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ГУД ЛА КА ДЖА НА ТА НА 
ЗА ПРА СІ ЛІ Ў БЕ ЛА РУСЬ

Як па ве да мі лі ў прэс-служ-
бе МЗС, у склад на шай дэ-
ле га цыі ўвай шлі прад стаў ні кі 
Мі ніс тэр ства за меж ных спраў, 
Бе ла рус кай ганд лё ва-пра мыс-
ло вай па ла ты, Мінск ага аў та-
ма біль на га за во да, Мінск ага 
трак тар на га за во да і ін шых бе-
ла рус кіх прад пры ем стваў.

У рам ках ві зі ту кі раў нік 
бе ла рус ка га знеш не па лі тыч-
на га ве дам ства быў пры ня ты 
прэ зі дэн там Ні ге рыі Гуд ла кам 
Джа на та нам. Пад час гу тар кі 
яны аб мер ка ва лі пы тан ні ак ты-
ві за цыі двух ба ко вых су вя зяў 
у па лі тыч най, ганд лё ва-эка-
на міч най, ва ен на-тэх ніч най і 
ін шых сфе рах. Ула дзі мір Ма-
кей пе ра даў кі раў ні ку Ні ге рыі 
аса біс тае па слан не Прэ зі дэн та 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі з за пра-
шэн нем на ве даць Бе ла русь.

Мі ністр за меж ных спраў на-
шай кра і ны су стрэў ся і са сва ім 
ні ге рый скім ка ле гам — Амі нам 
Ва лі. Кі раў ні кі дып ла ма тыч ных 
ве дам стваў да мо ві лі ся аб да-
лей шым раз віц ці ўза е ма дзе ян-
ня па між кра і на мі ва ўсіх сфе-
рах, каб вы вес ці су пра цоў ніц-
тва на ўзро вень стра тэ гіч на га 
парт нёр ства. Пры ня та ра шэн-
не аб апе ра тыў ным раз гля-
дзе пра ек таў па гад нен няў аб 
ганд лё ва-эка на міч ным су пра-
цоў ніц тве і аб за ах воч ван ні і 
ўза ем най аба ро не ін вес ты цый, 
якія зна хо дзяц ца на раз гля дзе 
ні ге рый скай бо ку. Кі раў нік бе-
ла рус ка га МЗС пад ра бяз на 
пра ін фар ма ваў ка ле гу аб пла-
нах на шай кра і ны па ства рэн ні 
збо рач ных вы твор час цяў бе-
ла рус кай трак тар най, сель ска-

гас па дар чай і аў та ма біль най 
тэх ні кі ў Ні ге рыі.

Пад час су стрэ чы з са вет-
ні кам па на цы я наль най бяс-
пе цы Ні ге рыі аб мяр коў ва лі ся 
перс пек ты вы ста сун каў кра ін 
у ва ен на-тэх ніч най сфе ры. 
Ба кі кан ста та ва лі, што ад ным 
з не бяс печ ных гла баль ных 
вы клі каў, якія ста яць сён ня 
ў між на род ным па рад ку дня, 
з'яў ля ец ца між на род ны тэ-
ра рызм. Да сяг ну та да моў ле-
насць у рам ках двух ба ко вых 
ад но сін аб больш цес ным уза-
е ма дзе ян ні па ба раць бе з ім, 
а так са ма аб шчыль ным уза-
е ма дзе ян ні ў шмат ба ко вым 
фар ма це.

Зна хо дзя чы ся ў Ні ге рыі, 
Ула дзі мір Ма кей пра вёў «круг-
лы стол» з удзе лам прад стаў-
ні коў бе ла рус кіх экс пар цё раў, 
афі цый ных ды ле раў ай чын ных 
прад пры ем стваў у Ні ге рыі, а 
так са ма ні ге рый скіх дзе ла вых 
ко лаў. Па ін фар ма цыі прэс-
служ бы Мі ніс тэр ства за меж-
ных спраў, бы лі аб мер ка ва ны 
перс пек ты вы да лей ша га раз-
віц ця ганд лё ва-эка на міч ных 
ад но сін па між дзвю ма кра і на-
мі, пы тан ні вы ха ду на кан крэт-

