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У ААН за яві лі пра па гро зу не аб ме жа ва най ядзер най 
кан ку рэн цыі

Па гро за не аб ме жа ва най ядзер най кан ку рэн цыі ста но віц ца рэ аль най упер-

шы ню з 1970-х га доў. Пра гэ та за яві ла на мес нік ге не раль на га сак ра та ра 

Ар га ні за цыі Аб' яд на ных На цый і вы со кі прад стаў нік па пы тан нях раз збра-

ен ня Ідзу мі На ка мі цу на па ся джэн ні Са ве та Бяс пе кі па пад рых тоў цы да 

агляд най кан фе рэн цыі 2020 го да па Да мо ве аб не рас паў сю джан ні ядзер най 

зброі. «Мы з'яў ля ем ся свед ка мі та го, што бы ло на зва на якас най ядзер най 

гон кай — за сна ва най не на коль кас ці, а хут ка сці, дак лад нас ці і ма гут нас ці 

ўзбра ен няў, — за ўва жы ла прад стаў нік ААН. — Ад но сі ны па між дзяр жа ва мі, 

асаб лі ва ядзер ны мі, ця пер па да рва ныя».

Пу ці ну пра па ноў ва лі вы ка рыс тоў ваць двай ні ка, 
але ён ад мо віў ся

Прэ зі дэнт РФ Ула дзі мір Пу цін пры знаў ся, што ідэя пры цяг нуць двай ні ка для 

яго бяс пе кі ўзні ка ла, але ён ад яе ад мо віў ся. Пра гэ та прэ зі дэнт рас па вёў у 

ін тэр в'ю ТАСС для пра ек та «20 пы тан няў Ула дзі мі ру Пу ці ну». «[Ідэя] узні ка ла, 

але я ад мо віў ся ад двай ні коў, — ад зна чыў ён. — Гэ та бы ло ў са мыя цяж кія 

ча сы ба раць бы з тэ ра рыз мам». Па вод ле яго слоў, у па чат ку 2000-х га доў гу-

ча лі пра па но вы, каб дуб лёр за мя няў ра сій ска га лі да ра на ме ра пры ем ствах у 

мес цах, дзе кі раў ні ку дзяр жа вы зна хо дзіц ца не бяс печ на. Ад нак, па вод ле яго 

слоў, ён ні ко лі не вы ка рыс тоў ваў двай ні коў. Пы тан не аб тым, ці ёсць у Пу ці на 

двай нік, кі раў нік дзяр жа вы і жур на ліст, які браў у яго ін тэр в'ю, вы яві лі ў якас ці 

ад на го з най больш па пу ляр ных за пы таў пра ра сій ска га лі да ра ў ін тэр нэ це.

Са удаў ская Ара вія за ба ра ні ла ўезд па лом ні каў
Са удаў ская Ара вія пай шла на бес прэ цэ дэнт ны 

крок. Ула ды кра і ны ча со ва за ба ра ні лі ўезд па-

лом ні каў, якія імк нуц ца на ве даць свя тыя мес цы 

ў Мец цы і Ме ды не. Пра гэ та па ве да міў МЗС ка-

ра леў ства і па тлу ма чыў гэ та не аб ход нас цю пра-

ду хі ліць за воз ка ра на ві ру са ў кра і ну. Так са ма 

ча со ва за ба ро не ны ўезд па ту рыс тыч ных ві зах 

для гра ма дзян дзяр жаў, дзе ўжо за фік са ва ны ўспыш кі СОVІD-19 і ў якіх ёсць 

ры зы ка яго да лей ша га рас паў сюдж ван ня. Акра мя та го, ула ды аб ме жа ва лі 

ўезд і вы езд для су гра ма дзян і жы ха роў кра ін-удзель ніц Са ве та су пра цоў ніц-

тва кра ін Пер сід ска га за лі ва. Эр-Ры яд зноў пад крэс лі вае, што вы ка рыс тоў вае 

