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Но вы этап — Но вы этап — 
но выя маг чы мас ціно выя маг чы мас ці
Бе ла рус кая дэ ле га цыя на ве да ла інаў гу ра цыю 
ту рэц ка га Прэ зі дэн та
У па чат ку тыд ня ад бы ла ся цы ры мо нія інаў гу ра цыі Прэ зі дэн та 
Ту рэц кай Рэс пуб лі кі Рэ джэ па Та і па Эр да га на. Кі раў ні ком 
ай чын най дэ ле га цыі на ме ра пры ем стве быў стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ.

Пра гра ма зна хо джан ня спі ке ра верх няй па ла ты атры ма ла ся 
на сы ча най: акра мя двух ба ко вых су стрэч з чле на мі ўра да Тур цыі 
і кі раў ні ка мі за меж ных дэ ле га цый, бы ла за пла на ва на су стрэ ча з 
Іс ма і лам Ках ра ма нам — вы кон ва ю чым аба вяз кі спі ке ра пар ла-
мен та Тур цыі да абран ня но ва га спі ке ра 13 лі пе ня 2018 го да.

У цы ры мо ніі інаў гу ра цыі тра ды цый на пры ня лі ўдзел мно гія 
за меж ныя дэ ле га цыі, у тым лі ку — з кра ін СНД, Еў ро пы, Цэнт-
раль най Азіі і Бліз ка га Ус хо ду. Дзя сят кі прэ зі дэн таў, спі ке раў 
пар ла мен таў, прэм' ер-мі ніст раў і ін шых вы со кіх служ бо вых 
асоб пры сут ні ча лі на ме ра пры ем стве.

На га да ем, 9 лі пе ня ў 18 га дзін Рэ джэп Та іп Эр да ган пры нёс 
пры ся гу і зра біў сваю пер шую за яву, а так са ма аб' явіў склад 
свай го ка бі не та. Да рэ чы, згод на з уне се ны мі па праў ка мі ў кан-
сты ту цыю кра і ны па са да прэм' ер-мі ніст ра бы ла ска са ва ная, 
фор ма праў лен ня ста ла прэ зі дэнц кай, та му Рэ джэп Та іп Эр да ган 
атры маў вель мі вы со кія паў на моц твы.

На вар це зда роўяНа вар це зда роўя
Фар ма цэў тыч ны за вод у Скі дзе лі за пус цяць 
у каст рыч ні ку бя гу ча га го да
Аб гэ тым да мо ві лі ся на су стрэ чы стар шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду, ку ра тар бе ла рус ка-ін дый скага 
су пра цоў ніц тва Мі ха іл Мяс ні ко віч і ін дый скія ін вес та ры, 
якія рэа лі зу юць пра ект па бу даў ніц тве фар ма цэў тыч на га 
прад пры ем ства «На ва лок».

Што дасць гэ ты за вод на шай кра і не? Іс тот на ўзрас це вы твор-
часць ай чын ных за па тра ба ва ных ле каў для па трэб унут ра на га 
рын ку Бе ла ру сі і на экс парт.

Пад час су стрэ чы ба кі аб мер ка ва лі і да лей шае раз віц цё пра-
ек та: пла ну ец ца ар га ні за цыя сін тэ зу суб стан цый для вы твор час-
ці ле каў ад дыя бе ту, кар дыя за хвор ван няў і СНІ Ду.

Гэ та не пер шы бе ла рус ка-ін дый скі пра ект у га лі не фар ма-
цэў ты кі: фак тыч на за вер ша на бу даў ніц тва фарм за во даў у Бе-
шан ко ві чах, так са ма вя дуц ца ра бо ты па бу даў ніц тве за во да ў 
Ка ля дзі чах.

Мі ха іл Мяс ні ко віч ста ноў ча аца ніў пра цу ін дый скіх парт нё-
раў, звяр нуў ува гу на пы тан ні якас ці пра дук цыі, пад рых тоў кі 
ква лі фі ка ва ных ра бот ні каў і афарм лен ня да ку мен та цыі.

Ад на цы я наль на га Ад на цы я наль на га 
да між на род на гада між на род на га
У Са ве це Рэс пуб лі кі аб мер ка ва лі да лей шую дзей насць 
па да сяг нен ні Мэт устой лі ва га раз віц ця.
Гэ та тэ ма ста ла клю ча вой на су стрэ чы на мес ні ка стар шы ні 
Са ве та Рэс пуб лі кі, на цы я наль на га ка ар ды на та ра па да сяг нен ні 
Мэт устой лі ва га раз віц ця Мар' я ны ШЧОТ КІ НАЙ, чле наў Са ве та 
па ўстой лі вым раз віц ці з па ста ян ным ка ар ды на та рам ААН 
у Бе ла ру сі Іа а най Ка за на-Віш ня вец кі і кі раў ні ка мі ар га ні за цый 
сіс тэ мы ААН у на шай кра і не.