ныя двух ба ко выя пра ек ты, а 
так са ма асоб ныя праб лем ныя 
пы тан ні экс пар ту бе ла рус кай 
пра дук цыі ў Ні ге рыю. У рам-
ках «круг ла га ста ла» ад бы-
ло ся пад пі сан не па гад нен ня 
аб су пра цоў ніц тве па між Бе-
ла рус кай ганд лё ва-пра мыс-
ло вай па ла тай і Ні ге рый скай 
аса цы я цы яй ганд лё ва-пра-
мыс ло вых, гор на зда быў ных 

і сель ска гас па дар чых па лат. 
Па гад нен не пра ду гледж вае 
ак ты ві за цыю ра бо ты па пад-
рых тоў цы і пра вя дзен ні ўза-
ем ных ві зі таў дзе ла вых ко лаў, 
по шу ку ганд лё ва-эка на міч ных 
парт нё раў, аб ме ну ка мер цый-
ны мі пра па но ва мі.

НАФ ТА, СЕЛЬ СКАЯ 
ГАС ПА ДАР КА І... КІ НО

Фе дэ ра тыў ная Рэс пуб лі-
ка Ні ге рыя ў апош нія га ды 
здзіў ляе эка на міс таў і па лі-
то ла гаў імк лі вым рос там ва-
ла во га ўнут ра на га пра дук ту 
і па сту по вым рос там уплы ву 
на па лі ты ку рэ гі ё на. Ле тась 
эканоміка гэтай краіны стала 
найбуйнейшай у Афрыцы, за 
адзін 2013 год яе ВУП вы рас 
амаль на 90%! Сён ня Ні ге рыя 
па гэ тым па каз чы ку зай мае 
26 мес ца ў све це, яшчэ ад но 
на ма ган не — і яна да го ніць 
кра і ны Вя лі кай двац цат кі.

Най больш пры быт ко вым 
сек та рам эка но мі кі дзяр жа-
вы з'яў ля ец ца наф та вы. Ні ге-
рыя — адзін з асноў ных па-
стаў шчы коў гэ тай сы ра ві ны 
ў За ход нюю Еў ро пу, так са ма 
яна зай мае пя тае мес ца па па-
стаў ках наф ты ў ЗША. Акра мя 
гэ та га, у кра і не зда бы ва юць 
ву галь, во ла ва, ка лум біт. Раз-

ві ва ец ца сель ская гас па дар-
ка — ме на ві та ў ёй за ня та 
боль шая част ка пра цоў ных у 
кра і не. Па гэ тай пры чы не бу-
даў ніц тва бе ла рус кіх збо рач-
ных вы твор час цяў сель ска гас-
па дар чай тэх ні кі пры ня се пры-
клад на ад ноль ка вую ка рысць і 
нам, і ні ге рый цам.

Важ ны мі склад ні ка мі бюд-
жэ ту Ні ге рыі з'яў ля юц ца ту-
рызм і... кі но. У кра і не ёсць 
тра піч ныя ля сы, са ва ны, ва да-
спа ды, мност ва аб' ек таў, якія 
ма юць куль тур нае і гіс та рыч-
нае зна чэн не. Ад нак лю дзям, 
якія імк нуц ца да аф ры кан скай 
эк зо ты кі, не аб ход на па мя-
таць: шэ раг рэ гі ё наў кра і ны 
па ку туе ад не да хо пу элект ра-
энер гіі, дрэн най якас ці да рог і 
бруд най піт ной ва ды. Што да 
кі не ма та гра фіі, Ні ге рыя зна хо-
дзіц ца на дру гім мес цы ў све це 
па коль кас ці поў на мет раж ных 
філь маў, што вы пус ка юц ца, 
са сту па ю чы толь кі Ін дыі. Ні-
ге рый скую кі на ін дуст рыю па 
ана ло гіі з Га лі ву дам на зы ва-
юць На лі ву дам. Ся рэд ні кошт 
вы твор час ці поў на мет раж най 
кі на стуж кі ў Ні ге рыі скла дае ка-
ля 15 тыс. до ла раў, вя лі кай па-
пу ляр нас цю там ка рыс та юц ца 
ба е ві кі з прос тым сю жэ там.