ўсе ме ры, якія пры ма юць ін шыя кра і ны для стрым лі ван ня рас паў сюдж ван ня 

ін фек цыі, ад зна ча ец ца ў за яве мі ніс тэр ства. Аssосіаtеd Рrеss на гад вае, што 

па куль у дзяр жа вах Бліз ка га Ус хо ду па цвер джа на звыш 220 вы пад каў за ра-

жэн ня, боль шасць з іх — у Іра не.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Ка лек тыў Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз-
вае глы бо кае спа чу ван не стар шы ні Мінск ага аб лас но га 
ка мі тэ та пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя Лы сен ку Мак сі му Уладзі мі ра ві чу ў су вя зі 
з на пат каў шым яго го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Стар шы ня Вы шэй ша га 

Еў ра зій ска га эка на міч на га 

са ве та, Прэ зі дэнт 

Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лука шэн ка пра вёў 

су стрэ чу са стар шы нёй 

Ка ле гіі Еў ра зій скай 

эка на міч най ка мі сіі Мі ха і лам 

Мяс ні ко ві чам.

«Мы за ста ём ся, як заў сё ды, 

пры хіль ні ка мі ін тэ гра цыі — рэ-

аль най ін тэ гра цыі, без пры му-

шэн няў. Мы заў сё ды іні цы я ва-

лі рэ аль ную ін тэ гра цыю: на шых 

дзяр жаў Ра сіі і Бе ла ру сі, эка но мік, 

жыц ця лю дзей і гэ так да лей, за-

хоў ва ю чы су ве рэ ні тэт і не за леж-

насць», — пер шае, што пад крэс ліў 

кі раў нік дзяр жа вы пад час гу тар кі. 

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што зблі жэн-

не му сіць бу да вац ца на кла січ ных 

прын цы пах, якія вя до мыя ва ўсім 

све це.

На су стрэ чы Аляк сандр 

Лукашэн ка пра анан са ваў пад пі-

сан не ў маі ў Мінску стра тэ гіі ін тэ-

гра цыі да 2025 го да.

«Ка неш не, мы му сім пра па на-

ваць сур' ёз ны ва ры янт гэ тай стра-

тэ гіі, без уся кіх там ага во рак, ка лі 

жа да ем па бу да ваць наш са юз на 

рэ аль ных прын цы пах ін тэ гра цыі 

(а мы іх па він ны ў гэ тай стра тэ гіі 

яшчэ раз на га даць, ка лі нех та за-

быў). І са мае га лоў нае, што трэ ба 

пра ду гле дзець, — каб не атры ма-

ла ся, што збя ром ся ў снеж ні 24-

га го да — і як заў сё ды: «мы аб не-

чым не да мо ві лі ся, нех та не га то вы 

пра ца ваць па адзі ных прын цы пах 

наф ты, га зу, аграр най, ал ка голь-

най пра дук цыі...» — вы ка заў за не-

па ко е насць Прэ зі дэнт.

Та му, лі чыць ён, па ра шэн ні ўсіх 

ін тэ гра цый ных пы тан няў трэ ба іс ці 

па сту по ва. Для Бе ла ру сі асаб лі-

ва важ ны адзі ны ры нак наф ты і 

га зу.

Бе ла рус кі лі дар не стаў ха ваць, 

што сва бод, якія ка лісь ці дэк ла ра-

ва лі ся пры пад пі сан ні Да га во ра аб 

ства рэн ні ЕА ЭС, сён ня прак тыч-

на ня ма. Ці ёсць, але да лё ка не ў 

поў ным аб' ёме. Пы тан не асаб лі ва 

ак ту аль нае для сва бод на га пе ра-

мя шчэн ня та ва раў, па слуг, ра бо-

чай сі лы і ка пі та лу.

