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РА ДЗІ МА 
СІН ДБА ДА

Аман зай мае стра тэ гіч на 

важ нае ста но ві шча на паўд-

нё ва-ўсход нім ус край ку Ара-

вій ска га паў вост ра ва, у вус ці 

Пер сід ска га за лі ва. Гэ та най-

ста рэй шая не за леж ная дзяр-

жа ва ў араб скім све це. У мі-

ну лым Аман ва ло даў цэ лай 

ім пе ры яй. У пе ры яд свай го 

роск ві ту ў XІX ста год дзі яна 

рас па сці ра ла ся па ўсход нім 

уз бя рэж жы Аф ры кі і са пер-

ні ча ла з Пар ту га лі яй і Бры-

та ні яй за ўплыў у за лі ве і ў 

Ін дый скім акі я не. Усе вост рыя 

спецыі, увесь ган даль з Ін ды-

яй, сла но вая кост ка іш лі праз 

Аман. Мяс цо выя жы ха ры да-

сюль упэў не ныя, што сла ву-

ты Сін дбад-ма ра ход з араб-

скіх ка зак быў іх су ай чын нік. 

Кра і на, якая зна хо дзі ла ся на 

скры жа ван ні ганд лё вых шля-

хоў з Аф ры кі ў Ін дыю і Кі тай, 

спрад ве ку ганд ля ва ла з абод-

ву ма кан ты нен та мі. Марш-

рут з Ама на ў Пад ня бес ную 

скла дае 9600 кі ла мет раў — 

ты ся чу га доў та му гэ та быў 

са мы доў гі мар скі ганд лё вы 

шлях у све це. Каб да ка заць 

гіс та рыч ную за мож насць як 

мар ской дзяр жа вы, у кра і не ў 

1980-м бы ла па бу да ва на рэп-

лі ка па рус ні ка ран не іс лам ска-

га пе ры я ду, які атры маў наз-

ву Sohar — па наз ве га лоў-

на га пор та та го ча су. Sohar 

па спя хо ва пе ра адо леў 9600 

кі ла мет раў з Ама на ў Кі тай. 

Пас ля та го пе ра хо ду па рус нік 

быў уста ноў ле ны на ўез дзе ў 

ка ра леў скі Al Bustan Palace, 

пе ра ўтво ра ны ў га тэль.

Пас ля та го як да ўла ды ў 

1938-м прый шоў сул тан Саід 

бен Тай мур, Аман пра вёў 

трыц цаць з ліш кам га доў у 

між на род най іза ля цыі. Кра і на 

жы ла па фе а даль ных за ко-

нах, ня рэд кія бы лі паў стан ні. 

Тут бы ло ўся го 10 кі ла мет-

раў ас фаль та ва ных да рог, 

тры шко лы, ад на баль ні ца на 

12 лож каў, а пад да ным дык-

та ва ла ся, з кім ажа ніц ца, якое 

ра дыё слу хаць і ці мож на на-

сіць сон ца ахоў ныя аку ля ры. 

Ка бус, адзі ны сын сул та на 

бен Тай му ра, атры маў доб-

рую аду ка цыю за мя жой. Ён 

ад ву чыў ся ў бры тан скай Ка-

ра леў скай ва ен най ака дэ міі 

Sundhurst, пас ля два га ды 

слу жыў у пя хот ным ба таль ё-

не бры тан скай ар міі. Паз ней 

скон чыў кур сы на чаль ні каў 

шта боў у Гер ма ніі, а так са ма 

прай шоў спец пад рых тоў ку па 

вы ву чэн ні сіс тэ мы мяс цо ва-

га са ма кі ра ван ня ў Злу ча ным 

Ка ра леў стве.

