..

— Па ві нен ска заць, што маe ве ды 
і ўяў лен ні пра Бе ла русь за сноў ва лі ся 
не на СМІ... Я пад крэс лі ваю гэ та, ма ю-
чы на ўва зе тое, што вя лі кія, су свет ныя 
СМІ не пра яў ля юць асаб лі вай ці ка вас ці 
да мен шых на ро даў — та кіх, як сер бы і 
бе ла ру сы, — акра мя вы пад каў, ка лі ў іх, 
ба ра ні Бо жа, зда ра ец ца неш та страш-
нае. Я меў да стат ко ва поў ную і адэ кват-
ную ін фар ма цыю пра рэ аль насць жыц-
ця і раз віц ця сяб роў скай, бра тэр скай 
Бе ла ру сі.

— Гэ тыя ўяў лен ні змя ні лі ся пас ля 
но ва га пры зна чэн ня і не па срэд на га 
зна ём ства з на шай кра і най?

— Так, яны пэў ным чы нам змя ні лі ся. 
Але вы ключ на ў па зі тыў ным пла не. Пры-
чым ужо з та го мо ман ту, ка лі я сту піў 
на брац кую бе ла рус кую зям лю і сва і мі 
ва чы ма на яе па гля дзеў. Перш за ўсё, 
мя не па ра да ва ла тое, што на ва кол ле 
тут — не ве ра год на ба га тае на зя лё ныя 
ко ле ры, якіх я не за ўва жаў у Сер біі. Ды 
і ўсё, што да вя ло ся ўба чыць за гэ ты час 
у ста лі цы ва шай дзяр жа вы, у Мін ску 
(улад ка ван не і функ цы я на ван не го ра-
да, яго ар хі тэк ту ра, а так са ма лю дзі), 
мя не ста ноў ча ўра зі ла. Ка лі азна чаць 
маё аса біс тае ад чу ван не, то яно вось 
якое: я, серб, зна хо джу ся тут між сва я-
коў, ро дзі чаў... Гэ та да дат ко ва ўзмац няе 
ўра жан ні. Ча сам на ват за бы ва ю ся, што 
я тут — па сол за меж най кра і ны, а не 
адзін з вас, бе ла ру саў.

— Пры ем на чуць, што вы так хут ка і 
моц на «пры кі пе лі ду шою» да Бе ла ру сі. 
Дык, мо жа, тут ёсць да дат ко выя пры-
чы ны — якія-не будзь глы бін ныя по вя-
зі? На прык лад, тое, што ва шы да лё кія 
прод кі па хо дзі лі з на шых кра ёў?

— Гіс та рыч ныя су вя зі па між Сер бі яй 
і Бе ла рус сю яшчэ не вы ву ча ны ў да стат-
ко вай сту пе ні. Але бяс спрэч ным з'яў ля-
ец ца на ша агуль нае па хо джан не. Я вось 
здаў на па мя таю мер ка ван ні не ка то рых 
серб скіх гіс то ры каў пра тое, што част ка 
сла вян скіх пля мён дры га ві чоў, кры ві-
чоў і ра дзі мі чаў дай шла да Бал кан ска га 
паў вост ра ва. Ад па вед на, маг чы ма, што 
прод кі ў нас агуль ныя. І па ця пе раш ні 
час на на шых зем лях — у Гер ца га ві не 
і Чар на го рыі — за ста лі ся пад ан ні пра 
гэ тыя пля мё ны, асаб лі ва пра дры га ві-
чоў. Так што мае прод кі вель мі доб ра 
ўсве дам ля лі сваё адзін ства з рус кі мі і 
бе ла ру са мі, і та кое ўсве дам лен не за-
хоў ва ец ца. Гэ та, мож на ска заць, на ша 
ся мей ная тра ды цыя. І мой аба вя зак — 
пе ра даць яе дзе цям, на ступ ным па ка-
лен ням.

Ха чу яшчэ звяр нуць ува гу вось на які 
эпі зод з ся мей най гіс то рыі: ма іх баць ку 
і ма ці ў Лі цы (су час ная Хар ва тыя) хрыс-
ціў рус кі свя шчэн нік ай цец Мі ка лай... 
(вя до ма, што ён пас ля Каст рыч ніц кай 
рэ ва лю цыі па кі нуў Ра сію, апы нуў ся ў Ка-
ра леў стве сер баў, хар ва таў і сла вен цаў 
(Юга сла віі) як бе жа нец, а по тым стаў 
свя шчэн на слу жы це лем Серб скай Пра-
ва слаў най Царк вы).

