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17 сту дзе ня 2014 го да 
прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі 
Ка зах стан Нур сул тан 
На за рба еў вы сту піў з 
Па слан нем да на ро да 
«Ка зах стан скі шлях 
— 2050: Адзі ная мэ та, 
адзі ныя ін та рэ сы, адзі-
ная бу ду чы ня», якая аба зна-
чы ла стра тэ гіч ныя пры яры-
тэ ты раз віц ця ка зах стан ска-
га гра мад ства і дзяр жа вы на 
блі жэй шыя не каль кі дзе ся ці-
год дзяў.

Бе ла русь, як і Ка зах стан, 
з'яў ля юц ца па раў наль на ма-
ла ды мі дзяр жа ва мі, толь кі па-
чы на юць асвой ваць мас тац тва 
стра тэ гіч на га пла на ван ня. Так, 
у снеж ні 2012 го да ў Ка зах ста-
не бы ла пры ня та стра тэ гія «Ка-
зах стан-2050», мэ тай якой з'яў-
ля ец ца ства рэн не гра мад ства 
даб ра бы ту на асно ве моц най 
дзяр жа вы, раз ві той эка но мі-
кі, ува хо джан ня Ка зах ста на ў 
трыц цат ку са мых раз ві тых кра ін 
све ту. Сён ня, ка лі ў бе ла рус кім 
гра мад стве па ча ло ся ак тыў нае 
аб мер ка ван не кан цэп цыі «Бе ла-
русь-2020», якая ўяў ляе са бой 
доў га тэр мі но вы план раз віц ця 
кан ку рэн та здоль най эка но мі кі 
кра і ны і гра мад ства, стра тэ гія 
«Ка зах стан-2050» мо жа слу-
жыць у якас ці пры кла ду та го, 
якім чы нам дзяр жа вы і гра мад-
ства на пост са вец кай пра сто ры 
ба чаць і пра ек ту юць сваю бу ду-
чы ню. Гэ та тым больш важ на, 
бо мно гія стра тэ гіч ныя ары ен-
ці ры, за ма ца ва ныя ў стра тэ гіі 
«Ка зах стан-2050» ак ту аль ныя і 
для Бе ла ру сі. Больш за тое, яны 
не ад на ра зо ва гу ча лі з вус наў 
кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр жа вы 
Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў да чы-
нен ні да на ша га кан тэкс ту.

«Лёг кай пра гул кі» 
па ХХІ ста год дзю 
не бу дзе

Ужо сён ня Ка зах стан 
рых ту ец ца да та го, што рух 
да вы зна ча най у 2050 го дзе 

мэ ты бу дзе ажыц цяў ляц ца ва ўмо-
вах ня прос тай гла баль най кан ку-
рэн цыі. Та му для та го, каб стаць 
па спя хо вай кра і най і тра піць у 
Топ-30 дзяр жаў све ту Ка зах стан 
па ві нен прай сці праз шлях глы бо-
кай ма дэр ні за цыі, мець вы со кія 
па каз чы кі ін вес ты цый, на ву ко вых 
рас пра цо вак, пра дук цый нас ці 
пра цы, раз віц ця біз не су, стан дар-
таў жыц ця на сель ніц тва.

У ад па вед нас ці з ба за вы мі ін-
ды ка та ра мі кра ін Ар га ні за цыі эка-
на міч на га су пра цоў ніц тва і раз віц-
ця гэ та пра ду гледж вае да сяг нен не 
ў эка но мі цы Ка зах ста на што га до-
ва га рос ту ВУП не ні жэй за 4 пра-
цэн ты, за бес пя чэн не па ве лі чэн ня 
аб' ёму ін вес ты цый з ця пе раш ніх 
18 пра цэн таў да 30 пра цэн таў ад 
уся го аб' ёму ВУП, ука ра нен не 
на ву ка ё міс тай ма дэ лі эка но мі кі, 
ства рэн не но вых вы со ка тэх на-
ла гіч ных га лін эка но мі кі, рост фі-
нан са ван ня на ву кі да ўзроў ню не 
ні жэй 3 пра цэн таў ад ВУП, фар мі-
ра ван не пе ра да вой аду ка цый най 
інф ра струк ту ры, ства рэн не эфек-
тыў най сіс тэ мы пад трым кі сту дэн-
таў і на ву чэн цаў з вы со кай па спя-
хо вас цю і г.д. Важ ным удзель ні кам 
на гэ тым шля ху пе ра ўтва рэн няў 
ба чыц ца ма лы і ся рэд ні біз нес Ка-
зах ста на, які да 2050 го да бу дзе 
вы раб ляць не менш за 50 пра цэн-
таў аб' ёму ВУП Ка зах ста на за мест 
ця пе раш ніх 20 пра цэн таў.

Гэ та так са ма пра ду гледж вае, 
што Ка зах стан па ві нен стаць 
ад ной з са мых бяс печ ных і кам-

форт ных для пра жы ван ня лю-
дзей кра інай све ту, за сна ва най 
на прын цы пах мі ру і ста біль нас-
ці, спра вяд лі ва га пра ва суд дзя і 
эфек тыў на га пра ва па рад ку.

Іна ва цый ная 
эка но мі ка — за лог 
па спя хо ва га раз віц ця 
дзяр жа вы

Для та го, каб Ка зах стан змог 
увай сці ў лік 30 са мых раз ві тых 
кра ін све ту, не аб ход на вы ка наць 
шэ раг за дач, га лоў ны мі з якіх 
з'яў ля юц ца фар сі ра ва нае ін дуст-
ры яль на-іна ва цый нае раз віц цё, 
па глыб лен не ін тэ гра цыі сва ёй эка-
но мі кі ў рэ гі я наль ную і гла баль ную 
эка на міч ныя сіс тэ мы, перш за ўсё 
— за кошт удзе лу Ка зах ста на ў 
фар мі ра ван ні Еў ра зій ска га эка на-
міч на га са ю за і ўступ лен ня ў Су-
свет ную ганд лё вую ар га ні за цыю.