Ці ка ва, што пас ля вяр-

тан ня на ра дзі му па за га дзе 

баць кі яго ад пра ві лі пад хат-

ні арышт. Су час ная гіс то рыя 

Ама на вя дзе ад лік з 23 лі пе ня 

1970-га, ка лі Са ід бен Тай мур 

у вы ні ку па ла ца ва га пе ра ва-

ро ту ад рок ся ад тро на на ка-

рысць свай го адзі на га сы на 

Ка бу са. Но вы сул тан па чаў з 

та го, што ўжо праз два тыд-

ні пас ля пры хо ду да ўла ды 

аб' яд наў у адзі ную дзяр жа ву 

дзве паў аў та ном ныя част кі 

Ама на — унут ра ны паў пус-

тын ны рэ гі ён іма мат Аман і 

вы гад на раз ме шча ны па між 

Ін ды яй і Аф ры кай сул та нат 

Мас кат. У 1971-м кра і на вый-

шла з-пад бры тан ска га пра-

тэк та ра ту, яе пры ня лі ў ААН і 

Лі гу араб скіх дзяр жаў.

НА ШЛЯ ХУ 
РЭ ФОР МАЎ

Сул тан пра вёў ка рэн ныя 

ад мі ніст ра цый ную (но вае дзя-

лен не, цэнт ра лі за цыя дзяр-

жа вы) і ва ен ную рэ фор мы 

(за куп ка най ноў ша га ўзбра-

ен ня і па вы шэн не за роб ку 

вай скоў цам). Пе ра ўтво ра ная 

ар мія змаг ла па да віць у 1976 

го дзе се па ра тысц кае паў-

стан не ў рэ гі ё не До фар. Раз 

і на заўж ды па ста віў шы кроп-

ку ў пры гра ніч ных праб ле мах 

з су се дзя мі, сул тан пры сту піў 

да ма дэр ні за цыі дзяр жа вы, 

зра біў шы стаў ку на раз віц-

цё аду ка цыі, ахо вы зда роўя 

і інф ра струк ту ры. Наф та выя 

звыш пры быт кі, якія не ўза ба-

ве аб ва лі лі ся на кра і ны Пер-

сід ска га за лі ва і Аман у пры-

ват нас ці, прый шлі ся вель мі 

да рэ чы і да зво лі лі з пос пе хам 

ажыц ця віць за ду ма нае.

Бы ла ство ра на сіс тэ ма 

пер ша клас ных аў та да рог, па-

бу да ва ны між на род ны аэ ра-

порт, мар скі порт. Ка бус пер-

шы ў Пер сід скім за лі ве па чаў 

ра бо ту ў рам ках пя ці га до вых 

пла наў, якія ўяў ля лі са бой па-

этап ныя пла ны раз віц ця дзяр-

жа вы. З па да чы сул та на Ка бу-

са ў 1996 го дзе Аман атры маў 

пер шы ў гіс то рыі кан сты ту-

цый ны акт — асноў ны за-

кон, якім бы лі ўве дзе ны Кан-

суль та тыў ны са вет і ме ха нізм 

атры ман ня тро на ў спад чы ну. 

У Ама не бяс плат ныя аду ка-

цыя і ме ды цын скае аб слу гоў-

ван не, а за кошт дзяр жаў най 

пад трым кі крэ ды та ван ня жыл-

ля яно з'яў ля ец ца да стат ко ва 

тан ным. У кра і не ад быў ся бэ-

бі-бум. Па вод ле звес так CІA 

Factbook, ка ля па ло вы жы ха-

роў кра і ны — ма ла дзей шыя за 

25 га доў.

Ад ным з пры яры тэ таў стаў 

ту рызм, бо за па сы вуг ле ва да-

ро даў вы чар паль ныя. З кан-

ца 1980-х у сул та на це па ча лі 

ад кры ва цца га тэ лі між на род-

ных се так, а бур нае раз віц цё 

ўнут ра на га і між на род на га 

ту рыз му па ча ло ся ўжо ў XXІ 

ста год дзі. У 2003-м па за га-

дзе сул та на ў кра і не з'я ві ла ся 

асоб нае мі ніс тэр ства ту рыз-

му, у 2018-м быў утво ра ны 

хол дынг Oman Avіatіon Group. 

Ад на ча со ва Аман ра ды каль-

на спрас ціў ві за вы рэ жым для 

гра ма дзян 80 дзяр жаў.

