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Та кое ра шэн не пры ня та на на ра дзе ў 
кі раў ні ка дзяр жа вы Аляк санд ра Лу-
ка шэн кі, пад час якой аб мяр коў ва лі ся 
пы тан ні ўдас ка на лен ня мер у гэ тай 
сфе ры.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што ў на ро дзе 
ад па вед ны да ку мент на зва лі дэ крэ там 
су праць дар ма е даў. «На пэў на, у гэ тым 
неш та ёсць. Не бу дзем спра чац ца з на-
ро дам, — ска заў ён. — Дэ крэт быў на кі-
ра ва ны на лік ві да цыю най скла да нейшай 
праб ле мы — са цы яль на га ўтры ман ства. 
Ра шэн не гэ тай праб ле мы ба чы ла ся ў 
сты му ля ван ні пра ца здоль ных гра ма-
дзян, якія мо гуць і па він ны пра ца ваць, 
да ле галь най пра цоў най дзей нас ці і за-
бес пя чэн ня вы ка нан ня кан сты ту цый на-
га аба вяз ку па ўдзе ле ў фі нан са ван ні 
дзярж вы дат каў».

Аляк сандр Лу ка шэн ка на га даў аб да ру-
чэн ні ста ран на ма ні то рыць пры мя нен не дэ-
крэ та на прак ты цы. Ад па вед ная тэ ма ты ка 
не ад на ра зо ва аб мяр коў ва ла ся пад час дак-
ла даў кі раў ні ку дзяр жа вы Ма ры я ны Шчот-
кі най, якая ра ней зай ма ла па са ду мі ніст-
ра пра цы і са цы яль най аба ро ны Бе ла ру сі. 
«Та ды я ска заў, што якія б ні бы лі раз мо вы, 
для та го, каб пры маць да дат ко вае ра шэн-
не, трэ ба па жыць, па пра ца ваць. Прай шло 
больш за год. Мы ця пер ужо больш-менш 
ба чым, што даў гэ ты дэ крэт, якія ста ноў чыя 
ба кі гэ та га да ку мен та. Не да хо пы ёсць? Ну 
што ж, да вай це па праў ляць», — за явіў кі-
раў нік дзяр жа вы.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў, што ў гэ тым пы-
тан ні яго больш за ўсё тур буе на ват не 
тое, што гра ма дзя не, якія пад па да юць пад 
нор мы дэ крэ та, атрым лі ва юць пэў нае бяс-
плат нае аб слу гоў ван не або льго ты. «Мя не 
больш за ўсё хва люе рэ ак цыя лю дзей на 
гуль та ёў. Ча ла век, які мо жа пра ца ваць, 
не ін ва лід, не аб ме жа ва ны ў ней кіх здоль-
нас цях і маг чы мас цях, па ві нен пра ца ваць, 
за раб ляць на ся бе і сваю сям'ю і пры но сіць 
ка рысць кра і не, вы плач ва ю чы па да ткі», — 
ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён пра па на ваў ра за брац ца, якія праб-
ле мы паў ста лі ў хо дзе рэа лі за цыі дэ крэ та, 
на коль кі на дзей на па стаў ле ны за слон са-
цы яль на му ўтры ман ству, ці ўздзей ні чае 
рас пра ца ва ны ме ха нізм на тых лю дзей, 
якія не хо чуць пра ца ваць або пра цу юць 
не ле галь на. Прэ зі дэнт так са ма па ці ка віў-
ся, якая рэ аль ная прак ты ка пры мя нен ня 
дэ крэ та на мес цах, на коль кі якас на і дак-
лад на скла да юц ца спі сы пла цель шчы каў 
гэ та га збо ру. «Мне дак лад ва юць, што 
ня рэд ка па ве дам лен ні на вы пла ту збо ру 
па сту па юць ад пад атко вых ін спек цый гра-
ма дзя нам, якія не аба вя за ныя пла ціць гэ ты 
збор і не па він ны бы лі ўклю чац ца дзяр-
жаў ны мі ор га на мі ў спі сы пла цель шчы каў: 

сту дэн там, жан чы нам, якія зна хо дзяц ца 
ў дэ крэт ных ад па чын ках, на ват сал да там 
тэр мі но вай служ бы», — за ўва жыў кі раў нік 
дзяр жа вы.