Акра мя ўка ра нен ня но вых па-
ды хо даў да кі ра ван ня ў тра ды-
цый ных зда бы ва ю чым, пе ра пра-
цоў чым і аграр на-пра мыс ло вым 
сек та рах эка но мі кі Ка зах ста на, 
гэ та так са ма пра ду гледж вае ства-
рэн не га лін ма біль ных і муль ты ме-
дый ных, на на- і кас міч ных тэх на-
ло гій, ро ба та тэх ні кі, ген най ін жы-
не рыі, по шу ку і ад крыц ця энер гіі 
бу ду чы ні. Для вы ра шэн ня гэ тай 
за да чы не аб ход на па вы шэн не па-
тэн цы я лу ка зах стан скай на ву кі, 
удас ка на лен не за ка на даў ства па 
вен чур ным фі нан са ван ні, аба ро не 
ін тэ ле кту аль най улас нас ці, пад-
трым цы да сле да ван няў і іна ва-
цый, а так са ма ка мер цы я лі за цыі 
на ву ко вых рас пра цо вак. У су вя зі 
з гэ тым Ка зах стан пла нуе ак тыў-
на пры цяг ваць за меж ныя ін вес-
ты цыі, цал кам вы ка рыс тоў ваць 
іх для транс фер ту ве даў і но вых 

тэх на ло гій, ства раць су мес на з 
за меж ны мі кам па ні я мі пра ект ныя 
і ін жы ні рын га выя цэнт ры.

Без умоў на, важ ная ро ля ва ўсіх 
гэ тых пра цэ сах на ле жыць удас ка-
на лен ню дзяр жаў ных ін сты ту таў. 
Сён ня ў Ка зах ста не ад бы ва ец ца 
ак тыў нае ўка ра нен не прын цы паў 
ме ры так ра тыі ў кад ра вую па лі ты ку 
дзяр жаў ных прад пры ем стваў, на-
цы я наль ных кам па ній і бюд жэт ных 
ар га ні за цый. У цэ лым струк ту ра 
дзяр жаў ных ор га наў Ка зах ста на 
па він на ад па вя даць вы ра шэн-
ню за дач дзе ля рэа лі за цыі мэ таў 
стра тэ гіі. Акра мя гэ та га, іс нуе не-
аб ход насць аб наў ляць ін стру мен-
ты ўза е ма дзе ян ня дзяр жа вы з ня-
ўра да вым сек та рам і біз не сам.

На ту раль на, што маш таб ныя 
дзяр жаў ныя пе ра ўтва рэн ні не маг-
чы ма пра вес ці без на дан ня но вых 
ім пуль саў раз віц цю ўсе ка зах стан-
скай куль ту ры. Ме на ві та та му ўжо 
ця пер у Ка зах ста не важ нае зна-
чэн не на да ец ца фар мі ра ван ню 
кан ку рэн та здоль най куль тур най 
мен таль нас ці.

Ёсць ча му па ву чыц ца
Як ві даць, сён ня ў Бе ла ру сі пра-

ця ка юць дыс ку сіі, ана ла гіч ныя тым, 
якія атры ма лі сваё афарм лен не ў 
вы гля дзе стра тэ гіч ных кан цэп цый 
раз віц ця Ка зах ста на, па чы на ю чы 
ад пы тан няў эка на міч най ма дэр-
ні за цыі, рэ фор мы дзяр жаў ных 
ін сты ту таў і заканчваючы фар мі-
ра ван нем но вай куль тур най па лі-
ты кі. Усё гэ та свед чыць аб тым, 
што Бе ла русь ідзе ў пра віль ным 
на кі рун ку. Ад нак, каб га ран та ваць 
пос пех вы бра на га шля ху, гэ ты рух 
за па тра буе больш сіс тэм на га па-
ды хо ду ў пы тан нях стра тэ гіч на га 
пла на ван ня раз віц ця бе ла рус кай 
дзяр жа вы і гра мад ства.

Ар сен СІ ВІЦ КІ.

АГУЛЬ НЫЯ АРЫ ЕН ЦІ РЫ

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік  ��

БЕ ЛА РУС КІХ 
ПАР ЛА МЕН ТА РЫ ЯЎ 
ЗА ПРА СІ ЛІ НА КУ БУ

Учо ра ў До ме ўра да ад бы ла ся су стрэ ча Над звы чай на га і Паў-
на моц на га Па сла гэ тай кра і ны спа да ра Хе рар да СУ АРЭ СА 
АЛЬ ВА РЭ СА, які ня даў на пры сту піў да вы ка нан ня служ бо вых 
аба вяз каў у на шай кра і не, і Стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Ула дзі мі ра АНД РЭЙ ЧАН КІ.

Стар шы ня Па ла ты прад стаў ні коў ад зна чыў, што па пя рэд нік спа да ра 
Аль ва рэ са — Аль фрэ да Нье вес Парт уон да за час сва ёй дып ла ма тыч-
най мі сіі зра біў вель мі шмат для раз віц ця су пра цоў ніц тва па між пар-
ла мен та мі абедз вюх кра ін. Спі кер ніж няй па ла ты пар ла мен та вы ка заў 
спа дзя ван ні, што но вы па сол пра доў жыць доб рыя тра ды цыі ў пра цы, 
на кі ра ва най на раз віц цё су пра цоў ніц тва. «Вы ма е це ба га ты во пыт 
дып ла ма тыч най ра бо ты, — звяр нуў ся Ула дзі мір Анд рэй чан ка да спа-
да ра Аль ва рэ са. — Я ду маю, што мы зро бім усё не аб ход нае, каб на шы 
між пар ла менц кія ад но сі ны раз ві ва лі ся больш ін тэн сіў на».

Па сло вах Ула дзі мі ра Анд рэй чан кі, Бе ла русь за ці каў ле на ў раз віц ці 
па лі тыч на га дыя ло гу з Ку бай і асаб лі ва ў ак ты ві за цыі ганд лё ва-эка на-
міч на га су пра цоў ніц тва. «Для гэ та га ў нас ёсць усе пе рад умо вы і маг чы-
мас ці, — ак цэн та ваў ува гу пар ла мен та рый. — Наш прэ зі дэнт не ад ной чы 
бы ваў у ва шай кра і не, су стра каў ся са Стар шы нёй Дзяр жаў на га Са ве та 
(так на зы ва ец ца пост кі раў ні ка дзяр жа вы ў Рэс пуб лі цы Ку ба. — Аўт.). 
Пад пі са ны клю ча вы па гад нен ні — іх ка ля 30».