Ві зу аль на ад ін шых кра ін 

Пер сід ска га за лі ва сул та нат 

ад роз ні вае поў ная ад сут насць 

хма ра чо саў. Тут не бу ду юць 

да мы вы шэй за 13 па вер-

хаў — так скла ла ся гіс та рыч-

на. У Ама не ха пае пры го жых 

мес цаў. Акра мя пяс ча ных бар-

ха наў у пус ты ні, тут су стра-

ка юц ца вель мі сім па тыч ныя 

аазі сы з гор ны мі азё ра мі — 

так зва ныя «ва дзі». Пры род-

ны ланд шафт, як і ар хі тэк-

тур ны, так са ма не па доб ны 

на той, што мож на су стрэць 

у ін шых кра і нах рэ гі ё на. Ві зіт-

ная карт ка сул та на та — го ры. 

Яшчэ ад на пры чы на апы нуц-

ца ў Ама не — гэ та куль ту ра, 

дак лад ней, ура жаль ны мікс 

роз ных куль тур.

АСТ РА ВОК СПА КОЮ
Ка ра леў скі двор Ама на 

па збя гаў пуб ліч нас ці. Сул тан 

Ка бус вёў вель мі за кры тае і 

ад асоб ле нае жыц цё. Пад да-

ныя ба чы лі свай го кі раў ні ка ў 

асноў ным на не злі чо ных парт-

рэ тах, які мі бы ла ўпры го жа на 

ўся кра і на. У 1976 го дзе ён 

ажа ніў ся са сва ёй стры еч най 

сяст рой Са ідай На валь бен 

Та рык, але раз вёў ся з ёй праз 

тры га ды, больш не ўсту паў у 

шлюб, дзя цей у яго не бы ло. 

Сул та ну ў Ама не на ле жыць 

уся паў на та ўла ды: ён так са-

ма зай мае па са ды прэм' ер-

мі ніст ра, га лоў на ка ман ду ю-

ча га ўзбро е ных сіл, мі ніст ра 

аба ро ны, мі ніст ра фі нан саў і 

мі ніст ра за меж ных спраў.

Ка бус быў муд ры кі раў нік. 

Ка лі на хва лі «араб скай вяс-

ны» 2011 го да ў Ама не ўспых-

ну лі не шмат лі кія пра тэс ты з 

па тра ба ван ня мі па ляп шэн ня 

ўмоў пра цы, ула ды пэў ны час 

ста ві лі ся да іх з цярп лі вас цю. 

Але пас ля за ва да та ры бес па-

рад каў бы лі ад праў ле ныя пад 

суд за не за кон ныя мі тын гі і 

аб ра зу сул та на. Ра зам з тым 

Ка бус пай шоў на пэў ныя рэ-

фар місц кія кро кі і па абя цаў 

вы ра шыць пы тан не з но вы мі 

ра бо чы мі мес ца мі, а так са ма 

пра вёў пэў ныя пе ра ста ноў кі 

ва ўра дзе, зняў шы не ка то-

рых мі ніст раў-ста ра жы лаў. 

Ён так са ма вы даў дэ крэт аб 

пе ра да чы част кі за ка на даў-

чых паў на моц тваў Са ве ту 

Ама на. У на ступ ным го дзе 

ў Ама не прай шлі пер шыя ў 

гіс то рыі му ні цы паль ныя вы-

ба ры, у якіх удзель ні ча лі і 

жан чы ны.

Ця пер гэ тая не вя лі кая ма-

нар хія Пер сід ска га за лі ва з 

на сель ніц твам 4,6 міль ё на 

ча ла век, 43 пра цэн ты з якіх 

скла да юць эміг ран ты, лі чыц-

ца аст раў ком ста біль нас ці і 

спа кою на Бліз кім Ус хо дзе. 

