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ЛЮСТЭРКА

30 снежня 2015 г.
 Эксклюзіў

Леанід КРУПЕЦ:

«БРАЗІЛЬСКІ ВЕКТАР СУПРАЦОЎНІЦТВА
ВЕЛЬМІ ВАЖНЫ ДЛЯ БЕЛАРУСІ»
Супрацоўніцтва з Бразіліяй для нашай краіны насамрэч
з'яўляецца стратэгічным. Гэта вельмі важны напрамак
узаемадзеяння, пляцоўка для замацавання і далейшага
прасоўвання ў Лацінскай Амерыцы. Да таго ж не варта
забывацца, што бразільская эканоміка ўваходзіць у лік
вядучых у свеце. Наколькі мы змаглі наладзіць узаемавыгаднае
супрацоўніцтва, вывесці яго на ўзровень стратэгічнага
партнёрства, якія тут перспектывы? Аб гэтым у эксклюзіўным
інтэрв'ю карэспандэнту «Звязды» распавёў Надзвычайны
і Паўнамоцны Пасол Рэспублікі Беларусь у Федэратыўнай
Рэспубліцы Бразілія Леанід КРУПЕЦ.
— Сёлета падчас самітаў БРІКС і цінскай Амерыцы, паколькі на
ШОС Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь яе долю прыпадае 83,7% наАляксандр Лукашэнка правёў сустрэ- шага экспарту ў гэты рэгіён.
чу з Прэзідэнтам Бразіліі Дзілмай Ру- Аснову беларускага экспарсеф. Кіраўнікі краін дамовіліся, што ту сёлета складаюць пастаўкі
будуць вызначаны 4-5 ключавых пра- калійных і азотных угнаенняў
ектаў, якія бакі пачнуць рэалізоўваць (475,7 млн і 11,2 млн долараў
і якія стануць прыкладам для развіцця адпаведна), а таксама рэнтгеадносін. Што гэта за праекты і якім чы- наўскай апаратуры, ільняных
нам праходзіць іх рэалізацыя?
тканін, поліамідаў, шклова— Падчас гэтай сустрэчы была дасяг- лакна, апаратуры для вымянута дамоўленасць аб стварэнні міжура- рэння і кантролю электрычдавай камісіі з мэтай вывучэння бягучага ных велічынь і выпраменьванстану двухбаковых адносін і перспектыў няў, шын. Варта заўважыць,
пашырэння супрацоўніцтва. Зараз бакі рас- што рэзервы ў прасоўванні
працоўваюць юрыдычны механізм узаема- беларускай прадукцыі на брадзеяння, вызначаюць канкрэтныя напрамкі зільскі рынак (трэба мець на
ўвазе яго аб'ём і маштабы)
працы, якія ўяўляюць узаемны інтарэс.
Варта адзначыць, што Бразілія з'яў- далёка не вычарпаны.
— Леанід Фёдаравіч, што робіцца ў
ляецца адным з найбуйнейшых у свеце
вытворцаў сельскагаспадарчай прадук- плане стварэння сумесных прадпрыцыі. Урад краіны паставіў перад сабой емстваў, у тым ліку зборачных вызадачу павелічэння яе вытворчасці ўдвая творчасцяў?
цягам найбліжэйшых 10-15 гадоў. Маючы
— Гэтаму пытанню пасольства надае
на ўвазе перспектыўнасць бразільскага сур'ёзную ўвагу. Паспяховая рэалізацыя
рынку сельгастэхнікі, пасольства апош- ў Бразіліі такога маштабнага праекта,
нія некалькі гадоў сумесна з адкрытымі як арганізацыя зборачнай вытворчасці
акцыянернымі таварыствамі «Мінскі трак- трактароў «Беларус», можа ў перспектарны завод», «БелАЗ», «Гомсельмаш» тыве стварыць спрыяльныя перадумовы
і бразільскімі партнёрамі прапрацоўвае для ўвасаблення іншых праектаў у галіне
магчымасць стварэння ў гэтай краіне збо- машынабудавання. Напрыклад, у гэтай
рачнай вытворчасці беларускай тэхнікі. краіне развіта горназдабываючая галіМы разумеем, што яе прасоўванне на гэ- на, таму, як мы лічым, кар'ерная тэхніка
ты рынак — няпростая задача. Тут высокі вытворчасці холдынга «БелАЗ» была б
ўзровень канкурэнцыі, паколькі Бразілія запатрабавана на бразільскім рынку.