Са свай го бо ку, па сол Ку бы пе ра даў Ула дзі мі ру Анд рэй чан ку за пра-
шэн не Стар шы ні На цы я наль най асамб леі на род най ула ды Ху а на Эр-
нан дэ са на ве даць Ку бу. «Упэў не ны, гэ та бу дзе са дзей ні чаць да лей ша му 
ўма ца ван ню раз віц ця на шых ад но сін не толь кі ў па лі тыч ных, эка на міч ных, 
але і за ка на даў чых ас пек тах, — пад крэс ліў дып ла мат. — Мы за ці каў ле ны 
ў аб ме не по гля даў на шых пар ла мен та ры яў у прак тыч най плос кас ці».

Но вы кі раў нік Па соль ства Ку бы ў свой час ву чыў ся ў Мас коў скім 
дзяр жаў ным ін сты ту це між на род ных ад но сін, ве дае рус кую і анг лій-
скую мо вы, а так са ма ён зна хо дзіў ся з дып ла ма тыч най мі сі яй у Бал-
га рыі і па су мя шчаль ніц тве — у Ма ке до ніі і Ал ба ніі.

Між пар ла менц кае су пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Ку бы мае сваю гіс-
то рыю, якая па ча ла ся яшчэ ў 1997 го дзе. У На цы я наль ным схо дзе 
Бе ла ру сі тра ды цый на фар мі ру ец ца ра бо чая гру па па су пра цоў ніц тве 
з пар ла мен там гэ тай кра і ны.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа чу ван не на мес ні ку 
стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў па аду-
ка цыі, куль ту ры і на ву цы Да ні ле віч Та і се Іва наў не ў су вя зі з 
на пат каў шым яе вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро-
ні кі, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар, 
ака дэ мік Між на род най ака дэ міі на вук 
вы шэй шай шко лы Мі ха іл БА ТУ РА:

— Я на ву чаў ся ў Мін скім ра дыё тэх ніч-
ным ін сты ту це (з 1993 го да МРТІ быў пе-
рай ме на ва ны ў БДУ ІР) у 70-я га ды мі ну ла га 
ста год дзя. Усё маё жыц цё звя за на з аль ма-
ма тар. Я прай шоў усе пры ступ кі служ бо-
вай кар' е ры, і на ма іх ва чах змя ні ла ся ўжо 
не ад но па ка лен не сту дэн таў. Та му ма гу з 
упэў не нас цю сцвяр джаць, што ця пе раш нія 
сту дэн ты — та кія ж пры го жыя, ма ла дыя, ак-
тыў ныя, за до рныя, энер гіч ныя, ам бі цый ныя 
і твор чыя, які мі бы лі і мы. Мо ладзь — гэ та 
леп шая част ка на ша га гра мад ства.

Але, без умоў на, час на клад вае свой ад-
бі так. У мае сту дэнц кія га ды бы ло, на пэў на, 
больш ра ман ты кі, мы бы лі, у пэў най сту пе ні, 
ідэа ліс та мі, нам важ на бы ло ўсё ра біць ра-
зам. Я дзе вяць ра зоў вы яз джаў у скла дзе 
сту дэнц кіх бу даў ні чых атра даў у Ко мі АССР 
і За ход нюю Сі бір спа чат ку ў якас ці бай ца, 
бры га дзі ра, за тым — ка ман дзі ра атра да, 
га лоў на га ін жы не ра і ка ман дзі ра звод на га 
атра да. І ў мае сту дэнц кія га ды ма ла дых 
лю дзей бы ло знач на пра сцей ар га ні за ваць 
і са гі та ваць на доб рую, ка рыс ную спра ву. 
Да стат ко ва бы ло ад на го за клі ку. Сён ня ж да-
во дзіц ца доў га шу каць па трэб ныя сло вы, каб 
пе ра маг чы праг ма тызм і ін ды ві ду а лізм, улас-
ці выя ма ла дым лю дзям. Гэ та не не да хоп, а, 
хут чэй, асаб лі васць ця пе раш няй мо ла дзі.

Праг ма тызм пра яў ля ец ца яшчэ пры вы-
ба ры мес ца на ву чан ня. Мы чым кі ра ва лі ся? 
МРТІ зна хо дзіў ся на вяр шы ні сла вы, і нам 
ха це ла ся аба вяз ко ва стаць яго сту дэн та мі. 
БДУ ІР і сён ня зна хо дзіц ца на пі ку па пу ляр-
нас ці ў мо ла дзі (ужо пра бач це мя не за ня-
сціп ласць), але абі ту ры ен ты раз ва жа юць 
ужо кры ху па-ін ша му: маў ляў, я атры маю 
су час ную за па тра ба ва ную спе цы яль насць і 
мая ра бо та бу дзе год на аплач вац ца. У іх ін-
шыя кры тэ рыі пры ваб нас ці той ці ін шай ВНУ. 
Га лоў нае для іх — што яны бу дуць мець на 
вы ха дзе. 

Не аб ход на кан ста та ваць, што ў су час ных 
сту дэн таў ёсць та кія маг чы мас ці, пра якія мы 
на ват не ма ры лі. Пла не та для іх — гэ та «ша-
рык», які яны мо гуць аб' ехаць. Сту дэн ты мо-
гуць ста жы ра вац ца за мя жой і на ват пра хо-
дзіць там вы твор чую прак ты ку. Ка лі я ву чыў ся, 
у нас бы ло 44 га дзі ны аў ды тор ных за ня ткаў у 
ты дзень, а за раз — уся го 28. Як ка жуць, ад чуй-
це роз ні цу! Сту дэн там да ец ца больш ча су для 
са ма стой най ра бо ты. Ці пра віль на яны ка рыс-
та юц ца пра да стаў ле ны мі ім маг чы мас ця мі? 
Боль шасць — так, але не ўсе. 

