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— Сё ле та пад час са мі таў БРІКС і 
ШОС Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў су стрэ-
чу з Прэ зі дэн там Бра зі ліі Дзіл май Ру-
сеф. Кі раў ні кі кра ін да мо ві лі ся, што 
бу дуць вы зна ча ны 4-5 клю ча вых пра-
ек таў, якія ба кі пач нуць рэа лі зоў ваць 
і якія ста нуць пры кла дам для раз віц ця 
ад но сін. Што гэ та за пра ек ты і якім чы-
нам пра хо дзіць іх рэа лі за цыя?

— Пад час гэ тай су стрэ чы бы ла да сяг-
ну та да моў ле насць аб ства рэн ні між ура-
да вай ка мі сіі з мэ тай вы ву чэн ня бя гу ча га 
ста ну двух ба ко вых ад но сін і перс пек тыў 
па шы рэн ня су пра цоў ніц тва. За раз ба кі рас-
пра цоў ва юць юры дыч ны ме ха нізм уза е ма-
дзе ян ня, вы зна ча юць кан крэт ныя на прам кі 
пра цы, якія ўяў ля юць уза ем ны ін та рэс.

Вар та ад зна чыць, што Бра зі лія з'яў-
ля ец ца ад ным з най буй ней шых у све це 
вы твор цаў сель ска гас па дар чай пра дук-
цыі. Урад кра і ны па ста віў пе рад са бой 
за да чу па ве лі чэн ня яе вы твор час ці ўдвая 
ця гам най блі жэй шых 10-15 га доў. Ма ю чы 
на ўва зе перс пек тыў насць бра зіль ска га 
рын ку сель гас тэх ні кі, па соль ства апош-
нія не каль кі га доў су мес на з ад кры ты мі 
ак цы я нер ны мі та ва рыст ва мі «Мін скі трак-
тар ны за вод», «Бе лАЗ», «Гом сель маш» 
і бра зіль скі мі парт нё ра мі пра пра цоў вае 
маг чы масць ства рэн ня ў гэ тай кра і не збо-
рач най вы твор час ці бе ла рус кай тэх ні кі. 
Мы ра зу ме ем, што яе пра соў ван не на гэ-
ты ры нак — ня прос тая за да ча. Тут вы со кі 
ўзро вень кан ку рэн цыі, па коль кі Бра зі лія 
з'яў ля ец ца най буй ней шым цэнт рам Ла цін-
скай Аме ры кі па вы твор час ці сель ска гас-
па дар чай тэх ні кі (кам па ніі «Agrale», «Case 
CNN», «John Deer», «Massey Fergusson», 
«New Holland», «Valtra»). Так са ма не аб-
ход на шу каць ін вес та ра, які га то вы фі-
нан са ваць пра ект.

За раз на ладж ва ец ца су пра цоў ніц тва 
па між Мін скім за во дам гра ма дзян скай 
аві а цыі №407 і бра зіль скай авія бу даў ні-
чай кам па ні яй «Эмб ра эр». У рам ках гэ та-
га пра ек та вы ву ча ец ца маг чы масць тэх-
ніч на га аб слу гоў ван ня са ма лё таў «Эмб-
ра эр» на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. У па чат ку 
сту дзе ня ў го ра дзе Сан-Паў лу прай шлі 
пе ра мо вы па гэ тым пы тан ні. Так са ма 
пра пра цоў ва ец ца маг чы масць ства рэн-
ня ў Бра зі ліі су мес на га прад пры ем ства 
па вы пус ку змяша ных угна ен няў.

— Бе ла рус кім лі да рам па стаў ле на 
за да ча: вый сці на ўзро вень па ста вак 
на рын кі Ла цін скай Аме ры кі ў 5 міль-
яр даў до ла раў, пры чым пя тая част ка 
гэ та га па каз чы ка за бяс печ ва ец ца за 
кошт Бра зі ліі. Якая ды на мі ка бе ла рус-
ка га экс пар ту ў гэ тую кра і ну?

— Сё ле та бра зіль ская эка но мі ка пе ра-
жы вае кры зіс, у вы ні ку за куп кі гэ тай кра і-
най па ім пар це ўпа лі на 23,1%. Гэ та, у сваю 
чар гу, ад бі ла ся і на аб' ёмах бе ла рус ка га 
экс пар ту ў Бра зі лію: за 10 ме ся цаў бя гу-
ча га го да ад па вед ны па каз чык ска ра ціў-
ся ў па раў на нні з та кім жа ча сам ле тась 
на 26,8% і склаў 488,4 міль ё на до ла раў. У 
асноў ным ска ра чэн не экс пар ту ад бы ло ся 
з пры чы ны знач на га змян шэн ня аб' ёмаў 
про да жу ка лій ных угна ен няў (мі нус 27,3%, 
ці на $178,7 млн), спы нен ня па ста вак сель-
ска гас па дар чай тэх ні кі, вы лі чаль ных ма-
шын для аў та ма тыч най апра цоў кі ін фар-
ма цыі, шэ ра гу ін шых та вар ных па зі цый.

Ра зам з тым Бра зі лія за ста ец ца асноў-
ным ганд лё вым парт нё рам Бе ла ру сі ў Ла-

цін скай Аме ры цы, па коль кі на 
яе до лю пры па дае 83,7% на-
ша га экс пар ту ў гэ ты рэ гі ён. 
Асно ву бе ла рус ка га экс пар-
ту сё ле та скла да юць па стаў кі 
ка лій ных і азот ных угна ен няў 
(475,7 млн і 11,2 млн до ла раў 
ад па вед на), а так са ма рэнт ге-
наў скай апа ра ту ры, іль ня ных 
тка нін, по лі амі даў, шкло ва-
лак на, апа ра ту ры для вы мя-
рэн ня і кант ро лю элект рыч-
ных ве лі чынь і вы пра мень ван-
няў, шын. Вар та за ўва жыць, 
што рэ зер вы ў пра соў ван ні 
бе ла рус кай пра дук цыі на бра-
зіль скі ры нак (трэ ба мець на 
ўва зе яго аб' ём і маш та бы) 
да лё ка не вы чар па ны.