з'яўляецца найбуйнейшым цэнтрам ЛацінАснову эканамічнага рос ту Бразіліі
скай Амерыкі па вытворчасці сельскагас- на сучасным этапе фарміруе сельская
падарчай тэхнікі (кампаніі «Agrale», «Case гаспадарка. Таму перспектыўны кірунак
CNN», «John Deer», «Massey Fergusson», — магчымае стварэнне зборачнай вы«New Holland», «Valtra»). Таксама неаб- творчасці кормаўборачнай тэхнікі прадходна шукаць інвестара, які гатовы фі- прыемства «Гомсельмаш», а таксама
нансаваць праект.
маламагутнай трак тарнай тэхнікі для
Зараз наладжваецца супрацоўніцтва прыватных фермерскіх гаспадарак, якую
паміж Мінскім заводам грамадзянскай выпускае Бабруйскі завод трактарных
авіацыі №407 і бразільскай авіябудаўні- дэталяў і агрэгатаў. Гэтыя прадпрыемчай кампаніяй «Эмбраэр». У рамках гэта- ствы ўважліва вывучаюць адпаведныя
га праекта вывучаецца магчымасць тэх- напрамкі супрацоўніцтва.
нічнага абслугоўвання самалётаў «Эмб— Асобны пункт — пастаўкі калійраэр» на тэрыторыі Беларусі. У пачатку ных угнаенняў. Бразілія, разам з Кітастудзеня ў горадзе Сан-Паўлу прайшлі ем і Індыяй, з'яўляецца найбуйнейшым
перамовы па гэтым пытанні. Таксама імпарцёрам гэтай прадукцыі з Беларупрапрацоўваецца магчымасць стварэн- сі. Як тут развіваецца сітуацыя?
ня ў Бразіліі сумеснага прадпрыемства
— Бразілія — аграрная краіна, тут збіпа выпуску змяшаных угнаенняў.
раюць да трох ураджаяў у год. Прычым для
— Беларускім лідарам пастаўлена яе характэрны глебы, якія не адрозніваюцзадача: выйсці на ўзровень паставак ца высокай урадлівасцю. У сувязі з гэтым
на рынкі Лацінскай Амерыкі ў 5 міль- аграрны сектар краіны мае вялікую патрэбу
ярдаў долараў, прычым пятая частка ў розных відах угнаенняў. Адкрытае акцыгэтага паказчыка забяспечваецца за янернае таварыства «Беларуская калійная
кошт Бразіліі. Якая дынаміка беларус- кампанія» з'яўляецца адным з асноўных пакага экспарту ў гэтую краіну?
стаўшчыкоў хлорыстага калію на бразільскі
— Сёлета бразільская эканоміка пера- рынак. Толькі летась сюды было адгружана
жывае крызіс, у выніку закупкі гэтай краі- 2,3 мільёна тон на 695 мільёнаў долараў. Сёнай па імпарце ўпалі на 23,1%. Гэта, у сваю лета, як ужо адзначалася, адбылося пэўнае
чаргу, адбілася і на аб'ёмах беларускага змяншэнне паставак. Беларуская калійная
экспарту ў Бразілію: за 10 месяцаў бягу- кампанія плануе адкрыць у Сан-Паўлу ўласчага года адпаведны паказчык скараціў- нае прадстаўніцтва. Прасочваецца стабілься ў параўнанні з такім жа часам летась ная дынаміка экспарту азотных угнаенняў.
на 26,8% і склаў 488,4 мільёна долараў. У Сёлета іх пастаўлена 91 тысяча тон.
асноўным скарачэнне экспарту адбылося
— А што за прадукцыя трапляе да
з прычыны значнага змяншэння аб'ёмаў нас з Бразіліі?
продажу калійных угнаенняў (мінус 27,3%,
— Цягам шэрагу гадоў беларускі імці на $178,7 млн), спынення паставак сель- парт з Бразіліі значна саступае нашаму
скагаспадарчай тэхнікі, вылічальных ма- экспарту ў паўднёваамерыканскую краішын для аўтаматычнай апрацоўкі інфар- ну. Пры гэтым мы імпартуем прадукцыю,
мацыі, шэрагу іншых таварных пазіцый.
найперш сельскагаспадарчую, якую неРазам з тым Бразілія застаецца асноў- магчыма вырасціць у беларускіх кліманым гандлёвым партнёрам Беларусі ў Ла- тычных умовах. Гэта трапічная садавіна,