Я аса біс та не маю ні чо га су праць шпар га-
лак, хоць сам імі ні ко лі не ка рыс таў ся: пад рых-
та ваць шпар гал ку — пра ца ём кая і кар пат лі вая 
ра бо та, якая за слу гоў вае па ва гі. І ка лі сту дэнт 
сам пі саў шпар гал кі, то на эк за ме не яны яму 
на ўрад ці спат рэ бяц ца. Усе ве ды ў яго га ла-
ве ўжо рас кла дзе ны па па лі чках. На яў насць у 
сту дэн та шпар гал кі на эк за ме не для мя не не 
з'яў ля ец ца тра ге ды яй. І я не ста ну вы га няць 
сту дэн та з аў ды то рыі, а па са джу яго пе рад 
са бой і бу ду з ім раз маў ляць. Для мя не важ на 
да ве дац ца, ці ёсць у яго ўво гу ле ней кія ве ды.

Рэк тар Ві цеб скай дзяр жаў най ве тэ ры-
нар най ака дэ міі, док тар ве тэ ры нар ных 
на вук, пра фе сар, ака дэ мік Ан тон ЯТУ-
СЕ ВІЧ:

— Мяр кую, што па пя ро выя шпар гал кі 
цал кам ся бе яшчэ не зжы лі. Але су час ныя 
сту дэн ты пай шлі знач на да лей: на эк за ме нах 
яны вы ка рыс тоў ва юць ужо больш су час ныя 
тэх ніч ныя і ра дыё тэх ніч ныя срод кі. Ха ва юць 
іх у ру ка ве, га дзін ні ках, у... ва ла сах. Бы лі 
вы пад кі, ка лі яны вы ка рыс тоў ва лі мік ра на-
вуш ні кі на ват на дзяр жаў ных эк за ме нах. 
Вы пуск нік ся дзіць у аў ды то рыі, а ся бар — 
по бач з аў ды то ры яй на лаў цы і дык туе яму 
пра віль ныя ад ка зы. Да во дзі ла ся пры бя гаць 
на ват да вы ка ры стан ня «глу шы лак».

Упэў не ны, што сту дэнц кі кан тын гент ве-
тэ ры нар най ака дэ міі ўсё ж ад роз ні ва ец ца 

ад кан тын ген ту ста ліч ных ВНУ. У нас шмат 
сель скай мо ла дзі, та му ін ды ві ду а лізм улас ці-
вы ім у знач на мен шай сту пе ні. І аб' яд наць іх 
ней кай агуль най спра вай — не праб ле ма.

Шчы ра ка жу чы, я ў не чым зайз дро шчу 
су час ным сту дэн там. Ака дэ мія дае ім маг чы-
масць атры маць пра фе сій ныя на вы кі на ву-
чан ня ў ін шых вы шэй шых уста но вах све ту. 
Пе ра важ на гэ та ты чыц ца стар шых кур саў. 
За апош нія 15 га доў мы аб на ві лі на шу ма тэ-
ры яль на-тэх ніч ную ба зу больш сур' ёз на, чым 
за ўсе са вец кія ча сы. Па бу да ва лі но вы кор пус, 
пас ля ча го на шы ву чэб ныя пло шчы па вя лі чы-
лі ся ў два ра зы. У нас рэ кан стру я ва ны сту-
дэнц кія ін тэр на ты. Ёсць свой Дом куль ту ры 
на 550 мес цаў. Сту дэн ты ах вот на дзя жу раць 
ў ін тэр на тах, пе ра ве дзе ных на сту дэнц кае са-
ма кі ра ван не, па тру лю юць тэ ры то рыю студ га-
рад ка ў скла дзе дру жын. У нас ёсць шмат свят 
і ме ра пры ем стваў, якія аб' яд ноў ва юць усіх 
сту дэн таў: гэ та Між на род ны дзень сту дэн та ў 

ліс та па дзе, Тац ця нін дзень, Мас ле ні ца; у кра-
са ві ку — між на род ны фес ты валь «Зра бі крок 
на пе рад», у маі — між на род ны фес ты валь 
«Сту дэнц кая аграр ная вяс на», аб рад «Апош ні 
зва нок» . Сту дэнц кае жыц цё — вель мі на сы-
ча нае, ці ка вае і па-за ву чо бай...

Пер шы пра рэк тар Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та, кан-
ды дат пе да га гіч ных на вук, да цэнт Аляк-
сандр АН ДА РА ЛА:

— Не ма юць ра цыю тыя, хто сцвяр джае, 
што двац цаць ці трыц цаць га доў та му сту-
дэн ты бы лі леп шыя. Па раў наць ця пе раш-
ніх сту дэн таў і іх па пя рэд ні каў для мя не не 
праб ле ма: я сам ка лісь ці ву чыў ся ў пе да-
га гіч ным ін сты ту це і пад рых та ваў ужо не 
ад но па ка лен не пе да го гаў. Ха чу за пэў ніць, 
што сту дэнт за стаў ся та кім жа ці каў ным і 
ста ран ным, як і ра ней. Ва ўсе ча сы бы лі 
сту дэн ты, якія з го рам па па лам зда ва лі се-
сіі, а бы лі і та кія, што лі та раль на «не да ва лі 
вы клад чы кам жыць». Яны ўсё пра ўсё ха це-
лі да ве дац ца, да брац ца да са май сут нас ці, 
мець ад ка зы на ўсе пы тан ні... А вось са мім 
вы клад чы кам ста ла ку ды больш скла да на 
пра ца ваць. Яны пе ра ста лі быць для сва іх 
сту дэн таў адзі най кры ні цай ве даў. Ім да во-
дзіц ца, так бы мо віць, па ста ян на ад па вя-
даць зван ню пе да го га, бо сту дэн ты мо гуць 
не па срэд на на лек цыі ўклю чыць свой нэт бук 
і пе ра пра ве рыць тое, што толь кі што па чу-
лі. Сту дэн ты ста лі больш вы на ход лі вы мі на 
эк за ме нах. Па мя та е це фра зу з кі на стуж кі 
«Пры го ды Шу ры ка»: «Да цэн т ту пы...»? Тэх-
ніч ны пра грэс не ста іць на мес цы. Ад нак 
ка рыс тац ца шпар гал кай на эк за ме не я ні-
ко му не раю, та му што пад ман ва ўсе ча сы 
за ста ец ца пад ма нам. Я так доў га пра цую ў 
пе ду ні вер сі тэ це, што мае сту дэн ты ве да юць: 
у мя не на эк за ме не лепш не ры зы ка ваць.