— На што вы перш за ўсё звер не це 
ўва гу сва іх су ай чын ні каў і за меж ных 
гра ма дзян уво гу ле, ка лі спат рэ біц ца 

даць ка рот кую ха рак та рыс ты ку ста ну 
ця пе раш няй Бе ла ру сі?

— Перш за ўсё я па ра іў бы кож на му, 
хто мaе маг чы масць, пры ехаць у Бе ла-
русь. Каб са мо му, на свае во чы па ба-
чыць яе пры га жосць, а так са ма ад чуць 
вы са ка род насць, гас цін насць і да бры ню 
бе ла рус ка га на ро да. Каб аса біс та пе-
ра ка нац ца ў тым, што ва ша кра і на па-
ста ян на раз ві ва ец ца, жа дае да сяг нуць 
пра грэ су.

— А што з бе ла рус ка га во пы ту, на 
ваш по гляд, мо жа быць ка рыс ным 
для ця пе раш няй Сер біі?

— Для Сер біі бы ло б ка рыс на за па-
зы чыць ваш во пыт у га лі не эка но мі кі, 
па чы на ю чы ад фар мі ра ван ня вы твор-
чых ма гут нас цяў на прад пры ем ствах, 
раз віц ця іх кан ку рэн та здоль нас ці і да 
ро лі дзяр жа вы ў эка но мі цы.

— З дру го га бо ку, які па зі тыў ны 
во пыт Сер біі маг ла б ска рыс таць Бе-
ла русь?

— Сер бы на пра ця гу ста год дзяў пра-
яў ля лі вы ключ ную ўпар тасць і тры ва-
ласць у аба ро не сва іх на цы я наль ных 
ін та рэ саў, на ват ня гле дзя чы на тое, што 
страч ва лі дзяр жаў насць, вы му ша ны бы-
лі ма са ва пе ра ся ляц ца на ін шыя тэ ры то-
рыі і г.д. Ад нак та кое неш та я за ўва жыў і 
ў бе ла ру саў. Та му, на пэў на, гэ та, хут чэй, 
по ле ўза е ма дзе ян ня на шых на ро даў, а 
не па зі тыў ны во пыт улас на серб ска га 
на ро да.

— Больш за ча ты ры дзе ся ці год дзі, 
зай ма ю чы ся куль ту рай Сер біі, я час-
та раз ва жаю пра па да бен ства лё саў 
і ха рак та раў на шых на ро даў. А як вы 
гля дзі це на гэ та?

— Што да ты чыц ца ха рак тэр ных рыс 
на шых на ро даў, у асно ве іх ля жыць 
адзін сла вян скі тып. Асаб лі вас ці абод-
вух на ро даў, па сут нас ці, вель мі ста-
ноў чыя. Ад нак ду маю, што на ша лю боў 
да праў ды і на іў насць на бы ва юць, што 
на зы ва ец ца, «сваю ца ну» ў ад но сі нах з 
ін шы мі на ро да мі. Ве да ю чы, што за на мі 
праў да, мы не да стат ко ва ру пім ся, каб 
да ка заць гэ та ін шым, бо апры ёры ве-
рым у доб ра зыч лі васць усіх лю дзей.

Праў да сер бы, як пра ві ла, больш тэм-
пе ра мент ныя, схіль ныя хут ка пры маць 
ра шэн ні і за ліш не лі чаць ся бе важ ны мі. 
Бе ла ру сы ж, на мой по гляд, больш сціп-
лыя, на стой лі выя і ар га ні за ва ныя.

— Мне час та да во дзі ла ся чуць са-
мыя цёп лыя сло вы пра сер баў ад бе-
ла ру саў; і пра бе ла ру саў ад сер баў 

так са ма. Пры чым, на маё ўспры ман-
не, гэ та не дзя жур ная лас ка васць. А 
на ўспры ман не ва ша?

— Гэ та не аб мен «лю без нас ця мі». 
Тут спра ва ў ка лек тыў ным свя до мым і 
не ўсвя дом ле ным ра зу мен ні, а так са ма 
ад чу ван ні сяб роў ства і бра тэр ства па-
між на шы мі на ро да мі.

— Згод ны. І вы яў ля ец ца гэ та 
больш за ўсё ў кры тыч ных сі ту а цы-
ях. У муд рай бе ла рус кай на род най 
пры каз цы га во рыц ца: «Аб лі жы мя не, 
ка лі гор ка. А ка лі со лад ка, я і сам аб-
лі жу ся». Бе ла ру сы, ка лі сер бам бы ло 
гор ка, не ад ва роч ва лі ся...