— Ле а нід Фё да ра віч, што ро біц ца ў 
пла не ства рэн ня су мес ных прад пры-
ем стваў, у тым лі ку збо рач ных вы-
твор час цяў?

— Гэ та му пы тан ню па соль ства на дае 
сур' ёз ную ўва гу. Па спя хо вая рэа лі за цыя 
ў Бра зі ліі та ко га маш таб на га пра ек та, 
як ар га ні за цыя збо рач най вы твор час ці 
трак та роў «Бе ла рус», мо жа ў перс пек-
ты ве ства рыць спры яль ныя пе рад умо вы 
для ўва саб лен ня ін шых пра ек таў у га лі не 
ма шы на бу да ван ня. На прык лад, у гэ тай 
кра і не раз ві та гор на зда бы ва ю чая га лі-
на, та му, як мы лі чым, кар' ер ная тэх ні ка 
вы твор час ці хол дын га «Бе лАЗ» бы ла б 
за па тра ба ва на на бра зіль скім рын ку.

Асно ву эка на міч на га рос ту Бра зі ліі 
на су час ным эта пе фар мі руе сель ская 
гас па дар ка. Та му перс пек тыў ны кі ру нак 
— маг чы мае ства рэн не збо рач най вы-
твор час ці кор ма ўбо рач най тэх ні кі прад-
пры ем ства «Гом сель маш», а так са ма 
ма ла ма гут най трак тар най тэх ні кі для 
пры ват ных фер мер скіх гас па да рак, якую 
вы пус кае Баб руй скі за вод трак тар ных 
дэ та ляў і агрэ га таў. Гэ тыя прад пры ем-
ствы ўваж лі ва вы ву ча юць ад па вед ныя 
на прам кі су пра цоў ніц тва.

— Асоб ны пункт — па стаў кі ка лій-
ных угна ен няў. Бра зі лія, ра зам з Кі та-
ем і Ін ды яй, з'яў ля ец ца най буй ней шым 
ім пар цё рам гэ тай пра дук цыі з Бе ла ру-
сі. Як тут раз ві ва ец ца сі ту а цыя?

— Бра зі лія — аграр ная кра і на, тут збі-
ра юць да трох ура джа яў у год. Пры чым для 
яе ха рак тэр ны гле бы, якія не ад роз ні ва юц-
ца вы со кай урад лі вас цю. У су вя зі з гэ тым 
аграр ны сек тар кра і ны мае вя лі кую па трэ бу 
ў роз ных ві дах угна ен няў. Ад кры тае ак цы-
я нер нае та ва рыст ва «Бе ла рус кая ка лій ная 
кам па нія» з'яў ля ец ца ад ным з асноў ных па-
стаў шчы коў хло рыс та га ка лію на бра зіль скі 
ры нак. Толь кі ле тась сю ды бы ло ад гру жа на 
2,3 міль ё на тон на 695 міль ё наў до ла раў. Сё-
ле та, як ужо ад зна ча ла ся, ад бы ло ся пэў нае 
змян шэн не па ста вак. Бе ла рус кая ка лій ная 
кам па нія пла нуе ад крыць у Сан-Паў лу ўлас-
нае прад стаў ніц тва. Пра соч ва ец ца ста біль-
ная ды на мі ка экс пар ту азот ных угна ен няў. 
Сё ле та іх па стаў ле на 91 ты ся ча тон.

— А што за пра дук цыя трап ляе да 
нас з Бра зі ліі?

— Ця гам шэ ра гу га доў бе ла рус кі ім-
парт з Бра зі ліі знач на са сту пае на ша му 
экс пар ту ў паўд нё ва а ме ры кан скую кра і-
ну. Пры гэ тым мы ім парт уем пра дук цыю, 
най перш сель ска гас па дар чую, якую не-
маг чы ма вы рас ціць у бе ла рус кіх клі ма-
тыч ных умо вах. Гэ та тра піч ная са да ві на, 

га род ні на, со кі, эк страк ты, ка ва, ма тэ. 
Па стаў ля юц ца так са ма цу кар-сы рэц, ты-
ту нё вая сы ра ві на, фар ба валь ныя рэ чы-
вы, ску ра, абу так, аб ста ля ван не, пры бо-
ры, апа ра ты і мно гае ін шае.

— Ле а нід Фё да ра віч, якім чы нам 
ажыц цяў ля ец ца аб мен во пы там у роз-
ных сфе рах са цы яль на-эка на міч на га 
раз віц ця і гла баль на га ўза е ма дзе ян ня 
Бе ла ру сі і дзяр жаў БРІКС на пры кла-
дзе Бра зі ліі?

— З усіх кра ін — чле наў БРІКС Бра-
зі лія геа гра фіч на са мая ад да ле ная ад 
Бе ла ру сі, та му аб гла баль ным уза е ма-
дзе ян ні тут ка заць, на пэў на, заў час на. 
З ін ша га бо ку, вар та мець на ўва зе тое, 
што ар га ні за цыя ру ха ец ца па шля ху ўма-
ца ван ня ін сты ту цы я наль ных асноў і яе 
ро ля ў між на род ных спра вах па сту по ва 
бу дзе па вя ліч вац ца. Ця пер у БРІКС ство-
ра на мност ва фар ма таў су пра цоў ніц тва, 
раз віц цё па якіх ад бы ва ец ца з роз най 
сту пен ню ін тэн сіў нас ці. Трэ ба ўзва жа на 
па ды хо дзіць да та го, які з гэ тых фар ма-
таў най больш пры маль ны для Бе ла ру сі.