«У гэ тай сі ту а цыі заў сё ды бу дуць ней кія 
не да хо пы. Га лоў нае, каб мы ба чы лі гэ тыя 
не да хо пы і свое ча со ва іх лік ві да ва лі», — 
пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт так са ма за па тра ба ваў да ла-
жыць аб вы ні ках вы ка нан ня ўра дам да ру-
чэн ня аб ства рэн ні да стат ко вай коль кас ці 
пра цоў ных мес цаў для пра ца ўлад ка ван ня 
бес пра цоў ных гра ма дзян і вы ні ках ма ні то-
рын гу ўзроў ню бес пра цоўя па ўсіх рэ гі ё нах 
кра і ны.

Як да ла жы ла ві цэ-прэм' ер На тал ля 
Ка ча на ва, ура дам ва ўза е ма дзе ян ні з 
Ад мі ніст ра цы яй Прэ зі дэн та пра ве дзе ны 
ма ні то рынг рэа лі за цыі дэ крэ та. Га лоў ная 
вы сно ва — дэ крэт з'яў ля ец ца ак ту аль-
ным, аб' ек тыў ным і не аб ход ным, аказ вае 
ста ноў чае ўздзе ян не на сфе ру пра цы і 
за ня тас ці, уцяг ван не ў ле галь ную эка-
на міч ную дзей насць не за ня та га на сель-
ніц тва.

На на ра дзе пры ня тыя не ка то рыя на ва-
цыі, якія бу дуць уне се ны ў якас ці па пра вак 
у дзе ю чы дэ крэт, па ве дам ляе прэс-служ-
ба Прэ зі дэн та. Перш за ўсё, гэ та ты чыц ца 
цяж кіх жыц цё вых сі ту а цый і пра да стаў лен-
ня пра ва мяс цо вым ор га нам ула ды пры-
маць ра шэн ні аб вы зва лен ні ад вы пла ты 
збо ру гра ма дзян на ад па вед ных пад ста-
вах. Пла ну ец ца, што гэ тым пра вам бу дуць 
на дзе ле ны мяс цо выя Са ве ты дэ пу та таў 
і вы ка наў чыя ор га ны. Пра цэс пры няц ця 
ра шэн няў у гэ тай сфе ры ад да дуць на кант-
роль кі раў ні кам рэ гі ё наў.

Ча ка ец ца па шы рэн не пе ра лі ку ка тэ го-
рый гра ма дзян, якія бу дуць вы зва ляц ца ад 
вы пла ты збо ру. Гэ та, на прык лад, тыя, хто 
пра хо дзіць аль тэр на тыў ную служ бу, спарт-
сме ны, якія зна чац ца ў спі сач ным скла дзе 
на цы я наль най або збор най ка ман ды Бе-
ла ру сі па тым або ін шым ві дзе спор ту і не 
атрым лі ва юць ней ка га да хо ду.

Акра мя та го, пад тры ма на пра па но ва ў 
якас ці вы пла ча на га па да ход на га па да тку 
з фі зіч ных асоб уліч ваць так са ма су мы та-
ко га па да тку, на якія ён быў па мен ша ны 
ў вы ні ку пры мя нен ня ўста ноў ле ных за ка-
на даў ствам пад атко вых вы лі каў, як, на-
прык лад, у вы пад ку ака зан ня дзяр жаў най 
са цы яль най пад трым кі пры бу даў ніц тве 
жыл ля або атры ман ні аду ка цыі.

Яшчэ ад но змя нен не за кра не пе ра нос 
тэр мі наў вы да чы па ве дам лен няў і вы пла ты 
збо ру за 2015 год на 20 сту дзе ня і 20 лю-
та га 2017 го да ад па вед на. Гэ та зроб ле на ў 
тым лі ку з-за не аб ход нас ці ўдас ка на лен ня 
сфар мі ра ва най ін фар ма цый най ба зы да-
ных пла цель шчы каў збо ру.

