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• Тэр мін бяз ві за ва га зна-

хо джан ня за меж ных гра ма-

дзян у Бе ла ру сі па вя лі ча ны 

да 30 су так пры ўмо ве іх уез-

ду ў кра і ну і на ступ на га вы-

ез ду праз дзяр жаў ную мя жу 

ў На цы я наль ным аэ ра пор це 

Мінск. Ад па вед ны Указ Прэ-

зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад пі саў 24 лі пе-

ня. (Пад ра бяз нас ці на сай це 

www.zvіazda.by.)

• На мі наль ная на лі ча-

ная ся рэд няя за ра бот ная 

пла та ра бот ні каў Бе ла-

ру сі ў чэр ве ні 2018 го да 

скла ла BYN953,7.

• Стар шы ня Гро дзен-

ска га абл вы кан ка ма Ула-

дзi мiр Краў цоў 24 лi пе ня 

па вiн ша ваў Ге роя Бе ла ру-

сi стар шы ню СВК «Пра грэс 

Вер ця лiш кi» Ва сi ля Ра вя ку 

з 70-год дзем.

• Бе ла рус кiя вер та лёт-

чы кi ўзя лi пер шае зо ла-

та чэм пi я на ту све ту па 

верталётным спорце, які 

праходзіць пад Мінскам.

КОРАТКА

ЛІЧ БА ДНЯ
38-е мес ца 

зай мае Бе ла русь 
у рэй тын гу ААН па ўзроў ні 
раз віц ця элект рон на га 
ўра да. На ша кра і на 
пе ра мяс ці ла ся на 
11 рад коў уверх у па раў на нні 
з вы ні ка мі 2016 го да. 
У рэй тын гу прад стаў ле ныя 
193 кра і ны. Бе ла русь 
упер шы ню ў сва ёй 
гіс то рыі пе ра мяс ці ла ся 
ў гру пу кра ін (топ-40) з 
вель мі вы со кім ін дэк сам 
раз віц ця элект рон на га 
ўра да. На пер шым мес цы 
гла баль на га рэй тын га 
ААН апы ну ла ся Да нія. 
У топ-10 кра ін уваходзіць 
Аў стра лія, Рэс пуб лі ка Ка рэя, 
Вя лі ка бры та нія, Шве цыя, 
Фін лян дыя, Сін га пур, Но вая 
Зе лан дыя, Фран цыя, Япо нія. 
Рэй тынг скла да ец ца ААН 
раз у два га ды. У 2016 го дзе 
Бе ла русь бы ла на 49-м 
рад ку, у 2014 го дзе — 
на 55-м.
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ЛЮДЗІ 
З ІНВАЛІДНАСЦЮ: 
КУДЫ ЗВЯРТАЦЦА 
ПА ДАПАМОГУ?
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165 га доў споў ні ла ся з та го 

ча су, як у Мін ску бы ла ство-

ра на пер шая пра фе сій ная 

дру жы на, якая зма га ла ся з 

па жа ра мі. Не да хо пу ра бо ты

ў іх не бы ло ні ко лі. Гэ ты 

дзень — на го да для та го, каб 

па гу та рыць з ра та валь ні кам. 

У па служ ным спі се Іва на ЛАП-

КОЎ СКА ГА — цэ лы рос сып 

ме да лёў і спіс гра мат. За кож-

най уз на га ро дай ста яць вы ра-

та ва ныя ім ча ла ве чыя жыц ці...

— Тое, што я стаў па жар ным — 

па сут нас ці, спра ва вы пад ко вая. 

Пас ля дзя ся та га кла са па сту піў у 

фіз куль тур ны тэх ні кум у Грод не на 

спе цы яль насць «лёг кая ат ле ты ка і 

лы жы». Да та го два га ды пра фе сій-

на зай маў ся зі мо вы мі ві да мі спор ту. 

Як ба чы це, ну зу сім ні чо га агуль-

 на га з па жар най спра-

вай ня ма.

Рэ ак тар, 
«па ра ха вая боч ка» 
і за пал кі ў пу ні

СЁН НЯ Ў БЕ ЛА РУ СІ АД ЗНА ЧА ЕЦ ЦА 
ДЗЕНЬ ПА ЖАР НАЙ СЛУЖ БЫ

Жні во-2018Жні во-2018   БЛІЗ КІЯ 
ДА ПЕР ША ГА 

МІЛЬ Ё НА
Пла ну ец ца, што аг ра рыі збя руць яго 

да кан ца гэ та га тыд ня
У кра і не ўжо прак тыч на са бра лі пер шы міль ён тон збож жа. 

Па апе ра тыў най ін фар ма цыі Мі ніс тэр ства сель скай гас па дар-

кі і хар ча ван ня, 24 лі пе ня ўбра на 951,1 ты ся чы тон збож жа вых 

куль тур, што скла дае 15,5 % ад усёй убо рач най пло шчы. 

Ся рэд няя ўра джай насць — 28,8 ц/га. Пла ну ец ца, што міль ён 

тон бу дзе са бра ны да кан ца гэ та га тыд ня.

Брэст чы на лі дзі руе
Вар та на га даць, што сё ле та ма са вая ўбор ка па ча ла ся ра ней у 

па раў на нні з мі ну лым го дам. У жні ве лі дзі руе Брэсц кая воб ласць, 

дзе са бра лі 446,4 ты ся чы тон збож жа вых і зер не ба бо вых куль тур 

пры ся рэд няй ура джай нас ці ў 29,1 ц/га. Сле дам ідзе Гро дзен ская 

воб ласць. Там хле ба ро бы на ма ла ці лі 264,6 ты ся чы тон збож жа. На 

трэ цім мес цы раз мяс ці ла ся Мін ская воб ласць з ура джа ем 133,4 

ты ся чы тон. Чац вёр тую па зі цыю зай мае Го мель шчы на, дзе ўбра лі 

94,3 ты ся чы тон збож жа вых і зер не ба бо вых. Аг ра рыі Ві цеб скай і 

Ма гі лёў скай аб лас цей са бра лі 10,93 ты ся чы тон і 1,8 ты ся чы тон 

ад па вед на. Лі дзі ру юць па ўра джай нас ці гас па дар кі Гро дзен скай 

воб лас ці, дзе ў ся рэд нім яна скла ла 31,8 ц/га.

Пер шыя экі па жы-ты сяч ні кі
Пер шы экі паж-ты сяч нік на ўбор цы ўра джаю збож жа вых і зер не-

ба бо вых куль тур ужо з'я віў ся ў Брэсц кай воб лас ці. Пры чым экі паж 

ся мей ны — Ва ле рый і Тац ця на Кух ты на ма ла ці лі больш 

за 1050 тон у ААТ «Бе ла веж скі» Ка мя нец ка га ра ё на. СТАР. 3
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