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Па ся джэн не Прэ зі ды у ма Са ве та Рэс пуб лі кі 
пад кі раў ніц твам Мі ха і ла Мяс ні ко ві ча 
прай шло на па чат ку тыд ня. У цэнт ры ўва гі 
бы ла ар га ні за цыя пра цы па моч ні каў чле наў 
Са ве та Рэс пуб лі кі і су мес ныя пра ек ты 
з Ка зах ста нам.

Як па ве дам ляе сайт верх няй па ла ты пар-
ла мен та, на пя рэ дад ні быў пра ве дзе ны ма-
ні то рынг ра бо ты па моч ні каў чле наў Са ве та 
Рэс пуб лі кі і агу ча ны яго вы ні кі на па ся джэн ні 
Прэ зі ды у ма. Для па вы шэн ня эфек тыў нас ці 
пра цы па моч ні каў чле наў Са ве та Рэс пуб лі-
кі пад рых та ва ны прак тыч ныя рэ ка мен да цыі, 
якія бы лі пад тры ма ны Прэ зі ды у мам.

У цэ лым ад зна ча на, што з мо ман ту пра вя-
дзен ня па пя рэд ня га ма ні то рын гу дзей нас ці 
па моч ні каў чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі ад бы лі ся 
па зі тыў ныя зме ны: лік ві да ва ны асоб ныя не да-
хо пы ў ар га ні за цыі ра бо ты па моч ні каў, на ўсіх 
сай тах вы кан ка маў раз ме шча на не аб ход ная 
ін фар ма цыя пра іх, больш сіс тэм най ста ла 
пра ца са зва ро та мі гра ма дзян.

Пад вод зя чы вы ні кі раз гля ду пы тан ня, Стар-
шы ня Са ве та Рэс пуб лі кі ак цэн та ваў ува гу на 
тым, што ўваж лі вае стаў лен не да лю дзей па-
він на быць пры яры тэ там для чле наў Са ве та 
Рэс пуб лі кі і іх па моч ні каў. «Ра бо та са зва ро та-
мі гра ма дзян не па він на быць фар маль най, не 
па він на быць ад пі сак. Кож на му, хто звяр нуў-
ся, трэ ба да па маг чы. Гэ та за да ча, якую ста віць 
пе рад на мі кі раў нік дзяр жа вы», — ска заў ён.

Па тэн цы ял па моч ні каў па ві нен быць 
мак сі маль на за дзей ні ча ны для свое ча со-

ва га вы ву чэн ня гра мад скай дум кі, ма ні-
то рын гу са цы яль на-эка на міч най сі ту а цыі і 
апе ра тыў на га вы ра шэн ня ак ту аль ных пы-
тан няў на мес цах, да даў стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі. Пры пры зна чэн ні па моч ні каў не 
па він на быць ні я ка га «ку маў ства», пад крэс-
ліў ён.

Што да ты чыц ца ма ні то рын гу дзей нас ці 
па моч ні каў чле наў Са ве та Рэс пуб лі кі, то яго 
бу дуць пра во дзіць рэ гу ляр на. Гэ та шмат у 
чым да па мо жа па леп шыць іх пра цу, ад зна-
чыў Мі ха іл Мяс ні ко віч. Па вод ле яго слоў, 
акра мя ра бо ты над па мыл ка мі, не аб ход на 
так са ма па каз ваць кан крэт ныя ста ноў чыя 

пры кла ды пра цы па моч ні каў іх ка ле гам. 
Гэ та доб рая шко ла, маг чы масць па дзя ліц-
ца во пы там. Акра мя та го, па моч ні кам вар-
та час цей пра яў ляць іні цы я тыву, вы каз ваць 
свае пра па но вы, у тым лі ку па ўдас ка на лен ні 
за ка на даў ства.

