
ISSN 1990 - 763X

9 ЛІПЕНЯ 2019 г. АЎТОРАК № 126 (28993)

• Бе ла ру сы ў першым 

паў год дзi пра да лi ва лю-

ты на $322 млн больш, 

чым ку пi лi.

• Дзярж стан дарт вы явiў 

не да лiў у бу тэль ках 38 з 

47 пар тый сла неч нi ка ва-

га алею. Пры чым не да лiў 

алею ў не ка то рых бу тэль-

ках склаў ад 27 да 52 мл у 

за леж нас цi ад аб' ёму.

• Мi ха iл Гра боў скi пры-

зна ча ны спар тыў ным 

ды рэк та рам ХК «Ды на-

ма-Мiнск».

• Пер ша га на мес нi ка ды-

рэк та ра УП «Спец кам бi на т 

КБА» за тры ма лi за ха бар. 

Па звест ках пра ва ахоў нi каў, 

за тры ман не звя за на з не-

за кон ным пра да стаў лен нем 

мес цаў для па ха ван няў на 

мо гiл ках «Паў ноч ныя».

КОРАТКА

Ана толь КО ТАЎ, 
на мес нік ды рэк та ра 
фон ду «Ды рэк цыя 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 
2019 го да»:

«Пас ля пра вя дзен ня 
ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 
Бе ла русь мо жа пры няць 
спа бор ніц твы са ма га 
вы со ка га ўзроў ню па 
мно гіх ві дах спор ту. Ця пер 
на ша кра і на, упэў не ны, 
мо жа са ма вы бі раць, якія 
спар тыўныя тур ні ры 
пра во дзіць. Прад стаў ні кі 
між на род ных фе дэ ра цый 
уба чы лі на шу ба зу і 
маг чы мас ці па пра вя дзен ні 
буй ных між на род ных 
стар таў. На коль кі 
мне вя до ма, асоб ныя 
фе дэ ра цыі ўжо ці ка вяц ца 
маг чы мас цю ар га ні за цыі 
буй ных спа бор ніц тваў. 
Ад на з умоў ар га ні за цыі 
муль ты спар тыў на га 
фо ру му — пра вя дзен не 
тур ні раў на но вым 
аб ста ля ван ні, якое ця пер 
ёсць на кож ным са 
спар таб' ек таў Гуль няў».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАВАЁЎНІК 
З ДУШОЙ ГЕРОЯ

АДУКАЦЫЯ 
Ў ЕЎРАЗІЙСКІМ 
САЮЗЕ

Фота БелТА.

СТАР. 13

На па рад ку дняНа па рад ку дня

БУ ДЗЕМ І З БУЛЬ БАЙ, 
І З ЗЕР НЕМ, І З... КА ВУ НА МІ

Ня гле дзя чы на не спры яль нае на двор'е, 
ура джай ча ка ец ца ня дрэн ны

З
А дзе сяць га доў іс на ван ня 

рэс пуб лі кан скае свя та 

«Алек санд рыя збі рае сяб роў» 

ста ла яр кім сім ва лам бра тэр скай 

друж бы на ро даў Бе ла ру сі, Ра сіі 

і Укра і ны. Гэ та ад зна чыў Прэ зі дэнт 

пе рад па чат кам га ла-кан цэр та 

ў Алек санд рыі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка зга даў, што пер шы 

фо рум быў ма лень кі і сціп лы, як ка ва лак зям-

лі, на якім пра во дзіў ся. Але ўжо та ды пры го-

жы ў сва ёй са ма быт нас ці — і, як па ка заў час, 

перс пек тыў ны. Фес ты валь хут ка пе ра сяг нуў 

ста тус рэ гі я наль на га, сён ня зор кі эст ра ды 

пры яз джа юць у Алек санд рыю з вя лі кім за-

да валь нен нем.

Кі раў нік кра і ны ўпэў не ны: та кая не звы чай-

ная за ці каў ле насць уз нік ла та му, што на гэ тай 

гас цін най зям лі асаб лі ва пра яў ля ец ца фе но-

мен сі лы пры цяг нен ня ма лой ра дзі мы і ўсход-

не сла вян скай род нас ці. Тры на цыі пе ра пле-

це ныя гіс та рыч ны мі, род нас ны мі, ду хоў ны мі 

ка ра ня мі, ні бы тры ма гут ныя ду бы на бе ра зе 

паў на вод на га і шчод ра га Дняп ра.

«Вы то кі гэ тай вя лі кай ра кі па чы на юц ца ў 

Ра сіі, по тым яна ня се свае во ды па Бе ла-

ру сі і за вяр шае шлях ва Укра і не — быц цам 

кры вя нос най сіс тэ май звяз вае нас най мац-

ней шы мі ву за мі доб ра су сед ства, да ве ру і 

ад кры тас ці», — пры вёў ана ло гію 

Прэ зі дэнт. СТАР. 2

КУ ПАЛЬ СКІЯ 
ФАР БЫ 

АЛЕК САНД РЫІ
Свя та «Алек санд рыя 

збі рае сяб роў» 
на ве да лі 

больш за 65 ты сяч 
ча ла век

Сё ле та ў Бе ла ру сі пла ну юць са браць 

7,6 міль ё на тон збож жа. Ня гле дзя чы 

на тое, што вяс ной і ў па чат ку ле та 

скла ла ся не спры яль нае для па се ваў 

на двор'е, аг ра рыі зра бі лі ўсё маг чы мае, 

каб стра ты не ад бі лі ся на ўра джаі. Акра-

мя гэ та га, у сель ска гас па дар чых ар га ні-

за цы ях і фер мер скіх гас па дар ках бу дзе 

вы ра шча на звыш 1 міль ё на тон буль бы, 

560 ты сяч тон га род ні ны і 150 ты сяч тон 

пла до ва-ягад най пра дук цыі.

— Дэ фі цыт апад каў у спа лу чэн ні з па вы-

ша ным тэм пе ра тур ным рэ жы мам вы клі каў 

ін тэн сіў ную стра ту віль га ці ў гле бе, асаб лі ва 

на поўд ні кра і ны. А ў трэ цяй дэ ка дзе чэр ве-

ня па ча лі ся ліў ні са шква ліс тым вет рам. Гэ та 

пры вя ло да част ко ва га па ля ган ня і па шко-

джан ня па се ваў у шэ ра гу рэ гі ё наў кра і ны, — 

рас ка за ла на мес нік на чаль ні ка га лоў на га 

ўпраў лен ня рас лі на вод ства Мі ніс тэр ства 

сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня Тац ця на 

КАР БА НО ВІЧ.