Асоб на вар та ад зна чыць, што ў БРІКС 
у ста дыі фар мі ра ван ня зна хо дзіц ца пра-
цэс па лі тыч най кан са лі да цыі. Дзяр жа вы 
бло ка пры трым лі ва юц ца адзі най па зі цыі 
ў рам ках та кіх між на род ных ар га ні за цый, 
як G-20, Між на род ны ва лют ны фонд, Су-
свет ная ганд лё вая ар га ні за цыя. У прак-
тыч най плос кас ці, з улі кам уз рас та ю ча га 
ўзроў ню па лі тыч на га ўза е ма дзе ян ня Бе-
ла ру сі з кра і на мі БРІКС, пра гля да юц ца 
рэ аль ныя перс пек ты вы яго за дзей ні чан-
ня пры ад стой ван ні на шых па зі цый на 
між на род най арэ не, на прык лад у ААН.

Ума ца ван не БРІКС у ін та рэ сах Бе ла ру-
сі з пунк ту по гля ду фар мі ра ван ня шмат-
па ляр на га су свет на га па рад ку. Пры ня-
тыя на са мі це ў Бра зі ліі ў чэр ве ні 2014 
го да, а так са ма ва Уфе ў лі пе ні 2015-га 
ра шэн ні аб ства рэн ні Но ва га бан ка раз-
віц ця і Пу ла ўмоў ных ва лют ных рэ зер ваў 
ма юць важ нае зна чэн не для да лей ша га 
ўма ца ван ня ар га ні за цыі ў су свет най фі-

нан са ва-эка на міч най сіс тэ ме.
Да рэ чы, у рэа лі за цыі пра грам, якія 

ажыц цяў ля юц ца пры фі нан са ван ні Но ва-
га бан ка раз віц ця і Пу ла ўмоў ных ва лют-
ных рэ зер ваў, маг чы мы ўдзел кам па ній 
з трэ ціх кра ін пры ўмо ве да лу чэн ня да 
пра ек та дзвюх і больш дзяр жаў БРІКС. 
Най больш перс пек тыў ным ва ры ян там 
ар га ні за цыі ра бо ты ў да дзе ным кі рун-
ку з'яў ля ец ца пры цяг нен не бра зіль скіх 
рэ зі дэн таў у Кі тай ска-бе ла рус кі ін дуст-
ры яль ны парк «Вя лі кі ка мень» для ства-
рэн ня су мес ных прад пры ем стваў, якія 
пла ну юць рэа лі зоў ваць сваю пра дук цыю 
на рын ку кра ін — чле наў ЕА ЭС.

БРІКС у су час ных умо вах ста но віц ца 
ад ной з вя ду чых пля цо вак для пе ра моў, 
якія да зва ля юць ад кры та аб мяр коў ваць 
пы тан ні, якія ці ка вяць ба кі. У пры ват нас ці, 
мы ўжо ўзгад ва лі су стрэ чу прэ зі дэн таў Бе-
ла ру сі і Бра зі ліі сё ле та ва Уфе, пад час якой 
ба кі аб мер ка ва лі шы ро кі спектр пы тан няў, 
што да ты чац ца раз віц ця су пра цоў ніц тва ў 
ганд лё ва-эка на міч най і ін шых сфе рах.

Тут не аб ход на ад зна чыць і ак ты ві за-
цыю ўза е ма дзе ян ня на шых кра ін у га лі не 
аду ка цыі. Па між га лі но вы мі мі ніс тэр ства-
мі Бе ла ру сі і Бра зі ліі сё ле та ў жніў ні за-
клю ча на па гад нен не аб су пра цоў ніц тве. 
Та кія ж да ку мен ты пад пі са ны па між шэ-
ра гам уні вер сі тэ таў абедз вюх кра ін. Мы 
пра цу ем па ак ты ві за цыі су пра цоў ніц тва 
на рэ гі я наль ным уз роў ні па між шта та мі 
Бра зі ліі і аб лас ця мі Бе ла ру сі. Тры ва лыя 
кан так ты пад трым лі ва юц ца на ўзроў ні 
пар ла менц кіх груп. Так, дэ ле га цыя на ча-
ле з ві цэ-прэ зі дэн там Па ла ты прад стаў-
ні коў Бра зі ліі Фер нан ду Лу сіу Жы а ко бу 
сё ле та во сен ню на ве да ла Бе ла русь.

— На ле та Бра зі лія пры мае лет нія 
Алім пій скія гуль ні. Як пра хо дзіць пад-
рых тоў ка да іх пра вя дзен ня ў пла не 
ўдзе лу бе ла рус кай дэ ле га цыі і маг чы-
мас цяў для пры ез ду ба лель шчы каў?

— Пер шая лет няя Алім пі я да ў Ла цін-
скай Аме ры цы — гэ та вя лі кае да сяг нен не 
не толь кі для Бра зі ліі, а і для ўся го кан ты-
нен та. Урад і на сель ніц тва кра і ны ак тыў на 
рых ту юц ца да яе пра вя дзен ня. Вя до мы 
бе ла ру сам шмат у чым дзя ку ю чы твор час-
ці Іль фа і Пят ро ва го рад Рыа-дэ-Жа ней ра 
абя цае стаць най леп шым і най пры га жэй-
шым. Бе ла рус кая спар тыў ная дэ ле га цыя 
возь ме ўдзел у Алім пі я дзе ў Бра зі ліі. Над 
атры ман нем пу цё вак ця пер ста ран на пра-
цу юць на шы спарт сме ны.

