
Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт Бе-
ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на пе ра га во рах з Прэ зі дэн там 
В'ет на ма Чы онг Тан Шан гам, пе-
рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.
«Мы га на рым ся тым, што на-
шы ад но сі ны вы хо дзяць на 
но вы ўзро вень глы бо ка га ўза-
е ма вы гад на га су пра цоў ніц-
тва», — ска заў бе ла рус кі лі дар. 
Як і В'ет нам, Бе ла русь пра во-
дзіць са цы яль на ары ен та ва ную 
па лі ты ку, на кі ра ва ную на па вы-
шэн не якас ці жыц ця лю дзей. 
Па зі цыі дзвюх кра ін аб са лют-
на су па да юць па боль шас ці пы-
тан няў між на род на га па рад ку 
дня. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі лі чыць, 
што ў дзвюх кра ін ёсць вя лі кія 
рэ зер вы для да лей ша га раз віц-
ця ад но сін.

Перш за ўсё, гэ та да ты чыц ца 
ганд лё ва-эка на міч най сфе ры. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка не пер шы раз ужо 
зна хо дзіц ца ў В'ет на ме. «І я не па-
знаю наш В'ет нам. Ён мя ня ец ца на 
ва чах. І мы ра ды за вас. І мя не не 
па кі дае па чуц цё та го, што я пры ехаў 
на род ную зям лю», — пад крэс ліў кі-
раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

Як ад зна чыў Прэ зі дэнт В'ет на ма, 
Бе ла русь пас ля доў на пра даў жае свой 
шлях раз віц ця. «Я цвёр да ўпэў не ны, 
што бе ла рус кі на род пад ва шым кі-
раў ніц твам бу дзе да ся гаць но вых 
пос пе хаў у са цы яль на-эка на міч ным 
раз віц ці, што да па мо жа па леп шыць 
жыц цё лю дзей і па вы сіць па зі цыю 
Бе ла ру сі ў Еў ро пе і на між на род най 
арэ не», — лі чыць Чы онг Тан Шанг.

«В'ет нам — наш стра тэ гіч ны 
парт нёр, — пад крэс ліў кі раў нік бе-
ла рус кай дзяр жа вы. — В'ет нам з'яў-
ля ец ца на шым на дзей ным сяб рам у 
Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі, ка лі хо ча це 
— плац дар мам, з яко га мы га то вы 
су пра цоў ні чаць з ін шы мі дзяр жа ва мі 
рэ гі ё на». Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
крэс ліў, што прэ зі дэн ты грун тоў на і 
дэ та лё ва аб мер ка ва лі ўвесь спектр 
пы тан няў бе ла рус ка-в'ет нам ска га 
су пра цоў ніц тва.

Ён кан ста та ваў ад сут насць роз-
на га лос сяў па між Бе ла рус сю і В'ет-

на мам як па пы тан нях двух ба ко ва га 
су пра цоў ніц тва, так і па між на род-
ным па рад ку дня. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
ад зна чыў, што кра і ны су пра цоў ні ча-
юць у ААН, Ру ху не да лу чэн ня і па 
са мых зла ба дзён ных пы тан нях. «Мы 
заў сё ды пад трым лі ва лі адзін ад на го 
і ў да лей шым бу дзем дзей ні чаць у 
та кім рэ жы ме», — ска заў бе ла рус-
кі лі дар.

Ба кі ак тыў на пад трым лі ва юць 
між ура да выя і між пар ла менц кія 

кан так ты. Кі раў нік бе ла рус кай дзяр-
жа вы па га дзіў ся са сва ім ка ле гам 
аб не аб ход нас ці па вя лі чыць аб мен 
дэ ле га цы я мі на роз ных уз роў нях 
з тым, каб су пра цоў ніц тва па між 
кра і на мі вы хо дзі ла на больш вы со-
кі ўзро вень. Аляк сандр Лу ка шэн ка 
вы ка заў пе ра ка нан не, што Бе ла ру сі 
і В'ет на му трэ ба па глыб ляць гу ма ні-
тар нае су пра цоў ніц тва, ад но сі ны ў 
сфе ры куль ту ры, аду ка цыі, спор ту. 
На яго дум ку, у кра ін іс ну юць вя лі кія 

рэ зер вы для між рэ гі я наль на га су-
пра цоў ніцтва.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў, што 
Бе ла русь пра па нуе В'ет на му ак ты ві за-
ваць су пра цоў ніц тва ў наф та хі міі і свой 
удзел у раз вед цы і зда бы чы ка рыс ных 
вы кап няў. Бе ла рус кі Прэ зі дэнт звяр-
нуў ува гу, што ўзро вень та ва ра аба ро-
ту па між дзвю ма кра і на мі ў па ме ры 
$190 млн не да стат ко ва вы со кі, ка лі 
ўліч ваць па тэн цы я лы 
Бе ла ру сі і В'ет на ма. 

«Пад рых та ваць доб ра га кі раў ні ка шко лы, ка ле джа і, асаб лі ва, ВНУ — 
за да ча скла да ная. І тыя, хто жа даў бы ўзна ча ліць ка лек тыў, па-
він ны ва ло даць не толь кі вы біт ны мі пра фе сій ны мі якас ця мі, але і 
ар га ні за тар скі мі на вы ка мі і лі дар скі мі за дат ка мі. Шчы ра ка жу чы, 
нам бы вель мі ха це ла ся, каб вы бар кі раў ні ка ад бы ваў ся з не каль-
кіх кан ды да тур. А ў нас па куль што з роз ных (як аб' ек тыў ных, так і 
суб' ек тыў ных) пры чын у сіс тэ ме аду ка цыі на зі ра ец ца пэў ны кад ра вы 
го лад», — та кую дум ку вы ка заў мі ністр аду ка цыі Мі ха іл ЖУ РАЎ КОЎ 
на па ся джэн ні Рэс пуб лі кан ска га ка ар ды на цый на га са ве та па рэа лі-
за цыі і ўдас ка на лен ні ма ла дзёж най кад ра вай па лі ты кі.