— Ка лі сер бы аказ ва лі ся ў бя дзе, 
бе ла ру сы заў сё ды пра яў ля лі брац кую 
са лі дар насць і вы ключ ную ча ла веч-
насць. Да стат ко ва зга даць толь кі тое, 
што пад час агрэ сіі НА ТА і не су пын ных 
бам бар дзі ро вак Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка быў адзі ным кі-
раў ні ком за меж най дзяр жа вы, які та ды 
на ве даў Сер бію. Ды і ня даў нія пра явы 
са лі дар нас ці, звя за ныя з ка та стра фіч-
най па вод каю ў Сер біі, вель мі кра наль-
ныя: акра мя ве лі зар най пад трым кі Бе-
ла ру сі як дзяр жа вы, яе гра ма дзя не тут, 
у па соль ства звяр та ю чы ся, вы каз ва лі 
та кую са лі дар насць, якую цяж ка апі-
саць.

— Вы, пры ня ўшы на ся бе аба вяз кі 
Над звы чай на га і Паў на моц на га Па сла 
ў на шай кра і не, зра зу ме ла, га лоў ным 
лі чы це ўста ля ван не як ма га леп шых 
па лі тыч ных і эка на міч ных уза е ма су-
вя зяў. Што б вы аса біс та ска за лі пра 
вы ні кі ня даў ня га афі цый на га ві зі ту 
на ша га Прэ зі дэн та ў ва шу кра і ну?

— Ві зіт Прэ зі дэн та Аляк санд ра Лу-
ка шэн кі ў Сер бію не толь кі па цвяр джае 
тра ды цый на доб ры і сяб роў скі ха рак тар 
ад но сін па між на шы мі кра і на мі, але і 
ад кры вае зу сім но выя маг чы мас ці для 
су пра цоў ніц тва ва ўсіх сфе рах. Пад час 
ві зі ту Прэ зі дэн та Бе ла ру сі бы лі пад пі са-
ны во сем двух ба ко вых па гад нен няў. У 
гэ ты ж час у Сер біі ад быў ся біз нес-фо-
рум, у якім з серб ска га бо ку ўдзель ні-
ча лі больш за 120 біз нес ме наў і прад-
пры маль ні каў, а з бе ла рус ка га — больш 
за 50. Зу сім рэ аль ным ця пер ба чыц ца 
ча ка ны ў блі жэй шым ча се рост аб' ёму 
та ва ра зва ро ту да 500 міль ё наў до ла-
раў, з ця пе раш ніх 200.

Прэ зі дэнт Сер біі То міс лаў Ні ка ліч 
пад час гэ та га ві зі ту за ся ро дзіў сваю 
ўва гу на вя лі кім зна чэн ні ўся го та го, што 
Прэ зі дэнт Лу ка шэн ка зра біў для Бе ла-
ру сі, для за ха ван ня мі ру, ста біль нас ці, 
па ста ян на га пра грэ су ва ўсіх сфе рах, а 
так са ма яго вя лі ка га ўкла ду ў раз віц цё 
серб ска-бе ла рус ка га су пра цоў ніц тва. 
Прэ зі дэнт Лу ка шэн ка, у сваю чар гу, 

пад крэс ліў, што Сер бія — са мы знач-
ны і леп шы сяб ра Бе ла ру сі не толь кі на 
Бал ка нах, але ва ўсёй Еў ро пе.

Акра мя ўся го зга да на га, сё ле та ў 
Бялг ра дзе ад бу дзец ца па ся джэн не 
Між ура да вай ка мі сіі па эка на міч ным 
су пра цоў ніц тве. А ўво сень трэ ба ча-
каць і ад па вед на га ві зі ту з Сер біі ў Бе-
ла русь.

Та кім чы нам, пад агуль ня ю чы ска за-
нае, мож на зра біць толь кі ад ну вы сно ву: 
уза е ма ад но сі ны па між на шы мі дзяр жа-
ва мі і на ро да мі з ця гам ча су па він ны 
ста на віц ца ўсё больш раз на стай ны мі і 
ўсё леп шы мі.

— Усё-та кі мы вя дзём га вор ку пе-
ра важ на пра эка но мі ку. Ад нак жа 
не ацэн нае зна чэн не ма юць су вя зі 
ду хоў ныя, куль тур ныя... У якой сту-
пе ні вы га то вы ўма цоў ваць і раз ві-
ваць іх?