Ба лель шчы кам бра зіль цы ства ра юць 
са мыя спры яль ныя ўмо вы. Для ін ша зем-
цаў, якія збі ра юц ца пры ехаць у кра і ну пад-
час пра вя дзен ня Алім пій скіх і Па ра лім пій-
скіх гуль няў 2016 го да, у ад па вед нас ці са 
спе цы яль ным за ко на пра ек там пра ду гле-
джа на бяз ві за вае на вед ван не не паз ней 
за 18 ве рас ня тэр мі нам да 90 дзён.

— Вель мі важ ны куль тур ны аб мен 
па між на шы мі кра і на мі. На коль кі па-
спя хо ва ён ажыц цяў ля ец ца?

— Ня гле дзя чы на знач ную ад лег ласць 
па між на шы мі кра і на мі, су пра цоў ніц тва ў 
гу ма ні тар най і куль тур най сфе рах ак тыў-
на раз ві ва ец ца. Толь кі за апош ні год бе-
ла рус кае па соль ства на ла дзі ла ў Бра зі ліі 
вы ста ву паш то вых ма рак, ар га ні за ва ла 
дзве вы ста вы рэ пра дук цый кар цін вя до-
ма га бе ла рус ка га мас та ка Іва на Хруц ка га 
ў го ра дзе Га я ніі і ста лі цы кра і ны го ра дзе 
Бра зі ліа. На вы ста вах так са ма бы лі прад-
стаў ле ны тра ды цый ныя бе ла рус кія на цы-
я наль ныя строі.

Па пу ля ры за цыі на шай куль ту ры са-
дзей ні ча лі ар га ні за ва ныя па соль ствам 
па ка зы на бра зіль скім тэ ле ка на ле «TV 
Supren» се рыі кан цэр таў Прэ зі дэн ска га 
ар кест ра Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Пры пад-
трым цы па соль ства сё ле та ў лі пе ні бра-
зіль скі тэ нар Цья га Аран кам узяў удел 
у ХХІV Між на род ным фес ты ва лі мас-
тац тваў «Сла вян скі ба зар у Ві цеб ску» ў 
якас ці чле на жу ры, а так са ма вы сту піў у 

га ла-кан цэр це. У мі ну лым ме ся цы да ку-
мен таль ны фільм бра зіль ска га рэ жы сё ра 
Валь тэ ра Са ле са «Цзя Чжан кэ, хло пец з 
Фэнь ян» удзель ні чаў у па за кон курс ным 
па ка зе ХХІІ Мінск ага між на род на га кі на-
фес ты ва лю «Ліс та пад».

Не за бы ва ем ся і пра мо ладзь Бра зі ліі. 
У ве рас ні гэ та га го да мы ўдзель ні ча лі ў 
са цы яль ным пра ек це ўра да го ра да Бра-
зі ліа «Па соль ствы ад чы не ных дзвя рэй». 
Бе ла рус кае дып прадс таў ніц тва на ве да ла 
гру па на ву чэн цаў вось мых кла саў го ра да 
Іта пуа Фе дэ раль най акру гі Бра зі ліа. 

Я рэ гу ляр на су стра ка ю ся са сту дэн та мі 
і ас пі ран та мі вы шэй шых на ву чаль ных уста-
ноў Бра зі ліі — ва ўні вер сі тэ тах Фе дэ раль-
най акру гі, шта таў Се а ра, Па ра на, Ра рай-
ма, Ама зо нас, Рыа-Гран дзі-ду-Сул. Гэ та 
цу доў ная пля цоў ка для ўма ца ван ня на шых 
двух ба ко вых ад но сін ва ўсіх сфе рах.

Па соль ствам быў пра ве дзе ны шэ раг 
су стрэч, пры све ча ных знач ным да там у 
бе ла рус кай гіс то рыі. На прык лад, сё ле та ў 
кра са ві ку на бра зіль скім тэ ле ба чан ні прай-
шоў круг лы стол з удзе лам акрэ ды та ва ных 
у Бра зі ліі па слоў Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Ка зах-
ста на і Ра сіі, пры мер ка ва ны да 70-год дзя 
Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не.

Як ба чым, на ша гу ма ні тар нае су пра-
цоў ніц тва ак тыў на раз ві ва ец ца. І на ле та 
па соль ства рых туе не каль кі ад мет ных 
пра ек таў, якія прад ста вяць бра зіль цам 
бе ла рус кую са ма быт ную куль ту ру.

— Якія перс пек ты вы рос ту коль кас-
ці ту рыс таў, якія на вед ва юць Бра зі лію 
і Бе ла русь, па ве лі чэн ня да ступ нас ці 
на шых кра ін?

— Ад мет ная ста тыс ты ка: 70 пра цэн таў 
бра зіль цаў ад да юць пе ра ва гу ад па чын ку ў 
сва ёй кра і не — пры клад на 62 міль ё ны ча-
ла век. Для гэ та га тут ство ра на і па ста ян на 
ўдас ка наль ва ец ца ад па вед ная ту рыс тыч-
ная інф ра струк ту ра, ёсць усе ўмо вы для 
пляж на га і ак тыў на га баў лен ня воль на га 
ча су. Бра зіль скія ту рыс ты ў асноў ным на-
кі роў ва юц ца ў кра і ны Паўд нё вай і Паў ноч-
най Аме ры кі, Еў ро пы. Па куль што амаль 
ня зве да най тэ ры то ры яй для іх за ста юц ца 
дзяр жа вы пост са вец кай пра сто ры. Ле тась 
у Ра сію з Бра зі ліі пры еха ла 31 ты ся ча ту-
рыс таў. Бе ла русь на ве да ла знач на мен шая 
коль касць. Між тым вар та за ўва жыць, што 
Бра зі лія ро біць сур' ёз ную стаў ку на раз віц-
цё ту рыз му. У 2014 го дзе гэ тую кра і ну на-
ве да лі 6,42 міль ё на за меж ных ту рыс таў. У 
гэ тай сфе ры за ня та 8,8 млн ча ла век. Бра зі-
лія з'яў ля ец ца 9-й ту рыс тыч най эка но мі кай 
све ту, што год за раб ляе на ту рыз ме да 10 
пра цэн таў ВУП.