ДЭ ТА ЛЁ ВАЯ НА СТРОЙ КА 
ДЗЕЙС НА ГА МЕ ХА НІЗ МА

Нор мы Дэ крэ та №3 «Аб па пя рэ джан ні са цы яль на га ўтры ман ства» 
ад ка рэк ціруюць да кан ца го да

Бе ла русь і Ір куц кая воб ласць Ра сіі па-
він ны знай сці рэ зер вы для на рошч ван-
ня ўза ем на га ганд лю. Аб гэ тым Прэ-
зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў 
на су стрэ чы з гу бер на та рам Ір куц кай 
воб лас ці Сяр ге ем ЛЕЎ ЧАН КАМ.

«Эка но мі ка — гэ та ас но ва лю бых ад но-
сін, та му, хо чаш ці не хо чаш, прый дзец ца 
знай сці гэ тыя рэ зер вы. А яны ёсць», — ска-
заў Аляк сандр Лу ка шэн ка, ад зна чыў шы 
пе рад гэ тым, што сё ле та ад бы ло ся знач-
нае зні жэн не ўза ем на га та ва ра аба ро ту.

«Ёсць доб рыя перс пек ты вы для су пра-
цоў ніц тва па па стаў ках вам кар' ер най, 
гру за вой і ін шай спе цы яль най тэх ні кі, а 
так са ма па груз чы каў для ра до ві шчаў ву-
га лю і ін шых ра до ві шчаў, — лі чыць кі раў-
нік дзяр жа вы. — Акра мя та го, мы га то выя 
па стаў ляць вам сель ска гас па дар чую, па-
са жыр скую, да рож на-бу даў ні чую тэх ні ку. 
Раз ві ваць вы твор чую ка а пе ра цыю, у тым 
лі ку з прад пры ем ства мі аба рон на-пра мыс-
ло ва га комп лек су. Мы га то вы ства раць су-
мес ныя прад пры ем ствы на тэ ры то рыі воб-
лас ці і іс ці тым шля хам, які пра кла дзе ны 
на мі ўжо ў ін шых рэ гі ё нах Ра сіі».

На су стрэ чы ад зна ча ла ся, што ў Ір куц-
кай воб лас ці сё ле та ўжо па спе лі да стат-
ко ва сур' ёз на пе ра ары ен та вац ца на бе ла-
рус кую тэх ні ку, па ве дам ляе прэс-служ ба 
Прэ зі дэн та. Пры гэ тым бы ло пад крэс ле на, 
што яна з'яў ля ец ца кан ку рэн та здоль най па 
ўсіх па ра мет рах: якас ці, пра дук цый нас ці, 
кош ту і аб слу гоў ван ні.

Бе ла русь і Ір куц кая воб ласць ма юць 
на мер так са ма шу каць уза е ма вы гад ныя 

су мес ныя пра ек ты ў сель скай гас па дар-
цы. Ня гле дзя чы на знач ную ад да ле насць 
ра сій ска га рэ гі ё на, ёсць перс пек ты вы су-
пра цоў ніц тва і ў бу даў ні чай га лі не. Кан-
крэт ным на прам кам су пра цоў ніц тва ў 
гэ тай сфе ры мо жа стаць ства рэн не су-
мес най збо рач най вы твор час ці ліф таў, а 
так са ма рэа лі за цыя пі лот на га пра ек та па 
бу даў ніц тве ў Ір куц кай воб лас ці аг ра га-
рад ка па бе ла рус кай ма дэ лі. Яшчэ ад ной 
перс пек тыў най сфе рай раз віц ця ўза е ма-
дзе ян ня мо жа стаць на рых тоў ка ле су. Тут 
ба кі раз гля да юць роз ныя ва ры ян ты су-
пра цоў ніц тва, аж да ства рэн ня мэб ле вых 
вы твор час цяў.