«Гэ та ас но ва, фун да мент бу-

даў ніц тва на ша га са ю за — мы да-

гэ туль гэ та га не ма ем. І ве да е це 

ча му? Па фі гізм. Які за сноў ва ец ца 

на поў най абы яка вас ці асоб ных 

дзяр жаў, ін шыя ба чаць ся бе ў ін-

шым са ю зе, прос та це ля па юц ца 

ў ЕА ЭС і ча ка юць ней ка га зруч на га 

мо ман ту, каб вы ска чыць з яго», — 

вы ка заў мер ка ван не Прэ зі дэнт.

Пе ра шко ды са мім са бе
Прэ зі дэн та абу ра юць 66 вы клю-

чэн няў і бар' е раў, якія цяпер дзей-

ні ча юць у са ю зе.

«Які ін та рэс Бе ла ру сі ці та го ж 

Кыр гыз ста на (ён у са май скла-

да най сі ту а цыі), Ар ме ніі ў гэ тым 

са ю зе? Што нас тры мае ў гэ тым 

са ю зе, ка лі на во кал пе ра шко-

ды, бар' е ры і вы клю чэн ні? Мы 

бу ду ем са юз, каб ства рыць роў-

ныя ўмо вы для кам па ній, прад-

пры ем стваў і лю дзей. Але за пяць 

га доў усё больш і больш ады хо-

дзім ад гэ тых роў ных умоў, па чы-

на ец ца ма на па лізм», — адзна чыў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У прык лад Прэ зі дэнт пры вёў 

па стаў кі ў на шу кра і ну пры род-

на га га зу па кош це 127 до ла раў: 

«Нам ка жуць, гэ та доб ра. Вы 

ве да е це, па чым Поль шча сён ня 

атрым лі вае аме ры кан скі газ, які 

там трэ ба пе ра вес ці ў вад кі стан, 

пе ра вез ці сю ды, рэ га зі фі ка ваць і 

па тру бе па ста віць? 90 до ла раў! 

Мы ра сія нам ка жам, што ле тась 

з улі кам пе ра та мож кі наф ты бы-

ло 110—111 до ла раў. Не, «да-

вай це 127». На бір жы сён ня ўжо 

ні жэй за сто до ла раў тар гу ец ца 

газ».

Не ла гіч най вы гля дае і спро ба 

пра даць наф ту па су свет най ца не 

і за па тра ба ваць прэ мію з кож най 

то ны. «Дык прэ мію пла цяць тым, 

хто куп ляе. Ка лі мы куп ля ем та-

вар, ма ты вуй це, — вы нам прэ-

мію дай це. Не. Чаму? Таму што 

ня ма пра віл нар маль ных, пра-

ва сі лы — нахі ліць, пры му сіць. 

І кож ны дзень у срод ках ма са вай 

ін фар ма цыі ата кі: «Лу ка шэн ка не-

ча га хо ча». Ды я ўжо ні чо га не 

ха чу, акра мя та го, пра што мы да-

мо ві лі ся», — ска заў лі дар дзяр-

жа вы.

У пры ват нас ці, ён на га даў 

аб пра па но ве Прэ зі дэн та Ра сіі 

Ула дзі мі ра Пу ці на аб кам пен са-

цыі страт ад зні жэн ня пош лі ны. 

«Не па спе лі аб гэ тым да мо віц ца, 

уве ча ры ўжо мі ніст ры па-свой му 

трак ту юць на шы да моў ле нас-

ці, двух Прэ зі дэн таў. Бя ру за піс 

раз мо вы: дак лад на, як той ка заў, 

чор ным па бе лым, бы ла да моў-

ле насць, што роз ні цу нам кам-

пен су юць, то-бок фі нан са ва мы 

за ста нём ся на ўзроў ні мі ну ла га 

го да. Гэ та га ня ма. Ну што гэ та 

за са юз та кі?» — за даў чар го вае 

ры та рыч нае пы тан не Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Пры гэ тым стрыж нем Еў ра зій-

ска га эка на міч на га са ю за ён на-

зваў ме на ві та ад но сі ны Бе ла ру-

сі і Ра сіі. «Гэ та па ка заль на, гэ та 

маяк. Мы ж не про сім ча гось ці ў 

свай го га лоў на га са юз ні ка, як і 

ў ін шых. Мы са мі здоль ныя за-

ра біць і больш ад даць, як гэ та 

бы ло ў са вец кі час. Бе ла русь заў-

сё ды больш ад да ва ла ў са юз ны 

бюд жэт, чым ад туль атрым лі ва ла. 