гародніна, сокі, экстракты, кава, матэ.
Пастаўляюцца таксама цукар-сырэц, тытунёвая сыравіна, фарбавальныя рэчывы, скура, абутак, абсталяванне, прыборы, апараты і многае іншае.
— Леанід Фёдаравіч, якім чынам
ажыццяўляецца абмен вопытам у розных сферах сацыяльна-эканамічнага
развіцця і глабальнага ўзаемадзеяння
Беларусі і дзяржаў БРІКС на прыкладзе Бразіліі?
— З усіх краін — членаў БРІКС Бразілія геаграфічна самая аддаленая ад
Беларусі, таму аб глабальным узаемадзеянні тут казаць, напэўна, заўчасна.
З іншага боку, варта мець на ўвазе тое,
што арганізацыя рухаецца па шляху ўмацавання інстытуцыянальных асноў і яе
роля ў міжнародных справах паступова
будзе павялічвацца. Цяпер у БРІКС створана мноства фарматаў супрацоўніцтва,
развіццё па якіх адбываецца з рознай
ступенню інтэнсіўнасці. Трэба ўзважана
падыходзіць да таго, які з гэтых фарматаў найбольш прымальны для Беларусі.

Інтарэс да Беларусі з боку
бразільцаў павялічваецца.
Мы актыўна прапагандуем
у мясцовых СМІ і сацыяльных
сетках нашу цудоўную краіну,
яе культуру і традыцыі,
нацыянальную кухню
і турыстычныя аб'екты. І гэтая
работа прыносіць свой плён.
Асобна варта адзначыць, што ў БРІКС
у стадыі фарміравання знаходзіцца працэс палітычнай кансалідацыі. Дзяржавы
блока прытрымліваюцца адзінай пазіцыі
ў рамках такіх міжнародных арганізацый,
як G-20, Міжнародны валютны фонд, Сусветная гандлёвая арганізацыя. У практычнай плоскасці, з улікам узрастаючага
ўзроўню палітычнага ўзаемадзеяння Беларусі з краінамі БРІКС, праглядаюцца
рэальныя перспектывы яго задзейнічання пры адстойванні нашых пазіцый на
міжнароднай арэне, напрыклад у ААН.
Умацаванне БРІКС у інтарэсах Беларусі з пункту погляду фарміравання шматпалярнага сусветнага парадку. Прынятыя на саміце ў Бразіліі ў чэрвені 2014
года, а таксама ва Уфе ў ліпені 2015-га
рашэнні аб стварэнні Новага банка развіцця і Пула ўмоўных валютных рэзерваў
маюць важнае значэнне для далейшага
ўмацавання арганізацыі ў сусветнай фі-

нансава-эканамічнай сістэме.
Дарэчы, у рэалізацыі праграм, якія
ажыццяўляюцца пры фінансаванні Новага банка развіцця і Пула ўмоўных валютных рэзерваў, магчымы ўдзел кампаній
з трэціх краін пры ўмове далучэння да
праекта дзвюх і больш дзяржаў БРІКС.
Найбольш перспек тыўным варыянтам
арганізацыі работы ў дадзеным кірунку з'яўляецца прыцягненне бразільскіх
рэзідэнтаў у Кітайска-беларускі індустрыяльны парк «Вялікі камень» для стварэння сумесных прадпрыемстваў, якія
плануюць рэалізоўваць сваю прадукцыю
на рынку краін — членаў ЕАЭС.
БРІКС у сучасных умовах становіцца
адной з вядучых пляцовак для перамоў,
якія дазваляюць адкрыта абмяркоўваць
пытанні, якія цікавяць бакі. У прыватнасці,
мы ўжо ўзгадвалі сустрэчу прэзідэнтаў Беларусі і Бразіліі сёлета ва Уфе, падчас якой
бакі абмеркавалі шырокі спектр пытанняў,
што датычацца развіцця супрацоўніцтва ў
гандлёва-эканамічнай і іншых сферах.
Тут неабходна адзначыць і актывізацыю ўзаемадзеяння нашых краін у галіне
адукацыі. Паміж галіновымі міністэрствамі Беларусі і Бразіліі сёлета ў жніўні заключана пагадненне аб супрацоўніцтве.
Такія ж дакументы падпісаны паміж шэрагам універсітэтаў абедзвюх краін. Мы
працуем па актывізацыі супрацоўніцтва
на рэгіянальным узроўні паміж штатамі
Бразіліі і абласцямі Беларусі. Трывалыя
кантакты падтрымліваюцца на ўзроўні
парламенцкіх груп. Так, дэлегацыя на чале з віцэ-прэзідэнтам Палаты прадстаўнікоў Бразіліі Фернанду Лусіу Жыакобу
сёлета восенню наведала Беларусь.
— Налета Бразілія прымае летнія
Алімпійскія гульні. Як праходзіць падрыхтоўка да іх правядзення ў плане
ўдзелу беларускай дэлегацыі і магчымасцяў для прыезду балельшчыкаў?
— Першая летняя Алімпіяда ў Лацінскай Амерыцы — гэта вялікае дасягненне
не толькі для Бразіліі, а і для ўсяго кантынента. Урад і насельніцтва краіны актыўна
рыхтуюцца да яе правядзення. Вядомы
беларусам шмат у чым дзякуючы творчасці Ільфа і Пятрова горад Рыа-дэ-Жанейра
абяцае стаць найлепшым і найпрыгажэйшым. Беларуская спартыўная дэлегацыя
возьме ўдзел у Алімпіядзе ў Бразіліі. Над
атрыманнем пуцёвак цяпер старанна працуюць нашы спартсмены.
Балельшчыкам бразільцы ствараюць
самыя спрыяльныя ўмовы. Для іншаземцаў, якія збіраюцца прыехаць у краіну падчас правядзення Алімпійскіх і Паралімпійскіх гульняў 2016 года, у адпаведнасці са
спецыяльным законапраектам прадугледжана бязвізавае наведванне не пазней
за 18 верасня тэрмінам да 90 дзён.
— Вельмі важны культурны абмен
паміж нашымі краінамі. Наколькі паспяхова ён ажыццяўляецца?
— Нягледзячы на значную адлегласць
паміж нашымі краінамі, супрацоўніцтва ў
гуманітарнай і культурнай сферах актыўна развіваецца. Толькі за апошні год беларускае пасольства наладзіла ў Бразіліі
выставу паштовых марак, арганізавала
дзве выставы рэпрадукцый карцін вядомага беларускага мастака Івана Хруцкага
ў горадзе Гаяніі і сталіцы краіны горадзе
Бразіліа. На выставах таксама былі прадстаўлены традыцыйныя беларускія нацыянальныя строі.
Папулярызацыі нашай культуры садзейнічалі арганізаваныя пасольствам
паказы на бразільскім тэлеканале «TV
Supren» серыі канцэртаў Прэзідэнскага
аркестра Рэспублікі Беларусь. Пры падтрымцы пасольства сёлета ў ліпені бразільскі тэнар Цьяга Аранкам узяў удел
у ХХІV Міжнародным фес тывалі мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску» ў
якасці члена журы, а таксама выступіў у

