
З 52 пра цэн таў 
пло шчаў са бра ныя 
збож жа выя і зер не ба бо выя 
куль ту ры (без ку ку ру зы, 
грэч кі і про са) у гас па дар ках 
кра і ны па ста не на 
1 жніў ня. У за се кі 
па кла дзе на ўжо 3 міль ё ны 
639 ты сяч тон збож жа.
У лі да рах Брэсц кая 
воб ласць. Тут убра на 
больш за 80 % пло шчаў, 
на ма ло ча на больш як 
1 млн тон збож жа. Аг ра рыі 
Гро дзен скай воб лас ці 
са бра лі 60 %, на ма ла ціў шы 
пры гэ тым 759 ты сяч 
тон зба жы ны. У трой цы 
лі да раў убо рач най кам па ніі 
так са ма Го мель ская 
воб ласць. Тут план па 
ўбор цы збож жа вых і 
зер не ба бо вых вы ка на ны 
больш чым на 53 %, 
на ма лот склаў 403 ты сячы 
тон. Уся го сё ле та пад 
збож жа выя і зер не ба бо выя 
куль ту ры (без улі ку 
ку ку ру зы, грэч кі і про са) 
ад ве дзе на 2 міль ё ны 
162 ты сячы гек та раў.
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• МУС пра па ноў вае па-

вя лі чыць па ка ран не за 

ган даль дзець мі да 20 га-

доў па збаў лен ня во лі.

• Та рыф на транс пар-

ці роў ку га зу па раз мер ка-

валь ных тру ба пра во дах 

ДВА «Бел па лі ва газ» па вя-

лі ча ны на 18,7 %.

• Ін ды ві ду аль ныя 

прад пры маль ні кі ў пер-

шым паў год дзі за пла ці лі 

Br282,5 млн па дат каў.

• Агуль ная аў ды то рыя 

ІІ Еў ра пей скіх гуль няў у 

са цы яль ных сет ках скла-

ла больш за 812 міль ё наў 

гле да чоў.

• У Мін ску ў І паў год дзі 

ўвя лі ў экс плу а та цыю 26 

шмат ква тэр ных жы лых 

да моў.

• У Брэс це шу ка юць ве-

ла сі пе дыс та, які збіў трох-

га до вае дзі ця.

КОРАТКА

НЕ 
КАНКУРЭНЦЫЯ, 
А КААПЕРАЦЫЯ

У ШКОЛУ —
З ДОБРЫМ 
СЭРЦАМ
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СТАР. 2

Ле а нід ЗА ЯЦ: 

«НАШ АГУЛЬ НЫ БЕ ЛА РУС КІ 
ДОМ АТРЫ МАЎ СЯ МОЦ НЫ, 
І ЗА ЯГО НЕ СО РАМ НА ПЕ РАД 

СУ СЕ ДЗЯ МІ» СТАР. 4–5

За вяр ша юц ца бу даў ні ча-ман таж ныя ра бо ты на ўні каль ным для наф та вай 

га лі ны Бе ла ру сі аб' ек це — комп лек се за па во ле на га как са ван ня ААТ «Наф-

тан». Увод яго ў экс плу а та цыю да зво ліць па вя лі чыць глы бі ню пе ра пра цоў кі 

наф ты да 90 % і вы хад свет лых наф та пра дук таў да 65 %, а так са ма на ла дзіць 

вы пуск но вых наф та пра дук таў.

На здым ку: ін жы не ры ад дзе ла генп ла на ААТ «Наф тан» бра ты 

Анд рэй і Юрый ЯНУ ЛЁН КІ.

Фо та Бел ТА.

Пер шым гос цем на шай 

руб ры кі стаў гу бер на тар 

Мін скай воб лас ці Ана-

толь Іса чан ка. Ён рас ка-

заў, якія пе ра ме ны ад бы лі ся за апош нія 25 га доў на пры кла дзе 

цэнт раль на га рэ гі ё на Бе ла ру сі. Сён ня мы звяр та ем наш по зірк 

на ўсход, ту ды, дзе зна хо дзіц ца Ма гі лёў ская воб ласць. 

Яна знач на па цяр пе ла ад ава рыі на Чар но быль скай АЭС, 

але змаг ла пе ра адо лець звя за ныя з гэ тым цяж кас ці і сён ня 

ды на міч на раз ві ва ец ца. Больш пад ра бяз на пра ста но ві шча гэ та га 

рэ гі ё на і яго да сяг нен ні — у раз мо ве са стар шы нёй 

Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Ле а ні дам Зай цам.

МАГУТНЫ І ЎНІКАЛЬНЫМАГУТНЫ І ЎНІКАЛЬНЫ

На пя рэ дад ні пе ра га во раў Шаў кат Мір зі ё еў па за пра шэн ні Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі на ве даў дзяр жаў ную рэ зі дэн цыю «За слаўе». 

Прэ зі дэн ты пра гу ля лі ся па яе тэ ры то рыі, а за тым аб мя ня лі ся 

па да рун ка мі.

Прэ зі дэн ты так са ма па гу та ры лі ў не фар маль най аб ста ноў цы. Пры-

чым мес цам су стрэ чы бы ла абра ная разь бя ная аль тан ка, якую Шаў кат 

Мір зі ё еў па да рыў Аляк санд ру Лу ка шэн ку ле тась пас ля яго афі цый на га 

ві зі ту ва Уз бе кі стан. Пад час гу тар кі кі раў ні кі дзяр жаў аб мер ка ва лі знеш-

не па лі тыч ныя ста но ві шчы сва іх кра ін і ад шу ка лі па доб ныя тэн дэн цыі: 

Уз бе кі стан зна хо дзіц ца ў цэнт ры Цэнт раль най Азіі, Бе ла русь — у цэнт ры 

Еў ро пы, з чым звя за ныя і ад ноль ка выя пе ра ва гі, і ад ноль-

ка выя праб ле мы.

СТА СУН КІ СТА СУН КІ 
З АБА ВЯ ЗА ЦЕЛЬ СТВА МІЗ АБА ВЯ ЗА ЦЕЛЬ СТВА МІ

Прэ зі дэнт Уз бе кі ста на ўпер шы ню 
на ве даў Бе ла русь з афі цый ным ві зі там

Фо
 та

 Б
ел
ТА

.