Пад час па ся джэн ня Прэ зі ды у ма так са ма 
бы ло ўзня та пы тан не аб клю ча вых су мес ных 
пра ек тах Бе ла ру сі з Ка зах ста нам дзе ля да-
лей ша га раз гля ду на пад ка мі сіі па раз віц ці 
су пра цоў ніц тва ў іна ва цый най сфе ры Між-
пар ла менц кай ка мі сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На-
цыя наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Се-
на та Пар ла мен та Рэс пуб лі кі Ка зах стан.

Бе ла русь і Ін дыя ма юць на мер 
іс тот на на рас ціць та ва ра аба рот 
за кошт па шы рэн ня сфер 
су пра цоў ніц тва і ства рэн ня 
су мес ных вы твор час цяў. 
Да 2020 го да кра і ны пла ну юць 
на блі зіц ца да аб' ёму ўза ем на га 
ганд лю ў 1 міль ярд до ла раў. Гэ та 
пад штур хоў вае ба кі да больш 
ак тыў на га по шу ку но вых форм 
уза е ма дзе ян ня. У пры яры тэ це — 
ума ца ван не ін вес ты цый на га 
су пра цоў ніц тва і па шы рэн не 
вы твор чай ка а пе ра цыі. Пра 
тое, якія кі рун кі парт нёр ства 
ці ка выя ін дый ска му біз не су і што 
мо жа ста ноў ча паў плы ваць на 
раз віц цё двух ба ко вых су вя зяў, 
Бел ТА рас ка заў га на ро вы кон сул 
Бе ла ру сі ў Мум баі Ла літ Ча кха ні.

— Спа дар Ча ка ні, у вас ба-
га ты во пыт пра соў ван ня ін-
та рэ саў ін дый ска га біз не су ў 
кра і нах СНД. Ці ёсць пе ра ва гі 
пра цы ў Бе ла ру сі?

— Са мае га лоў нае — гэ та да вер. 
Да Бе ла ру сі ён ёсць. Ін дый скі біз-
нес доб ра ра зу мее: ка лі кан крэт-
ныя да моў ле нас ці з бе ла рус кім 
бо кам да сяг ну ты, яны бу дуць рэа-
лі за ва ныя. Дру гое — гэ та бяс пе ка. 
Ва ўмо вах уз мац нен ня гла баль най 
на пру жа нас ці Бе ла русь ста ла яшчэ 
больш пры ваб най кра і най, бо тут 
бяс печ на. І для біз не су, і для ча-
ла ве ка. Я пры яз джаю сю ды час та 
і ма гу гу ляць па ву лі цах да глы-
бо кай но чы. У ін шых еў ра пей скіх 
га ра дах гэ та на ўрад ці маг чы ма.

Трэ цяе — гэ та чыс ці ня і па ра-
дак, якія тут заў сё ды. Яны пры-
цяг ва юць ту рыс таў, і доб ра зыч-
лі васць бе ла ру саў спры яе гэ та му. 
Не менш важ на тое, што ў бе ла-
ру саў ёсць жа дан не неш та ра біць 
для па ляп шэн ня сва ёй кра і ны. Усё 
гэ та — не су мнеў ныя пе ра ва гі.

У Бе ла ру сі ўжо вы кон ва юц ца 
пра ек ты з удзе лам ін дый скіх кам-
па ній. Доб ры прык лад — фар ма-
цэў ты ка. У Ін дыі ба га ты во пыт, тэх-
на ло гіі, маг чы мас ці ка мер цы я лі за-
цыі фарм пра дук цыі. У бе ла рус ка га 
бо ку — доб ра пад рых та ва ныя кад-
ры, ве ды, су час ныя вы твор час ці. 
Ра зам мы мо жам да маг чы ся пос-
пе хаў. Я ў гэ та шчы ра ве ру.

