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«Мы збераглi
наш
«Славянскi базар»,
нашу славянскую
традыцыю»

«Шмат дамоўленасцяў у ЕАЭС
пакуль застаюцца нявыкананымі»
Пра гэта кіраўнік беларускай дзяржавы заявіў падчас
сустрэчы з прэм'ер-міністрам Арменіі Ніколам Пашынянам
пасля завяршэння пасяджэння Еўразійскага міжурадавага савета, якое праходзіла ў Мінску з удзелам прэм'ераў
Арменіі, Казахстана, Кыргызстана, Расіі і Малдовы. Перагаворы лідараў Беларусі і Арменіі адбыліся ў двухбаковым
фармаце ў Палацы Незалежнасці.
«Ведаю, што гэтая сустрэча
(Міжурадсавет. — «Зв.») — пэўны крок у паглыбленні адносін
у ЕАЭС, прынамсі, хацелася б,
каб так было, — сказаў кіраўнік
беларускай дзяржавы. — Абмен
меркаваннямі адбыўся вельмі
сур'ёзны».
Беларусь і Арменію аб'ядноўваюць аднолькавыя праблемы ў
ЕАЭС, заўважыў беларускі лідар. «У нас падобныя эканомікі,
мы абапіраемся на рэальны сектар эканомікі, у нас няма вялікіх
запасаў вуглевадародаў, як у
іншых нашых калег. Яшчэ, можа, кіргізы ў такой жа сітуацыі,
хоць, магчыма, у нейкай ступені

ім прасцей. Нават пры падзенні
цэн (на вуглевадароды — «Зв.»)
Казахстан і Расія маюць вялікія
магчымасці. У нас гэтых магчымасцяў няма», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
На жаль, шмат дамоўленасцяў у ЕАЭС пакуль застаюцца
ня вы ка на ны мі, да даў Прэ зідэнт.
«У нас яшчэ бар'ераў досыць, між дзяр жаў ныя гра ніцы ў нас даведзены ў сувязі з
бар'ерамі да такой ступені, што
бізнес часта кажа: вы ўжо ўсталюйце граніцы паміж дзяржавамі, нам будзе прасцей і лягчэй. Ужо нават бізнес пра гэта

заяўляе. Быццам няма граніц,
а напружанне на граніцы празмернае. Вы гэта не горш за мяне адчуваеце. Таму ёсць над
чым працаваць. Але вельмі б
хацелася, каб сустрэча прэм'ераў дала штуршок вырашэнню
гэтых праблем».
Нікол Пашынян лічыць, што
праблемы ў развіцці Еўразійскага эканамічнага саюза ўдасца вырашыць, калі на гэта будзе палітычная воля кіраўніцтва
краін-удзельніц.
Паводле яго слоў, праведзенае ў Мінску пасяджэнне міжурадавага савета ЕАЭС было
«вельмі эфек тыўнае». Бакам
уда ло ся ўзгад ніць асноў ныя
падыходы і прасунуцца ў ліквідацыі бар'ераў. Нікол Пашынян
выказаў упэўненасць, што краіны ЕАЭС працягнуць працэс
збліжэння і ліквідацыі перашкод
на розных узроўнях.

Межы для мастацтва
закрыць немагчыма — пра гэта
заявiў Прэзiдэнт Беларусi
падчас цырымонii адкрыцця
«Славянскага базару ў Вiцебску»
Ужо 29-ы раз горад над Дзвiной прымае Мiжнародны
фестываль мастацтваў. Свята традыцыйна адкрыў кiраўнiк
краiны.

«Будаваць саюзныя адносіны мы павінны
на выключна раўнапраўнай аснове»
Гэта было падкрэслена кіраўніком беларускай дзяржавы на сустрэчы са старшынёй урада Расійскай Федэрацыі Міхаілам
Мішусціным.
«Я як гісторык добра разумею, што саюзы,
пабудаваныя на нераўнапраўнай аснове, не існуюць доўга», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.
Да таго ж часы змяніліся, дадаў Прэзідэнт.
Сёння немагчыма, як у сярэднія вякі, захапіць
нейкую краіну і падпарадкаваць яе. «Ды і не
патрэбна: у Расіі сваіх зямель хапае», — дадаў
ён.
«Што датычыцца нашых адносін, мы нікуды не
збіраемся, як некаторыя спрабуюць прадставіць
Беларусь. Мы знаходзімся на гэтым кавалку зямлі, яна заўсёды была блізкая і родная для рускага
чалавека, для расіяніна. Яна застанецца заўсёды
такой, нават калі мы з вамі не захочам, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Народы і без нас