Прэ зі дэнт ска заў, што ў кра і не ро бяць 
вы со кую стаў ку на ўза е ма дзе ян не з ра сій-
скі мі рэ гі ё на мі, та му Бе ла русь ад кры тая 
для су пра цоў ніц тва з Ір куц кай воб лас цю 
ў са мых раз на стай ных сфе рах. «Да вай це 
ру хац ца ў на прам ку, які быў за да дзе ны 
хоць бы ў 2015 го дзе, каб та ва ра аба рот 
уз рас таў не толь кі па між на шай рэс пуб лі-
кай і Ір куц кай воб лас цю, але і па між Бе ла-
рус сю і Ра сі яй. Мы са мі ся бе кры ты ку ем, а 
ця пер і за мя жой па ча лі ка заць: што гэ та за 
Еў ра зій скі эка на міч ны са юз, ка лі па дае та-
ва ра аба рот. Мы і са мі ра зу ме ем, што гэ та 
не нар маль на, але ця пер нас кры ты ка ваць 
па чы на юць ін шыя і ста вяць пад су мнеў на-
шы ін тэ гра цый ныя аб' яд нан ні», — за ўва-
жыў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ў за вяр шэн ні 
пад крэс ліў, што Бе ла русь га то ва на рошч-
ваць та ва ра аба рот з Ра сі яй і Ір куц кай воб-
лас цю ў пры ват нас ці.

СТАЎ КА НА РЭ ГІ Ё НЫ

Чар го вае па ся джэн не Прэ-
зі ды у ма Са ве та Мі ніст раў 
бы ло пры све ча на вы ні кам 
ра бо ты ў сту дзе ні—ве рас ні 
і да ты чы ла ся на рошч ван ня 
і ды вер сі фі ка цыі экс пар ту.

«Па-ра ней ша му ак ту аль ная 
за да ча па лік ві да цыі бар' е раў у 
ганд лі з на шы мі тра ды цый ны мі 
парт нё ра мі, перш за ўсё з Ра сій-
скай Фе дэ ра цы яй. На ра сій скім 
рын ку сі ту а цыя хоць і вы раў ноў-
ва ец ца, але для за ха ван ня па зі-
цый на гэ тым рын ку не аб ход ныя 
да дат ко выя рэ сур сы пры ня роў-
на сці ва ўмо вах гас па да ран ня 
прад пры ем стваў Бе ла ру сі і Ра-
сіі, якая ўзмац ня ец ца», — ска-
заў Анд рэй КА БЯ КОЎ, прэм'-
ер-мі ністр Бе ла ру сі.

У агуль ным аб' ёме экс пар ту 
до ля кра ін ЕА ЭС, уклю ча ю чы 
Ра сію, па вя лі чы ла ся з 39% да 
46%, до ля кра ін Еў ра пей ска га 
са ю за зні зі ла ся, па ве дам ляе 
прэс-служ ба Саў мі на. Пры гэ-
тым зні жэн не па ста вак у Еў ро пу 
ад бы ло ся ў асноў ным за кошт 
ска ра чэн ня вар тас ных аб' ёмаў 
экс пар ту наф та пра дук таў. «Та-
кая ж кар ці на на зі ра ец ца па 
мно гіх ін шых та вар ных па зі цы-
ях. Та вар ная струк ту ра экс пар ту 
ў кра і ны Еў ра са ю за вы му шае 
жа даць леп ша га», — кан ста та-
ваў Анд рэй Ка бя коў.

Па вод ле слоў прэм' ер-мі-
ніст ра, ра сій скі ры нак за ста ец-
ца прэ мі яль ным для бе ла рус кіх 
хар чо вых та ва раў, ад нак кан-
ку рэн цыя з ра сій скі мі вы твор-

ца мі на рас тае. «У чым пры-
чы на, што 34 сер ты фі ка ва ныя 
бе ла рус кія прад пры ем ствы не 
па ча лі па стаў кі ма лоч най пра-
дук цыі ў Кі тай?» — па ці ка віў ся 
Анд рэй Ка бя коў. Пры гэ тым за-
бес пя чэн не эфек тыў най ра бо ты 
дзе ю чых суб' ек таў і па шы рэн-
не та ва ра пра вод най сет кі за 
мя жой за ста ец ца пры яры тэ там 
экс парт най стра тэ гіі ўсіх прад-
пры ем стваў. На дум ку прэм' ер-
мі ніст ра, улас ная та ва ра пра вод-
ная сет ка, якая на ліч вае больш 
за 300 суб' ек таў у 40 кра і нах, 
па він на быць апо рай у ра бо це 
па на рошч ван ні і ды вер сі фі ка-
цыі экс пар ту.