Зу сім ня даў на на су стрэ чы са 
стар шы нёй Са ве та Рэс пуб лі кі, 
упаў на ва жа ным па су пра цоў-
ніцтве з Ін ды яй Мі ха і лам Мяс-
ні ко ві чам, мы аб мяр коў ва лі, як 
на даць ды на мі ку бе ла рус ка-ін-
дый скім ад но сі нам. Га лоў нае, што 
ёсць уза ем ная за ці каў ле насць. За 
гэ тым цяг нуц ца но выя су мес ныя 
пра ек ты. На су стрэ чы аб мяр коў-
ваў ся адзін з іх — па ства рэн ні 

ў Мін ску су мес на з най буй ней шай 
ін дый скай кам па ні яй Cіpla Lіmіted 
на ву ко ва-тэх на ла гіч на га цэнт ра 
па вы ра бе ле ка вых прэ па ра таў 
на ба зе прад пры ем ства «Ака дэм-
фарм» НАН Бе ла ру сі. У яго ўжо 
ін вес та ва ны міль ён до ла раў.

Ле там ча ка ец ца ві зіт у Мінск 
дэ ле га цыі кам па ніі Cіpla на ча ле 
са стар шы нёй праў лен ня док та-
рам Юсу фам Ха мі дам. Да рэ чы, 
да Бе ла ру сі ў яго асаб лі вае стаў-
лен не, бо яго ма ці ад сюль ро дам. 
Гэ та шмат у чым вы зна чы ла яго 
вы бар кра і ны ў якас ці пля цоў кі 
для фарм выт вор час цяў. Га вор ка 
ідзе пра ле кі для ля чэн ня ВІЧ-ін-
фек цыі, ге па ты ту В і ге па ты ту С, 
хва ро бы Аль цгей ме ра, ар тэ-
рыяльнай лё гач най гі пер тэн зіі. 
З вы ха дам прэ па ра таў на ры нак 
кошт асоб ных з іх для бе ла рус кіх 
спа жыў цоў па мен шыц ца ў 10 ра-
зоў. Па вод ле на шых ацэ нак, гэ тыя 
ле кі бу дуць за па тра ба ва ныя не 
толь кі на ўнут ра ным рын ку, але 
і ў краі нах СНД.

У бу ду чы ні ў кам па ніі ёсць 
пла ны ар га ні за ваць на ба зе гэ та-
га цэнт ра вы пуск да ра гіх ле ка вых 
прэ па ра таў для ля чэн ня рэд кіх за-
хвор ван няў.

— Для гэ та га па трэб ныя са-
праў ды вы со кія тэх на ло гіі і ад-
па вед ныя ве ды...

— Cіpla пе ра ка на ла ся ў вы со кай 
кам пе тэн цыі бе ла рус кіх ву чо ных. 
Яны здоль ныя па спя хо ва асво іць 
тэх на ло гіі, якія кам па нія мо жа 
даць. У Мін ску так са ма пла ну-
ец ца ад крыць цэнтр пад рых тоў кі 
кад раў для трэ ціх кра ін, у тым лі ку 
Ман го ліі, Та джы кі ста на. За раз на 
гэ тыя па слу гі вя лі кі по пыт.

Гэ ты пра ект — доб ры прык лад, 
але мо гуць быць і ін шыя. Но выя 
маг чы мас ці су пра цоў ніц тва бу-
дуць аб мер ка ва ны пад час ві зі ту 
ў Мінск га на ро вых кон су лаў у Не-
па ле, Шры-Лан цы, Банг ла дэш, 
Каль ку це і Мум баі, які за пла на-
ва ны на 4—8 жніў ня бя гу ча га го-
да. Мэ та гэ та га ві зі ту — ума ца ваць 
двух ба ко выя ад но сі ны, аб мер ка-
ваць маг чы мас ці лік ві да цыі тых 

бар' е раў, якія аб ця жар ва юць ра-
боту біз не су.

— Якія яшчэ на прам кі вы 
раз гля да е це ў якас ці пры яры-
тэт ных для парт нёр ства?