гала-канцэрце. У мінулым месяцы дакументальны фільм бразільскага рэжысёра
Вальтэра Салеса «Цзя Чжанкэ, хлопец з
Фэньян» удзельнічаў у пазаконкурсным
паказе ХХІІ Мінскага міжнароднага кінафестывалю «Лістапад».
Не забываемся і пра моладзь Бразіліі.
У верасні гэтага года мы ўдзельнічалі ў
сацыяльным праекце ўрада горада Бразіліа «Пасольствы адчыненых дзвярэй».
Беларускае дыппрадстаўніцтва наведала
група навучэнцаў восьмых класаў горада
Ітапуа Федэральнай акругі Бразіліа.
Я рэгулярна сустракаюся са студэнтамі
і аспірантамі вышэйшых навучальных устаноў Бразіліі — ва ўніверсітэтах Федэральнай акругі, штатаў Сеара, Парана, Рарайма, Амазонас, Рыа-Грандзі-ду-Сул. Гэта
цудоўная пляцоўка для ўмацавання нашых
двухбаковых адносін ва ўсіх сферах.
Пасольствам быў праведзены шэраг
сустрэч, прысвечаных значным датам у
беларускай гісторыі. Напрыклад, сёлета ў
красавіку на бразільскім тэлебачанні прайшоў круглы стол з удзелам акрэдытаваных
у Бразіліі паслоў Арменіі, Беларусі, Казахстана і Расіі, прымеркаваны да 70-годдзя
Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне.
Як бачым, наша гуманітарнае супрацоўніцтва актыўна развіваецца. І налета
пасольства рыхтуе некалькі адметных
праектаў, якія прадставяць бразільцам
беларускую самабытную культуру.
— Якія перспектывы росту колькасці турыстаў, якія наведваюць Бразілію
і Беларусь, павелічэння даступнасці
нашых краін?
— Адметная статыстыка: 70 працэнтаў
бразільцаў аддаюць перавагу адпачынку ў
сваёй краіне — прыкладна 62 мільёны чалавек. Для гэтага тут створана і пастаянна
ўдасканальваецца адпаведная турыстычная інфраструктура, ёсць усе ўмовы для
пляжнага і актыўнага баўлення вольнага
часу. Бразільскія турысты ў асноўным накіроўваюцца ў краіны Паўднёвай і Паўночнай Амерыкі, Еўропы. Пакуль што амаль
нязведанай тэрыторыяй для іх застаюцца
дзяржавы постсавецкай прасторы. Летась
у Расію з Бразіліі прыехала 31 тысяча турыстаў. Беларусь наведала значна меншая
колькасць. Між тым варта заўважыць, што
Бразілія робіць сур'ёзную стаўку на развіццё турызму. У 2014 годзе гэтую краіну наведалі 6,42 мільёна замежных турыстаў. У
гэтай сферы занята 8,8 млн чалавек. Бразілія з'яўляецца 9-й турыстычнай эканомікай
свету, штогод зарабляе на турызме да 10
працэнтаў ВУП.
Калі ацэньваць перспектывы развіцця
турыстычных стасункаў паміж нашымі
краінамі, варта ўлічваць значную адлегласць і, адпаведна, цэнавы фактар
(толькі адзін пералёт з Мінска каштуе
каля 2 тысяч долараў). Зразумела, гэты напрамак не стане масавым. Разам з
тым, мы актыўна імкнёмся да таго, каб
пазбавіцца ад пэўных адміністрацыйных
перашкод не толькі для турыстаў, але і
для бізнесменаў. Сёлета ў ліпені Прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам было прынята рашэнне аб заключэнні беларуска-бразільскага пагаднення аб
адмене віз для кароткатэрміновых паездак шляхам абмену нотамі. Гэта адказ
на адпаведную прапанову МЗС Бразіліі.
Уступленне ў дзеянне гэтага пагаднення будзе садзейнічаць ліквідацыі візавых
бар'ераў для арганізацыі паездак беларускіх дэлегацый, а таксама беларускіх
і бразільскіх грамадзян, прадстаўнікоў
дзелавых колаў у нашы краіны.
Увогуле, апошнім часам інтарэс да Беларусі з боку бразільцаў павялічваецца.
Мы актыўна прапагандуем у мясцовых
СМІ і сацыяльных сетках нашу цудоўную
краіну, яе культуру і традыцыі, нацыянальную кухню і турыстычныя аб'екты. І
гэтая работа прыносіць свой плён.
Мікалай ЛІТВІНАЎ. litvinov@zviazda.by