Пра рэк тар па вы ха ваў чай ра бо це Бе-
ла рус ка га дзяр жаў на га ме ды цын ска га 
ўні вер сі тэ та, кан ды дат ме ды цын скіх на-
вук, да цэнт Ула дзі мір МА НУ ЛІК:

— Ам бі цый у су час ных сту дэн таў за шмат. 
Яны больш ін фар ма цый на «пра су ну тыя». 

Больш праг ма тыч ныя. Гэ та мы кі ра ва лі ся рад-
ка мі з вя до май пес ні «Спа чат ку ду май пра 
Ра дзі му, а по тым — пра ся бе». А ця пе раш ніх 
сту дэн таў у пер шую чар гу ці ка віць: «А што 
нам за гэ та бу дзе?..» Ма ла дыя лю дзі вы рас-
лі ва ўмо вах, ка лі ў іх не бы ло маг чы мас ці 
вы пра ба ваць ся бе ў ро лі лі да ра, ва жа та га, 
па быць ва лан цё рам. І гра мад скае жыц цё ўні-
вер сі тэ та сту дэн таў не вель мі ці ка віць ме на ві-
та з пры чы ны іх за ліш ня га праг ма тыз му. Та му 
на ша за да ча — да па маг чы ім у са цы яль най 
адап та цыі. А з за сва ен нем ву чэб най пра гра-
мы яны і са мі па спя хо ва спраў ля юц ца.

Ма ты ва цыя ў мо ла дзі да стат ко ва доб ра вы-
ра жа на. Не ба чу ні чо га дрэн на га ў іх імк нен ні 
аба вяз ко ва атры маць вы шэй шую аду ка цыю. 
На ват ка лі яны і не бу дуць да лей пра ца ваць па 
атры ма най спе цы яль нас ці, іх маз гі (ужо пра бач-
це мя не за мой ана та мізм) ужо ўсё роў на бу дуць 
пра ца ваць па-ін ша му. Ці ка васць да вы шэй шай 
аду ка цыі, я лі чу, трэ ба пад трым лі ваць.

У ме ды цын скім уні вер сі тэ це, без умоў на, 
ма ла вы пад ко вых лю дзей. На шы сту дэн ты, 
як пра ві ла, ра бі лі свой вы бар свя до ма. Але 
на стар шых кур сах, ка лі яны ўжо су тык ну-
лі ся з рэа лі я мі прак тыч най ме ды цы ны, іх 
эн ту зі язм, зда ра ец ца, па чы нае зга саць. Па-
няц це доў гу, ад каз нас ці за ста ец ца, а вось 
ра ман ты кі ва кол пра фе сіі ўра ча ста но віц ца 
менш.

Я вы кла даю ва ўні вер сі тэ це пе ра важ-
на сту дэн там пер ша га—дру го га кур саў і, 
шчы ра ска жу, не на ра ду ю ся: ня гле дзя чы 
на вель мі на пру жа ны ву чэб ны пра цэс і ка-
ла саль ную на груз ку, яны не па су юць пе рад 
цяж кас ця мі. У сту дэн таў сён ня ёсць маг чы-
масць ва ло даць са май ка рыс най і ці ка вай 
ін фар ма цы яй. Га лоў нае, каб яна за ста ва-
ла ся не ў ін тэр нэ це, а ў іх га ло вах. Ка лі 
я на лек цыі за даю ім пы тан не на ло гі ку, 
сту дэн ты пры да па мо зе google або yandex 
праз коль кі хві лін вы да юць мне ад каз. Яны 
вель мі пры го жа афарм ля юць, па да юць ма-
тэ ры ял у на ву ко вых па ве дам лен нях — у 
гэ тым яны на га ла ву вы шэй шыя за сва іх 
па пя рэд ні каў.

Што яшчэ ха це ла ся б ад зна чыць: у на-
шых ву чэб ных кар пу сах знік пах ні ка ці ну, 
хоць яшчэ га доў пяць та му ў мес цах агуль-
на га ка ры стан ня «ся ке ру мож на бы ло ве-
шаць». Імк нен не да зда ро ва га ла ду жыц ця 
і па збаў лен не ад шкод ных звы чак не мо жа 
нас не ра да ваць, тым больш што сі ту а цыя 
са зда роў ем у бу ду чых ме ды каў, як і ва ўсёй 
мо ла дзі, вель мі скла да ная. Гэ та я вам як 
ме дык ка жу.

Як я стаў лю ся да анек до таў пра вы клад-
чы каў і сту дэн таў? Гу мар я люб лю, асаб лі ва 
ка лі ён ні ко га не аб ра жае. Ка лі сту дэн ты 
жар ту юць на сцэ не, я гэ та толь кі ві таю. Хоць 
у ме ды каў, на по гляд ста рон ніх лю дзей, гу-
мар кры ху спе цы фіч ны, але гэ та ўжо асаб лі-
вас ці на шай пра фе сіі. Упэў не ны, што мо ла-
дзе выя ту соў кі і сту дэнц кія «ка пус ні кі» вель-
мі па трэб ны. Бо трэ ба ж не толь кі ву чыц ца. 
Ве ся ліц ца так са ма трэ ба ўмець...

Пад рых та ва ла На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

БЫ ЛІ РА МАН ТЫ КА МІ — 
СТА ЛІ ПРАГ МА ТЫ КА МІ?

«БЕЛ АВІЯ» ПЛА НУЕ ЗНІ ЖЭН НІ ТА РЫ ФАЎ 
ДЛЯ ПЭЎ НАЙ КА ТЭ ГО РЫІ ПА СА ЖЫ РАЎ

На цы я наль ная авія кам па нія «Бел авія» зай ма ец ца ак-
тыў ным по шу кам унут ра ных рэ зер ваў для та го, каб 
па шы рыць дыя па зон пры мя нен ня та ры фаў і даць 
маг чы масць мець да стат ко вую коль касць мес цаў па 
до сыць ніз кіх цэ нах, — за явіў у пят ні цу ге не раль ны 
ды рэк тар кам па ніі Ана толь ГУ СА РАЎ.