— На шы куль тур ныя і ду хоў ныя су вя-
зі ма юць вы ключ на ба га тую гіс то рыю, 
але сён ня яны раз ві ва юц ца не зу сім 
ад па вед на за па тра ба ван ням і маг чы-
мас цям на шых кра ін. Па трэб на як ма га 
блі жэй звяз ваць куль тур ныя ін сты ту цыі 
на шых кра ін. У гэ тым пра цэ се дзяр жаў-
ныя струк ту ры Сер біі бу дуць аказ ваць 
уся ля кую пад трым ку. Ду маю, што двух-
ба ко выя твор чыя вы ез ды як слын ных, 
так і ма ла дых, яшчэ не да стат ко ва ак-
ты ві за ва ных, дзея чаў мас тац тва ма юць 
пры яры тэт нае зна чэн не ва ўсіх сфе рах 
на ша га куль тур на га су пра цоў ніц тва. 
Ад па вед на, я так са ма ха чу пад крэс-
ліць важ насць куль тур ных і ду хоў ных 
су вя зяў, якія ўяў ля юць са бою асно ву 
бліз ка сці на шых на ро даў. У па лі ты цы 
і эка но мі цы мо гуць быць ва ган ні, але 
куль тур ныя су вя зі не па він ны за ле жаць 
ад гэ та га.

— Мы з ва мі доб ра ве да ем фра-
зу, якую не ка лі з го на рам пра маў ля лі 
чар на гор цы: «Нас і рус кіх дзвес це 
міль ё наў». Ця пе раш нія чар на гор цы-
мон тэ нэг рыс ты гэ та га ўжо не згад-
ва юць. А мы мо жам — не без го на-
ру— за яў ляць: «Нас і сер баў (Нас і 
бе ла ру саў) двац цаць міль ё наў»?

— Цал кам зга джа ю ся з гэ тым. Са 
свай го бо ку, ха цеў бы і сам ска заць: 
«Нас і бе ла ру саў двац цаць міль ё наў». 
Акра мя па хо джан ня і глы бо кіх гіс та рыч-
ных по вя зяў, на шы на ро ды звяз ва юць 
так са ма па доб ныя мо вы, ве ра выз нан не, 
куль тур ныя тра ды цыі і шмат ін ша га.

— Я, сар дэч на дзя ку ю чы за ці ка вую 
і змяс тоў ную раз мо ву, ха цеў бы, з ва-
ша га да зво лу, пад вес ці вы ні кі раз мо вы 
па жа дан нем: «Живела Србиjа! Заjед но 
са Белорусиjом»
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«Ка лі сер бы аказ ва лі ся ў бя дзе, 
бе ла ру сы заў сё ды пра яў ля лі 
брац кую са лі дар насць 
і вы ключ ную ча ла веч насць».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении 12 августа 2014 г. торгов 

по продаже имущества, 
на которое обращено взыскание в счет 

неисполненного налогового обязательства, 
неуплаченных пеней

Предмет торгов 
(наименование, 

местонахождение, 
характеристики 
продаваемого 

имущества)

Изолированное помещение 
общей площадью 218,8 кв.м, 
расположенное по адресу: 

г. Минск, пр-т Независимости, 117А-10Т 
(инвентарный номер 500/D-70784766, 
назначение – торговое помещение)

Начальная цена 5 331 677 000 белорусских рублей

Сумма задатка 533 000 000 белорусских рублей

Организатор 
аукциона

УП «Минский городской центр недвижимости», 
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, 

(017) 327-40-22

Балансодержатель
СООО «Инвестиционно-строительная 

компания «Александров-Групп»

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, 
хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или 
обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента 
Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аук-
циона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 
предоставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организа-
тором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продавае-
мым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определен-
ной организатором аукциона); копии учредительных документов (для 
юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей); подписанное соглашение о правах 
и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона (в 
двух экземплярах); заверенную банком копию платежного поручения о 
внесении задатка, документы, подтверждающие полномочия представи-
теля юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные 
документы в соответствии с порядком проведения аукциона.

Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в ре-
гиональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 
153001369; получатель – УП «Минский городской центр недвижимости», 
УНП 190398583. 

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной 
цены. Торги проводит аукционист, определенный организатором аукцио-
на. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех 
пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. 
Данный участник объявляется победителем аукциона, наивысшая цена 
(цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осущест-
вляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного иму-
щества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о ре-
зультатах аукциона. 