Ве ра ні ка ПУС ТА ВІТ.
pustavіt@zvіazda.by

�

Ва ўра дзеВа ўра дзе  ��

Экс парт у кра і ны ЕА ЭС па вя лі чыў ся,
а па стаў кі ма лоч ных пра дук таў у Кі тай пра бук соў ва юць

На цы я наль ны сход іг рае най-
важ ней шую ро лю ў вы ву чэн ні 
но вых рын каў, у по шу ку парт нё-
раў за мя жой. Ба ляс лаў ПІРШ-
ТУК, на мес нік стар шы ні Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду, упэў не ны: Бе ла ру сі не-
аб ход на больш ак тыў на па зі-
цы я на ваць ся бе ў свеце.

«Асва ен не» Аме ры кі
Рас каз ва ю чы пра вы ні кі ўдзе лу 

ў 32-й асамб леі Ла ці на а ме ры кан-
ска га пар ла мен та, ві цэ-спі кер ніж-
няй па ла ты звяр нуў ува гу на важ-
насць та го, што сё ле та мы атры-
ма лі там ста тус на зі раль ні ка.

— Мы ме лі маг чы масць па-
чуць, чым жы вуць на шы ка ле гі, 
парт нё ры ў гэ тым ве лі зар ным рэ-
гі ё не, і нам да лі маг чы масць вы-
сту піць там, аба зна чыць улас ную 
па зі цыю, — ад зна чыў Ба ляс лаў 
Пірш тук. — На ша за да ча ў ла ці на-
а ме ры кан скім рэ гі ё не — са дзей-
ні чан не ганд лё ва-эка на міч на му 
су пра цоў ніц тву. Ха чу на га даць, 
што з мно гі мі кра і на мі кан ты нен та 
ў нас за кла дзе ны да стат ко ва тры-
ва лы фун да мент су пра цоў ніц тва. 
Перш за ўсё, за кошт су стрэч і 
пе ра моў кі раў ні ка на шай дзяр жа-
вы з кі раў ні ка мі та кіх дзяр жаў, як 
Ве не су э ла, Бра зі лія, Ку ба, Эк ва-
дор... Для нас гэ та ас но ва, і нам 
ця пер пра сцей пра соў ваць свае 
ін та рэ сы ў гэ тых рэ гі ё нах.

Па сло вах Ба ляс ла ва Пірш-
ту ка, на ват на гэ тым ме ра пры-
ем стве, ку ды на ша кра і на бы ла 
за про ша на ўпер шы ню і дзе бы ло 
не так шмат прад стаў ні коў біз не-
су, атры ма ла ся за вя заць карыс-
ныя кантакты.

— Кі раў нік дэ ле га цыі Эк ва до-
ра хо ча шчыль на па пра ца ваць па 
па стаў ках на шай тэх ні кі — перш 
за ўсё трак тар най, а так са ма мі-
не раль ных угна ен няў. Са свай го 
бо ку, яны пра па ну юць нам свае 

ад мыс ло выя ле ка выя прэ па ра ты, 
якіх ня ма ў нас у кра і не і якія мы 
ім парт уем. Аме ры кан скі парт нёр 
пра па на ваў па пра ца ваць у рэ чы-
шчы ар га ні за цыі не вя лі кіх аду ка-
цый ных, гу ма ні тар ных пра ек таў. 
Без умоў на, мы з за да валь нен-
нем пры мем та кія пра па но вы. 
У якас ці пі лот на га па спра бу ем 
лі та раль на на па чат ку на ступ на-
га го да да мо віц ца, каб іх прад-
стаў ні кі пры еха лі да нас у кра і ну, 
мы пра па ну ем рэ гі ён, кан крэт ны 
на се ле ны пункт, і там ад пра цу ем 
та кія пі лот ныя схе мы, якія ў бу ду-
чы ні мож на бу дзе па шы рыць.