— Іх не каль кі. Пла ну ем су пра-
цоў ні чаць з ар шан скі мі вы твор-
ца мі іль но ва лак на. Ін дый скія 
ін вес та ры вы со ка аца ні лі якасць 
бе ла рус ка га лё ну. Ад на з кам-
па ній ужо пад пі са ла па гад нен не 
аб экс пар це гэ тай пра дук цыі ў 
Ін дыю. Пра пра цоў ва ец ца маг-
чы масць ар га ні за цыі ў Ор шы вы-
твор час ці па вы ра бе адзен ня з 
бе ла рус ка га лё ну па італь ян скіх 
ле ка лах для на ступ най па стаў кі ў 
трэ ція кра і ны.

Яшчэ адзін на пра мак — кі на-
ін дуст рыя. Тут вель мі вя лі кі па-
тэн цы ял для су пра цоў ніц тва. Ужо 
ле там на ба зе «Бе ла русь філь ма» 
пач нуц ца здым кі пер ша га ін дый-
ска га філь ма. Упэў не ны, пра ект 
за вер шыц ца па спя хо ва і ста не 
пры кла дам для раз віц ця парт-
нёр ства ў гэ тай га лі не.

Акра мя та го, у на ступ ным го-
дзе мы ма ем на мер ар га ні за ваць 
у Бе ла ру сі ін дый скі фес ты валь, на 
які пла ну ем за пра сіць 2—3 кі на-
зо рак з Ін дыі. Ця пер гэ тым зай-
ма ец ца па сол Ін дыі ў Бе ла ру сі. 
У пла нах — пры вез ці на гэ ты фэст 
не менш за 500 ін дый скіх ту рыс-
таў. Гэ та бу дзе між дзяр жаў ны 
пра ект су мес на з Літ вой, Лат ві яй, 
Эс то ні яй. Па бы ваў шы ў Мін ску, 
ін дый скія ту рыс ты мо гуць пас ля 
на ве даць і гэ тыя кра і ны.

— Ці доб ра ў Ін дыі ве да юць 
Бе ла русь?

— На маю дум ку, ін фар ма цыі 
пра кра і ну ў прад стаў ні коў біз не-
су не да стат ко ва. Ці ка васць да Бе-
ла ру сі ў ін дый скіх кам па ній ёсць. 
Але яны дрэн на зна ё мыя з на цыя-
наль ным за ка на даў ствам, а гэ та 
важ на для рэа лі за цыі пра ек таў. 
На прык лад, да мя не час та звяр-
та юц ца па та кую ін фар ма цыю. 
Я тлу ма чу асаб лі вас ці і ўмо вы ра-
боты ў Бе ла ру сі, імк ну ся да та го, 
каб су мес ных пра ек таў у дзвюх 
кра ін бы ло як ма га больш.

— Ці не так, На тал ля Вік-
та раў на?

— Ра зам з дэ пу тац кім кор-
пу сам 28-га склі кан ня ў цэнтр 
сва ёй ра бо ты мы ста вім доб-
ра ўпа рад ка ван не і на вя дзен-
не па рад ку на зям лі. Гэ та га 
па тра бу юць да ру чэн ні кі раў-
ні ка дзяр жа вы, кі раў ні ка Ад мі-
ніст ра цыі Прэ зі дэн та, стар шы ні 
Мі набл вы кан ка ма. Ка неш не, 
мы і са мі доб ра ра зу ме ем, што 
для нас гэ тыя пы тан ні з'яў ля-
юц ца пры яры тэт ны мі.