АД КАМІТЭТА ПА ДЗЯРЖАЎНЫХ ПРЭМІЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
Аб работах, дапушчаных да ўдзелу ў конкурсе на саісканне Дзяржаўных прэмій Рэспублікі Беларусь 2016 года
У адпаведнасці з пунктам 9 Палажэння аб Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь, зацверджанага
Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 5 мая 2006 г.
№ 300 «Аб Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь», з
мэтай шырокага азнаямлення грамадскасці, прадстаўляецца інфармацыя аб работах і аўтарскіх калектывах,
якія дапушчаны да ўдзелу ў конкурсе на саісканне Дзяржаўных прэмій Рэспублікі Беларусь 2016 года.
Падкамітэт па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь у галіне навукі і тэхнікі паведамляе, што да ўдзелу
ў конкурсе на саісканне Дзяржаўных прэмій Рэспублікі
Беларусь у галіне навукі і тэхнікі 2016 года дапушчаны
наступныя работы і аўтарскія калектывы:
Драган Вячаслаў Ігнацьевіч, Пойта Пётр Сцяпанавіч,
Тур Віктар Уладзіміравіч, Шалабыта Мікалай Мікалаевіч, Мухін Анатолій Віктаравіч. Работа «Распрацоўка,
даследаванне і шырокае ўкараненне ў практыку будаўніцтва эфектыўнай металічнай структурнай канструкцыі
сістэмы «БрДТУ», якая прымяняецца пры ўзвядзенні
вялікапралётных, у тым ліку ўнікальных, пакрыццяў
збудаванняў». Вылучана ўстановай адукацыі «Брэсцкі
дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт». Прадстаўлена Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
Руммо Алег Алегавіч, Астроўскі Юрый Пятровіч,
Дзядзько Аляксандр Міхайлавіч, Калачык Алег Валянцінавіч, Шчэрба Аляксей Яўгеньевіч, Валенцюкевіч Андрэй Валянцінавіч. Работа «Распрацоўка і ўкараненне
тэхналогій трансплантацыі органаў у дзяцей і дарослых». Вылучана ўстановай аховы здароўя «9-я гарадская клінічная бальніца». Прадстаўлена Міністэрствам
аховы здароўя Рэспублікі Беларусь.
Грабчыкаў Сяргей Сцяпанавіч, Зайцаў Валерый Аляксандравіч, Кавальчук Генадзій Піліпавіч, Саладуха Віталій Аляксандравіч, Чыжык Сяргей Антонавіч, Шведаў
Сяргей Васільевіч. Работа «Распрацоўка і арганізацыя
прамысловай вытворчасці экспартна-арыентаваных мікраэлектронных вырабаў двайнога і спецыяльнага прызначэння на аснове стварэння сучасных метадаў праектавання, паўправадніковых тэхналогій і высокадакладнага аналітычнага і зборачнага абсталявання». Вылучана
ААТ «ІНТЭГРАЛ» — кіруючая кампанія холдынгу
«ІНТЭГРАЛ». Прадстаўлена Міністэрствам прамысловасці Рэспублікі Беларусь; Нацыянальнай акадэміяй навук
Беларусі.
Ляўко Вольга Мікалаеўна, Дук Дзяніс Уладзіміравіч.
Работа «Вытокі беларускай дзяржаўнасці: Полацкая