АФ РЫ ЦЫ 
ПА ТРЭБ НЫ ТРАК ТА РЫ

Бе ла рус кае па соль ства ў 
Абу джы, ста лі цы Ні ге рыі, бы-
ло ад кры та ў 2011 го дзе.

На прэс-кан фе рэн цыі, якую 
Ула дзі мір Ма кей пра вёў для 
вя ду чых СМІ гэ тай кра і ны, мі-
ністр за меж ных спраў на зваў 
Ні ге рыю «акном» для Бе ла ру сі 
ў рэ гі ён За ход няй Аф ры кі.

— На шы эка но мі кі з'яў-
ля юц ца ўза е ма да паў няль-
ны мі, — пад крэс ліў у сва ім 
вы ступ ле ні Ула дзі мір Ма-
кей. — У Бе ла ру сі ёсць доб ра 
раз ві тая пра мыс ло васць. Мы 
вы раб ля ем трак та ры, сед ла-
выя ця га чы, гру за выя аў та-

ма бі лі, кар' ер ныя са ма зва лы, 
сель ска гас па дар чую тэх ні ку. 
У нас да стат ко ва во пы ту ў 
сфе ры вы со кіх тэх на ло гій. 
Та кім чы нам, іс нуе мност ва 
ві даў пра дук цыі, якую мы вы-
раб ля ем і ў якой мае па трэ бу 
Ні ге рыя. У той жа час у вас 
ёсць шмат та ва раў і пра дук-
цыі, у якіх мае па трэ бу Бе-
ла русь.

Па куль што асноў ны мі экс-
пар цё ра мі ў гэ ту кра і ну з'яў-
ля юц ца Бе ла рус кая ка лій ная 
кам па нія, Бе ла рус кі ме та лур-
гіч ны за вод, Мін скі аў та ма біль-
ны за вод, «Бел шы на». «Грод на 
Азот», а так са ма прад пры ем-
ствы кан цэр на «Бел дзярж харч-
прам»... Асно ву бе ла рус ка га 
экс пар ту ў Ні ге рыю на пра ця гу 
апош ніх га доў скла да юць наф-
та пра дук ты, ка лій ныя і азот-

ныя ўгна ен ні, па лі гра фіч ная 
пра дук цыя, пра дук цыя пры-
бо ра бу да ван ня. Вя лі кай па-
пу ляр нас цю ў Ні ге рыі з ча соў 
іс на ван ня Са вец ка га Са ю за 
ка рыс та юц ца бе ла рус кія трак-
та ры і гру за вая аў та тэх ні ка. У 
не ка то рых рэ гі ё нах кра і ны бе-
ла рус кія трак та ры пра цу юць з 
1980-х гг. Грун ту ю чы ся на гэ-
тым фак це, на ша па соль ства 
яшчэ ў 2012 го дзе іні цы я ва ла 
пра пра цоў ку пра ек та па ства-
рэн ні збо рач най вы твор час ці 
бе ла рус кай трак тар най тэх ні кі 
на тэ ры то рыі гэ тай аф ры кан-
скай дзяр жа вы. З Ні ге рыі ж мы 
за во зім каў чук, ка ка ва-ба бы, 
са да ві ну, спе цыі, рас лі ны для 
кас ме тыч най і фар ма цэў тыч-
най пра мыс ло вас ці, ску ру.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ

�

Важ ны мі склад ні ка мі 
бюд жэ ту Ні ге рыі 
з'яў ля юц ца ту рызм і... 
кі но.

Вя лі кай па пу ляр нас цю 
ў Ні ге рыі з ча соў 
іс на ван ня Са вец ка га 
Са ю за ка рыс та юц ца 
бе ла рус кія трак та ры 
і гру за вая аў та тэх ні ка. 
У не ка то рых рэ гі ё нах 
кра і ны бе ла рус кія 
трак та ры пра цу юць 
з 1980-х гг.

