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Ула дзі мір СЯ МАШ КА, 

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«У сту дзе ні абод ва бе ла рус кія 
наф та пе ра пра цоў чыя за во ды —
«Наф тан» і Ма зыр скі НПЗ — 
спра ца ва лі са стра та мі. На ват 
па вы шэн не з 8 лю та га цэн на 
аў та ма біль нае па лі ва
на 2 ка пей кі кар ды наль на 
сі ту а цыю для прад пры ем стваў 
не мя няе. Мы не ма ем улас най 
наф ты ў та кіх аб' ёмах, 
але ў нас ца на на па лі ва 
іс тот на ні жэй шая, чым у Ра сіі. 
Па да ных «Бел наф та хі ма», 
роз ніч ныя цэ ны на ма тор нае 
па лі ва ў су меж ных рэ гі ё нах 
Ра сіі вы шэй шыя за бе ла рус кія 
па бен зі нах на 12 %, 
па ды зель ным па лі ве — на 9 %. 
Цэ ны на ўкра ін скім рын ку 
вы шэй шыя на 48—63 %, чым 
у Бе ла ру сі, на рын ку кра ін 
Бал тыі і Поль шчы — вы шэй шыя 
на 108—130% у за леж нас ці 
ад ві ду па лі ва. Але, ня гле дзя чы 
на ўсе скла да нас ці і кры зі сы, 
трэ ба вес ці ма дэр ні за цыю НПЗ, 
та му што без яе не маг чы ма 
га ва рыць аб кан ку рэн та здоль-
нас ці наф та пе ра пра цоў чых 
вы твор час цяў».

ЦЫТАТА ДНЯ

10 ЛЮТАГА 2018 г. СУБОТА № 29 (28645)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

СТАР. 11

СТАР. 7

СТАР. 8

Новы рытм 
прыёмнай 

сям’і

Дом 
на самай 
мяжы

Жарсці 
вакол 

айчыннага кіно

Спа жы вецСпа жы вец  

ЧАС НОК — З КІ ТАЯ, 
РУ КА ЛА — З БЕ ЛА РУ СІ
Шу ка ем у кра мах ай чын ную ага род ні ну і яб лы кі

Згод на з рэ ка мен да цы я мі, ся рэд не ста тыс тыч ны бе ла рус му сіць 

з'я даць у ме сяц 10 кі ла гра маў буль бы, па паў та ра кі ло па мі до-

раў і агур коў, 450 гра маў зе ля ні ны, тры кі ла гра мы фрук таў. 

Ці мож на «вы ка наць план» за кошт ай чын най пра дук цыі? «Звяз-

да» вы ра шы ла па гля дзець, ці шмат бе ла рус кай га род ні ны і яб-

лыкаў мож на знай сці зі мой на ганд лё вых пры лаў ках і што тан ней — 

куп ляць сваё ці ім парт нае.

Фа соў ка на ша, зе ля ні на за меж ная
Вы ву ча ем асар ты мент у не каль кіх ста ліч ных ганд лё вых сет ках. 

У пер шай з іх зна хо дзім на пры лаў ку бе ла рус кія агур кі за шэсць руб лёў — 
ім парт ных кан ку рэн таў ня ма. А вось по бач з ай чын ны мі яб лы ка мі 
(яны каш ту юць два руб лі за кі ла грам) ля жаць ча ты ры сар ты поль скіх, 
амаль па та кой жа ца не. Па мі до ры (4,80 руб ля за кі ла грам) — з Тур цыі, 
гру шы — з Ні дэр лан даў. За тое буль ба, бу ра кі, морк ва (мы тая па куп ні кам 
асаб лі ва да спа до бы) і ка пус та — з на шых за се каў. Ка лі вам па трэб на 
рэп ча тая цы бу ля, то ёсць бе ла рус кая, ін шыя ж сар ты пры ве зе ныя з за-
меж жа: цы бу ля-ша лот з Фран цыі, чыр во ная цы бу ля — з Укра і ны.

У дру гой кра ме яб лы каў з ай чын ных са доў не зна хо дзім. Усе во сем 
ві даў, якія вы стаў ле ны на про даж, — з Поль шчы, па два руб лі за кі ла-
грам і больш. А бе ла рус кія агур кі аказ ва юц ца на ру бель да ра жэй шыя
за ім парт ныя... Тая ж сі ту а цыя і з час на ком — наш каш туе во сем руб лёў 
за кі ла грам, кі тай скі — сем. І вы гля дае апош ні больш пры ваб на. Са-
лод кі пе рац у кра му па стаў ля юць з Ма ке до ніі, та ма ты з Тур цыі, Іс па ніі 
і Егіп та. Бе ла ка чан ная ка пус та з бе ла рус кіх схо ві шчаў, а 
пе кін ская — з укра ін скіх. СТАР. 5 СТАР. 4

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 10.02.2018 г.
Долар ЗША    2,0017
Еўра 2,4538
Рас. руб. 0,0344
Укр. грыўня 0,0740

Бі ты-ня бі тыБі ты-ня бі ты  

БУ ТЭЛЬ КА, АКНО, 
ЛЮС ТЭР КА...

Пра ка рысць та ра ма таў ды вы ра бы са шкла бою
За год бе ла ру сы «спа жы ва юць» 1,8 млрд адзі нак та ры: 

шкля ных і плас ты ка вых бу тэ лек, бля ша нак. У 2020 го дзе 

ўсё гэ та мож на бу дзе зда ваць за гро шы ў спе цы яль ныя 

та ра ма ты. Так у кра і не пач не дзей ні чаць дэ па зіт ная сіс тэ ма 

па збо ры ад на ра зо вай упа коў кі, боль шасць якой — шкло. 

Пе ра пра ца ва ны шкла бой мо жа стаць і бу тэль кай, 

і шкла ва тай, і да ро гай...

Роз на ка ля ро вы 
і не сар та ва ны

Но вая дэ па зіт на-за ло га вая 
сіс тэ ма ўво дзіц ца, каб па вя лі-
чыць аб' ём на рых тоў кі шкла з 
ка му наль ных ад хо даў, ка жуць 
спе цы я ліс ты. Яны мяр ку юць, 
што збор дру гас най сы ра ві ны 
та кім чы нам уз рас це на 10 %. 
Хоць і ця пер збор гэ тай та ры і 
шкла бою на ла джа ны до сыць 
доб ра. Асаб лі ва пас ля та го, як у 2012 го дзе ў Мін ску бы ла ство ра на 
спе цы яль ная вы твор часць для аў та ма тыч най сар ці роў кі зме ша на га 
шкла. Бу тэль кі да зво лі лі зда ваць ня мы ты мі, з эты кет ка мі і крыш ка мі, 
а бі тае шкло — не сар та ваць па ко ле рах. За ба ро на на роз на ка ля ро-
васць сы ра ві ны, да рэ чы, бы ла до сыць ад чу валь ным аб ме жа валь ным 
бар' е рам, праз які бі тае шкло ў вя лі кіх аб' ёмах трап ля ла 
на звал ку.
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