і Віцебская землі ў ІX—XVІІІ стагоддзях». Вылучана
дзяржаўнай навуковай установай «Інстытут гісторыі
Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». Прадстаўлена
Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі.
Пархомчык Пётр Аляксандравіч, Сцяпук Алег Георгіевіч, Трухноў Леанід Іванавіч, Сямёнаў Леанід Віктаравіч, Кашэўскі Яўгеній Пятровіч, Наскавец Аляксандр Міхайлавіч. Работа «Распрацоўка звышцяжкага кар'ернага самазвала БЕЛАЗ-75710 рэкорднай грузападымальнасцю 450 тон». Вылучана ААТ «БЕЛАЗ» — кіруючая
кампанія холдынгу «БЕЛАЗ-ХОЛДЫНГ». Прадстаўлена
Міністэрствам прамысловасці Рэспублікі Беларусь.
Сцяпук Леанід Якаўлевіч, Марыніч Леанід Адамавіч,
Лапа Віталій Вітальевіч, Перавознікаў Васілій Мікалаевіч. Работа «Стварэнне і ўкараненне ў сельскагаспадарчую вытворчасць комплексаў машын, якія вызначаюць
рэзультатыўнасць земляробства і жывёлагадоўлі Рэспублікі Беларусь». Вылучана РУП «НПЦ НАН Беларусі
па механізацыі сельскай гаспадаркі». Прадстаўлена
Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі.
Рупасава Жанна Аляксандраўна, Рашэтнікаў Уладзімір Мікалаевіч, Ціток Уладзімір Уладзіміравіч, Паўлоўскі
Мікалай Баляслававіч, Якаўлеў Аляксандр Паўлавіч,
Лягускі Васілій Рыгоравіч. Цыкл работ «Інтрадукцыя і
ўвядзенне ў прамысловую культуру на меліяраваных
землях і выбыўшых з прамысловай эксплуатацыі тарфяных месцанараджэннях Беларусі паўночнаамерыканскіх відаў верасовых (журавіны буйнаплодныя, буякі
высакарослыя) і сартавых брусніц». Вылучана ДНУ
«Цэнтральны батанічны сад НАН Беларусі». Прадстаўлена Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі.
Прывалаў Фёдар Іванавіч, Грыб Станіслаў Іванавіч,
Казлоўская Зоя Аркадзьеўна, Кільчэўскі Аляксандр Уладзіміравіч, Кавалевіч Аляксандр Іванавіч «Стварэнне банка генетычных рэсурсаў сельскагаспадарчых і лясных
раслін для забеспячэння харчовай і біялагічнай бяспекі
Рэспублікі Беларусь». Вылучана РУП «Навукова-практычны цэнтр НАН Беларусі па земляробстве». Прадстаўлена
Нацыянальнай акадэміяй навук Беларусі.
Герман Андрэй Аляксандравіч, Кандратчык Валерый
Аркадзьевіч, Маскаленка Павел Віктаравіч, Дзмітраковіч Андрэй Аляксандравіч, Вашкевіч Грэнальд Міхайлавіч, Косінаў Яўгеній Сямёнавіч. Работа «Распрацоўка
і асваенне вытворчасці сістэмы машын лесапрамысловага комплексу АМКАДОР». Вылучана ААТ «АМКА-

ДОР» — кіруючая кампанія холдынгу». Прадстаўлена
Міністэрствам прамысловасці Рэспублікі Беларусь.
Падкамітэт па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры
паведамляе, што да ўдзелу ў конкурсе на саісканне
Дзяржаўных прэмій Рэспублікі Беларусь у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры 2016 года дапушчаны
наступныя аўтары і творчыя калектывы:
Волкава Аксана Уладзіміраўна, Масквіна Анастасія
Ігараўна, Трыфанаў Станіслаў Уладзіміравіч, Франкоўскі Сяргей Уладзіміравіч, Ламановіч Ніна Іосіфаўна, Касцючэнка Аляксандр Аляксандравіч. За значныя творчыя
дасягненні ў развіцці музычнага мастацтва, прапаганду
духоўных каштоўнасцей і значны асабісты ўклад у пастаноўку опернага спектакля на музыку Дз.Смольскага
«Сівая легенда» па творы У.Караткевіча. Вылучаны
дзяржаўнай тэатральна-відовішчнай установай «Нацыянальны акадэмічны Вялікі тэатр оперы і балета
Рэспублікі Беларусь». Прадстаўлены Мініс тэрствам
культуры Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Крапак Барыс Аляксеевіч. За серыю кніг і альбомаў
пра жыццё і творчасць дзеячаў культуры і мастацтва Беларусі. Вылучаны ГА «Беларускі саюз мастакоў». Прадстаўлены Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь і
Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Пазнякоў Міхаіл Паўлавіч. За кнігі для дзяцей «У
родным краі», «Гульняслоў», «Серабрыстыя чайкі».
Вылучаны ГА «Саюз пісьменнікаў Беларусі». Прадстаўлены Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Алай Анатолій Іванавіч. За цыкл дакументальных
фільмаў пра Вялікую Айчынную вайну «Яго закапалі ў
шар зямны», «Чорная дарога», «Адрынуты», «Салдаты
Італіі», «За два крокі ад Гільяціны», «Чырвоны д'ябал»,
«Пётр Конюх», «Георгій Жукаў. Вайна і мір маршала
Перамогі», «Бумеранг». Вылучаны ГА «Беларускі саюз
кінематаграфістаў». Прадстаўлены Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам інфармацыі
Рэспублікі Беларусь.
Кандрусевіч Уладзімір Пятровіч. За значныя дасягненні ў галіне тэатральнага і музычнага мастацтва, стварэнне музыкі да балета «Мефісто», мюзіклаў
«Шклянка вады», «Джулія», «Софія Гальшанская»,
«Байкер». Вылучаны ўстановай «Заслужаны калектыў

