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• У Бе ла ру сі ў жніў ні 

за фік са ва на дэ фля цыя. 

Ін дэкс спа жы вец кіх цэн 

на та ва ры і па слу гі ў па-

раў на нні з лі пе нем склаў 

99,8 %.

• Больш за 260 на цыя-

наль ных на зі раль ні каў на 

пар ла менц кіх вы ба рах 

атры ма лі акрэ ды та цыю 

вы бар ка маў.

• У Го ме лі з Со жа да ста-

лі ня мец кія ар ты ле рый скія 

сна ра ды ча соў вай ны. Гэ та 

ня мец кія 88-мі лі мет ро выя 

сна ра ды без уз ры валь ні-

каў. Ва га вы бу хо ва га рэ-

чы ва скла дае ка ля 800 г у 

кож ным.

• Прыкладна $40 млн 

за меж ных ін вес ты цый 

пры цяг ну та для бу даў-

ніц тва най буй ней ша га ў 

Бе ла ру сі вет ра пар ку ў Ві-

цеб скай воб лас ці.

КОРАТКА

Ула дзі мір КУ ХА РАЎ,

на мес нік прэм' ер-мі ніст ра:

«Ця пер што га до вы рост 
та ры фаў на па слу гі 
ЖКГ у рэс пуб лі цы не 
пе ра вы шае $5. Гэ та му 
спры яе зні жэн не вы дат каў 
у жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар цы, што, у сваю 
чар гу, да зва ляе прак тыч на 
па ўсіх ві дах па слуг вый сці 
на іх са бе кошт. Акра мя 
ацяп лен ня і га ра ча га 
во да за бес пя чэн ня, 
бе ла ру сы ўсе ас тат нія 
ві ды па слуг аплач ва юць 
ужо на 100 %. Да лей 
іх па вы шэн не маг чы ма 
толь кі ін дэк са цы яй. 
Сё ле та бы лі зме не ны 
па ды хо ды да та ры фаў. 
Ка лі ра ней з 1 сту дзе ня 
па вы ша лі на $5 та ры фы, 
то з гэ та га го да па дзя лі лі 
па вы шэн не на два эта пы. 
З 1 сту дзе ня ўзня лі 
на $3,9, а з 1 чэр ве ня 
на ацяп лен не і га ра чае 
во да за бес пя чэн не — 
на $1,1. Ба чым, што 
та кую тэн дэн цыю трэ ба 
пра цяг ваць. На ле та 
пла ну ем так са ма ў два 
эта пы па вы шаць, і 
пры бліз на ў та кой жа 
пра пор цыі».

ЦЫТАТА ДНЯ

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

Падпішыся на «Звязду» — і выйграй карысны прыз!
Ідзе падпіска на ІV квартал 2019 года

Энер га за мя шчэн неЭнер га за мя шчэн не

СУМ КА БРЫ КЕ ТАЎ 
ДЛЯ ДАЧ НІ КА

Торф лі чыц ца доб рым па лі вам, на ту раль ным кам пост ам і мо жа стаць 
аль тэр на ты вай та кім ле ка вым срод кам, як ак ты ва ва ны ву галь

Да 80-х га доў мі ну ла га ста год дзя 60 % цеп ла вой энер гіі на шай кра і ны вы-

пра цоў ва ла ся на тор фе. У Пу ха віц кім ра ё не вы рас па сё лак Праў дзінск, жы ха ры 

яко га бы лі ра бот ні ка мі тор фа бры кет на га за во да «Сяр ге е віц кае». Бры ке ты ад сюль 

па стаў ля лі ся на Жо дзін скую ЦЭЦ і Ва сі ле віц кую ГРЭС у Свет ла гор ску. По тым 

на сту пі ла эпо ха га зу, але, як га во рыц ца, но вае — доб ра за бы тае ста рое, та му 

торф пе ра жы вае дру гое на ра джэн не. На яго пе ра хо дзяць не ка то рыя 

ка цель ні ў на ва коль ных на се ле ных пунк тах і ў са мой ста лі цы.

Зя мель нае пы тан неЗя мель нае пы тан не

РОД НАЕ ПО ЛЕ 
ЗІ НЕ ВІ ЧА
Фер мер пра цуе на зям лі, 

якая на ле жа ла яго баць кам і дзя дам
Яны здаў на жы лі на па меж жы. Ме лі ўлас ны на дзел 

у род най вёс цы Гі на ві чы Гро дзен ска га ра ё на. 

Част ка зям лі Зі не ві чаў за ста ла ся на тэ ры то рыі 

Поль шчы. У 90-я га ды Ста ні слаў Іо сі фа віч атры маў 

у ка ры стан не зям лю свай го дзя ду лі. 

А за раз у яго ва ло дан ні зна хо дзіц ца ўчас так, 

які на парадак пе ра вы шае бы лы ся мей ны на дзел.

НЕ ЗДРА ДЗІЎ ЗЯМ ЛІ
Ста ні слаў Іо сі фа віч рас ка заў, што дзя ду лін на дзел зна хо-

дзіц ца ка ля са май бе ла рус ка-поль скай мя жы. Ка лі яго баць кі 

па жа ні лі ся, яны аб' яд на лі свае ўчаст кі, і атры ма ла ся кры ху 

больш за 30 гек та раў. Але ў хут кім ча се гэ тыя зем лі ады шлі 

кал га су. Баць кі та ды і па ду маць не маг лі, што ка лі-не будзь іх 

сын бу дзе са ма стой на пра ца ваць на зям лі сва іх прод каў, ды 

яшчэ і па шы рыць гэ ты на дзел у дзе сяць ра зоў. 

Але ад бы ло ся ме на ві та так.СТАР. 4 СТАР. 9

Учо ра ў Брэсц кім дзяр жаў ным тэх ніч ным уні вер сі тэ це ўра чыс та 

ад кры лі ла ба ра то рыю пра мыс ло вай ро ба та тэх ні кі. Пло шча ла ба ра-

то рыі — ка ля 200 квад рат ных мет раў. У яе аб ста ля ван не — кам п'ю-

тар ную тэх ні ку, най ноў шыя ма дэ лі ро ба таў — укла дзе на не каль кі 

сот няў ты сяч до ла раў. Тут змо гуць на ву чац ца не толь кі сту дэн ты і 

школь ні кі — ство ра ная ба за да зва ляе пра ца ваць і над на ву ко вы мі 

пра ек та мі. На здым ку: пра гра міст ла ба ра то рыі ро ба та тэх ні кі Ар цём 

СКА РУ БА вы ву чае маг чы мас ці но ва га аб ста ля ван ня.

ДЗЕ «НА РА ДЖА ЮЦ ЦА» РО БА ТЫДЗЕ «НА РА ДЖА ЮЦ ЦА» РО БА ТЫ
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