На дум ку Мар' я ны Шчот кі най, пас ля ста дыі ста наў лен ня на-
цы я наль най ар хі тэк ту ры да сяг нен ня Мэт устой лі ва га раз віц ця 
вар та звяр нуць ува гу на больш маш таб ны пра ект, які мож на 
рас пра ца ваць і рэа лі за ваць ра зам з між на род най су поль нас цю. 
Ён бу дзе на кі ра ва ны на функ цы я наль ныя ары ен ці ры ў ра бо це 
па да сяг нен ні МУР, упэў не на ві цэ-спі кер верх няй па ла ты.

На га да ем, за раз асноў ная за да ча ўсіх за ці каў ле ных ба коў — 
удзел у фар мі ра ван ні кан цэп цыі На цы я наль най стра тэ гіі ўстой-
лі ва га раз віц ця на пе ры яд да 2035 го да. Яна рас пра цоў ва ец ца 
ўра дам. Акра мя та го, нель га за бы ваць аб ства рэн ні адзі най 
сіс тэ мы ка ар ды на цыі дзей ных пра грам.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

У Мін ску па чаў ся 
што га до вы се мі нар для 
кі раў ні коў кон суль стваў 
і дып прадс таў ніц тваў, 
пад час яко га яны 
аб мяр ку юць шы ро кі спектр 
пы тан няў між на род на га 
су пра цоў ніц тва.

ВА ЎМО ВАХ 
СУ ПЯ РЭЧ НАС ЦЯЎ

«На пра ця гу пя ці дзён мы па-
га во рым аб мно гіх клю ча вых пы-
тан нях на шай су мес най пра цы. 
Пра ана лі зу ем, як вы кон ва юц ца 
эка на міч ныя і па лі тыч ныя за да-
чы, якія год та му пе рад на мі па-
ста віў Прэ зі дэнт на на ра дзе па 
пры яры тэ тах знеш няй па лі ты кі 
кра і ны», — звяр нуў ся да сва іх 
пад на ча ле ных мі ністр за меж-
ных спраў Ула дзі мір МА КЕЙ.

Асаб лі вая ўва га, па вод ле яго 
слоў, бу дзе ўдзе ле на тэ ма ты цы 
пра соў ван ня ту рыс тыч ных па слуг 
і пад рых тоў кі да пра вя дзен ня ў 
на шай кра і не ў 2019 го дзе Еў ра-
пей скіх гуль няў.

Кі раў нік МЗС ад зна чыў, што 
свае за да чы дып ла ма ты рэа лі зу-
юць у ня прос тых аб ста ві нах, ка лі 
су пя рэч нас цяў па між дзяр жа ва мі 

не ста но віц ца менш. На вы со кім 
уз роў ні за хоў ва юц ца кан флік ты, 
санк цыі, контр санк цыі, у тым лі ку 
і ў ад но сі нах па між не ка то ры мі 
асноў ны мі парт нё ра мі Бе ла ру сі.

Пры гэ тым ён ад зна чыў, што 
тая знеш няя па лі ты ка, якая пра-
во дзіц ца кра і най у ця пе раш няй 
сі ту а цыі па пад тры ман ні па важ-

лі ва га і раў на праў на га дыя ло гу, 
па цвяр джае свае ак ту аль насць 
і за па тра ба ва насць на прак ты-
цы. За кра і най ужо за ма ца ваў ся 
ста тус мі ра твор чай пля цоў кі па 
ўрэ гу ля ван ні рэ гі я наль ных кан-
флік таў, дзя ку ю чы якой ад наў ля-
ец ца ўза ем ны да вер і зні жа ец ца 
на пру жа насць у Еў ро пе.

«Ста тус до сыць ад каз ны, да зва-
ляе па-но ва му зір нуць на Бе ла русь 
шмат лі кім па лі тыч ным і эка на міч-
ным парт нё рам. Ра зам з тым гэ ты 
ста тус мае па трэ бу ў паў ся дзён най 
на стой лі вай і кар пат лі вай пра цы 
па яго па цвяр джэн ні», — пад крэс-
ліў Ула дзі мір Ма кей.

Так са ма ён на га даў, што пы-
тан ні эка но мі кі бы лі і за ста юц-
ца асноў ным кры тэ ры ем ацэн кі 
дзей нас ці кі раў ні коў дып ла ма-
тыч ных прад стаў ніц тваў і кон-
суль стваў.

ЗНЕШ НЯЯ ПА ЛІ ТЫ КА

Пад тры маць ста тус Пад тры маць ста тус 
мі ра твор чай плат фор мы мі ра твор чай плат фор мы 

і знай сці парт нё раўі знай сці парт нё раў

СУ МЕС НА 
З ПАР ЛА МЕН ТАМ

Важ най част кай се мі на ра ста ла су стрэ ча бе ла-
рус кіх дып ла ма таў з кі раў ні ка мі двух ба ко вых між-
пар ла менц кіх груп су пра цоў ніц тва ў Са ве це Рэс-
пуб лі кі.

