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• Мiн гар вы кан кам i 

абл вы кан ка мы пра вя-

дуць 18  лi пе ня пра мыя 

тэ ле фон ныя лi нii.

• «Бел наф та хiм» ча кае 

пры быц ця ў Адэ су чар го-

ва га тан ке ра з азер бай-

джан скай наф тай у па чат ку 

жнiў ня.

• Вы твор часць сель-

гас пра дук цыi ў Бе ла ру сi 

ў I паў год дзi вы рас ла на 

3,7 %.

• Бе ла русь да лу чыц ца 

да пра та ко ла аб аб ме не 

пад атко вай iн фар ма цы яй 

па мiж кра i на мi СНД.

• Лаў рэ а таў прэ мii ўра-

да ў га лi не якас цi ўзна га-

ро дзi лi ў Мiн ску.

• Бе ла рус кiя цук ро выя 

за во ды хо чуць за ма ца-

вац ца на рын ках Аф ры кi i 

Азii.

• Эй фе ле ва ве жа цал-

кам ад кры ла ся для ту-

рыс таў.

• Рэ сурс ны цэнтр бяс пе-

кi для да школь нi каў ад кры-

лi ў Аст раў цы.

• Ку бак све ту па шах-

ма тах ся род жан чын пла-

ну юць пра вес цi ў 2021 го-

дзе ў Мiн ску.

КОРАТКА

На тал ля КА ЧА НА ВА, 

стар шы ня Са ве та 

Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 

схо ду:

«У Бе ла ру сі пры ня ты 
за кон аб зва ро тах 
гра ма дзян. Усе 
служ бо выя асо бы 
аба вя за ны пра во дзіць 
пры ёмы па аса біс тых 
пы тан нях, су стра кац ца 
з людзь мі, чуць 
іх праб ле мы і аказ ваць 
уся ля кае са дзей ні чан не 
ў іх вы ра шэн ні. Боль шасць 
пы тан няў пад час та кіх 
пры ёмаў, як пра ві ла, 
да ты чыц ца ра бо ты 
мяс цо вых ула даў. 
Ха це ла ся б, каб лю дзей 
на мес цах чу лі і да па ма га лі 
вы ра шаць пы тан ні, якія 
ў іх уз ні ка юць».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 3СТАР. 3

СТАР. 2СТАР. 2

Эка э нер ге ты каЭка э нер ге ты ка

АЭС як сты мул 
для раз вiц ця элект ра ка раў

За рад ка за ча ты ры хвi лi ны 
i элект ра са ма ка ты на сот ню кi ла мет раў

Тра цi на су свет на га аў та пар ку да 2040 го да ста не элект рыч най. 

Бе ла ру сы ж да кан ца 2020-га бу дуць спа жы ваць на за рад ку 

элект ра ка раў энер гii да 12 мiль ё наў кВт·г, а ў кан цы 2021-га ў кра i не 

за пра цуе звыш 600 за рад ных стан цый. Да дат ко вы iм пульс у гэ тым 

кi рун ку на дасць увод у экс плу а та цыю Бе ла рус кай АЭС. Та кiя 

пра гно зы вы каз ва лi ўчо ра экс пер ты на Днi элект ра транс пар ту, 

якi прай шоў на пля цоў цы iн дуст ры яль на га пар ка 

«Вя лi кi ка мень».

І ПОЎ НЫ ВАЖ КІ СЕ НА ВОЗІ ПОЎ НЫ ВАЖ КІ СЕ НА ВОЗ

Дбай ны гас па дар Аляк сандр ГАЛ КОЎ СКІ Дбай ны гас па дар Аляк сандр ГАЛ КОЎ СКІ 

з вёс кі Су дзі лы Клі ма віц ка га ра ё на з вёс кі Су дзі лы Клі ма віц ка га ра ё на 

на рых тоў ваць се на па чы нае з пер шых дзён на рых тоў ваць се на па чы нае з пер шых дзён 

ле та, бо па трэб на яго вель мі шмат.ле та, бо па трэб на яго вель мі шмат.

Ра зам з жон кай на сва ім пад вор ку муж чы на Ра зам з жон кай на сва ім пад вор ку муж чы на 

(да рэ чы, ста рас та вёс кі) тры мае вя лі кую (да рэ чы, ста рас та вёс кі) тры мае вя лі кую 

гас па дар ку: трох ка роў і столь кі ж ця лят, гас па дар ку: трох ка роў і столь кі ж ця лят, 

больш як паў сот ні аве чак, ка ня, шмат роз най больш як паў сот ні аве чак, ка ня, шмат роз най 

свой скай птуш кі.свой скай птуш кі.

У час се на ко су на да па мо гу пры хо дзяць У час се на ко су на да па мо гу пры хо дзяць 

дзе ці. Тра ву ко сяць ме ха ні за ва на, згра ба юць дзе ці. Тра ву ко сяць ме ха ні за ва на, згра ба юць 

«кон скі мі» граб ля мі, ко пы скла да юць друж най «кон скі мі» граб ля мі, ко пы скла да юць друж най 

сва яц кай та ла кой, а во зяць дух мя нае се на сва яц кай та ла кой, а во зяць дух мя нае се на 

да до му на вя лі кім во зе.да до му на вя лі кім во зе.

Тац ця на МА ЛІ НІ НА, фо та аў та ра.Тац ця на МА ЛІ НІ НА, фо та аў та ра.

Якія рэ фор мы па ды дуць Бе ла ру сі 
і якое бу дзе но вае аб ліч ча краі  ны — 
пра гэ та рас ка заў Прэ зі дэнт ак ты ву 

Ві цеб скай воб лас ці
За мі ну лыя два ме ся цы гэ та ўжо дру гая ка ман дзі роў ка 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі на Ві цеб шчы ну. Ці ка васць 

кі раў ні ка кра і ны да рэ гі ё на зра зу ме лая: зо на 

кры тыч на га зем ля роб ства, экс пе ры мент па ства рэн ні 

аг ра хол дын гаў... Але раз мо ва ў го ра дзе над Дзві ной 

іш ла не толь кі пра сель скую гас па дар ку — тэ мы пад час 

па доб ных су стрэч (кі раў нік дзяр жа вы ўжо су стра каў ся 

з ак ты ва мі Ма гі лёў шчы ны, Гро дзен шчы ны, Брэст чы ны, 

Мін шчы ны і Мін ска) раз на стай ныя: ад што дзён ных 

праб лем рэ гі ё на да прын цы по ва важ ных для 

ўсёй кра і ны.

«ДЫС ЦЫП ЛІ НА, ВЫ КА НАЎ ЧАЯ «ДЫС ЦЫП ЛІ НА, ВЫ КА НАЎ ЧАЯ 
І ТЭХ НА ЛА ГІЧ НАЯ, СТА БІЛЬ НАСЦЬ У ДЗЯР ЖА ВЕ — І ТЭХ НА ЛА ГІЧ НАЯ, СТА БІЛЬ НАСЦЬ У ДЗЯР ЖА ВЕ — 

ГЭ ТА АС НО ВА ЛЮ БО ГА РАЗ ВІЦ ЦЯ»ГЭ ТА АС НО ВА ЛЮ БО ГА РАЗ ВІЦ ЦЯ»
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