У 2010 го дзе Аман быў пры-

зна ны су свет ным лі да рам па 

ўзроў ні раз віц ця ў ад па вед-

нас ці з Ін дэк сам ча ла ве ча га 

раз віц ця, у 2017-м сул та нат 

за няў чац вёр тае мес ца ся-

род най больш бяс печ ных 

кра ін све ту. Ле тась дзяр жа ва 

апы ну ла ся на дру гім са 150 

мес цаў па вод ле гла баль на га 

ін дэк су даб ра бы ту.

Дзя ся тым сул та нам Ама-

на аб ве шча ны стры еч ны брат 

Ка бу са 65-га до вы Хай сам 

бен Та рек аль-Са ід. Ён шмат 

га доў уз на чаль ваў мі ніс тэр-

ства куль ту ры і на цы я наль-

най спад чы ны, не ад на ра зо-

ва вы сту паў па слан ні кам на 

між на род най арэ не. Хай сам 

быў пры ве дзе ны да пры ся гі 

пас ля су стрэ чы ка ра леў скай 

сям'і, якая «вы ра шы ла на-

зваць яго пе ра ем ні кам у ад-

па вед нас ці з во ляй сул та на», 

ад зна ча ец ца ў па ве дам лен ні 

ўра да ў «Тві тэ ры». У но ва га 

кі раў ні ка чац вё ра дзя цей: 

два сы ны і дзве дач кі. Сул тан 

Хай сам па абя цаў пра цяг ваць 

курс свай го па пя рэд ні ка і пад-

трым лі ваць дру жа люб ныя 

ад но сі ны з усі мі кра і на мі. Ад-

мет на, што пер шай су стрэ чай 

но ва га ма нар ха Ама на ста ла 

раз мо ва з прын цам Уэль скім 

Чарль зам — ста рэй шым сы-

нам ка ра ле вы Вя лі ка бры та ніі 

Лі за ве ты ІІ.

За хар БУ РАК.

 ДА СЛОЎ НА
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка па він-

ша ваў Хай са ма бен Та рэ ка аль-Са іда з пры зна чэн-
нем на па са ду сул та на Ама на, па ве да мі лі ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лі да ра. «Пе ра ка на ны, што цёп-
лыя ад но сі ны і змяс тоў ны дыя лог па між Бе ла рус сю 
і Ама нам бу дуць па шы рац ца і ўма цоў вац ца на ка-
рысць жы ха роў на шых кра ін», — пад крэс лі ва ец ца 
ў він ша ван ні. Кі раў нік дзяр жа вы па жа даў но ва му 
сул та ну Ама на даў га лец ця і пос пе хаў, а на ро ду гэ-
тай кра і ны — мі ру і да лей ша га пра грэ су.

СПРА ВА ДЛЯ СУЛ ТА НАСПРА ВА ДЛЯ СУЛ ТА НА
Чым ад мет ны Аман?

У Ама не на працягу са ра ка дзён пры спу шча ны дзяр-
жаў ныя сця гі. Кра і на смут куе з пры чы ны смер ці сул-
та на Ка бу са: пас ля пра цяг лай хва ро бы, з якой муж на 
зма гаў ся пяць га доў, ты дзень та му ён пай шоў з жыц-
ця. Аб тра гіч най на ві не свет да ве даў ся з па ве дам лен ня 
афі цый на га ін фар ма цый на га агенц тва кра і ны: «Ка ра-
леў скі двор аплак вае сы ход свай го кі раў ні ка, яко га 
за клі каў да са бе Уся выш ні». Жа ло ба бы ла так са ма 
аб ве шча на ў Егіп це, Ка та ры і Аб' яд на ных Араб скіх 
Эмі ра тах. Ка бус бен Са ід з ды нас тыі Аль-Бу-Са ід кі-
ра ваў Ама нам паў ста год дзя. Да пя ці дзе ся ці га до ва га 
юбі лею на тро не аб са лют ны ма нарх не да жыў уся-
го сем ме ся цаў. Ён ака заў ся рэ кард сме нам па ча се 
зна хо джан ня ва ўла дзе ся род араб скіх кі раў ні коў і 
трэ цім — у све це, па ве да мі ла ТАСС. Але не ў гэ тым 
яго за слу га. Тры ма ю чы ся ў це ні ара вій скіх су се дзяў 
і ня час та з'яў ля ю чы ся ў су свет най ін фар ма цый най 
пра сто ры, сул та нат пры Ка бу су да мог ся вы со кіх па-
каз чы каў унут ра на га раз віц ця і не ма лых пос пе хаў у 
знеш няй па лі ты цы, не ад на ра зо ва вы сту па ю чы па ся-
рэд ні кам у рэ гі я наль ных і між на род ных кан флік тах. 
У чым сак рэт пос пе ху Ама на?