Ад нак кі раў нік авія кам па ніі пры знаў, што на ват са мыя 
ніз кія цэ ны на квіт кі «Бел авія» ў поў най ме ры нель га па раў-
ноў ваць з лаў кост-та ры фа мі. «Але, тым не менш, да гэ та га 
ўзроў ню мы на блі жа ем ся, асаб лі ва ў пе ры я ды ніз ка га по пы-
ту», — ад зна чыў ген ды рэк тар. Акра мя та го, спа дар Гу са раў 
за явіў, што авія пе ра воз чык пра цяг не раз ві ваць гіб рыд ную ма-
дэль, якая спа лу чае кла січ ныя прын цы пы пра цы і лаў кост.

Па зі цыю дзяр жаў най кам па ніі ўдак лад ніў на мес нік ге не раль-
на га ды рэк та ра па мар ке тын гу Ігар Чар гі нец. Ён па ве да міў, што 
ад ным з та кіх унут ра ных рэ зер ваў для зні жэн ня кошту бі ле таў 
ста не па ча так пра цы Duty Free ганд лю на бор це са ма лё та пад час 
пе ра лё ту і па шы рэн не ін шых плат ных па слуг. А па да дат ко вых 
па слу гах ай чын ная авія кам па нія збі ра ец ца вы хо дзіць на су час ны 
ўзро вень. Пра пра цоў ва ец ца маг чы масць пра да стаў лен ня бес пра-
вад но га ін тэр нэ ту і ма біль най су вя зі пад час па лё ту. Ука ра нен не 
гэ тых па слуг пач нец ца ў на ступ ным го дзе на но вых са ма лё тах па 
ме ры ма дэр ні за цыі пар ку авія кам па ніі, удак лад ніў Ігар Чар гі нец.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПА ДА РА ЖЭЎ ГАЗ ДЛЯ КА МУ НАЛЬ НА-
БЫ ТА ВО ГА СПА ЖЫ ВАН НЯ АР ГА НІ ЗА ЦЫ Я МІ І ІП

У кра і не па вя ліч ва юц ца гра ніч ныя мак сі маль ныя ад пуск-
ныя цэ ны на звад ка ва ны газ для ка му наль на-ба та во га 
спа жы ван ня ар га ні за цы я мі і ін ды ві ду аль ны мі прад пры-
маль ні ка мі. Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Мі ніс тэр ства 
эка но мі кі № 1 ад 17 сту дзе ня.

Гра ніч ная мак сі маль ная ад пуск ная ца на без ПДВ на га зы вуг ле-
ва да род ныя звад ка ва ныя па ліў ныя для ка му наль на-бы та во га спа-
жы ван ня, што рэа лі зу юц ца ар га ні за цы ям, якія ўва хо дзяць у са стаў 
«Бел па лі ва га за», на ўмо вах «фран ка-ад праў лен ня» па вя лі чы ла ся 
да Br1 868 260 за то ну, а на ўмо вах «фран ка-склад ар га ні за цыі-вы-
твор цы» — да Br1 862 590 за то ну. Ад пуск ныя цэ ны для ар га ні за-
цый, што не ўва хо дзяць у са стаў «Бел па лі ва га за», фар мі ру юц ца з 
улі кам рын ка вай кан' юнк ту ры. Гра ніч ная мак сі маль ная ад пуск ная 
ца на без ПДВ на тыя ж га зы для ка му наль на-бы та во га спа жы ван-
ня для за праў кі ў ба ло ны, што рэа лі зу юц ца юры дыч ным асо бам 
і ін ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам на ўмо вах «фран ка-склад 
ар га ні за цыі-вы твор цы», па вя лі чы лі ся да Br1 969 240. Па ста но ва 
не да ты чыц ца роз ніч ных цэн на газ для на сель ніц тва, у тым лі ку 
той, што рэа лі зу ец ца ў ма ла літ раж ных ба ло нах.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

28 февраля 2014 г. в 10.00 
в здании Подлабенского сельского исполнительного комитета (аг. Подлабенье, ул. Солнечная, 17) 

состоится аукцион по продаже в частную собственность гражданам Республики Беларусь 
земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов

Аукцион проводится в соответствии с Положе-
нием о порядке организации и проведения аукцио-
нов по продаже земельных участков в частную 
собственность, утвержденным постановлением Со-
вета Министров Республики Беларусь от 26.03.2008 
№ 462 и состоится при наличии не менее двух участ-
ников. В аукционе могут участвовать граждане Ре-
спублики Беларусь.

Для участия в аукционе гражданин (лично либо 
через своего представителя) со дня опубликования 
настоящего извещения и до 17.00 25 февраля 
2014 г. представляет в комиссию по организации и 
проведению аукциона по адресу: аг. Подлабенье, 
ул. Солнечная, 17, документы:

заявление на участие в аукционе с указанием 
кадастрового номера и адреса земельного участка;

копию платежного поручения о внесении задатка 
в размере 10% от начальной цены предмета аукцио-
на на расчетный счет ГУ МФ РБ по Гродненской об-
ласти Подлабенский сельисполком, № 3600514090147 
в филиал № 400 АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код 
752, назначение платежа 04901, УНН 500563252, с 
отметкой банка о его исполнении;

гражданин – копию документа, содержащего его 
идентификационные сведения без нотариального 
засвидетельствования;

представитель гражданина – нотариально удо-
стоверенную доверенность.

Лицо, желающее принять участие в аукционе, 
обязано подписать с организатором торгов Согла-
шение, определяющее взаимные права и обязан-
ности сторон в процессе подготовки и проведения 
аукциона. Порядок осмотра объекта осуществляет-
ся участником аукциона по согласованию с органи-
затором торгов.

Контактные телефоны: (8-0152) 930 670, (8-0152) 
930 646, (8-0152) 930 619.

Победитель аукциона либо единственный участ-
ник несостоявшегося аукциона, выразивший со-
гласие на предоставление предмета аукциона по 
начальной, увеличенной на 5%, обязан:

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения в 
установленном порядке протокола о результатах аук-
циона либо после признания его несостоявшимся, 
внести плату за земельный участок на расчетный счет 
ГУ МФ РБ по Гродненской области Подлабенский 

сельисполком, № 3600514090147 в филиал № 400 
АСБ «Беларусбанк» г. Гродно, код 752, назначение 
платежа 04901, УНН 500563252, а также возместить 
затраты на организацию и проведение аукциона, (сум-
мы, указанные в графе 6 подлежат корректировке 
исходя из фактических затрат) на вышеуказанный 
расчетный счет с назначением платежа 04616.