На мес нік стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі Мар' я-
на ШЧОТ КІ НА ад зна чы ла, што апош нім ча сам су-
пра цоў ніц тва па між пар ла мен та ры я мі роз ных кра ін 
ак ты ві за ва ла ся, ад бы ва ец ца шмат ві зі таў, на сы ча-
ных эка на міч най тэ ма ты кай.

— Нам па трэб ны ве ды і ін фар ма цыя, які мі ва ло-
да е це вы, не за леж на ад на кі ра ва нас ці двух ба ко вых 
ад но сін, — звяр ну ла ся да дып ла ма таў ві цэ-спі кер. — 
І перш за ўсё гэ та — за ка на даў ства. У кож най дзяр жа-

ве ёсць пэў ныя пос пе хі, якія мож на эк стра па лі ра ваць 
на на шу кра і ну.

Пра тое, што ўза е ма дзе ян не па між кі раў ні ка мі 
дып ла ма тыч ных мі сій і кі раў ні ка мі кра і на вых груп у 
пар ла мен це ўза ем на ка рыс нае і Са ве ту Рэс пуб лі кі, 
і Мі ніс тэр ству за меж ных спраў, ка заў на су стрэ чы 
на мес нік мі ніст ра за меж ных спраў Анд рэй 
ДАП КЮ НАС. Уза е ма дзе ян не гэ та не аб мя жоў ва-
ец ца ўлас на праб ле ма ты кай пар ла менц кай дзей нас-
ці, да даў дып ла мат. «У асо бе кі раў ні коў кра і на вых 
груп мы ма ем не прос та пар ла мен та ры яў, мы ма ем 
во пыт ных дзяр жаў ных дзея чаў, якія ва ло да юць сур'-
ёз ным ба чан нем і агуль на га дзяр жаў на га па рад ку, 
і ў тым лі ку маг чы мас цяў кан крэт на га кра і на ва га кі-
рун ку», — рас тлу ма чыў ён. Анд рэй Да пкю нас за клі каў 
се на та раў да іні цы я ты вы і за пэў ніў, што мі ніс тэр ства 
бу дзе са мым за ці каў ле ным па моч ні кам у да лей шым 
на ладж ван ні пар ла менц ка га ўза е ма дзе ян ня.

НАД ПА ЛІ ТЫ КАЙ
Яшчэ адзін ас пект, які быў за кра ну ты на су стрэ чы 

ў Са ве це Рэс пуб лі кі, — да сяг нен не Мэт устой лі ва га 
раз віц ця да 2030 го да. Ві цэ-спі кер, якая з'яў ля ец-
ца на цы я наль ным ка ар ды на та рам па гэ тай тэ ме, 
па ве да мі ла кі раў ні кам дып ла ма тыч ных мі сій, што 
ў най блі жэй шы час пла ну ец ца яе спра ва зда ча кі-
раў ні ку дзяр жа вы.

— Мы вель мі цес на тут пра цу ем з Мі ніс тэр ствам 
за меж ных спраў, — звяр ну ла ўва гу се на тар. — Гэ та 
бы ла іні цы я ты ва мі ніс тэр ства, за да чы яко га пры го-
жа ўпіс ва юц ца ў Мэ ты ўстой лі ва га раз віц ця.

Мар' я на Шчот кі на пра ін фар ма ва ла бе ла рус кіх па-
слоў аб тым, што ўжо зроб ле на Бе ла рус сю на шля ху 
да сяг нен ня 17 Мэт устой лі ва га раз віц ця і звяр ну ла 
ўва гу дып ла ма таў на тое, што за раз Бе ла русь лі дзі руе 
ў пра цэ се да сяг нен ня Мэт устой лі ва га раз віц ця і гэ ту 
па зі цыю нель га стра ціць. На ша кра і на ад на з пер шых 
прад ста ві ла доб ра ах вот ны на цы я наль ны дак лад на 
Па лі тыч ным фо ру ме вы со ка га ўзроў ню па ўстой лі-
вым раз віц ці пад эгі дай Эка на міч на га і са цы яль на га 
Са ве та ААН. Мы пра вя лі пер шы рэ гі я наль ны фо рум 
на цы я наль ных ка ар ды на та раў.

«Са мы га лоў ны прын цып — ні ко га не па кі даць 
уба ку, — пад крэс лі ла на цы я наль ны ка ар ды на тар. — 
Гэ тым прын цы пам сён ня кі ру юц ца па лі ты ка і эка но-
мі ка ў лю бой кра і не. Мэ ты кла дуц ца ў асно ву стра-
тэ гій устой лі ва га раз віц ця кра ін». Мар' я на Шчот кі на 
па пра сі ла су пра цоў ні каў МЗС не за ста вац ца ўба ку і 
са дзей ні чаць ру ху да ўстой лі ва га раз віц ця.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ,
Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
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