У Вiцебскiм летнiм амфiтэатры Аляксандр Лукашэнка прызнаўся: у гэты ўрачысты вечар перапаўняюць пачуццi радасцi i гонару
за беларусаў, якiя нiколi не становяцца на каленi перад выклiкамi
часу. I «Славянскi базар», фестываль з яркiм i цiкавым лёсам, —
прыклад таму.
«Яго гiсторыя пачалася ў далёкiя 90-я на фоне няпростага выбудоўвання новых адносiн памiж суверэннымi дзяржавамi, створанымi з аскепкаў велiзарнай iмперыi. Фестываль задумваўся
як свята дружбы брацкiх народаў: беларусаў, расiян, украiнцаў.
Чвэрць стагоддзя таму гэта велiзарнае дзейства магло адправiцца ў падарожжа па гарадах i вёсках неабдымнага Савецкага
Саюза, якi развалiўся. А сёлета ён мог проста стаць на паўзу, як
гэта здарылася з вядомымi сусветнымi шоу i конкурсамi. Але i тады, i сёння мы збераглi наш «Славянскi базар», нашу славянскую
традыцыю. Нягледзячы на закрытыя гранiцы, тут сабралiся самыя
яркiя, тытулаваныя артысты Расii, Украiны, Беларусi — брацкiх нам
народаў i рэспублiк — i iншых дзяржаў. Інакш, напэўна, i быць не
магло», — упэўнены Аляксандр Лукашэнка.
Па яго словах, «Славянскi базар» стаў сэрцам культурнага i
духоўнага адзiнства. I гэтае сэрца павiнна бiцца ў iмя галоўнай
iдэi, закладзенай у аснову фестывалю: «Праз мастацтва да мiру i
ўзаемаразумення». Сёння, калi ўсе краiны i народы знаходзяцца
на мяжы глабальнага геапалiтычнага крызiсу, перадзелу свету,
жыццёва важна захаваць традыцыю, якая аб'ядноўвае
людзей, лiчыць Прэзiдэнт.

разбяруцца, як ім жыць. Але хацелася б, каб і мы
пры гэтым працэсе прысутнічалі».
У сваю чаргу, Міхаіл Мішусцін адзначыў высокі ўзровень арганізацыі пасяджэння Міжурадавага савета ў Мінску.
«Абмяркоўвалі мы шырокі парадак дня, —
расказаў ён. — ...Лічу, што мы вельмі плённа
папрацавалі, адпаведныя дакументы падпісалі.
Практычна ўсюды дамовіліся, ёсць кампрамісы».
Расійскі прэм'ер выказаў задаволенасць і
рэалізацыяй двухбаковага парадку дня. Асобна
ён спыніўся на перспектывах беларуска-расійскіх
адносін, закладзеных у саюзным дагаворы.
«Кажучы пра інтэграцыю — мы заўсёды гаворым, вядома, пра незалежную інтэграцыю, пра
тое, каб магчымасці эканамічнага супрацоўніцтва былі абсалютна ўзаемныя, раўнапраўныя, —
і я вельмі спадзяюся, што сумеснымі намаганнямі
мы гэта зробім», — падкрэсліў Міхаіл Мішусцін.

СТАР. 3

ЕАЭС

Учора ў Мiнску прайшло
чарговае пасяджэнне Еўразiйскага мiжурадавага
савета, упершыню сёлета — у рэжыме вочнай сустрэчы. У сталiцу Беларусi,
якая ў 2020 годзе старшынствуе ў органах ЕАЭС, прыехалi ўсе кiраўнiкi ўрадаў
дзяржаў — членаў саюза,
а таксама Малдовы — краiны-назiральнiка.
Парадак дня мiнскага самiта прэм'ераў уключаў шырокi
спектр пытанняў еўразiйскай
iнтэграцыi ў сферах гандлю,
функцыянавання ўнутранага
рынку, канкурэнцыi, прамысловасцi, тэхнiчнага рэгулявання i iншых. Традыцыйна работа Мiжурадсавета пачалася з
пытанняў аб лiквiдацыi бар'е-

раў у рамках функцыянавання
ўнутранага рынку саюза.
Адно з найважнейшых пытанняў парадку дня самiту —
маркiроўка тавараў сродкамi
iдэнтыфiкацыi.
На разгляд кiраўнiкоў урадаў
«пяцёркi» быў вынесены таксама
комплексны план у галiне аховы
здароўя i санiтарна-эпiдэмiялагiчнай бяспекi насельнiцтва.
Прэм'еры разгледзелi праект мiждзяржаўнай праграмы
па супрацоўнiцтве краiн ЕАЭС
у сферы аказання касмiчных i
геаiнфармацыйных паслуг на
асно ве дыс тан цый на га зандзiравання Зямлi.
Увазе Мiж урадсавета былi
прадстаўленыя карта развiцця
аграiндустрыi ЕАЭС i карта iндустрыялiзацыi саюза. Абодва