У кра са ві ку на Мін шчы-
не прай шоў ме сяч нік па на-
вя дзен ні па рад ку на зям лі. 
Мож на ска заць, што ні адзін 
на се ле ны пункт не за стаў ся без 
на шай ува гі. Ра бо ту мы па бу-
да ва лі та кім чы нам, каб у ёй 
бы лі за дзей ні ча ны дэ пу та ты 
су мес на з на шы мі гра ма дзя на-
мі. Бо, як вя до ма, па ва жа ныя 
вы бар шчы кі — пер шыя на шы 
па моч ні кі. Для нас бы ло вель мі 
важ на пры цяг нуць іх да на вя-
дзен ня па рад ку. І яны ад гук-
ну лі ся на за клік. Не па мы лю ся, 
ка лі ска жу, што ўсе гас па да ры 
не абы яка выя да пры га жос ці, 
кож на му з іх пры ем на, ка лі на 
тэ ры то рыі яго до ма ўла дан ня 
ўсё доб ра. Мы пра сі лі жы ха-
роў цэнт раль на га рэ гі ё на перш 
за ўсё звяр нуць ува гу на стан 
ага ро джаў, пла тоў ва кол сва-
іх да моў. Мно гія па чу лі нас, 
вый шлі, па пра ві лі іх. Тыя, што 
на ба лан се сель са ве таў, мы 
зноў жа ўлад коў ва лі, фар ба-
ва лі, вы раў ноў ва лі су мес на з 
на сель ніц твам.

У по лі на ша га зро ку і па ра-
дак на гра ма дзян скіх мо гі л-
ках. Гэ ты кі ру нак пра цы, лі чу, 
вель мі важ ны для ўсіх нас, гэ-
та да ні на па мя ці на шым бліз-
кім, род ным, сва я кам. Гэ та 
мес цы, да якіх ні хто не мо жа 
за стац ца абы яка вым. Доб ра-
ўпа рад коў ваць мо гіл кі да па-
ма га лі ста рас ты вё сак — вя лі-
кі ім дзя куй. Гра ма дзян, якія 
пры хо дзі лі пры бі раць па ха-
ван ні сва іх бліз кіх, мы пра сі лі 
на вес ці па ра дак па пе ры мет-
ры, за тэ ры то ры яй мо гі лак. 
І лю дзі па чу лі на шу прось бу і 
па са дзей ні ча лі. Вя лі кую ўва-
гу ад да ём мы ста ну пом ні-
каў, брац кіх ма гіл, ме ма ры я-
лаў, во ін скіх па ха ван няў. Тыя 
тра гіч ныя па дзеі мы не ма ем 
пра ва за бы ваць: не аб ход на 
пом ніць і ўша ноў ваць па мяць 
лю дзей, якія ад да лі жыц цё за 
на шу бу ду чы ню, і за ха ваць гэ-
тую па мяць для на шчад каў.

ВАР ТА ПРА ЯЎ ЛЯЦЬ ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВУ ВАР ТА ПРА ЯЎ ЛЯЦЬ ІНІ ЦЫ Я ТЫ ВУ 
І ВЫ КАЗ ВАЦЬ ПРА ПА НО ВЫІ ВЫ КАЗ ВАЦЬ ПРА ПА НО ВЫ

ПЛА НАЎ — НА МІЛЬ ЯРД!ПЛА НАЎ — НА МІЛЬ ЯРД!

Я
КІ гас па дар не 
лю біць пра во дзіць 
воль ны час на 
пры ся дзіб ным 

участ ку? Вы са джваць 
квет кі, дэ ка ра тыў ныя 
кус ты, да гля даць іх — 
гэ тыя кло па ты пры но сяць 
за да валь нен не, за рад 
ста ноў чых эмо цый. 
З ін ша га бо ку, гэ та — 
най леп шы ад па чы нак. 
Са праў ды, пры ем на, ка лі 
на пад вор ку, ка ля до ма 
шмат зе ля ні ны, утуль насць, 
чыс ці ня. Дбай ныя лю дзі 
ро бяць Мін скую воб ласць 
больш пры го жай, 
не паў тор най, кам форт най 
для пра жы ван ня. Плён на 
па пра ца ва лі жы ха ры 
цэнт раль на га рэ гі ё на ра зам 
з дэ пу та та мі, мяс цо вы мі 
са ве та мі пад час ме сяч ні ка 
на вя дзен ня па рад ку на 
зям лі.
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