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ДЗЕ МОЖНА 
ПАГЛЯДЗЕЦЬ 
НА «ЗІМОВАГА» 
НАПАЛЕОНА

ПАДАРОЖЖА 
Ў СТАЛІЦУ 
АВАНГАРДЫЗМУ

• КДК пра вя дзе сён-

ня пра мую тэ ле фон ную 

лі нію па тэ ме на лі чэн ня 

зар пла ты бюд жэт ні кам. 

Звяр нуц ца мож на з 14.00 

да 17.00 па ну ма ры 8 (017) 

327-20-15.

• Вы да ваць да зво лы на 

до пуск транс парт на га срод-

ку да ўдзе лу ў да рож ным 

ру ху пла ну юць у элект рон-

ным вы гля дзе.

• Бе ла русь пры ме 

ўдзел у Лат вій скай кніж-

най вы ста ве.

• У Кі таі рас пра ца ва на 

вак цы на су праць ка ра на-

ві ру са, з да па мо гай якой 

эфек тыў насць ля чэн ня 

скла дзе больш за 85 %.

• У Ба ра на ві чах бы лы 

ін тэр нат БЧ рэ кан стру ю-

 юць пад са цы яль нае і 

арэнд нае жыл лё.

• У Бе ла ру сі аб мяр коў-

ва юць увя дзен не ма са вай 

стэ ры лі за цыі ба дзяж ных 

ка тоў.

КОРАТКА

Усе ва лад ЯН ЧЭЎ СКІ, 

ды рэк тар Ад мі ніст ра цыі 

ПВТ:

«Сён ня больш за 
200 кам па ній Пар ку 
вы со кіх тэх на ло гій 
пра цу юць на 
ўнут ра ным рын ку ў 
ін та рэ сах бе ла рус кіх 
прад пры ем стваў. Аб' ёмы 
гэ тай ра бо ты за два 
апош нія га ды вы рас лі 
амаль у тры ра зы, Парк 
вы со кіх тэх на ло гій 
пра па нуе бе ла рус кім 
прад пры ем ствам 
шы ро кі спектр ліч ба вых 
пра дук таў, не аб ход ных для 
па вы шэн ня кан ку рэнт а-
з доль нас ці і рэн та бель нас ці 
пра мыс ло вай га лі ны: 
тут і штуч ны ін тэ лект, 
і да поў не ная рэ аль насць, 
і воб лач ныя ра шэн ні 
па ін тэ гра цыі цэ лых 
га лін. Аб мяр коў ваць 
ліч ба ві за цыю вы твор час ці 
важ на не толь кі 
для бу ду чы ні, але ўжо і для 
сён няш ня га дня на шай 
кра і ны».
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Па па лі чкахПа па лі чках

КАМ ПА НЕ НТЫ 
ЦЯП ЛА

З ча го скла да ец ца са бе кошт па слу гі і ча му пра эка но мію 
трэ ба за дум вац ца не толь кі па стаў шчы кам?

На ўрад ці хто ў кра ме па тра буе ў пра даў ца рас тлу ма чыць, з ча го 

скла да ец ца са бе кошт та ва раў ці ча му па вы ша юць цэ ны на пра дук-

ты ды адзен не. Ад нак ча мусь ці ўсіх хва люе, якія за тра ты ня суць 

ка му наль ні кі дзе ля цяп ла ў на шых ква тэ рах. Тым не менш у Мінск-

ка мун цеп ла сет цы зга дзі лі ся рас тлу ма чыць, ча му цяп ло — са мая 

да ра гая па слу га ў на шых па ве дам лен нях на апла ту.

Важ кія па каз чы кі
Са бе кошт цяп ла за ле жыць ад мно гіх фак та раў. На ім ад бі ва юц ца і 

ма гут насць кры ні цы, якая яе вырабляе, і аб ста ля ван не, і па лі ва, якое вы-

ка рыс тоў ва юць. І гэ та толь кі асноў нае. У Мінск ка мун цеп ла сет кі на аб слу-

гоў ван ні зна хо дзіц ца 45 ка цель няў, ся род іх — пяць мі ні-ЦЭЦ, га за выя і 

кам бі на ва ныя (вы ка рыс тоў ва юць газ і шча пу. — «Зв.») кры ні цы, ёсць на ват 

і элект рыч ная ка цель ня.

— Асноў ны кам па нент, з яко га скла да ец ца са бе кошт, — па лі ва. І на 

сён ня са мы вы гад ны ва ры янт — гэ та кам бі на ва ная ка цель ня, та му што 

шча па — са мая тан ная сы ра ві на, — мяр куе га лоў ны ін жы нер УП «Мінск-

ка мун цеп ла сет ка» Ге надзь ЛУ КА ШЭ ВІЧ. — Газ на та кіх ка цель нях мы 

амаль не вы ка рыс тоў ва ем: толь кі ў тых вы пад ках, ка лі на ву лі цы тэм пе ра ту-

ры ні жэй шыя за сем гра ду саў ма ро зу — гэ та не аб ход на па тэх на ло гіі, — ці 

аб ста ля ван ню, якое пра цуе на шча пе, па трэ бен ра монт.

Са бе кошт цеп ла вой энер гіі скла да юць ка ля 40 па каз чы каў, ад нак не 

на ўсіх ка цель нях уліч ва юць кож ны з іх — звы чай на на ад ной кры ні цы іх 

ка ля 20. Акра мя па лі ва, якое скла дае амаль 60 % за трат, са мы мі важ кі мі 

лі чац ца за ра бот ная пла та су пра цоў ні каў і амар ты за цыя. Ас тат нія па каз чы-

кі ад но сяць да іншых, таму што яны скла да юць зу сім не вя лі кі 

пра цэнт. Тут і ўзно сы ў ФСАН, і па слу гі ахо вы, і па да ткі.

Будзь це піль ны мі!Будзь це піль ны мі!

Стаў ка на на шу 
да вер лі васць і... 

на іў насць

Што та кое ві шынг? Яшчэ год та му гэ та сло ва ў на шай кра і не 

бы ло амаль не вя до мае. Але ле тась мі лі цыя і бан кі рас тлу ма-

чы лі нам: гэ та адзін з ме та даў мах ляр ства з вы ка ры стан нем 

са цы яль най ін жы не рыі. Зла мыс ні кі, прад стаў ля ю чы ся па со та-

вым тэ ле фо не су пра цоў ні ка мі бан ка, пад роз ны мі пад ста ва мі 

вы мань ва лі ў тры маль ні ка пла цеж най карт кі кан фі дэн цы яль-

ную ін фар ма цыю. А по тым з яе да па мо гай кра лі гро шы.

...Ча ла век, прад стаў ля ю чы ся ра бот ні кам бан ка, зво ня чы вам на 

ма біль ны, рас каз вае, што не вя до мыя ні бы та афор мі лі крэ дыт або спі-

са лі гро шы з ва шай карт кі. А каб ад мя ніць па зы ку, не аб ход на на зваць 

яе рэ кві зі ты. Ах вя ры афе рыс таў ад зна ча юць іх вы дат ную ак цёр скую 

іг ру і дас ка на лае ве дан не ра бо ты бан каў скай служ бы. 

У мас тац тве та ко га раз во ду важ ная кож ная дро бязь... СТАР. 13

ТАТАЎ ДЗЕНЬ

Лошыцкі парк у Мінску.