пра ек ты пра ду гледж ва юць
звод iнфармацыi аб буйных
праектах, якiя рэалiзуюцца, што
дазволiць партнёрам па саюзе
пры фармiраваннi нацыянальных планаў развiцця i iнвестыцыйных праграм выключыць
дуб лi ра ван не вы твор час цяў,
улiчваць тэндэнцыi развiцця,
эфек тыў на вы ка рыс тоў ваць
кампетэнцыi адно аднаго.
Па ся джэн не Еў ра зiй ска га
мiжурадавага савета прайшло
ў вузкiм i пашыраным складзе,
усе 18 пытанняў парадку дня
былi разгледжаны, лiквiдавана
каля дзясятка бар'ераў.
Больш падрабязна пра вынiкi самiту чытайце ў найблiжэйшым нумары дадатку «Союз—Евразия».
Вольга МЯДЗВЕДЗЕВА.

Фота БелТА.

МIНУС БАР'ЕРЫ,
ПЛЮС УМОВЫ ДЛЯ IНАВАЦЫЙ

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
Эфiопiя, Судан i Егiпет канфлiктуюць з-за Нiла
Плацiна «Адраджэнне», якая будуецца ў Эфiопii на Блакiтным
Нiле, запаўняецца вадой. Гэта, як сцвярджаюць спецыялiсты, вiдаць на спадарожнiкавых здымках. Судан i Егiпет асцерагаюцца,
што ў вынiку работы эфiопскай ГЭС у Нiле можа ўзнiкнуць востры
недахоп вады, якi прывядзе да шматлiкiх сацыяльна-эканамiчных
i экалагiчных праблем у гэтых краiнах. Напярэдаднi Каiр запытаў
ва ўрада Эфiопii аператыўныя афiцыйныя тлумачэннi па гэтым
пытаннi. «Эфiопiя заяўляе, што мае намер выкарыстоўваць ваду
ў асноўным для вытворчасцi электраэнергii з мэтай у далейшым
стаць найбуйнейшым на кантыненце экспарцёрам энергетычных
рэсурсаў. У сваю чаргу, Егiпет, дзе пастаянна расце колькасць
насельнiцтва, якая ўжо перавышае сто мiльёнаў чалавек, заяўляе пра свае гiстарычныя правы на воды Нiла, якi забяспечвае
90 працэнтаў патрэбы дзяржавы ў водных рэсурсах», — растлумачыў Ахмед Салiман, навуковы супрацоўнiк Chatam House's
Africa programme. Як вядома, праект «Адраджэнне» стартаваў у
2011 годзе. Яго кошт перавышае 4,6 мiльярда долараў. Эфiопiя,
Судан i Егiпет спрабуюць дасягнуць дамоўленасцi па тэрмiнах i
аб'ёмах запаўнення i правiлах эксплуатацыi плацiны, але пакуль
не прыйшлi да кампрамiсу.

Азiяцкiя бiржы пайшлi ў мiнус,
аднак пасля падкарэкцiравалiся
Фондавыя рынкi Азiяцка-Цiхаакiянскага рэгiёна (АЦР) напярэдаднi завяршылi таргi ў мiнусе.
Кiтайскiя iндэксы страцiлi больш
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за 4 %, перажыўшы найгоршы
дзень з пачатку пандэмii каранавiруса. Iндэкс CSI 300, у разлiк якога ўваходзяць найбуйнейшыя кампанii з лiстынгам у Шанхаi i Шэньчжэнi, упаў на 4,81 %,

Shanghai Composite i Shenzhen Composite знiзiўся на 4,5 % i 5,2 %
адпаведна. Iндыкатары панеслi наймацнейшыя страты з лютага. Ганконгскi Hang Seng апусцiўся на 2 %. Акцыi аўтавытворца
Geely Automobile Holdings Ltd. патаннелi на 11,8 %, апынуўшыся
сярод лiдараў падзення. Кошт папер страхавой кампанii China Life
Insurance ўпаў на 6,1%, аператара бiржаў Hong Kong Exchanges &
Clearing Ltd. — на 5,7 %. Паперы iнтэрнэт-гiганта Tencent Holdings
патаннелi на 5,5 %. Японскi iндэкс Nikkei 225 апусцiўся на 0,76 %.
Значэнне паўднёвакарэйскага iндэкса Kospi зменшылася на 0,82 %.
Аўстралiйскi iндэкс S&P/ASX 200 страцiў 0,69 %. Учора асноўныя
фондавыя рынкi рэгiёна завяршылi таргi карэкцыйным ростам,
аднак лiквiдаваць падзенне па большасцi пазiцый не ўдалося.