Извещение о проведении повторных 
электронных торгов

Организатор 
аукциона

ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703, оф. 5 

Продавец
ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», г. Минск, ул. Не-
красова, 9

Оператор ЭТП
ООО «ИПМ-Консалт оценка», г. Минск, ул. Мележа, 
5/2, пом. 1703, оф. 4б

Адрес ЭТП www.ipmtorgi.by

Предмет электронных торгов: транспортные средства, 

бывшие в употреблении

Лот 
№

Марка, модель, тип кузова или 
наименование установленного 

оборудования, рег. знак, 
год выпуска

Инвентарный 
номер

Начальная 
цена 

с НДС 20 %, 
бел. руб.

1
ЗИЛ-131, грузовой бортовой, 9348 
АЕ-5, 1975

100000013651 4080,00

2 ВАЗ-21310, легковой, 1368 АС-5, 2003 100000013711 2400,00

Лоты №№ 1–2 находятся по адресу: аг. Староселье, Крупский район, Мин-
ская область, филиал «Крупское УМГ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

3
Шевроле Ланос, легковой седан, 
8277 IB-6, 2008

100000036581 4080,00

4
Урал-4320, экскаватор автомобиль-
ный, АЕ 3656-6, 1997

100000020422 19 560,00

Лоты №№ 3–4 находятся по адресу: Могилевская обл., Осиповичский 
р-н., аг. Лапичи, филиал «Осиповичское УМГ ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь»

5 ГАЗ-2752, фургон, АВ 2651-3, 2007 100000021889 3480,00

6
ГАЗ-32213, автобус-вагон, АА 3353-3, 
2006

100000021947 2640,00

Лоты №№ 5–6 находятся по адресу: Урицкий с/с,1, Гомельский район, 
Гомельская область, филиал «Гомельское УМГ ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь»

7

МАЗ 8926*, прицеп бортовой, 8377 
АА-5, 1988 (по ТП не определен)
*номер рамы уничтожен, без права 
снятия с учета в течение 3 лет, за-
ключение УВД Миноблисполкома от 
07.10.2013

100000042858 1 320,00

Лот № 7 находится по адресу: г. Молодечно, ул. Л. Роменская, 165, 
филиал «Молодечненское УБР ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

Задаток 10 % от начальной цены предмета электронных торгов пере-
числяется на р/с BY60BLBB30120191021390001001 в Дирекции ОАО 
«Белинвестбанк» по г. Минску и Минской области (адрес банка: г. Минск, 
ул. Коллекторная, 11), БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель 
платежа – ЗАО «Центр промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

20 (двадцать) рабочих дней 

после электронных торгов

Условия оплаты предмета электронных торгов

Если между продавцом и покупателем (победитель электронных торгов, 
либо единственный участник электронных торгов, согласившийся приобре-
сти предмет электронных торгов по начальной цене, увеличенной на 5 %) в 
течение срока, установленного для подписания договора купли-продажи, не 
достигнута договоренность по срокам и о порядке оплаты предмета электрон-
ных торгов, такая оплата должна быть произведена в течение 30 (тридцати) 
календарных дней после заключения договора купли-продажи

Электронные торги проводятся в соответствии с регламентом элек-
тронной торговой площадки «ИПМ-Торги», размещенным по адресу: 
www.ipmtorgi.by 