І мы га то выя сён ня ў гэ тым кі рун ку 

пра ца ваць, але гэ та му сіць быць 

прын цы по ва, шчы ра і пры стой-

на», — пад вёў вы нік Прэ зі дэнт.

Больш ні я кіх бар' е раў
Да мо віц ца і пра ца ваць, аб' яд-

ноў вац ца на спра ве і па каз ваць 

прык лад тым кра і нам, якія не ўсту-

пі лі ў са юз, — та кім як Уз бе кі стан, 

Та джы кі стан, Укра і на, — та кія 

перс пек ты вы для ЕАЭС ба чыць 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. А Бе ла-

русь пад час свай го стар шын ства 

му сіць шчы ра і ад на знач на ўно-

сіць ад па вед ныя пра па но вы.

Мі ха іл Мяс ні ко віч, які ўжо на 

но вай па са дзе на ве даў усе кра і ны 

Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за, 

рас ка заў жур на ліс там аб праб ле-

мах ЕА ЭС і маг чы мых шля хах іх 

вы ра шэн ня. «Ёсць вель мі вя лі кі 

раз рыў па зі цый па лі ты каў і не па-

срэд на на экс перт ным уз роў ні, які 

ўдзель ні чае ў фар мі ра ван ні нар-

ма тыў на-пра ва вой ба зы Еў ра зій-

ска га эка на міч на га са ю за. Бу дзем 

ра біць так, каб мі ні мі за ваць гэ ты 

раз рыў. Трэ ба звяр таць ува гу вы-

шэй шых служ бо вых асоб на без-

умоў нае вы ка нан не да моў ле нас-

цяў, якія ма юць мес ца на ўзроў ні 

кі раў ні коў дзяр жаў», — лі чыць 

стар шы ня Ка ле гіі Еў ра зій скай 

эка на міч най ка мі сіі.

Па сло вах Мі ха і ла Мяс ні ко ві-

ча, Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-

тры маў пра па но ву ад на мо мант на 

ўсім кра і нам ска са ваць бар' е ры і 

аб ме жа ван ні ў ганд лі і даць уста-

ноў кі ўра дам не ства раць но вых. 

Так са ма кі раў нік ЕЭК па ве да міў, 

што пра ект Стра тэ гіі раз віц ця 

Еўра зій ска га эка на міч на га са ю-

за да 2025 го да зна хо дзіц ца на 

фі наль най ста дыі ўзгад нен ня.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

В объявлении ОАО «Обувь торг» об общем собрании 
акционеров 20 мар та 2020 го да, опубликованном в га зе те 
«Звязда» № 32 (29146) от 18 фев ра ля 2020 г., последний аб-
зац читать в следующей трак тов ке: Список акционеров для 
участия в собрании бу дет со став лен на основании ре ест ра на 
20 фев ра ля 2020 го да.

УНП 100262652  На блю да тель ный со вет.

«Мы бу ду ем са юз, каб ства рыць роў ныя ўмо вы 
для кам па ній, прад пры ем стваў і лю дзей»
Кра і ны ЕА ЭС пад пі шуць стра тэ гію ін тэ гра цыі да 2025 го да
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Бліз кая ўла да

ЗІ МА СЫ ХО ДЗІЦЬ. А ПРАБ ЛЕ МЫ?
Тра ды цый на па су бо тах абл вы кан ка ма мі і Мін-

скім гар вы кан ка мам пра вод зяц ца пра мыя лі ніі 

ў мэ тах па вы шэн ня эфек тыў нас ці ра бо ты са 

зва ро та мі гра ма дзян і юры дыч ных асоб, вы-

ка ра нен ня фак таў бю ра кра тыз му і ця га ні ны, 

па пе ра твор час ці, а так са ма для апе ра тыў на га 

ра шэн ня праб лем ных пы тан няў, якія ўзні ка юць 

у лю дзей.