Рэспублікі Беларусь «Беларускі дзяржаўны акадэмічны
музычны тэатр». Прадстаўлена Міністэрствам культуры
і Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Янкоўскі Расціслаў Іванавіч. За выдатнае ўвасабленне вобразаў класічнай замежнай і сучаснай айчыннай
драматургіі ў спектаклях «Сунічная паляна» І.Бергмана, «Праўда — добра, а шчасце лепш» А.Астроўскага,
«Пане Каханку» А.Курэйчыка, «Гора ад розуму» А.Грыбаедава. Вылучаны ДУ «Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М.Горкага». Прадстаўлены Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Казінец Міхаіл Антонавіч, Крамко Аляксандр Яўгеньевіч, Сімаковіч Ларыса Іванаўна. За стварэнне канцэртаў-спектаклей тэтралогіі «Святое, незабыўнае...»
(музычна-тэатралізаваныя пастаноўкі «Гусляр», «Апокрыф», «Песня пра долю», «Люцыян Таполя»). Вылучаючая арганізацыя: установа «Беларуская дзяржаўная ордэна Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія».
Вылучаны ўстановай «Беларуская дзяржаўная ордэна
Працоўнага Чырвонага Сцяга філармонія». Прадстаўлены Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Буралкін Генадзій Васільевіч, Занковіч Валянцін Паўлавіч, Федчанка Сталін Іванавіч. За стварэнне мемарыялаў і скульптурных груп пагранічнай тэматыкі ў перыяд
2004 — 2011 гг. Вылучаны Дзяржаўным пагранічным
камітэтам Рэспублікі Беларусь. Прадстаўлены Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам
інфармацыі Рэспублікі Беларусь.
Камітэт па Дзяржаўных прэміях Рэспублікі Беларусь,
падкамітэт па Дзяржаўных прэміях у галіне навукі і тэхнікі, падкамітэт па Дзяржаўных прэміях у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктуры звяртаецца да кіраўнікоў
арганізацый, устаноў, вышэйшых навучальных устаноў,
прадпрыемстваў, органаў дзяржаўнага кіравання, грамадскіх аб'яднанняў з просьбай прыняць удзел у абмеркаванні пералічаных работ і аўтарскіх калектываў.
Водгукі спецыялістаў, матэрыялы грамадскага абмеркавання, прапановы і заўвагі па работах, аўтарскіх
калектывах і аўтарах прымаюцца да 15 верасня 2016
года па адрасе: 220072, г. Мінск, пр-т Незалежнасці,
66, каб. 317, 413, сакратарыят Камітэта па Дзяржаўных
прэміях Рэспублікі Беларусь.
Тэл. (017) 284-11-63; тэл./факс (017) 284-24-56,
УНП 101078490
(017) 284-23-81.

Извещение о проведении 28 января 2016 г.
повторных торгов по продаже имущества,
на которое обращено взыскание в счет
неисполненного налогового обязательства,
неуплаченных пеней
Предмет торгов
(наименование,
характеристики,
местонахождение
продаваемого
имущества)
Местонахождение
имущества
Начальная цена
Сумма задатка
Организатор
аукциона
Балансодержатель
(должник)

Изолированное помещение (административное помещение), расположенное по адресу: г. Минск, ул. Нововиленская, 38, помещение 6, общей площадью 18,3 м2
(инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708025125; наименование: административное; назначение: административное помещение)
г. Минск, ул. Нововиленская, 38, помещение 6
262 288 800 рублей
26 200 000 рублей
УП «Минский городской центр недвижимости»,
г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 10
БП СП ООО «Бокемин»

Организатор аукциона – УП «Минский городской центр недвижимости»,
ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск.
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 аукциона, утвержденным организатором аукциона.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуществом, порядком проведения аукциона (по форме, определенной 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
представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости,
иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
При подаче документов на участие в аукционе физические лица, представители физических и юридических лиц предъявляют паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
Задаток перечисляется на расчетный счет №3012104971019 в региональной
дирекции №700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369; получатель –
УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583. Сумма задатка
для участия в аукционе должна быть внесена в срок, установленный для приема
документов.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводит аукционист, определенный организатором аукциона. 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 осуществляется
победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. Информация о размере затрат доводится до сведения участников перед началом аукциона.
Аукцион проводится 28 января 2016 г. в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе
осуществляются с 12.01.2016 по 26.01.2016 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) 327-40-22, (017) 327-48-36 –
УП «Минский городской центр недвижимости».