Знеш не па лі тыч ны век тарЗнеш не па лі тыч ны век тар  ��

АФ РЫ КАН СКІЯ ПЕРС ПЕК ТЫ ВЫ
Ні ге рыя мо жа стаць на шым но вым стра тэ гіч ным парт нё рам

Бе ла русь пла нуе ства рыць збо рач ныя вы твор час ці ай-
чын най тэх ні кі ў Ні ге рыі. Ёсць перс пек ты вы ўза е ма дзе-
ян ня так са ма і ў сфе рах вы твор чай ка а пе ра цыі і ганд лю. 
Гэ тыя і мно гія ін шыя пы тан ні аб мер ка ваў мі ністр за меж-
ных спраў Бе ла ру сі Ула дзі мір МА КЕЙ з прэ зі дэн там і 
мі ніст ра мі Ні ге рыі пад час пер ша га за гіс то рыю двух ба-
ко вых ста сун каў афі цый на га ві зі ту ў гэ ту кра і ну.

Ула дзі мір Ма кей і прэ зі дэнт Ні ге рыі Гуд лак Джа на тан.
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УРА ЧАМ — АД ПА ЛІ ЦЭЙ СКІХ
У се ра ду па тэ ры то рыі Бе ла ру сі прай шла між на род-
ная па лі цэй ская гу ма ні тар ная ка ло на «Moto for peace». 
Удзель ні кі пра бе гу — афі цэ ры па лі цыі Іта ліі, Іс па ніі, 
Гер ма ніі, Бель гіі, Нар ве гіі, Ра сіі, Тур цыі, Лі віі, Эк ва до-
ра — та кім чы нам удзель ні ча юць у ак цыі «Ура чы на 
ма та цык лах у Не па ле», якая стар та ва ла 31 жніў ня ў 
Ры ме.

Па лі цэй скія пра еха лі праз Аў стрыю, Чэ хію, Поль шчу, а 
пас ля Бе ла ру сі на кі ру юц ца ў Ра сію, Ка зах стан, Кыр гыз-
стан, Кі тай і ўрэш це ў Не пал. Фі ніш у Кат ман ду за пла на-
ва ны на 21 каст рыч ні ка. За 53 дні па да рож жа да вя дзец ца 
пе ра адо лець ка ля 14 ты сяч кі ла мет раў.

Бер нар да Ле ту рэ, су пра цоў нік на цы я наль най італь ян-
скай па лі цыі, які слу жыць у Ры ме і з 2001 го да з'яў ля ец ца 
прэ зі дэн там гу ма ні тар най ма та цык лет най ар га ні за цыі, ка-
жа, што па доб ныя су свет ныя ту ры скі ра ва ны на пад трым-
ку на сель ніц тва, якое пра жы вае ў не спры яль ных умо вах. 
Сё ле та гу ма ні тар ная мі сія за клю ча ец ца ў пе ра да чы ўра чам 
Не па ла 10 ма та цык лаў і ме ды цын ска га аб ста ля ван ня. Рас-
хо ды цал кам па кры ва юц ца са мой ар га ні за цы яй «Moto for 
peace» за кошт уз но саў яе за сна валь ні каў — су пра цоў ні каў 
на цы я наль най італь ян скай па лі цыі, а так са ма ін шых чле наў 
з лі ку прад стаў ні коў Еў ро пы і Аф ры кі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

ЭЛІ ТАР НАЯ ШКО ЛА ДЛЯ ЮНЫХ 
МА ТЭ МА ТЫ КАЎ

У Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це ад кры ва ец ца 
но вы аду ка цый ны се зон «Шко лы юна га ма тэ ма ты ка».

Гэ та бяс плат ныя ву чэб ныя кур сы, якія ар га ні зу юц ца ме ха-
ні ка-ма тэ ма тыч ным фа куль тэ там БДУ для роз ных ка тэ го рый 
школь ні каў. Так, вуч ні 5—8 кла саў змо гуць пад рых та вац ца да 
рэс пуб лі кан ска га ма тэ ма тыч на га кон кур су «Кен гу ру» і алім пі-
яд. Для стар ша клас ні каў пра ду гле джа ны за ня ткі па вы ву чэн ні 
школь най пра гра мы на па глыб ле ным уз роў ні і пад рых тоў цы 
да па ступ лен ня на фа куль тэ ты ма тэ ма тыч на га про фі лю. Вы-
пуск ні кі школ змо гуць удас ка на ліць свае ве ды і ўмен ні ў ра-
шэн ні за дач цэнт ра лі за ва на га тэс ці ра ван ня і стаць удзель ні кам 
воч най алім пі я ды па ма тэ ма ты цы «Абі ту ры ент БДУ». Да рэ чы, 

пры зё ры гэ тых спа бор ніц тваў пры роў най коль кас ці на бра ных 
ба лаў бу дуць мець пе ра важ нае пра ва пры за лі чэн ні на лю бую 
спе цы яль насць ме ха ні ка-ма тэ ма тыч на га фа куль тэ та.