Ад каз ва ю чы на пы тан не ка рэс-
пан дэн та «Звяз ды» пра маг чы мых 
но вых парт нё раў у гэ тым рэ гі ё не, 
Ба ляс лаў Пірш тук пад крэс ліў: у 
кож най кра і ны — свае асаб лі вас-
ці. Мы ма ла што за раз ве да ем пра 
Чы лі, Пе ру, але яны ўяў ля юць для 
нас ці ка васць — ка лі доб ра вы ву-
чыць па трэ бы гэ тых кра ін.

Азі яц кі на пра мак
— Не так даў но — на пры кан-

цы ліс та па да — я ўдзель ні чаў у 
пар ла менц кай кан фе рэн цыі ў 
Ка зах ста не, — рас ка заў Ба ляс-
лаў Пірш тук. — Для нас вель мі 
ці ка вы па тэн цы ял Ка зах ста на. 
За 25 га доў не за леж нас ці ВУП 
кра і ны вы рас больш чым у 10 ра-
зоў. Пра мыя ін вес ты цыі пе ра вы-
сі лі 200 млрд до ла раў. Гэ та на-
гляд ны прык лад таго, як мож на ў 
скла да ных эка на міч ных умо вах 
раз ві вац ца.

Па сло вах на мес ні ка стар-
шы ні Па ла ты прад стаў ні коў, ка-
зах стан скі бок пра яў ляе вя лі кую 
ці ка васць да тых па дзей, якія ад-
бы ва юц ца ў на шай кра і не.

— У іх но вым скла дзе пар-
ла мен та сфар мі ра ва на пра цоў-
ная гру па па ўза е ма дзе ян ні з 
на шым На цы я наль ным схо дам. 
З 107 дэ пу та таў у гэ ту гру пу 

за пі са ла ся 53 дэ пу та ты! Уяў-
ля е це? Хоць па іх рэг ла мен ту 
мак сі маль ная коль касць па він на 
быць 25. Мы да мо ві лі ся са спі-
ке рам пар ла мен та Ка зах ста на, 
што на па чат ку на ступ на га го да 
ён здзейс ніць афі цый ны ві зіт у 
на шу кра і ну — гэ та хут чэй за ўсё 
бу дзе сту дзень-лю ты, да та ўдак-
лад ніц ца паз ней.

Па зі тыў ны пра гноз па ЕС
Ад каз ва ю чы на пы тан не ка-

рэс пан дэн та «Звяз ды» пра перс-
пек ты вы пар ла менц ка га су пра-
цоў ніц тва з Еў ра пей скім са юзам, 
Ба ляс лаў Пірш тук пры знаў ся, 
што ўпэў не ны ў па зі тыў ным раз-
віц ці ад но сін Бе ла ру сі і ЕС у 2017 
го дзе. Ён звяр нуў ува гу, што ў 
сфе ры эка но мі кі ў Бе ла ру сі і ЕС 
ня ма праб лем. На дум ку пар ла-
мен та рыя, у 2017 го дзе і ў ін шых 
сфе рах «ад но сі ны бу дуць вы-
гля даць на шмат перс пек тыў ней, 
чым бы ло да гэ та га ча су».

У са ка ві ку на шу кра і ну на ве-
дае стар шы ня Пар ла менц кай 
асамб леі Ар га ні за цыі па бяс-
пе цы і су пра цоў ніц тве ў Еў ро пе 
(АБ СЕ) Крыс цін Мут то нен. Пад-
час ві зі ту бу дзе аб мяр коў вац ца 
пад рых тоў ка да пра вя дзен ня 
чар го вай се сіі ПА АБ СЕ, якая 
па він на ад быц ца ў Мін ску 5-9 
лі пе ня 2017 го да.

— Вы зна чым не па срэд ны 
фар мат, дэ та лі, тон ка сці, ме ра-
пры ем ствы, — па ве да міў Ба ляс-
лаў Пірш тук.