осуществить в двух месячный срок, со дня по-
лучения выписки из решения о предоставлении 
земельного участка победителю аукциона либо 
единственному участнику несостоявшегося аукцио-
на, государственную регистрацию права на земель-
ный участок в РУП «Гродненское агентство по госу-
дарственной регистрации и земельному кадастру» 
(г. Гродно, ул. Захарова, 27).

приступить к освоению земельного участка в 
течение 1 года со дня получения свидетельства (удо-
стоверения) о государственной регистрации созда-
ния земельного участка и возникновения права на 
него в соответствии с целью и условиями его предо-
ставления (начать строительство).

Шаг аукциона – 10% от предыдущей цены, на-
зываемой аукционистом.
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Характеристика 
инженерных коммуникаций 

и сооружений на участке

1 2 3 4 5 6 7

1
422080415101000081, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Соловьи, У – 6/Е

0,1500
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома 

10 022 400 1 002 240 7 413 320 
ограничений 

в использовании земель
нет

2
422080410101000237, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Наумовичи, У – 20/А

0,1499
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома 

6 845 600 684 560 4 200 000
0,1499 – водоохранная 
зона водных объектов 

3
422080410101000238, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Наумовичи, У – 21/А

0,1499
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома 

6 845 600 684 560 4 200 000
0,1499 – водоохранная 
зона водных объектов

4.
422080410101000239, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Наумовичи, У – 22/А

0,1500
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома 

6 850 200 685 020 4 200 000
0,1500 – водоохранная 
зона водных объектов

5.
422080410101000240, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д.Наумовичи, У – 23/А

0,1499
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома 

7 530 200 753 020 4 200 000
0,1499 – водоохранная 
зона водных объектов

6.
422080410101000241, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Наумовичи, У – 24/А

0,1500
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома

7 535 200 753 520 4 200 000
0,1500 – водоохранная 
зона водных объектов

7.
422080410101000242, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Наумовичи, У – 25/А

0,1378
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома

6 293 100 629 310 4 200 000

0,1378 – водоохранная 
зона водных объектов, 
0,0662 – охранная зона 
линий электропередачи

8.
422080410101000243, 

Гродненская область, Гродненский район, 
Подлабенский с/с, д. Наумовичи, У – 26/А

0,1378
Для строительства 

и обслуживания 
жилого дома

6 293 100 629 310 4 200 000

0,1378 – водоохранная 
зона водных объектов, 
0,0395 – охранная зона 
линий электропередачи

ХІ БА ГЭ ТА ІПА ТЭ КА?
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

На ват сам стар шы ня праў лен ня бан ка Вік тар Ба ба ры ка пры знаў-
ся ін фар ма генц твам, што «асноў ны мі нус жыл лё вых крэ ды таў на 
сён няш нім эта пе — тэр мі ны і на груз ка на клі ен та». Ця пер жыл лё вае 
крэ ды та ван не не з'яў ля ец ца для бан ка асоб ным сег мен там, на якім 
спе цы я ліс ты Бел газп рам бан ка вель мі кан цэнт ру юц ца. «Та му, ка лі сі-
ту а цыя ста ла не ста біль най, мы з гэ та га рын ку па во лі сыш лі. Сё ле та 
сі ту а цыя больш-менш ста бі лі за ва ла ся, але мы не імк нём ся ак тыў на 
пра соў ваць гэ ты пра дукт», — ска заў Вік тар Ба ба ры ка. Па пра па ну-
е мых пра гра мах банк згод ны пра фі нан са ваць да 70% кош ту жыл ля. 
Пла ця жы мож на рас цяг нуць на 15 га доў. Пла ціць па ра хун ках трэ ба 
што ме сяц роў ны мі до ля мі. Пры гэ тым маг чы ма пра да стаў лен не ад тэр-
мі ноў кі па га шэн ня асноў на га доў гу па крэ ды це да 12 ме ся цаў.

Вось на гэ тым усе плю сы іпа тэч на га крэ ды та ван ня і скон чы лі ся. На 
са мой спра ве пра цэнт ная стаў ка па жыл лё вых крэ ды тах ад Бел газп-
рам бан ка тро хі вы шэйшая, чым у дзярж бан каў. З мо ман ту атры ман ня 
гро шай і да пра да стаў лен ня ў банк да га во ра аб іпа тэ цы клі ен ту да вя-
дзец ца пла ціць 46,5% га да вых. Пас ля рэ гіст ра цыі ўсіх да ку мен таў аб 
на быц ці жыл ля і яго за кла дзе ка ры стан не гра шы ма ста не тан ней на 
адзін пра цэнт ны пункт — 45,5% га да вых.

Да рэ чы, са мыя тан ныя ка мер цый ныя крэ ды ты на бу даў ніц тва жыл-
ля пад 38,5% га да вых вы дае Бе ла рус банк. Тут мож на атры маць крэ дыт 
на 15 га доў і пра фі нан са ваць да 75% кош ту бу ду чай ква тэ ры. У Бе л -
а грап рам бан ку мож на раз ліч ваць на су му ў 90% ад ца ны бу даў ніц тва. 
Мак сі маль ны тэр мін крэ ды та ван ня — 20 га доў. Іс ну юць і тут свае 
мі ну сы. Гэ та ка лі для раз лі ку мак сі маль най су мы крэ ды ту дзярж бан кі 
бя руць у раз лік толь кі чыс ты да ход ад на го за яў ні ка. Ра ней мак сі мум 
крэ дыт най су мы вы во дзі лі з су куп на га да хо ду сям'і.

У Бел газп рам бан ку прын цып раз лі ку мак сі маль на га па ме ру крэ ды-
ту пры клад на та кі ж. Ад нак для па ве лі чэн ня су мы крэ ды ту да зва ля ец ца 
пры цяг нуць па ру чы це ляў. У раз лік возь муць чвэрць іх да хо ду. Гэ тую 
нор му аб па ру чы це лях я аса біс та не зу сім ра зу мею. Крэ дыт да ец ца пад 
за клад не ру хо мас ці, але клі ент па ві нен шу каць яшчэ і па ру чы це ляў?