На ву чаць школь ні каў бу дуць вы клад чы кі ме ха ні ка-ма-
тэ ма тыч на га фа куль тэ та. За ня ткі ар га ні зу юц ца раз на ты-
дзень па су бо тах у аў ды то ры ях га лоў на га кор пу са БДУ. 
За піс на кур сы да 20 ве рас ня. Но вы на ву чаль ны год «стар-
туе» ў шко ле 27 ве рас ня.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

ПА РУ ШАЛЬ НІ КАМ МЯ ЖЫ 
АКА ЗА ЛА СЯ... КА РО ВА

На ўчаст ку Брэсц кай па меж най за ста вы спра ца ваў 
сіг на лі за цый ны комп лекс. Пры быў шы на ўчас так, 
вар та выя мя жы ўба чы лі на кант роль на-сле да вой па-
ла се ка ро ву, якая ха дзі ла ва кол ага ро джы.

Як вы свет лі ла ся паз ней, ра гу ля ад бі ла ся ад стат ка на 
тэ ры то рыі су сед няй Поль шчы, пе рай шла дзяр жаў ную мя-
жу і ака за ла ся ў Бе ла ру сі. У той жа дзень у пры сут нас ці 
поль скіх ка лег бе ла рус кія па меж ні кі пе рад алі ра га тую «па-
ру шаль ні цу» шчас лі ва му жы ха ру ад ной з па меж ных поль-
скіх вё сак. Як за ўва жы лі ў прэс-служ бе Чыр ва на сцяж най 
па меж най гру пы імя Ф. Дзяр жын ска га, ра га тыя, хвас та тыя, 
ік лас тыя «па ру шаль ні кі» ста но вяц ца звы чай най спра вай 
на мя жы. Дзі кіх жы вёл, вя до ма, не за трым лі ва юць, яны 
сва бод на вы бі ра юць са бе кра і ну пра жы ван ня. А вось свой-
скіх ча сам да во дзіц ца «дэ пар та ваць» і пе ра да ваць у ру кі 
гас па да ра.

Яна СВЕ ТА ВА.

ПАВЕТКА ЎПАЛА НА ПЕН СІ Я НЕР КУ
У На ва груд скім ра ё не ві да воч цы вы ра та ва лі па жы лую 
жан чы ну, на якую аб ры ну ла ся па вет ка для дроў.