Амаль 20 га доў та му ў Бе ла ру сі быў ство ра ны Спе цы яль ны фонд Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па са цы яль най пад трым цы адо ра ных на ву чэн цаў 
і сту дэн таў, а так са ма Спе цы яль ны фонд па пад трым цы та ле на ві тай мо ла-
дзі. Пер шы «банк» ку ры руе Мі ніс тэр ства аду ка цыі, а дру гі — Мі ніс тэр ства 
куль ту ры.

— Па ста не на ка нец ліс та па да ў на шым бан ку ўтрым лі ва лі ся звест кі 
пра 584 прад стаў ні коў та ле на ві тай мо ла дзі. 130 з іх пра цу юць ва ўста но вах 

куль ту ры, 5 ча ла век — не па про фі лі і 379 на ву ча юц ца ва ўста но вах аду ка цыі 
сфе ры куль ту ры, — па ве да міў на мес нік мі ніст ра куль ту ры Ва сіль ЧЭР-
НІК. — Акра мя бан ка, у нас ёсць яшчэ і яго ар хіў, ку ды за не се ны звест кі пра 
1772 прад стаў ні коў та ле на ві тай мо ла дзі. За апош нія тры га ды ўзна га ро да мі 
і за ах воч ван ня мі спе цы яль на га фон ду бы лі ад зна ча ны 354 прад стаў ні кі мо-
ла дзі і 39 ка лек ты ваў мас тац кай твор час ці. Але кад ра выя праб ле мы ак ту аль-
ныя і для сфе ры куль ту ры: ёсць праб ле мы з по шу кам кан ды да таў на ро лю 
кі раў ні коў дзі ця чых школ мас тац тваў, твор чых ка лек ты ваў і гэ так да лей.

На чаль нік упраў лен ня па спра вах мо ла дзі Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
На тал ля ПША НІЧ НАЯ па ці ка ві ла ся ў прад стаў ні ка сфе ры куль ту ры: «А ці 
мо жа та ле на ві ты ў пэў най га лі не ма ла ды ча ла век стаць та кім жа та ле на ві-
тым і перс пек тыў ным кі раў ні ком?»

— Са праў ды, акра мя мас тац кай адо ра нас ці, па він на пры сут ні чаць яшчэ 
і лі дар ская, — па га дзіў ся Ва сіль Чэр нік. — Та ле на ві ты скры пач, на прык-
лад, хо ча іг раць на скрып цы, вы яз джаць за мя жу, удзель ні чаць у шмат лі кіх 
між на род ных кон кур сах, стаць са ліс там сім фа ніч на га ар кест ра. А кар' е ра 
кі раў ні ка яго не ці ка віць. Лю дзі мас тац тва ўво гу ле ма ла за-
дум ва юц ца пра тое, каб стаць кі раў ні ка мі... СТАР. 2
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СТАР. 5

Іры на НАР КЕ ВІЧ,
на мес нік мі ніст ра ганд лю:
«З 1 сту дзе ня 2016 го да 
ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі 
бу дуць вы му ша ны пра ца ваць 
па но вых пра ві лах: спы ня ец ца 
ган даль рэшт ка мі — та ва ра мі 
лёг кай пра мыс ло вас ці, 
уве зе ны мі ў Бе ла русь без 
су пра ва джаль ных да ку мен таў 
да 1 лі пе ня 2014 го да. Акра мя 
та го, з гэ тай да ты та ва ры 
легп ра ма па він ны ў поў най 
ме ры ад па вя даць тэх ніч на му 
рэг ла мен ту Мыт на га са ю за 
«Аб бяс пе цы пра дук цыі лёг кай 
пра мыс ло вас ці». Так са ма ўсе 
ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі 
ў Мін ску і га ра дах аб лас но га 
і ра ён на га пад па рад ка ван ня 
ў сва іх ганд лё вых аб' ек тах 
аба вя за ны ўста ля ваць і 
вы ка рыс тоў ваць пла цеж ныя 
тэр мі на лы, пры маць апла ту 
бан каў скі мі карт ка мі».

Замуж 
за рыцара

Клімавіцкая 
«кунсткамера»

Законы 
ў даступнай 

форме
СТАР.4  

Кад ра вае пы тан неКад ра вае пы тан не  ��

ПА ТРА БУ ЮЦ ЦА ЛІ ДА РЫ...
ЦІ ЗА ЦІ КАЎ ЛЕ НА МО ЛАДЗЬ У КАР' ЕР НЫМ РОС ЦЕ?

ВЯ ЛІ КІЯ МАГ ЧЫ МАС ЦІ,
ВЯ ЛІ КІЯ РЭ ЗЕР ВЫ

Бе ла русь раз гля дае В'ет нам
як ад на го з найваж ней шых парт нё раў у Паўд нё ва-Ус ход няй Азіі

СТАР. 2
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Прэзідэнты Аляксандр Лукашэнка і Чыонг Тан Шанг у час падпісання дакументаў па выніках перагавораў.