Ка лі ацэнь ваць перс пек ты вы раз віц ця 
ту рыс тыч ных ста сун каў па між на шы мі 
кра і на мі, вар та ўліч ваць знач ную ад-
лег ласць і, ад па вед на, цэ на вы фак тар 
(толь кі адзін пе ра лёт з Мін ска каш туе 
ка ля 2 ты сяч до ла раў). Зра зу ме ла, гэ-
ты на пра мак не ста не ма са вым. Ра зам з 
тым, мы ак тыў на імк нём ся да та го, каб 
па зба віц ца ад пэў ных ад мі ніст ра цый ных 
пе ра шкод не толь кі для ту рыс таў, але і 
для біз нес ме наў. Сё ле та ў лі пе ні Прэ зі-
дэн там Бе ла ру сі Аляк санд рам Лу ка шэн-
кам бы ло пры ня та ра шэн не аб за клю чэн-
ні бе ла рус ка-бра зіль ска га па гад нен ня аб 
ад ме не віз для ка рот ка тэр мі но вых па ез-
дак шля хам аб ме ну но та мі. Гэ та ад каз 
на ад па вед ную пра па но ву МЗС Бра зі ліі. 
Ус туп лен не ў дзе ян не гэ та га па гад нен-
ня бу дзе са дзей ні чаць лік ві да цыі ві за вых 
бар' е раў для ар га ні за цыі па ез дак бе ла-
рус кіх дэ ле га цый, а так са ма бе ла рус кіх 
і бра зіль скіх гра ма дзян, прад стаў ні коў 
дзе ла вых ко лаў у на шы кра і ны.

Уво гу ле, апош нім ча сам ін та рэс да Бе-
ла ру сі з бо ку бра зіль цаў па вя ліч ва ец ца. 
Мы ак тыў на пра па ган ду ем у мяс цо вых 
СМІ і са цы яль ных сет ках на шу цу доў ную 
кра і ну, яе куль ту ру і тра ды цыі, на цы я-
наль ную кух ню і ту рыс тыч ныя аб' ек ты. І 
гэ тая ра бо та пры но сіць свой плён.

Мі ка лай ЛІТ ВІ НАЎ. litvinov@zviazda.by
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У ад па вед нас ці з пунк там 9 Па ла жэн ня аб Дзяр-
жаў ных прэ мі ях Рэс пуб лі кі Бе ла русь, за цвер джа на га 
Ука зам Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь ад 5 мая 2006 г. 
№ 300 «Аб Дзяр жаў ных прэ мі ях Рэс пуб лі кі Бе ла русь», з 
мэ тай шы ро ка га азна ям лен ня гра мад скас ці, прад стаў-
ля ец ца ін фар ма цыя аб ра бо тах і аў тар скіх ка лек ты вах, 
якія да пу шча ны да ўдзе лу ў кон кур се на са іс кан не Дзяр-
жаў ных прэ мій Рэс пуб лі кі Бе ла русь 2016 го да.

Пад ка мі тэт па Дзяр жаў ных прэ мі ях Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь у га лі не на ву кі і тэх ні кі па ве дам ляе, што да ўдзе лу 
ў кон кур се на са іс кан не Дзяр жаў ных прэ мій Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у га лі не на ву кі і тэх ні кі 2016 го да да пу шча ны 
на ступ ныя ра бо ты і аў тар скія ка лек ты вы:

Дра ган Вя ча слаў Іг наць е віч, Пой та Пётр Сця па на віч, 
Тур Вік тар Ула дзі мі ра віч, Ша ла бы та Мі ка лай Мі ка ла е-
віч, Му хін Ана то лій Вік та ра віч. Ра бо та «Рас пра цоў ка, 
да сле да ван не і шы ро кае ўка ра нен не ў прак ты ку бу даў-
ніц тва эфек тыў най ме та ліч най струк тур най кан струк цыі 
сіс тэ мы «БрДТУ», якая пры мя ня ец ца пры ўзвя дзен ні 
вя лі ка пра лёт ных, у тым лі ку ўні каль ных, па крыц цяў 
збу да ван няў». Вы лу ча  на ўста но вай аду ка цыі «Брэсц кі 
дзяр жаў ны тэх ніч ны ўні вер сі тэт». Прад стаў ле на Мі ніс-
тэр ствам аду ка цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Рум мо Алег Але га віч, Аст роў скі Юрый Пят ро віч, 
Дзядзь ко Аляк сандр Мі хай ла віч, Ка ла чык Алег Ва лян-
ці на віч, Шчэр ба Аляк сей Яў гень е віч, Ва лен цю ке віч Анд-
рэй Ва лян ці на віч. Ра бо та «Рас пра цоў ка і ўка ра нен не 
тэх на ло гій транс план та цыі ор га наў у дзя цей і да рос-
лых». Вы лу ча  на ўста но вай ахо вы зда роўя «9-я га рад-
ская клі ніч ная баль ні ца». Прад стаў ле на Мі ніс тэр ствам 
ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Граб чы каў Сяр гей Сця па на віч, Зай цаў Ва ле рый Аляк-
санд ра віч, Ка валь чук Ге на дзій Пі лі па віч, Са ла ду ха Ві-
та лій Аляк санд ра віч, Чы жык Сяр гей Ан то на віч, Шве даў 
Сяр гей Ва сіль е віч. Ра бо та «Рас пра цоў ка і ар га ні за цыя 
пра мыс ло вай вы твор час ці экс парт на-ары ен та ва ных мік-
ра элект рон ных вы ра баў двай но га і спе цы яль на га пры-
зна чэн ня на асно ве ства рэн ня су час ных ме та даў пра ек-
та ван ня, паў пра вад ні ко вых тэх на ло гій і вы со ка дак лад на-
га ана лі тыч на га і збо рач на га аб ста ля ван ня». Вы лу ча на 
ААТ «ІН ТЭ ГРАЛ» — кі ру ю чая кам па нія хол дын гу 
«ІН ТЭ ГРАЛ». Прад стаў ле на Мі ніс тэр ствам пра мыс ло вас-
ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь; На цы я наль най ака дэ мі яй на вук 
Бе ла ру сі.