Па вод ле яго слоў, Бе ла русь 
ужо пры сту пі ла да ар га ні за цый-
ных ме ра пры ем стваў се сіі, змяс-
тоў ная ж част ка бу дзе вы зна ча-
на ў на ступ ным го дзе. Ча ка ец ца, 
што ў бе ла рус кую ста лі цу пры-
бу дуць ка ля 700 удзель ні каў, у 
тым лі ку звыш 500 пар ла мен та-
ры яў з 56 кра ін све ту.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevіch@zvіazda.by

Міжнародны ўзровеньМіжнародны ўзровень  ��
ВЕКТАРЫ РУХУ

Ака дэ міі на вук Бе ла ру сі і Поль шчы пад пі са лі 
па гад нен не аб су пра цоў ніц тве.

Пра гэ та рас ка заў мар шал Се на та Рэс пуб лі кі 
Поль шча Ста ні слаў Карчэўскі на су стрэ чы са сту-
дэн та мі і вы клад чы ка мі філ фа ка БДУ і прад стаў-
ні ка мі ся рэд ніх школ ста лі цы, у якіх вы ву ча ец ца 
поль ская мо ва. 

Акра мя гэ та га, пад час свай го ві зі ту ў Бе ла русь 
ён ра зам з пар ла менц кай дэ ле га цы яй і стар шы нёй 
Са ве та Рэс пуб лі кі Мі ха і лам Мясніковічам на ве даў 
Рэс пуб лі кан скі на ву ко ва-прак тыч ны цэнтр дзі ця-
чай ан ка ло гіі, ге ма та ло гіі і іму на ло гіі ў Ба раў ля нах 
і па лац у Ня сві жы.

Рэк тар Бел дзярж уні вер сі тэ та Сяр гей Абламей-
ка на га даў, што па між БДУ і поль скі мі ву чэб ны мі і 
на ву ко вы мі ўста но ва мі ўжо пад пі са на 33 па гад нен-
ні. Най больш плён нае су пра цоў ніц тва на ла джа на 
з ВНУ Вар ша вы, Ло дзі і Бе ла сто ка. Пра хо дзяць 
аб ме ны і ста жы роў кі вы клад чы каў і сту дэн таў. 
Іван Роўда, дэ кан філ фа ка БДУ, ад зна чыў, што 
поль ская фі ла ло гія — ад на з са мых па пу ляр ных 
на фа куль тэ це ся род абі ту ры ен таў.

— Вель мі важ на су пра цоў ні чаць ва ўсіх сфе рах, 
асаб лі ва ў на ву цы, — рас каз вае Ста ні слаў Кар-

чэў скі. — Бе ла рус кія і поль скія ВНУ зна хо дзяц ца 
пры клад на на ад ных і тых жа па зі цы ях у між на род-
ных рэй тын гах. Дзя ку ю чы на ша му парт нёр ству, 
мы мо жам ра зам іс ці на пе рад.

На дзея АНІ СО ВІЧ.
anіsovіch@zvіazda.by

Ак тыў нае су пра цоў ніц тва ідзе і ў ме ды цын-
скай сфе ры. Мі ністр ахо вы зда роўя Ва сіль 
Жарко ад зна чыў, што «ад бы ва ец ца аб мен во-
пы там. Ажыц цяў ля юц ца па стаў кі ме ды цын скай 
тэх ні кі ў на шы баль ні цы па лі ніі Еў ра са ю за». Па 
сло вах кі раў ні ка мі ніс тэр ства, ужо ёсць да моў-
ле насць аб су стрэ чы з мі ніст рам ахо вы зда-
роўя Поль шчы для аб мер ка ван ня перс пек тыў 
парт нёр ства. Ста ні слаў Кар чэў скі пас ля ві зі ту 
ў ля чэб ную ўста но ву за ўва жыў, што ля чэн не 
дзі ця чых ан ка ла гіч ных за хвор ван няў у Бе ла ру сі 
зна хо дзіц ца на су свет ным уз роў ні. Ён ра зам з 
Ва сі лём Жар ко аб мер ка ваў перс пек ты вы поль-
ска-бе ла рус ка га транс гра ніч на га су пра цоў ніц-
тва, у тым лі ку ў клі ніч най воб лас ці.

УСЛЕД ЗА ІНА ВА ЦЫ Я МІ