Аукцион проводится 12 августа 2014 г. в 16.00 по адресу: г. Минск, 
ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. 

Прием документов, а также консультации по вопросам участия в 
аукционе осуществляются с 14.07.2014 по 06.08.2014 включительно 
в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (в пятницу – до 16.45) 
по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Телефон для справок: (017) 327-40-22, (017) 327-48-36 – 
УП «Минский городской центр недвижимости».

Технический администратор доменной зоны BY 
УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

сообщает о проведении благотворительного аукциона 
на регистрацию доменных имен, исключенных из реестра. 

Средства от аукциона, кроме стандартной стоимости услуг 
по регистрации доменного имени и налогов, будут перечислены 

на нужды детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Предметом аукциона являются доменные имена в доменной зоне BY, исключенные 
из реестра национальной доменной зоны. Перечень доменных имен, предлагаемых к 
регистрации по результатам аукциона, размещен на сайте https://auction.cctld.by

Дата начала аукциона – 11 августа 2014 г., дата окончания аукциона – 
21 августа 2014 г.

Время начала аукциона – 12.00 даты начала аукциона, время окончания аук-
циона – 12.00 часов даты окончания аукциона. В случае, если в течение последних 
2 минут до окончания аукциона была сделана ставка, срок проведения аукциона 
автоматически продлевается еще на 5 минут.

Аукцион проводится на интернет-ресурсе http://auction.cctld.by
В отношении каждого доменного имени, являющегося предметом аукциона, раз-

мещается программная форма, позволяющая участникам аукциона делать ставки.
Участниками аукциона могут быть юридические и физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, являющиеся резидентами или нерезидентами 
Республики Беларусь. Для участия в аукционе участник должен пройти регистрацию 
на сайте http://auction.cctld.by

Начальная цена предмета аукциона составляет 300 000 белорусских рублей. 
Шаг аукциона – 50 000 белорусских рублей.

Прием ставок прекращается по истечении 10 календарных дней после начала 
аукциона по каждому доменному имени. 

Аукцион считается состоявшимся при наличии хотя бы одной ставки.
Победившим в аукционе считается тот участник, который сделал максимальную 

ставку к моменту окончания аукциона.
Текст Положения о порядке проведения аукциона на регистрацию доменных 

имен, исключенных из реестра, находится на сайте http://auction.cctld.by в разделе 
«Правила проведения аукционов»

Организатор аукциона: УП «НАДЕЖНЫЕ ПРОГРАММЫ», УНП 100160363, 
e-mail: au@hoster.by

Тел. организатора +375 17 239 57 02.
Тел. комиссии по организации и проведению аукциона +375 17 239 57 77.

ДЫП ЛА МА ТЫЯ 
СТА РЫХ ПАШ ТО ВАК

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Усе жы ва ці ка ві лі ся гіс то ры яй Бе ла ру сі і за да ва лі шмат пы тан няў. 
Удзель ні кі су стрэ чы па-доб ра му здзіў ля лі ся, што ў га зет на га пра ек-
та, звя за на га з пуб лі ка цы яй рэ пра дук цый ста рых паш то вак, та кое 
доў гае жыц цё. Стар шы ні бе ла рус ка га зям ляц тва ў Нью-Ёр ку Са ве лію 
Кап лан ска му я па да рыў кні гу «Сі на го гі» — пер шы аль бом з се рыі 
«У по шу ках стра ча на га».

Але, на пэў на, цэнт раль най па дзе яй ста ла прэ зен та цы я аў тар ска га 
пра ек та Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва «У по шу ках стра ча на га» ў Біб лі я тэ-
цы Кан грэ са ЗША, ар га ні за ва ная па ін ці ы я ты ве аме ры кан ска га бо ку. 
У ме ра пры ем ствах пры ма лі ўдзел прад стаў ні кі Дзярж дэ парт амен та 
ЗША, ана лі тыч ных і на ву ко вых цэнт раў, гіс то ры кі, вы клад чы кі ўні-
вер сі тэ таў. У біб лі я тэ цы ёсць амаль усе фі ла кар тыч ныя аль бо мы У. 
Лі ха дзе да ва, якія вы да дзе ны ў свет роз ны мі вы да вец тва мі Бе ла ру сі. 
Ся род іх — «У по шу ках стра ча на га», «Зніч кі Ай чы ны», «Сі на го гі», 
«Мінск: па да рож жа ў ча се», «Бе ла русь ва чы ма ня мец ка га сал да та»... 
У гэ тай вя до май уся му све ту кніж най скарб ні цы бе ла рус ка га гіс то ры-
ка пры ма юць ужо дру гі раз. У 2011 го дзе ў Ва шынг то не ад бы ла ся з 
удзе лам аў та ра пра ек та прэ зен та цыя аль бо ма «Та дэ вуш Кас цюш ка 
на ста рых паш тоў ках».