Ляў ко Воль га Мі ка ла еў на, Дук Дзя ніс Ула дзі мі ра віч. 
Ра бо та «Вы то кі бе ла рус кай дзяр жаў нас ці: По лац кая 

і Ві цеб ская зем лі ў ІX—XVІІІ ста год дзях». Вы лу ча  на 
дзяр жаў най на ву ко вай уста но вай «Ін сты тут гіс то рыі 
На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі». Прад стаў ле на 
На цы я наль най ака дэ мі яй на вук Бе ла ру сі.

Па рхом чык Пётр Аляк санд ра віч, Сця пук Алег Ге ор гі-
е віч, Трух ноў Ле а нід Іва на віч, Ся мё наў Ле а нід Вік та ра-
віч, Ка шэў скі Яў ге ній Пят ро віч, На ска вец Аляк сандр Мі-
хай ла віч. Ра бо та «Рас пра цоў ка звыш цяж ка га кар' ер на-
га са ма зва ла БЕ ЛАЗ-75710 рэ корд най гру за па ды маль-
нас цю 450 тон». Вы лу ча  на ААТ «БЕ ЛАЗ» — кі ру ю чая 
кам па нія хол дын гу «БЕ ЛАЗ-ХОЛ ДЫНГ». Прад стаў ле на 
Мі ніс тэр ствам пра мыс ло вас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Сця пук Ле а нід Якаў ле віч, Ма ры ніч Ле а нід Ада ма віч, 
Ла па Ві та лій Ві таль е віч, Пе ра воз ні каў Ва сі лій Мі ка ла е-
віч. Ра бо та «Ства рэн не і ўка ра нен не ў сель ска гас па дар-
чую вы твор часць комп лек саў ма шын, якія вы зна ча юць 
рэ зуль та тыў насць зем ля роб ства і жы вё ла га доў лі Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь». Вы лу ча на РУП «НПЦ НАН Бе ла ру сі 
па ме ха ні за цыі сель скай гас па дар кі». Прад стаў ле на 
На цы я наль най ака дэ мі яй на вук Бе ла ру сі.

Ру па са ва Жан на Аляк санд раў на, Ра шэт ні каў Ула дзі-
мір Мі ка ла е віч, Ці ток Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч, Паў лоў скі 
Мі ка лай Ба ляс ла ва віч, Якаў леў Аляк сандр Паў ла віч, 
Ля гус кі Ва сі лій Ры го ра віч. Цыкл ра бот «Ін тра дук цыя і 
ўвя дзен не ў пра мыс ло вую куль ту ру на ме лі я ра ва ных 
зем лях і вы быў шых з пра мыс ло вай экс плу а та цыі тар-
фя ных мес ца на ра джэн нях Бе ла ру сі паў ноч на а ме ры-
кан скіх ві даў ве ра со вых (жу ра ві ны буй на плод ныя, бу я кі 
вы са ка рос лыя) і сар та вых брус ніц». Вы лу ча на ДНУ 
«Цэнт раль ны ба та ніч ны сад НАН Бе ла ру сі». Прад стаў-
ле на На цы я наль най ака дэ мі яй на вук Бе ла ру сі.

Пры ва лаў Фё дар Іва на віч, Грыб Ста ні слаў Іва на віч, 
Каз лоў ская Зоя Ар кадзь еў на, Кіль чэў скі Аляк сандр Ула-
дзі мі ра віч, Ка ва ле віч Аляк сандр Іва на віч «Ства рэн не бан-
ка ге не тыч ных рэ сур саў сель ска гас па дар чых і ляс ных 
рас лін для за бес пя чэн ня хар чо вай і бія ла гіч най бяс пе кі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Вы лу ча на РУП «На ву ко ва-прак тыч-
ны цэнтр НАН Бе ла ру сі па зем ля роб стве». Прад стаў ле на 
На цы я наль най ака дэ мі яй на вук Бе ла ру сі.