На Сонцы знайшлi «вогнiшчы»
НАСА i Еўрапейскае касмiчнае агенцтва апублiкавалi
першыя здымкi, зробленыя
апаратам «Солар Орбiтэр» з
адлегласцi 77 мiльёнаў кiламетраў — гэта прыкладна на
паўдарозе да свяцiла. Невялiкiя, падобныя на вогнiшчы
структуры выяўлены ўпершыню. Навукоўцы лiчаць, што яны нагадваюць моцна паменшаныя
пратуберанцы. Магчыма, мiнi-ўспышкi адыгрываюць важную ролю
ў феномене нагрэву сонечнай кароны, якi заключаецца ў тым, што
яна ў 200—500 разоў гарачэйшая, чым слаi пад ёй. Здымкi былi
зроблены зондам у рамках праекта Solar Orbiter. Апарат быў запушчаны з мыса Канаверал у лютым. Мяркуецца, што ён зможа
працаваць дзевяць гадоў. Зонд абсталяваны дзясяткам навуковых
прыбораў i цеплааховай, якая дазволiць яму падысцi да зоркi на
40 мiльёнаў кiламетраў — блiжэй, чым усякi iншы спадарожнiк, якi
вывучаў Сонца. З яго дапамогай даследчыкi спадзяюцца атрымаць
новыя звесткi пра паводзiны найблiжэйшай да Зямлi зоркi.

Рыштаваннi Бацькаўшчыны
КОРАТКА
• Ка бi нет кам п'ю тарнай та маг ра фii ад кры лi
ў 5-й гарбальнiцы Мiнска.
•

Беларусь працягвае
пе ра га во ры з «Газп рамам» аб знiжэннi цаны на
газ у 2020—2021 гадах.

• Аб'ём прамвытворчасцi
«БелДжы» ў I паўгоддзi вырас на 11,3 %.

• У НАК Беларусi ўшаноўвалi чэмпiёнаў i прызёраў Алiмпiяды-1980.
• Санэпiдслужба назвала 13 пляжаў у Беларусi,
дзе забаронена купацца.
• Падпiсанне стратэгii развiцця еўразiйскай
iнтэграцыi да 2025 года
чакаецца восенню ў Мiнску.

«ВЕРСАЛЬ» У ЖЫЛIЧАХ
Адшукаць свае каранi — адна з найважнейшых чалавечых
патрэб. Сёння мала хто ведае нават аб прадзедах-прабабулях, не кажучы ўжо пра тых продкаў, якiя жылi раней. Адсюль — цiкавасць да гiстарычных помнiкаў, старадаўнiх сядзiб i палацаў. Калi знайсцi звесткi пра лёс уласных продкаў
складана, а часам немагчыма, то можна даведацца, як жылi
на нашай зямлi тыя людзi, пра якiх вядома гiсторыкам.
На прасёлку каля варот з надпiсам «Увага! Будаўнiчы аб'ект» — машыны з мiнскiмi нумарамi. За варотамi — велiчны
фасад палаца ў будаўнiчых лясах. Гэтым летам многiя беларусы «адкрываюць для сябе Беларусь». У сядзiбу Булгакаў
у Жылiчах (Кiраўскi раён Магiлёўшчыны) турысты прыязджаюць за сотнi кiламетраў.

Хто такiя Булгакi?
Мястэчка Жылiчы вядома з
XV стагоддзя. Яно належала князям Трабскiм, Хадкевiчам, Сапегам. У XVII стагоддзi тут была
ўзведзена крэпасць: яе земляныя валы ў 3-4 чалавечыя росты
часткова захавалiся да нашых
часоў. У XIX стагоддзi крэпасць
страцiла сваё значэнне. I якраз
у гэты час Iгнацiй Булгак набыў
Жылiчы ў Францiшка Сапегi.
— Францiшак Сапега быў вядомы авантурыст i пастаянна меў
патрэбу ў грошах, — апавядае
дырэктар установы культуры
«Жылiцкi гiстарычны комплекс-музей» Уладзiслаў КУЛАКЕВIЧ. — Булгакi пазычылi яму
буйную суму, i ў кошт пазыкi ён,
напэўна, аддаў iм гэтыя землi.
Новыя ўладальнiкi на месцы
старой крэпасцi вырашылi пабудаваць палац. Палац у поўным
сэнсе гэтага слова. Каб пусцiць
суседзям пыл у вочы, каб кожны
пры поглядзе на яго зразумеў:
уладальнiкi — багаты
i шляхетны род.

СТАР. 3