— Прад стаў ля ю чы ў Біб лі я тэ цы Кан грэ са ЗША і пра ект «У по шу ках 
стра ча на га» ў цэ лым, і ад ну са сва іх на ві нак — кні гу «Па да рож жа ў 
ча се», — рас каз вае Ча со вы Па ве ра ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь у ЗША 
Па вел Шыд лоў скі, — бе ла рус кі ка лек цы я нер здзейс ніў са праўд ны фу-
рор. Аме ры кан цам ці ка ва бы ло да ве дац ца, што пра ект, рас па ча ты на 
ста рон ках га зе ты «СБ. Бе ла русь се год ня» роў на дзе сяць га доў та му, 
атры маў шы ро кае пры знан не і су свет ную вя до масць. У рам ках пра ек-
та аў та рам бы ло вы да дзе на 14 кніг, пра ве дзе на больш за 50 вы ста вак 
у роз ных кра і нах све ту, ад ноў ле ны два ра ней стра ча ныя пом ні кі. Пры-
сут ныя з не пад роб най ці ка вас цю ўсту па лі ў дыя лог з У. Лі ха дзе да вым, 
які рас ка заў ім пра бе ла рус кую гіс то рыю, на шых зна ка мі тых зем ля коў. 
Кож ны мог па гар таць кні гі, па ба чыць, як вы гля да лі сто га доў та му бе-
ла рус кія мяс тэч кі і га ра ды, уваж лі ва раз гля да лі хрыс ці ян скія хра мы, 
сі на го гі, мя чэ ці, мно гія з якіх не за ха ва лі ся. Аме ры кан скія гос ці бы лі 
ўра жа ны аб' ёмам вы ка на най ра бо ты, ад люст ра ван нем мно гіх ра ней не 
вя до мых гіс та рыч ных фак таў. Удзель ні кі ме ра пры ем ства ад зна чы лі, 
што па вы ні ках прэ зен та цыі яны з за хап лен нем і здзіў лен нем ад кры лі 
для ся бе но вую, ра ней не вя до мую ім Бе ла русь.

У па да ру нак Біб лі я тэ цы Кан грэ са ЗША Ула дзі мір Лі ха дзе даў пе-
ра даў кні гу «Па да рож жа ў ча се», якая бы ла ўру ча на кі раў ні ку Еў ра-
пей ска га ад дзе ла Біб лі я тэ кі Гран ту Ха ры су.

Твор часць Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва ад кры вае пе рад чы та ча мі фак-
ты гіс то рыі, якія аб' яд ноў ва юць Бе ла русь і ЗША. Кні га «Та дэ вуш 
Кас цюш ка» — дак лад ны прык лад гэ та му: боль шасць аме ры кан цаў 
і не зда гад ва ец ца, што ге рой Аме ры кі, ба раць біт за не за леж насць 
Злу ча ных Шта таў на ра дзіў ся на бе ла рус кай зям лі. Сім ва ліч на, што 
ме ра пры ем ства пра во дзі ла ся ў пя рэ да дзень га лоў ных на цы я наль-
ных свят Бе ла ру сі і ЗША.

Пры кмет най па дзе яй ста ла і зна ём ства з кні гай «Бе ла русь і му-
суль ман скі свет». Су стрэ чу ар га ні за ва ла Аса цы я цыя крым скіх та тар 
Нью-Ёр ка на ча ле з яе кі раў ні ком Уль ке рам Асма на вым. Бы лі на прэ-
зен та цыі і на шчад кі та тар, якія ра ней пра жы ва лі ў Бе ла ру сі.

Пры езд бе ла рус ка га гіс то ры ка і ка лек цы я не ра ў ЗША за ўва жы-
лі і аца ні лі і аме ры кан скія мас-ме дыя. Бу дзем лі чыць, што ста рая 
паш тоў ка — доб ры ар гу мент у раз віц ці доб рых сяб роў скіх ад но сін 
па між кра і на мі і на ро да мі.

Кі рыл ЛА ДУЦЬ КА.