Гер ман Анд рэй Аляк санд ра віч, Кан драт чык Ва ле рый 
Ар кадзь е віч, Мас ка лен ка Па вел Вік та ра віч, Дзміт ра ко-
віч Анд рэй Аляк санд ра віч, Ваш ке віч Грэ нальд Мі хай ла-
віч, Ко сі наў Яў ге ній Ся мё на віч. Ра бо та «Рас пра цоў ка 
і асва ен не вы твор час ці сіс тэ мы ма шын ле са пра мыс-
ло ва га комп лек су АМКА ДОР». Вы лу ча  на ААТ «АМКА-

ДОР» — кі ру ю чая кам па нія хол дын гу». Прад стаў ле на 
Мі ніс тэр ствам пра мыс ло вас ці Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Пад ка мі тэт па Дзяр жаў ных прэ мі ях Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь у га лі не лі та ра ту ры, мас тац тва і ар хі тэк ту ры 
па ве дам ляе, што да ўдзе лу ў кон кур се на са іс кан не 
Дзяр жаў ных прэ мій Рэс пуб лі кі Бе ла русь у га лі не лі та-
ра ту ры, мас тац тва і ар хі тэк ту ры 2016 го да да пу шча ны 
на ступ ныя аў та ры і твор чыя ка лек ты вы:

Вол ка ва Ак са на Ула дзі мі ра ўна, Маск ві на Анас та сія 
Іга раў на, Тры фа наў Ста ні слаў Ула дзі мі ра віч, Фран коў-
скі Сяр гей Ула дзі мі ра віч, Ла ма но віч Ні на Іо сі фаў на, Кас-
цю чэн ка Аляк сандр Аляк санд ра віч. За знач ныя твор чыя 
да сяг нен ні ў раз віц ці му зыч на га мас тац тва, пра па ган ду 
ду хоў ных каш тоў нас цей і знач ны аса біс ты ўклад у па-
ста ноў ку опер на га спек так ля на му зы ку Дз.Смоль ска га 
«Сі вая ле ген да» па тво ры У.Ка рат ке ві ча. Вы лу ча ны 
дзяр жаў най тэ ат раль на-ві до вішч най уста но вай «На-
цы я наль ны ака дэ міч ны Вя лі кі тэ атр опе ры і ба ле та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь». Прад стаў ле ны Мі ніс тэр ствам 
куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Мі ніс тэр ствам ін фар-
ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Кра пак Ба рыс Аляк се е віч. За се рыю кніг і аль бо маў 
пра жыц цё і твор часць дзея чаў куль ту ры і мас тац тва Бе-
ла ру сі. Вы лу ча ны ГА «Бе ла рус кі са юз мас та коў». Прад-
стаў ле ны Мі ніс тэр ствам куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь і 
Мі ніс тэр ствам ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Па зня коў Мі ха іл Паў ла віч. За кні гі для дзя цей «У 
род ным краі», «Гуль няс лоў», «Се раб рыс тыя чай кі». 
Вы лу ча ны ГА «Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі». Прад стаў-
ле ны Мі ніс тэр ствам куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Мі-
ніс тэр ствам ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Алай Ана то лій Іва на віч. За цыкл да ку мен таль ных 
філь маў пра Вя лі кую Ай чын ную вай ну «Яго за ка па лі ў 
шар зям ны», «Чор ная да ро га», «Ад ры ну ты», «Сал да ты 
Іта ліі», «За два кро кі ад Гіль я ці ны», «Чыр во ны д'я бал», 
«Пётр Ко нюх», «Ге ор гій Жу каў. Вай на і мір мар ша ла 
Пе ра мо гі», «Бу ме ранг». Вы лу ча ны ГА «Бе ла рус кі са юз 
кі не ма та гра фіс таў». Прад стаў ле ны Мі ніс тэр ствам куль-
ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Мі ніс тэр ствам ін фар ма цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Кан дру се віч Ула дзі мір Пят ро віч. За знач ныя да-
сяг нен ні ў га лі не тэ ат раль на га і му зыч на га мас тац-
тва, ства рэн не му зы кі да ба ле та «Ме фіс то», мю зік лаў 
«Шклян ка ва ды», «Джу лія», «Со фія Галь шан ская», 
«Бай кер». Вы лу ча ны ўста но вай «За слу жа ны ка лек тыў 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Бе ла рус кі дзяр жаў ны ака дэ міч ны 
му зыч ны тэ атр». Прад стаў ле на Мі ніс тэр ствам куль ту ры 
і Мі ніс тэр ствам ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ян коў скі Рас ці слаў Іва на віч. За вы дат нае ўва саб лен-
не воб ра заў кла січ най за меж най і су час най ай чын най 
дра ма тур гіі ў спек так лях «Су ніч ная па ля на» І.Берг ма-
на, «Праў да — доб ра, а шчас це лепш» А.Аст роў ска га, 
«Па не Ка хан ку» А.Ку рэй чы ка, «Го ра ад ро зу му» А.Гры-
ба е да ва. Вы лу ча ны ДУ «На цы я наль ны ака дэ міч ны дра-
ма тыч ны тэ атр імя М.Гор ка га». Прад стаў ле ны Мі ніс тэр-
ствам куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Мі ніс тэр ствам 
ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ка зі нец Мі ха іл Ан то на віч, Крам ко Аляк сандр Яў-
гень е віч, Сі ма ко віч Ла ры са Іва наў на. За ства рэн не кан-
цэр таў-спек так лей тэт ра ло гіі «Свя тое, не за быў нае...» 
(му зыч на-тэ ат ра лі за ва ныя па ста ноў кі «Гус ляр», «Апо-
крыф», «Пес ня пра до лю», «Лю цы ян Та по ля»). Вы лу-
ча ю чая ар га ні за цыя: уста но ва «Бе ла рус кая дзяр жаў-
ная ор дэ на Пра цоў на га Чыр во на га Сця га фі лар мо нія». 
Вы лу ча ны ўста но вай «Бе ла рус кая дзяржаў ная ор дэ на 
Пра цоў на га Чыр во на га Сця га фі лар мо нія». Прад стаў-
ле ны Мі ніс тэр ствам куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Мі-
ніс тэр ствам ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Бу рал кін Ге на дзій Ва сіль е віч, За нко віч Ва лян цін Паў-
ла віч, Фед чан ка Ста лін Іва на віч. За ства рэн не ме ма ры-
я лаў і скульп тур ных груп па гра ніч най тэ ма ты кі ў пе ры яд 
2004 — 2011 гг. Вы лу ча ны Дзяр жаў ным па гра ніч ным 
ка мі тэ там Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Прад стаў ле ны Мі ніс-
тэр ствам куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Мі ніс тэр ствам 
ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ка мі тэт па Дзяр жаў ных прэ мі ях Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
пад ка мі тэт па Дзяр жаў ных прэ мі ях у га лі не на ву кі і тэх-
ні кі, пад ка мі тэт па Дзяр жаў ных прэ мі ях у га лі не лі та ра-
ту ры, мас тац тва і ар хі тэк ту ры звяр та ец ца да кі раў ні коў 
ар га ні за цый, уста ноў, вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў, 
прад пры ем стваў, ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, гра-
мад скіх аб' яд нан няў з прось бай пры няць удзел у аб-
мер ка ван ні пе ра лі ча ных ра бот і аў тар скіх ка лек ты ваў.