Дэпартамент па каштоўных паперах
Мiнiстэрства фiнансаў Рэспублiкi Беларусь
ЗАВЕРАНА
_____________________С.А. Сушко
29.12.2015 г.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ОТКРЫТОЙ ПРОДАЖЕ
ЖИЛИЩНЫХ ОБЛИГАЦИЙ
ВОСЕМЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА
СОВМЕСТНОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТАМБАЗ» СООО «ТАМБАЗ»
(СУМЕСНАГА ТАВАРЫСТВА 3 АБМЕЖАВАНАЙ АДКАЗНАСЦЮ «ТАМБАЗ»
СТАА «ТАМБАЗ»)
1. Полное наименование эмитента:
на русском языке – совместное общество с ограниченной ответственностью «ТАМБАЗ»; на белорусском языке – сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю «ТАМБАЗ». Сокращенное наименование эмитента:
на русском языке – СООО «ТАМБАЗ»;
на белорусском языке – СТАА «ТАМБАЗ».
2. Решением Минского горисполкома № 42 от 13 января 2005 года Эмитент был зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за № 100348810.
3. Место нахождения Эмитента:
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, пр. Пушкина, 68, комн. 33.
Тел.: 8(017) 220 77 80. E-mail: tambaz@yandex.ru
4. Основными видами деятельности Эмитента являются организация и
обеспечение строительства жилых домов, выполнение функций заказчиказастройщика с обеспечением технического надзора за ходом строительства,
сдача в аренду машин, оборудования.
5. Размер уставного фонда Эмитента составляет 103 000 (сто три тысячи)
долларов США.
6. Общий объем 84 выпуска жилищных облигаций Эмитента составляет
4 158 000 000 (четыре миллиарда сто пятьдесят восемь миллионов) белорусских рублей. Количество выпускаемых облигаций составляет 630 (шестьсот
тридцать) штук. Номинальная стоимость облигации серии ОТ-84 составляет
6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) белорусских рублей и имеет
эквивалент равный одному метру квадратному общей площади в квартире
в строящемся жилом доме №8 (по генплану) комплекса «Многоэтажных жилых домов (не относящихся к жилым домам повышенной комфортности) со
встроенно-пристроенными административными и торговыми помещениями
и подземной двухуровневой автостоянкой в квартале ул. М. Богдановича –
ул. Корш-Саблина – ул. Тургенева – пер. Верхний» в г. Минске (2-я очередь
строительства) без учета стоимости отделочных работ. Дата начала погашения – 31 декабря 2017 года.
7. Период проведения открытой продажи облигаций – с 4 января 2016 года
до 31 декабря 2017 года.
Жилищные облигации имеют право приобретать (как в процессе размещения жилищных облигаций, так и в процессе их обращения) юридические,
физические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие с
Эмитентом соглашение в простой письменной форме, предусматривающее
обязательства Эмитента по строительству жилых помещений владельцам
жилищных облигаций.
8. Срок обращения облигаций: с 4 января 2016 года по 31 декабря
2017 года, 727 календарных дней.
9. Исполнение обязательств по облигациям серии ОТ-84 обеспечивается
поручительством юридического лица согласно договору поручительства
№ б/н от «11» декабря 2015 г., заключенного с Обществом с ограниченной
ответственностью «Интерфакт», который действует по 31 марта 2018 года.
Сумма поручительства, в пределах которой поручитель отвечает перед владельцами облигаций, исполнение обязательств по которым обеспечивается
поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
эмитентом обязательств по облигациям, составляет: 4 158 000 000 (четыре
миллиарда сто пятьдесят восемь миллионов) белорусских рублей.
10. Номера счетов Эмитента, на которые будут зачисляться средства,
поступающие при проведении открытой продажи облигаций:
- текущий счет № 3012087855016 в ОАО «Белорусский Народный Банк»
г. Минска, код 765;
- текущий счет № 3012621670017 в ЗАО «Трастбанк» г. Минск, код 288;
- текущий счет № 3012144770011 в ОАО «Технобанк» г. Минск, код 182.
11. Наименование периодического печатного издания, в котором будет
публиковаться бухгалтерская отчетность Эмитента, информация о внесенных
изменениях в Проспект эмиссии, информация о принятом решении о реорганизации Эмитента либо о возбуждении в отношении Эмитента производства
по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) «Экономическая
газета» и/или газета «Звязда».
Срок публикации бухгалтерской отчетности: ежегодно не позднее
«30» марта.
Срок публикации информации о внесенных изменениях в Проспект эмиссии: не позднее семи календарных дней после регистрации изменений в
регистрирующем органе.
Срок публикации информации о принятом решении о реорганизации
Эмитента: не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего
решения.
Срок публикации информации о возбуждении в отношении Эмитента
производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве):
в течение пяти дней с момента получения соответствующего судебного
постановления.
Информация о принятом решении о ликвидации (прекращении деятельности) Эмитента публикуется в приложении к журналу «Юстиция Беларуси»
в срок не позднее пяти рабочих дней после принятия соответствующего
решения.
12. Депозитарное обслуживание жилищных облигаций Эмитента осуществляет депозитарий Эмитента – Республиканское унитарное предприятие
«Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг».
Юридический адрес депозитария Эмитента: 220004, г. Минск, ул. Мельникайте 2, 4-й этаж. Почтовый адрес депозитария Эмитента: 220004,
г. Минск, ул. Мельникайте, 2, 4-й этаж;
Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридического лица, наименование регистрирующего органа: Мингорисполком,
№ 100967318 от 06 марта 2003 года;
Номер лицензии Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/
5200-4-1111 от 16 мая 2012 г., срок действия лицензии – до 29 июля 2022 года.
13. С Проспектом эмиссии жилищных облигаций можно ознакомиться
по адресу: 220040, г. Минск, ул. Тургенева, д. 5, пом. 72.
Генеральный директор СООО «Тамбаз»

Л. И. Хаютин

Главный бухгалтер

Н. Б. Соколовская