Победитель электронных торгов либо единственный участник электрон-
ных торгов, согласившийся повысить начальную цену предмета электрон-
ных торгов на 5 %, обязан возместить затраты на организацию и про-
ведение торгов, а также оплатить организатору торгов вознаграждение 
в размере 3 (трех) процентов от цены продажи лота в течение 3 (трех) 
рабочих дней после проведения электронных торгов

Организатор электронных торгов имеет право снять предмет аукциона с 
электронных торгов в любое время до момента определения победителя 
электронных торгов, без объяснения причин снятия

Предыдущее извещение о проведении электронных торгов опубликовано 
в газете «Звязда» от 12.12.2019

Дата и время начала 

и окончания 

электронных торгов

Начало торгов: 30.01.2020 в 10.00. Окончание 
торгов: 30.01.2020 в 12.00.Торги продлеваются 
на 10 минут с момента подачи ставки в случае, 
если ставка поступила менее, чем за 10 минут 
до окончания торгов

Дата и время 

окончания приема 
заявок

Заявки на участие в электронных торгах 
принимаются по 28.01.2020 до 17.00 на ЭТП 
«ИПМ-Торги» по адресу www.ipmtorgi.by

Контактные 

данные

Тел.: +375 17-280-36-37; +375 (29)-317-95-42; 
+375 (44) 704-92-06. Е-mail: auction@cpo.by; 
info@ipmtorgi.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества

Извещение о проведении повторного аукциона
Организатор 

аукциона
ЗАО «Центр промышленной оценки», г. Минск, ул. Ме-
лежа, 5/2, пом. 1703

Продавец
ОАО «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», г. Минск, ул. Ураль-
ская, д. 4, каб. 502

Предмет аукциона  

Месторасположение: Минская обл., Логойский р-н, Швабский с/с, 21 
(район д. Молоди)

База отдыха «Молоди» в составе: корпус № 1 базы отдыха (945,6 кв. 
м, 601/C-26310, составные части: проезды и площадки), корпус № 2 базы 
отдыха (902 кв. м, 601/C-26315), склад для хранения материалов 
(28,8 кв. м, 601/C-26317), склад (152,3 кв. м, 601/C-24453), сеть 
водопровода (1082,74 м, 601/C-29058), сети канализации с септиком 
(960,62 м, 601/C-29057), кабельная линия КЛ-0,4 кВ (916,4 м, 601/C-
27840), иное имущество (можно ознакомиться на сайте организатора 
аукциона www.cpo.by)

Сведения о земельном участке: пл. 3,4989 га предоставлен продавцу 
на праве постоянного пользования для обслуживания зданий и соору-
жений базы отдыха

Начальная цена с НДС – 308 694,37 бел. руб. (снижена на 20 %)

Задаток 10 % от начальной цены предмета аукциона перечисляется на 
р/с № BY60BLBB30120191021390001001; в Дирекции «ОАО Белинвест-
банк» по г. Минску и Минской области (г. Минск, ул. Коллекторная, 11), 
БИК BLBBBY2X, УНП 191021390, получатель платежа – ЗАО «Центр 
промышленной оценки»

Срок подписания договора 
купли-продажи

15 рабочих дней 

после проведения аукциона

Порядок проведения аукциона, оформления участия в аукционе, опреде-
ления лица, выигравшего аукцион, условия оплаты предмета аукциона, 
а также возмещения затрат и оплаты вознаграждения за организацию 
аукциона, оговорен в Условиях его проведения, размещенных на сайте 
организатора торгов www.cpo.by.

Предыдущие извещения о проведении аукциона опубликованы в газете 
«Звязда» от 19.11.2019

Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в лю-
бое время до объявления его проданным без объяснения причин снятия

Дата и время проведения аукциона: 07.02.2020 в 11.00 по адресу: г. Минск, 
ул. Мележа, д. 5/2, офис 1703. Заявления на участие и необходимые 
документы принимаются по 05.07.2020 до 17.00 по указанному адресу. 
Тел.: +375 17-280-36-37; +375 29-704-92-06. E-mail: auction@cpo.by

• Организация аукционов
• Оценка всех видов имущества