Вод гу кі спе цы я ліс таў, ма тэ ры я лы гра мад ска га аб-
мер ка ван ня, пра па но вы і за ўва гі па ра бо тах, аў тар скіх 
ка лек ты вах і аў та рах пры ма юц ца да 15 ве рас ня 2016 
го да па ад ра се: 220072, г. Мінск, пр-т Не за леж нас ці, 
66, каб. 317, 413, сак ра та ры ят Ка мі тэ та па Дзяр жаў ных 
прэ мі ях Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Тэл. (017) 284-11-63; тэл./факс (017) 284-24-56, 
(017) 284-23-81.

Экс клю зіўЭкс клю зіў  ��

Ін та рэс да Бе ла ру сі з бо ку 
бра зіль цаў па вя ліч ва ец ца. 
Мы ак тыў на пра па ган ду ем 
у мяс цо вых СМІ і са цы яль ных 
сет ках на шу цу доў ную кра і ну, 
яе куль ту ру і тра ды цыі, 
на цы я наль ную кух ню 
і ту рыс тыч ныя аб' ек ты. І гэ тая 
ра бо та пры но сіць свой плён.

АД КА МІ ТЭ ТА ПА ДЗЯР ЖАЎ НЫХ ПРЭ МІ ЯХ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ
Аб ра бо тах, да пу шча ных да ўдзе лу ў кон кур се на са іс кан не Дзяр жаў ных прэ мій Рэс пуб лі кі Бе ла русь 2016 го да

Ле а нід КРУ ПЕЦ: 

«БРА ЗІЛЬ СКІ ВЕК ТАР СУ ПРА ЦОЎ НІЦ ТВА 
ВЕЛЬ МІ ВАЖ НЫ ДЛЯ БЕ ЛА РУ СІ»

Су пра цоў ніц тва з Бра зі лі яй для на шай кра і ны на са мрэч 
з'яў ля ец ца стра тэ гіч ным. Гэ та вель мі важ ны на пра мак 

уза е ма дзе ян ня, пля цоў ка для за ма ца ван ня і да лей ша га 
пра соў ван ня ў Ла цін скай Аме ры цы. Да та го ж не вар та 
за бы вац ца, што бра зіль ская эка но мі ка ўва хо дзіць у лік 

вя ду чых у све це. На коль кі мы змаг лі на ла дзіць уза е ма вы гад нае 
су пра цоў ніц тва, вы вес ці яго на ўзро вень стра тэ гіч на га 

парт нёр ства, якія тут перс пек ты вы? Аб гэ тым у экс клю зіў ным 
ін тэр в'ю ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» рас па вёў Над звы чай ны 
і Паў на моц ны Па сол Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Фе дэ ра тыў най 

Рэс пуб лі цы Бра зі лія Ле а нід КРУ ПЕЦ.

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)

Изолированное помещение (административное помеще-
ние), расположенное по адресу: г. Минск, ул. Нововилен-
ская, 38, помещение 6, общей площадью 18,3 м2

(инвентарный номер в ЕГРНИ 500/D-708025125; наиме-
нование: административное; назначение: администра-
тивное помещение)

Местонахождение 
имущества

г. Минск, ул. Нововиленская, 38, помещение 6

Начальная цена 262 288 800 рублей
Сумма задатка 26 200 000 рублей
Организатор 

аукциона
УП «Минский городской центр недвижимости», 

г. Минск, ул. К. Маркса, 39, ком. 10
Балансодержатель 

(должник)
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 организато-
ром аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие организатору аукциона следующие документы:

заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором 
аукциона); заявление об ознакомлении с документами, продаваемым имуще-
ством, порядком проведения аукциона (по форме, определенной организатором 
аукциона); копии учредительных документов (для юридических лиц) и свидетель-
ства 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 платеж-
ного 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, представи-
тели 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 протоко-
ле о результатах аукциона.

Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется 
победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осущест-
вляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона. Инфор-
мация 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. Марк-
са, 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».

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 ответственно-

стью «ТАМБАЗ»; на белорусском языке – сумеснае таварыства з абмежава-
най 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 Эми-

тент 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 заказчика- 
застройщика 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) белорус-
ских 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 жи-
лых 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 пога-
шения – 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 разме-
щения 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 вла-
дельцами 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 реорга-
низации 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 эмис-
сии: 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 деятель-
ности) 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 осу-
ществляет депозитарий Эмитента – Республиканское унитарное предприятие 
«Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг».

Юридический адрес депозитария Эмитента: 220004, г. Минск, ул. Мель-
никайте 2, 4-й этаж. Почтовый адрес депозитария Эмитента: 220004, 
г. Минск, ул. Мельникайте, 2, 4-й этаж;

Дата и регистрационный номер депозитария Эмитента как юридиче-
ского 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

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