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ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 14.11.2017 г.
Долар ЗША    1,9932
Еўра 2,3204
Рас. руб. 0,0336
Укр. грыўня 0,0752
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Кожнаму 
месяцу — 
па вежы 
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СТАР. 13

Пачалася падпіска на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2018 года!
ПАДПІШЫСЯ — І ВЫЙГРАЙ КАШТОЎНЫЯ ПРЫЗЫ!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
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«Беларускія 
азёры – 

як у Швейцарыі» 

Рэвалюцыйныя 
тайны 

Смольнага 

Анд рэй КА БЯ КОЎ, 
прэм' ер-мі ністр:

«Ро ля прад пры маль ніц тва 
ў на цы я наль най эка но мі цы, 
ства рэн ні но вых пра цоў ных 
мес цаў і ўстой лі вым 
са цы яль ным раз віц ці вы со кая. 
Гэ ты сег мент эка но мі кі 
здоль ны хут ка рэ ага ваць 
на змен лі выя ўмо вы рын ку, 
ге не ры ра ваць і ў ка рот кі 
тэр мін ува саб ляць іна ва цый ныя 
ідэі ў рэ аль ныя пра ек ты, 
зай маць но выя ні шы на рын ках 
та ва раў і па слуг, па шы раць 
сваю пры сут насць на знеш ніх 
рын ках. Урад бу дзе і на да лей 
уся ляк пад трым лі ваць 
раз віц цё прад пры маль ніц тва, 
рэа лі зоў ваць на прак ты цы 
но выя фор мы і ме ха ніз мы 
ўза е ма дзе ян ня дзяр жа вы 
і біз не су».

Упер шы ню Мінск пры няў на столь кі маш таб ную 

па дзею ў гэ тым ві дзе спор ту. Корт «Чы жоў ка-Арэ ны» 

па чаў рых та вац ца за доў га да стар ту гуч на га фі на лу, 

ад ля до вай пля цоў кі там не за ста ло ся і сле ду. Два 

дні вя лі ка га тэ ні са ў ста лі цы чар го вы раз па ка за лі, 
на коль кі цёп лы пры ём аказ ва юць бе ла рус кія 
ба лель шчы кі.

Пра тое, што ў мат чы з аме ры кан ка мі на шым дзяў ча там прый-
дзец ца цяж ка, ве да лі ўсе. Бе ла рус кі — дэ бю тант кі су свет най гру-
пы, аме ры кан кі — 17-ра зо выя ўла даль ні цы тра фея (ця пер ужо 

18-ра зо выя), акра мя та го, са пер ні цы на га ла ву вы шэй шыя ў су свет ным 
рэй тын гу. На на шым ба ку бы лі тры бу ны, ста біль насць 
Аляк санд ры і агонь Ары ны. 

«Звяз да» да сле дуе праб ле му«Звяз да» да сле дуе праб ле му  

КОЛЬ КІ КАШ ТУЕ ЭКА НО МІЯ?
Пра лі чыль ні кі на ба та рэ ях і зніж кі на цяп ло

Не мэ та згод на тэх ніч на
Ар га ні за цыя па ква тэр на га ўлі ку і рэ гу ля ван ня цяп-

ла да зва ляе збе ра гаць 10—15% энер гіі, сцвяр джа-
юць спе цы я ліс ты. На ла дзіць раз лік ін ды ві ду аль най 
апла ты за ўжы тае цяп ло мож на, ка лі на ба та рэ ях жы-
ха роў ма юц ца па ква тэр ныя пры бо ры ўлі ку: раз мер-
ка валь ні кі цяп ла або ін ды ві ду аль ныя пры бо ры ўлі ку 
цеп ла энер гіі (цеп ла лі чыль ні кі). А рас ход энер гіі на 
ацяп лен не бу дын каў вы зна ча ец ца па 
па каз чы ках гру па во га пры бо ра ўлі ку.

Чым «ця жэй шы я» ста но вяц ца ў жы роў ках 
рад кі апла ты за ацяп лен не, тым больш мы 
па чы на ем за дум вац ца пра тое, як на гэ тым 
зэка но міць. Асаб лі ва ка лі ба та рэі ў ква тэ ры 
не па мер на га ра чыя, усур' ёз раз ва жа еш аб 
не аб ход нас ці ўста на віць на іх цеплалі чыль-
нік. Але, аказ ва ец ца, да зво ліць са бе зні зіць 
апла ту ка му наль ных па слуг за ацяп лен не 
мо жа да лё ка не кож ны. Па-пер шае, уста-
ноў ка аб ста ля ван ня для гэ та га абы дзец ца 

кры ху больш за 100 руб лёў на ад ну ба та-
рэю. Па-дру гое, не ка то рыя ані як не змо-
гуць зра біць гэ та ў ста рых да мах, бо не
да зво ляць тэх ніч ныя рэ сур сы жыл ля. 
Па-трэ цяе, без зго ды як мі ні мум 75% су се-
дзяў ні вод на му гас па да ру ў сва ёй ква тэ ры 
на ват пры на яў нас ці гро шай, ін жы нер ных 
маг чы мас цяў бу дын ка і жа дан ня «ўста ля-
ваць эка но мію» не ўдас ца, асаб лі ва пры 
вер ты каль най сіс тэ ме раз вод кі цяп ла. СТАР. 4

СТАР. 3

ТА КІ ФІ НАЛ — НЕ ПА РА ЖЭН НЕ, ТА КІ ФІ НАЛ — НЕ ПА РА ЖЭН НЕ, 
А ПОС ПЕХА ПОС ПЕХ
Бе ла рус кія тэ ні сіст кі хоць і прай гра лі вы ра шаль ны матч Бе ла рус кія тэ ні сіст кі хоць і прай гра лі вы ра шаль ны матч 
Куб ка Фе дэ ра цыі, але бі лі ся там да кан цаКуб ка Фе дэ ра цыі, але бі лі ся там да кан ца

Зу сім ня даў на ў Слуц ку ад кры ла ся но вая аў та за пра ва чная стан цыя. 
Ці ка ва тое, што на но вай АЗС уста ноў ле на ары гі наль ная ме та ліч ная скульп ту ра. 
Кры ла ты конь Пе гас тут з'я віў ся не вы пад ко ва — ме на ві та ён зме шча ны 
на гер бе ста ра жыт на га Слуц ка. Мно гія аў та ма бі ліс ты, што пра яз джа юць мі ма, 
пры пы ня юц ца, па ды хо дзяць да дзіў най фі гу ры, раз гля да юць яе. 
Вось Мі ка лай ШЫ ЛА са Сто лін ска га ра ё на са сва ёй па са жыр кай 
Воль гай НІ КІ ЦІ НАЙ, на сва ім ску та ры еду чы ў вёс ку Вя лі кая Слі ва Слуц ка га ра ё на, 
так са ма спы ні лі ся, каб да кра нуц ца да мі фіч най іс то ты.

ПЕ ГАС ЖА ДАЕ ДОБ РАЙ ДА РО ГІПЕ ГАС ЖА ДАЕ ДОБ РАЙ ДА РО ГІ


