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$6,7 млрд 
укла лі за меж ныя 
ін вес та ры за сту дзень —
ве ра сень 2017 го да ў 
рэ аль ны сек тар эка но мі кі 
Бе ла ру сі (акра мя бан каў), 
па ве дам ляе На цы я наль ны 
ста тыс тыч ны ка мі тэт. 
Асноў ны мі ін вес та ра мі 
ар га ні за цый 
кра і ны бы лі суб' ек ты 
гас па да ран ня Ра сіі 
(40,6% ад усіх ін вес ты цый), 
Злу ча на га Ка ра леў ства 
Вя лі ка бры та ніі і Паў ноч най 
Ір лан дыі (26,6%), Кіп ра 
(7,1%). За сту дзень — 
ве ра сень 2017 го да 
ар га ні за цы я мі краіны 
(акра мя бан каў) на кі ра ва на 
за мя жу ін вес ты цый на 
су му $4 млрд. Знач ныя 
аб' ёмы ін вес ты цый 
ар га ні за цы я мі кра і ны бы лі 
на кі ра ва ны суб' ек там 
гас па да ран ня Ра сіі 
(66,8% ад усіх на кі ра ва ных 
ін вес ты цый), Укра і ны 
(17,9%).

ЛІЧ БА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 15.11.2017 г.
Долар ЗША    1,9976
Еўра 2,3343
Рас. руб. 0,0335
Укр. грыўня 0,0753

Пачалася падпіска на «Звязду» на I квартал і I паўгоддзе 2018 года!
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Чаму ў пад’ездах 
«залатыя» 
лямпы?

Несалодкае 
жыццё 

з дыябетам

СТАР. 3

СТАР. 5

Сумны лёс 
закінутых 
дамоў

Пер шым эта пам ста ла ўста-
ноў ка стан цыі сар ці роў кі ад-
хо даў, якая па ча ла дзей ні чаць 
ле тась. Пра ект здзейс не ны ў 
рам ках пра гра мы транс гра-
ніч на га су пра цоў ніц тва і фі-
нан су ец ца ЕС (90%) і мяс цо-
вым бюд жэ там (10%).

На вы дат ка ва ныя срод кі па бу-
да ва ны цэх, дзе ўста ноў ле на лі нія 
сар ці роў кі, склад, на бы ты два су-
час ныя смец ця во зы, аў та па груз-
чык, прэс, 200 кан тэй не раў для 
смец ця. Гэ та да зво лі ла атры маць 
у год ка ля трох ты сяч тон дру гас-
най сы ра ві ны.

Маг чы ма, у маш та бах кра і ны гэ та не вя-
лі кая ліч ба. Але ў ра ё не но вы аб' ект пры но-
сіць ад чу валь ны эфект. Па-пер шае, знач на 
змен шыў ся па ток ад хо даў на па лі го нах, а 

яны, як вя до ма, паў сюд на пе ра гру жа ны. 

Па-дру гое, дру гас ная сы ра ві на па сту пае 

на пе ра пра цоў ку, а гэ та хоць і не вя лі кі, але 
пры бы так. Для ка му наль ні каў важ на, што 
гэ та ра бо та ўжо па ча ла ся.

— У 2010 го дзе нам пе рад алі 43 мі ні-
па лі го ны, сён ня за ста ло ся 10, — ад зна чае 
ды рэк тар На ва груд скай ЖКГ Мі ка лай 
БА РА НОЎ СКІ. — Ця пер мы мо жам амаль 
тры ты ся чы тон ад хо даў на кі ра ваць на пе-
ра пра цоў ку, і дзве ты ся чы тон спра са ваць. 
Раз дзель ным збо рам аха пі лі ўсе аг ра га-
рад кі, у рай цэнт ры ства ры лі 
56 пля цо вак. СТАР. 4

Зялё ная эка но мі каЗялё ная эка но мі ка  

Ад хо ды рас пла вяць 
і зро бяць пліт ку

У На ва груд ку бя руц ца за но вы пра ект па пе ра пра цоў цы дру гас най сы ра ві ны
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Аты-ба тыАты-ба ты  

ВО СЕНЬ КО ЛЕ РУ ХА КІВО СЕНЬ КО ЛЕ РУ ХА КІ

Пад час ад праў кі ў вой ска ў Мін скім га рад скім 
ва ен ным ка мі са ры я це ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» 

па зна ё мі лі ся з сён няш ні мі пры зыў ні ка мі
Чар го вая во сень — і тра ды цый на ма ла дыя хлоп-
цы ідуць аба ра няць Ай чы ну. На строй, як пра ві ла, 
ба дзё ры: адзі нае, што, як ка жуць, пад лі вае мас ла 
ў агонь, — гэ та мат чы ны за пла ка ныя во чы. Ад 

та го, што не ка то ры час не ўба чац ца са сва ім, ча-

сам адзі ным, дзі цем. І на ват ад ра зу мен ня, што 

на рэш це сын ста не са праўд ным муж чы нам.

Ад праў ка но ва га па паў нен ня ва Уз бро е ныя Сі лы, 
ін шыя вой скі і вай ско выя фар мі ра ван ні Бе ла ру сі пра-
цяг нец ца да кан ца ме ся ца. Учо ра для пра хо джан ня
тэр мі но вай во ін скай служ бы бы ло на кі ра ва на ка ля 
1200 гра ма дзян на шай кра і ны, якія па поў ні лі шэ ра гі сіл 
спе цы яль ных апе ра цый, Мін скай ва ен най ка мен да ту ры, 
кі на ла гіч на га цэнт ра Уз бро е ных Сіл, а так са ма на ву-
чаль ных вай ско вых час цей.

Мін ча нін Аляк сей Мась ко пад час служ бы ў вой ску 
не толь кі не ад пач не ад сва ёй асноў най пра фе сій най 
дзей нас ці, а на ват удас ка на ліць яе — не кож на му му-
зы ку, хоць і ча со ва, вы па дае го нар слу жыць ва Узор-
на-па ка заль ным ар кест ры Уз бро е ных Сіл. Вы пуск нік 
Мінск ага дзяр жаў на га мас тац ка га ка ле джа імя Гле-
ба ва на ват уя віць не мог, што ка лі-не будзь тра піць у 
пра слаў ле ны ка лек тыў. Та кі шанц, як ні дзіў на, да ла 
ме на ві та ар мія.

— Ён ідзе ў на дзей ныя ру кі да ай цоў-ка ман дзі раў, 
якія доб ра ве да юць, што трэ ба сал да ту, — ка жа баць-
ка пры зыў ні ка, афі цэр за па су Сяр гей Мась ко, і тут жа 
жар туе: — У нас шы ры ні рэ ме ня не ха пі ла, я ду маю, што 
ар мей скі «рэ мень» хут чэй пры ву чыць да дыс цып лі ны. 
Хва ля вац ца ня ма пад стаў. Ка лі спат рэ біц ца, то і я га то-
вы ў лю бую хві лі ну стаць на аба ро ну на шых ме жаў.

Вя ча сла ва Пра та се ві ча ў вой ска вы праў ля юць 
цэ лым ся мей ствам: апош нія па ра ды да юць баць ка, 
ма ці і ба бу ля. Хло пец, як і яго дзя ду-
ля, бу дзе слу жыць у вой сках су вя зі. СТАР. 3
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