Тэ ле фон ныя лі ніі ў су бо ту 29 лю та га з 9.00 да 12.00 

пра вя дуць:

 на мес нік стар шы ні Брэсц ка га абл вы кан ка ма 

Вадзім Іва на віч АЛЬ ШЭЎ СКі . Тэл. 8 016 221 31 21;

 кі раў нік спраў Ві цеб ска га абл вы кан ка ма Аляк-

сандр Ула дзі мі ра віч СЫ СО ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;

 пер шы на мес нік стар шы ні Го мель ска га абл вы кан-

ка ма Ігар Мі ка ла е віч ЧАС НОК. Тэл. 8 023 233 12 37;

 на мес нік стар шы ні Гро дзен ска га абл вы кан ка ма 

Ула дзі мір Іо сі фа віч ДЗЯШ КО. Тэл. 8 015 273 56 44;

 на мес нік стар шы ні Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

Рус лан Ба ры са віч СТРА ХАР. Тэл. 8 022 250 18 69;

 кі раў нік спраў Мінск ага абл вы кан ка ма Ула дзі мір 

Аляк санд ра віч ГУ РЫ НО ВІЧ. Тэл. 8 017 500 41 60;

 на мес нік стар шы ні Мінск ага гар вы кан ка ма Ар цём 

Мі ка ла е віч ЦУ РАН. Тэл. 8 017 222 44 44.

У лі ку най леп шыхУ лі ку най леп шых

Чым па ра ду юць 
та ле на ві тыя 
і крэ а тыў ныя?

2-3 са ка ві ка БРСМ у дзя вя ты раз 

пра вя дзе ў Мін ску фі нал рэс пуб-

лі кан ска га ма ла дзёж на га пра ек-

та «100 ідэй для Бе ла ру сі».

У пер шы дзень ува зе ўдзель ні каў 

Гранд-фі на лу ар га ні за та ры пра па ну-

юць Sреесh-се сію па за пус ку пра ек та 

на рын ку, по шу ку ін вес та раў і па бу до ве 

ма ты ва цый най стра тэ гіі ў ка ман дзе з 

вы ступ лен нем вя ду чых спі ке раў і біз нес-

трэ не раў ад ІT-ака дэ міі аду ка цый на га 

цэнт ра пра гра ма ван ня і вы со кіх тэх на-

ло гій і ТАА «Ін Ка та» і ўпер шы ню — ін тэ-

ле кту аль ную вік та ры ну «ПРА100 QUІZ». 

Вы ні ко выя па дзеі раз гор нуц ца ў дру гі 

дзень. Удзель ні кі Гранд-фі на лу бу дуць 

аба ра няць свае рас пра цоў кі пе рад экс-

перт ным Са ве там.

Бу дуць вы зна ча ны 20 пе ра мож цаў 

у дзе ся ці на мі на цы ях у двух уз рос та-

вых ка тэ го ры ях: пер шая — на ву чэн-

цы, дру гая — сту дэнц кая і пра цоў ная 

мо ладзь, ма ла дыя на ву коў цы. Дзе-

сяць аў та раў най больш перс пек тыў-

ных пра ек таў атры ма юць гра шо выя 

срод кі ў па ме ры да 40 та рыф ных ста-

вак на рас пра цоў ку біз нес-пла наў для 

іх да лей ша га ўдзе лу ў што га до вым 

рэс пуб лі кан скім кон кур се іна ва цый-

ных пра ек таў.

Ар га ні за та ра мі рэс пуб лі кан ска га 

ма ла дзёж на га пра ек та «100 ідэй для 

Бе ла ру сі» вы сту па юць БРСМ, Мі ніс-

тэр ства аду ка цыі, Дзяр жаў ны ка мі-

тэт па на ву цы і тэх на ло гі ях Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


