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З 52 працэнтаў

Прэзідэнт Узбекістана ўпершыню
наведаў Беларусь з афіцыйным візітам
Напярэдадні перагавораў Шаўкат Мірзіёеў па запрашэнні Аляксандра Лукашэнкі наведаў дзяржаўную рэзідэнцыю «Заслаўе».
Прэзідэнты прагуляліся па яе тэрыторыі, а затым абмяняліся
падарункамі.
Прэзідэнты таксама пагутарылі ў нефармальнай абстаноўцы. Прычым месцам сустрэчы была абраная разьбяная альтанка, якую Шаўкат
Мірзіёеў падарыў Аляксандру Лукашэнку летась пасля яго афіцыйнага
візіту ва Узбекістан. Падчас гутаркі кіраўнікі дзяржаў абмеркавалі знешнепалітычныя становішчы сваіх краін і адшукалі падобныя тэндэнцыі:
Узбекістан знаходзіцца ў цэнтры Цэнтральнай Азіі, Беларусь — у цэнтры
Еўропы, з чым звязаныя і аднолькавыя перавагі, і аднолькавыя праблемы.

Фота БелТА.

плошчаў сабраныя
збожжавыя і зернебабовыя
культуры (без кукурузы,
грэчкі і проса) у гаспадарках
краіны па стане на
1 жніўня. У засекі
пакладзена ўжо 3 мільёны
639 тысяч тон збожжа.
У лідарах Брэсцкая
вобласць. Тут убрана
больш за 80 % плошчаў,
намалочана больш як
1 млн тон збожжа. Аграрыі
Гродзенскай вобласці
сабралі 60 %, намалаціўшы
пры гэтым 759 тысяч
тон збажыны. У тройцы
лідараў уборачнай кампаніі
таксама Гомельская
вобласць. Тут план па
ўборцы збожжавых і
зернебабовых выкананы
больш чым на 53 %,
намалот склаў 403 тысячы
тон. Усяго сёлета пад
збожжавыя і зернебабовыя
культуры (без уліку
кукурузы, грэчкі і проса)
адведзена 2 мільёны
162 тысячы гектараў.

СТАР. 2

МАГУТНЫ І ЎНІКАЛЬНЫ

КОРАТКА
• МУС прапаноўвае павялічыць пакаранне за
гандаль дзецьмі да 20 гадоў пазбаўлення волі.
• Тарыф на транспарціроўку газу па размеркаваль ных тру ба пра во дах
ДВА «Белпалівагаз» павялічаны на 18,7 %.

Завяршаюцца будаўніча-мантажныя работы на ўнікальным для нафтавай
галіны Беларусі аб'екце — комплексе запаволенага каксавання ААТ «Нафтан». Увод яго ў эксплуатацыю дазволіць павялічыць глыбіню перапрацоўкі
нафты да 90 % і выхад светлых нафтапрадуктаў да 65 %, а таксама наладзіць
выпуск новых нафтапрадуктаў.
На здым ку: ін жы не ры ад дзе ла генп ла на ААТ «Наф тан» бра ты
Андрэй і Юрый ЯНУЛЁНКІ.
Фота БелТА.

•

Ін ды ві ду аль ныя
прадпрымальнікі ў першым паўгоддзі заплацілі
Br282,5 млн падаткаў.

• Агульная аўдыторыя
ІІ Еўрапейскіх гульняў у
сацыяльных сетках склала больш за 812 мільёнаў
гледачоў.
• У Мінску ў І паўгоддзі
ўвялі ў эксплуатацыю 26
шматкватэрных жылых
дамоў.
• У Брэсце шукаюць веласіпедыста, які збіў трохгадовае дзіця.
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Леанід ЗАЯЦ:

«НАШ АГУЛЬНЫ БЕЛАРУСКІ
ДОМ АТРЫМАЎСЯ МОЦНЫ,
І ЗА ЯГО НЕ СОРАМНА ПЕРАД
СУСЕДЗЯМІ»

Першым госцем нашай
рубрыкі стаў губернатар
Мінскай вобласці Анатоль Ісачанка. Ён расказаў, якія перамены адбыліся за апошнія 25 гадоў на прыкладзе
цэнтральнага рэгіёна Беларусі. Сёння мы звяртаем наш позірк
на ўсход, туды, дзе знаходзіцца Магілёўская вобласць.
Яна значна пацярпела ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС,
але змагла пераадолець звязаныя з гэтым цяжкасці і сёння
дынамічна развіваецца. Больш падрабязна пра становішча гэтага
рэгіёна і яго дасягненні — у размове са старшынёй
Магілёўскага аблвыканкама Леанідам Зайцам.
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