Акра мя та го, пры пра па но ве іпа тэч на га крэ ды та ван ня клі ен таў Бел газ -
п рам бан ка па пя рэдж ва юць, што «банк па кі дае за са бой пра ва ўста наў лен-
ня ўмоў крэ ды та ван ня, ад роз ных ад ука за ных у пра да стаў ле ных пра гра май 
крэ ды та ван ня. Умо вы за ле жаць ад уз роў ню ры зы кі кан крэт най крэ дыт най 
здзел кі і кош ту гра шо вых рэ сур саў на фі нан са вым рын ку». Апош няя рэ-
мар ка для звы чай на га ча ла ве ка ўво гу ле ней кі «цём ны лес»...

Сяр гей КУР КАЧ.

З нагодыЗ нагоды  ��

ПРЫ ЯРЫ ТЭ ТЫ НЕ СУ ПЯ РЭ ЧАЦЬ 
ШМАТ ВЕК ТАР НАС ЦІ

На ня даў няй прэс-кан фе рэн цыі Прэ зі дэн та 
Бе ла ру сі з кі раў ні ка мі бе ла рус кіх срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі Аляк сандр Лу ка шэн-
ка ў тым лі ку ад ка заў на пы тан ні, якія ты-
чы лі ся між на род най тэ ма ты кі: ад но сін 
Бе ла ру сі з Еў ра са ю зам і Ра сі яй. Пра ка-
мен та ваць прэ зі дэнц кія тэ зі сы «Звяз-
да» па пра сі ла Мі ка лая СА МА СЕЙ КУ, 
стар шы ню Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я-
наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па між на род ных спра вах.

— Я ду маю, кі раў нік дзяр жа вы ска заў вель мі сціс ла, але вель мі 
дак лад на пра на шы ста сун кі як з Ра сі яй, так і з Еў ро пай. Ма быць, ка лі 
па шы рыць яго тэ зі сы, трэ ба зы хо дзіць з та го, што знеш няя па лі ты ка 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь з'яў ля ец ца шмат век тар най. Ме на ві та ў гэ тым за лог 
ста біль нас ці на шай эка но мі кі, доб ра су сед скіх ад но сін.

У лю бой дзяр жа вы іс ну юць не ка то рыя пры яры тэ ты ў знеш няй па лі ты цы. 
Я па кры віў бы ду шой, ка лі б ска заў, што ў нас та кіх пры яры тэ таў ня ма. У 
пер шую чар гу, гэ та Ра сія, пра што яск ра ва свед чыць та кое ін тэ гра цый нае 
аб' яд нан не, як Са юз ная дзяр жа ва.  Трэ ба ска заць, што Са юз ная дзяр жа-
ва, як ад но з са мых па спя хо вых ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў на пра сто ры 
СНД, з'яў ля ец ца ла ка ма ты вам і для ін шых ін тэ гра цый ных аб' яд нан няў. 
У пер шую чар гу я маю на ўва зе Еў ра зій скі эка на міч ны са юз.  Друж ба з 
Ра сі яй не раз гля да ец ца на мі ў про ці ва гу ад но сі нам з За ха дам. Я спа дзя ю ся, 
ця пер за ход нія па лі ты кі зра зу ме лі бес перс пек тыў насць санк цый у да чы нен ні 
да Бе ла ру сі, пра што са мі ўжо па чы на юць ка заць. Зра зу ме лі, што да лей-
шы рух на пе рад у на шых ад но сі нах мо жа быць рэа лі за ва ны толь кі шля хам 
дыя ло гу на раў на праў най асно ве. Апош нім ча сам гэ тае ўсве дам лен не прад-
стаў ні ка мі Еў ра са ю за аб' ек тыў ных рэа лій спры яе, ска жам так, вяр тан ню да 
«па цяп лен ня» ў на шых ста сун ках, да праг ма тыч нас ці іх у тым пла не, каб 
да лей шыя на шы ад но сі ны бы лі вы гад ныя для абод вух ба коў. Да рэ чы, ця пер 
у нас та ва ра аба рот з Еў ра са ю зам боль шы, чым з Ра сі яй.

Спа дзя ю ся, ста ноў чая тэн дэн цыя ў ста сун ках з Еў ра са ю зам бу дзе і 
да лей мець пэў ную ды на мі ку. Як па цвяр джэн не гэ та му — на віль нюс кім 
са мі це Ус ход ня га парт нёр ства мі ністр за меж ных спраў Бе ла ру сі пра па-
на ваў вяр нуц ца да пы тан ня пра па слаб лен не ві за ва га рэ жы му.  Та кім 
чы нам, мы ба чым, што су пра цоў ніц тва ў ад ным кі рун ку аб са лют на не 
пра ду гледж вае про ці ва гу ў ін шым.

Ка лі ка заць пра су пра цоў ніц тва з кра і на мі ін шых рэ гі ё наў, ад на-
знач на бу дзе пра цяг вац ца на ша ўза е ма дзе ян не з кра і на мі Ла цін скай 
Аме ры кі. Ця пер да тых дзяр жаў, якія ўжо ста лі для нас доб ры мі парт-
нё ра мі, я да даў бы Эк ва дор, Ба лі вію, Мек сі ку. Больш за тое, ця пер у 
нас раз гля да ец ца пы тан не аб су пра цоў ніц тве пар ла мен та Бе ла ру сі з 
Ла ці на а ме ры кан скім пар ла мен там.

Га во ра чы аб шмат век тар нас ці, трэ ба зга даць кра і ны Паўд нё ва-
Ус ход няй Азіі. Я ска заў бы, ды на мі ка ў нас ру ха ец ца тэм па мі, якія 
ўся ля юць ап ты мізм: гэ та ад крыц цё збо рач ных вы твор час цяў у тых жа 
В'ет на ме, Кам бо джы. Да рэ чы, на днях у гэ тай кра і не па він на ад крыц-
ца збо рач ная вы твор часць трак та роў. У нас так са ма ёсць ды на мі ка ў 
ганд лё вых ад но сі нах з Ін да не зі яй, Сін га пу рам.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
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