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• ВУП Бе ла ру сі ў сту-

дзе ні — чэр ве ні гэтага 

го да вы рас на 0,9 % у па-

раў на нні з ана ла гіч ным 

пе ры я дам мі ну ла га.

• Пас ля пе ра пі су на сель-

ніц тва ад мі ніст ра цый на-тэ-

ры та ры яль нае дзя лен не 

Бе ла ру сі мо жа быць пе ра-

гле джа на.

• Больш за 40 ты сяч 

дзя цей азда ра ві лі ся за 

пер шую зме ну ў ла ге рах 

Мін скай воб лас ці.

• У Глы бо кім 23—27 лі-

пе ня сё мы раз прой дзе 

між на род нае свя та «Віш-

нё вы фес ты валь».

КОРАТКА

ЛЕ ТА ПА РЭ ЦЭП ЦЕ 
ДЗМІТ РЫЯ 
КАХ НО

НА СЦЭ НУ 
ЁН... ВЫ ЕХАЎ 
НА ВЕ ЛА СІ ПЕ ДЗЕ
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Ігар ПЕТ РЫ ШЭН КА,
на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра:

«На ша кра і на ўпер шы ню 
пры ма ла та кія маш таб ныя 
муль ты спар тыў ныя 
спа бор ніц твы, як Еў ра пей скія 
гуль ні. Яны пра ве дзе ны на 
вы со кім ар га ні за цый ным 
уз роў ні. Мы ўпэў не на 
пра дэ ман стра ва лі, што 
здоль ныя ар га ні за ваць і 
пры няць лю бое між на род нае 
ме ра пры ем ства. Мяр кую, 
што мы вы со ка пад ня лі 
план ку ар га ні за цыі 
та кіх ма ла дых па куль 
спа бор ніц тваў, уста на віў шы 
яе на ўзроў ні Алім пій скіх 
гуль няў. Пры пад рых тоў цы 
бы лі пра пра ца ва ны мно гія 
мо ман ты — бяз ві за вы ўезд 
у кра і ну, пры яры тэт ны 
про пуск удзель ні каў Гуль няў і 
ту рыс таў праз дзярж гра ні цу 
Бе ла ру сі, га тоў насць 
спар тыў ных аб' ек таў, 
ме ды цын скае аб слу гоў ван не, 
ме ры па бяс пе цы, транс парт 
і ін шае. Вы со кі ўзро вень 
ар га ні за цыі і пра вя дзен ня 
Гуль няў ад зна ча ны 
прад стаў ні ка мі Еў ра пей скіх 
алім пій скіх ка мі тэ таў, 
кі раў ні ка мі і прад стаў ні ка мі 
на цы я наль ных алім пій скіх 
ка мі тэ таў, спарт сме на мі 
і трэ не ра мі. Вы дат на ся бе 
пра яві лі і ва лан цё ры Гуль няў, 
боль шасць якіх з'яў ля юц ца 
сту дэн та мі бе ла рус кіх ВНУ».

ЦЫТАТА ДНЯ

Эка тэх на ло гііЭка тэх на ло гіі

ЭКА НО МІ КА ПА ВІН НА 
«ПА ЗЕ ЛЯ НЕЦЬ»

Элект ра транс парт, ар га ніч нае зем ля роб ства, 
эка ту рызм і ра зум ныя га ра ды... Што яшчэ?

Эка на міч ны рост без шко ды для на ва кол ля, зні жэн не энер га-

спа жы ван ня ў жыл лі да 90 кі ла ват на квад рат ны метр, ства рэн-

не 166 элект ра за рад ных стан цый для аў то да кан ца го да і да-

вя дзен не ад наў ляль ных кры ніц энер гіі да 9 % у энер га ба лан се 

кра і ны да 2030-га. Та кія мэ ты ста вяць пе рад са бой ар га ні за цыі 

і ве дам ствы Бе ла ру сі на шля ху раз віц ця зя лё най эка но мі кі.

Гра шо вы эфект з мі ні маль ным уз дзе ян нем
Эле мен ты «азе ля нен ня» эка но мі кі, згод на з На цы я наль ным пла-

нам дзе ян няў па яе раз віц ці, уклю ча юць у ся бе элект ра транс парт, 

га рад скую ма біль насць, ра зум ныя га ра ды, ар га ніч ную сель скую гас-

па дар ку і эка ла гіч ны ту рызм. Комп лекс ны да ку мент уяў ляе са бой 

да рож ную кар ту та го, якім чы нам бу дзе ад бы вац ца эка ла гі за цыя 

эка но мі кі ў краіне.

— Сён ня мы па ды хо дзім да кан ца рэа лі за цыі да во лі доў га га пра-

цэ су, пад час яко га як з удзе лам між на род ных парт нё раў, так і са ма-

стой на Бе ла русь звяр тае ўва гу на не аб ход насць эка на міч на га рос ту, 

які не бу дзе рэа лі зоў вац ца са шко дай для на ва кол ля, — за ўва жы ла 

Ка ця ры на КУЗ НЯ ЦО ВА, на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня эка-

ла гіч най па лі ты кі, між на род на га су пра цоў ніц тва і на ву кі Мі ніс-

тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

Бе ла ру сі. — Зя лё ная эка но мі ка імк нец ца пры мі рыць эка на міч ны 

рост і за ха ван не пры род на га ася род ку — пры мі ні маль ным 

уз дзе ян ні на на ва кол ле.

Аг ра рыі сель гас прад пры ем ства «Аг ра кам бі нат «Хол меч» 
вя дуць убор ку збож жа вых з па каз чы кам на 35 % вы шэй шым 
за ся рэд ні па Рэ чыц кім ра ё не. Гас па дар цы трэ ба бу дзе ўбраць 
збож жа выя на пло шчы 3 тысячы гектараў, 1000 з якіх ужо ўбра-

ныя. Па ра лель на з ма ла цьбой збож жа вых на па лях ак тыў на 
вя дзец ца ўбор ка са ло мы. На здым ку: для ма ла до га ме ха ні-
за та ра сту дэн та Аляк сея ВЫ РВІ ЧА гэ та пер шая са ма стой ная 
ўбор ка збож жа вых.
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