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ЦЫТАТА ДНЯ

Якія рэформы падыдуць Беларусі
і якое будзе новае аблічча краіны —
пра гэта расказаў Прэзідэнт актыву
Віцебскай вобласці

Наталля КАЧАНАВА,
старшыня Савета
Рэспублікі Нацыянальнага
сходу:

За мінулыя два месяцы гэта ўжо другая камандзіроўка
Аляксандра Лукашэнкі на Віцебшчыну. Цікавасць
кіраўніка краіны да рэгіёна зразумелая: зона
крытычнага земляробства, эксперымент па стварэнні
аграхолдынгаў... Але размова ў горадзе над Дзвіной
ішла не толькі пра сельскую гаспадарку — тэмы падчас
падобных сустрэч (кіраўнік дзяржавы ўжо сустракаўся
з актывамі Магілёўшчыны, Гродзеншчыны, Брэстчыны,
Міншчыны і Мінска) разнастайныя: ад штодзённых
праблем рэгіёна да прынцыпова важных для
ўсёй краіны.

Фота БелТА.

«У Беларусі прыняты
закон аб зваротах
грамадзян. Усе
службовыя асобы
абавязаны праводзіць
прыёмы па асабістых
пытаннях, сустракацца
з людзьмі, чуць
іх праблемы і аказваць
усялякае садзейнічанне
ў іх вырашэнні. Большасць
пытанняў падчас такіх
прыёмаў, як правіла,
датычыцца работы
мясцовых уладаў.
Хацелася б, каб людзей
на месцах чулі і дапамагалі
вырашаць пытанні, якія
ў іх узнікаюць».

ЧАЦВЕР
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І ПОЎНЫ ВАЖКІ СЕНА ВОЗ

КОРАТКА
• Мiн гар вы кан кам i
абл вы кан ка мы пра вядуць 18 лiпеня прамыя
тэлефонныя лiнii.
• «Белнафтахiм» чакае
прыбыцця ў Адэсу чарговага танкера з азербайджанскай нафтай у пачатку
жнiўня.

Дбайны гаспадар Аляксандр ГАЛКОЎСКІ
з вёскі Судзілы Клімавіцкага раёна
нарыхтоўваць сена пачынае з першых дзён
лета, бо патрэбна яго вельмі шмат.

• Вытворчасць сельгаспрадукцыi ў Беларусi
ў I паўгоддзi вырасла на
3,7 %.

Разам з жонкай на сваім падворку мужчына
(дарэчы, стараста вёскі) трымае вялікую
гаспадарку: трох кароў і столькі ж цялят,
больш як паўсотні авечак, каня, шмат рознай
свойскай птушкі.

• Беларусь далучыцца
да пратакола аб абмене
падатковай iнфармацыяй
памiж краiнамi СНД.

У час сенакосу на дапамогу прыходзяць
дзеці. Траву косяць механізавана, зграбаюць
«конскімі» граблямі, копы складаюць дружнай
сваяцкай талакой, а возяць духмянае сена
дадому на вялікім возе.

• Лаўрэатаў прэмii ўрада ў галiне якасцi ўзнагародзiлi ў Мiнску.

Таццяна МАЛІНІНА, фота аўтара.

•

Беларускiя цукровыя
за во ды хо чуць за ма цавацца на рынках Афрыкi i
Азii.

• Эйфелева вежа цалкам адкрылася для турыстаў.
• Рэсурсны цэнтр бяспекi для дашкольнiкаў адкрылi ў Астраўцы.
• Кубак свету па шахматах сярод жанчын плануюць правесцi ў 2021 годзе ў Мiнску.
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Экаэнергетыка

АЭС як стымул
для развiцця электракараў
Зарадка за чатыры хвiлiны
i электрасамакаты на сотню кiламетраў
Трацiна сусветнага аўтапарку да 2040 года стане электрычнай.
Беларусы ж да канца 2020-га будуць спажываць на зарадку
электракараў энергii да 12 мiльёнаў кВт·г, а ў канцы 2021-га ў краiне
запрацуе звыш 600 зарадных станцый. Дадатковы iмпульс у гэтым
кiрунку надасць увод у эксплуатацыю Беларускай АЭС. Такiя
прагнозы выказвалi ўчора эксперты на Днi электратранспарту,
якi прайшоў на пляцоўцы iндустрыяльнага парка
«Вялiкi камень».
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