Удзень на тэ ры то рыі пры ват на га до ма ў вёс цы Не су ты-
чы пра во дзіў ся дэ ман таж гэ та га са ма га на ве са па ме рам 
3х5 мет раў. І пад за ва лам ака за ла ся пен сі я нер ка... Да 
пры быц ця пад раз дзя лен няў МНС жан чы ну да ста лі су се дзі. 
Па цяр пе лую шпі та лі за ва лі ў На ва груд скую цэнт раль ную 
ра ён ную баль ні цу з па да зрэн нем на пе ра ло мы і па шко-
джан не па зва ноч ні ка.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПЕРЕНОСЕ ТОРГОВ
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Лот № 1. Изолированное помещение – торговое помещение, 
с инв. № 200/D135301, общей площадью 124,4 м.кв., стоимо-
стью 1 297 886 000 бел. рублей.
Лот № 2. Пресс для установки кнопок DEP-2, инв. № 8190, 
стоимостью 2 485 280 бел. рублей.
Лот № 3. Прямострочная машина FY3800B, с инв. № 8069, 
стоимостью 1 684 619 бел. рублей.
Лот № 4. Швейная машина без мотора FY600-1, с инв. № 8150, 
стоимостью 1 380 622 бел. рубля.
Лот № 5. Швейная машина ZJ5550 с инв. № № 8131, стоимо-
стью 744 918 бел. рублей.
Лот № 6. Швейная машина ZJ5550 с инв. № № 8132, стоимо-
стью 744 918 бел. рублей.
Лот № 7. Швейная машина ZJ5550 с инв. № № 8133, стоимо-
стью 744 918 бел. рублей.
Лот № 8. Швейная машина ZJ5550 с инв. № № 8134, стоимо-
стью 744 918 бел. рублей.
Лот № 9. Швейная машина ZJ5550 с инв. № № 8135, стоимо-
стью 744 918 бел. рублей.
Лот № 10. Швейная машина ZJ5550 с инв. № № 8136, стои-
мостью 744 918 бел. рублей.
Лот № 11. Швейная машина ZJ5550 с инв. № № 8137, стои-
мостью 744 918 бел. рублей.
Лот № 12. Комплект для ВТО Comelс инв. № 8148, стоимо-
стью 2 995 487 бел. рублей.
Лот № 13. Пресс для установки кнопокDEP-2, инв. № 8191, 
стоимостью 2 156 000 бел. рублей.
Лот № 14. Машина швейная Siruba 737K-504M2, с инв. № 8183, 
стоимостью 5 159 047 бел. рублей.
Лот № 15. Швейная машина GP5-1, с инв. № 8102, стоимо-
стью 1 154 043 бел. рубля.
Лот № 16. Машина швейная Siruba 737K-504M2, с инв. № 8183, 
стоимостью 5 159 047 бел. рублей.
Лот № 17. Швейная машина (комплект) SUZUKI, с инв. № 8147, 
стоимостью 16 355 592 бел. рубля.
Лот № 18. Плоскошовная машина кл.31016-02ВВ, инв. № 8207, 
стоимостью 1 654 661 бел. рубль.
Лот № 19. Автомобиль ВАЗ 11183, гос. № 7616АХ-2, инв. № 8065, 
стоимостью 12 766 470 бел. рублей.
Лот № 20. Автомат для выдачи горячих напитков COLIBRIC5 
AF-R/RUSQ, с инв. № 8179, стоимостью 9 291 605 бел. рублей.

Собственник 
(владелец) 
имущества 

ОАО «Витебский рассвет» (УНН 390143025) 

Местонахождение 
(адрес) 

имущества 

Лот № 1: г. Витебск, ул. Космонавтов, 13-82б;
Лот № 2–12: г. Витебск, ул. Суворова, 6;
Лот № 13–14: г. Витебск, пр. Фрунзе, 72;

Лот № 15: г. Витебск, ул. Космонавтов, 13;
Лот № 16–20: г. Витебск, ул. Я. Купалы, 6

Наличие 
обременений

Лот № 1: 
залог ЧПТУП «Промышленный трикотаж»;
Лот № 2–20: залог ОАО «Белинвестбанк»

Место (адрес), 
дата и время 

проведения торгов

07.10.2014 в 11.00
г. Витебск, ул. Правды, 32, каб. 320

Справочная 
информация 

об организаторе 
торгов

Управление принудительного исполнения 
главного управления юстиции 

Витебского облисполкома
210029, г. Витебск, ул. Правды, д. 34.

Судебный исполнитель 
Ильющенков Алексей Александрович, 

тел./факс (80212) 607106, 
начальник отдела Бураков Игорь Вячеславович, 

тел. (80212)600975

У
с

л
о

в
и

я
 и

 п
о

р
я
д

о
к
 

п
р

о
в

е
д

е
н

и
я
 т

о
р

го
в

Лицо, желающее принять участие в торгах, до начала торгов 
обязано:
1. Подать письменную заявку на участие в торгах и дать 
подписку об отсутствии препятствий для приобретения иму-
щества, предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов от стоимости имуще-
ства (по каждому лоту) на депозитный счет Главного управле-
ния юстиции Витебского облисполкома № 3642903001037 в 200 
филиале ОАО СБ «Беларусбанк», МФО 635, УНП 300002505, 
не позднее 11.00 06.10.2014 г.
Минимальная величина первого шага – 5% от первоначаль-
ной стоимости лота.
В соответствии с частью 3 статьи 401 Хозяйственного про-
цессуального кодекса Республики Беларусь возмещение 
затрат на организацию и проведение торгов осуществляется 
покупателем имущества.


