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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЦЫТАТА ДНЯ

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

2

3

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 12.06.2014 г. 
Долар ЗША    10140,00
Еўра 13730,00
Рас. руб. 295,50
Укр. грыўня 871,88

Хто дазволіць 
сфатаграфавацца 

з сабой 
Стасу Міхайлаву?

Веды 
праз прызму 

“рэтра”

Хуліганіць 
можна... 

экалагічна!
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Кі рыл РУ ДЫ, док тар 
эка на міч ных на вук:

«Для пе ра хо ду Бе ла ру сі да ра-
бо ты эка но мі кі на прын цы пах 
кан ку рэнт нас ці і эфек тыў нас ці 
дзяр жа ва па він на зні зіць пад-
атко вую на груз ку, прад пры ем-
ствы — свае вы дат кі, а ган даль 
— нор му пры быт ку. Дзяр жа ве 
важ на ап ты мі за ваць па дат ка-
аб кла дан не. Ніз кія пад атко выя 
стаў кі мо гуць ажы віць спа жы-
ван не, про даж і па вя лі чыць 
пад атко выя па ступ лен ні. У 
цэ лым жа пад атко вая на груз ка 
ў нас вы шэй шая, чым у ін шых 
кра і нах Адзінай эканамічнай 
прасторы, — 38% (у Ра сіі яна 
скла дае 33%, у Ка зах ста не — 
25%), што аслаб ляе па зі цыі 
Бе ла ру сі ў ба раць бе за ін вес-
ты цыі. Так са ма ў кра і не вар та 
па вы шаць унут ра ны по пыт, 
пры тым, што сён ня Нац банк 
і між на род ныя фі нінс ты ту ты 
вы сту па юць за яго ска ра чэн не 
для стрым лі ван ня ін фля цый-
ных пра цэ саў».

Што год у чэр ве ні ў вёс цы Два рэц Лу ні нец ка га ра ё-
на пра хо дзяць клуб ніч ныя кір ма шы. На скры жа ван не 
да рог, якія вя дуць з Ка жан-Га рад ка, Брод ні цы, Дзят ла-

ві чаў, Вуль кі, Лу нін ца і Яз він кі, жы ха ры на ва коль ных 
вё сак пры во зяць ура джай са сва іх ягад ных план-
та цый. 

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  ��

14 ДЗЁН ГАР ТА ВАН НЯ
Ча му без ад клю чэн ня га ра чай ва ды не абы сці ся

«Па злую я жыль цоў ды ад клю чу ім га ра чую ва ду на два тыд ні! 
За ад но якая эка но мія атры ма ец ца!» — па ці ра ю чы да ло ні са зла-
слі вай усмеш кай га во рыць май стар ЖЭ Са і пе ра кры вае ў до ме 
ад па вед ны кра нік. Смеш на? А мно гія мін ча не на поў ным сур' ё зе 
лі чаць, што га ра чую ва ду ле там ад клю ча юць аль бо дзе ля эка но-
міі, аль бо каб га ра джа нам жыц цё мё дам не зда ва ла ся», — га во-
рыць на чаль нік аба ненц кай служ бы УП «Мінск ка мун цеп ла сет ка» 
Яў ген КРА МЯ НЕЦ КІ. Каб унес ці ней кія тлу ма чэн ні гэ тай з'я вы, у 
кан такт-цэнт ры Мін гар вы кан ка ма ар га ні за ва лі дзень ін фар ма ван-
ня на тэ му пла на ва га ад клю чэн ня ва ды. Тэ ле фо ны раз ры ва лі ся 
ад зван коў, і спе цы я ліст не па спя ваў ад каз ваць усім ах вот ным. 
Ад нак ці ка ві лі гра ма дзян зу сім не тэх ніч ныя ас пек ты пла на ва га 
ад клю чэн ня га ра чай ва ды, а яго тэр мі ны. І ха ця на чаль нік аба-
ненц кай служ бы раз ліч ваў на ін шы дыя лог з мін ча на мі, да вя ло ся 
аказ ваць па слу гі да вед кі.

Стро га па гра фі ку
— Я не ма гу ад ка заць на ўсе пы тан ні, та му што гра фік па го ра дзе 

вель мі вя лі кі. Дак лад ныя па ад рас ныя спі сы ад клю чэн няў на на ступ-
ны ме сяц фар мі ру юц ца да 20 чыс ла бя гу ча га ме ся ца. Яны раз мя-
шча юц ца на сай це Мін гар вы кан ка ма і пуб лі ку юц ца ў прэ се. Гра фі кі 
ж на доў га тэр мі но вую перс пек ты ву мо гуць змя няц ца, і не ха це ла ся 
б да ваць лю дзям не праў дзі вую ін фар ма цыю, — па тлу ма чыў Яў ген 
Кра мя нец кі.

Да рэ чы, спі сы гэ тыя фар мі ру юц ца кож ны год па-роз на му — гэ та му па-
пя рэд ні чае сур' ёз ная пад рых тоў чая ра бо та, і ня ма ні чо га дзіў на га ў тым, 
што ле тась вам ад клю ча лі ва ду ў жніў ні, а сё ле та — у чэр ве ні. Скла дан не 
гра фі каў за ле жыць ад та го, якое аб ста ля ван не цеп ла кры ніц і ма гіст раль-
ных цеп ла се так якім ві дам ра мон ту бу дзе пад вяр гац ца. Так са ма тэр мі ны 
ад клю чэн ня ва ды мо гуць мя няц ца пры пе ра клю чэн ні з ад ной кры ні цы 
на ін шую. А сё ле та ад ной з пры чын змя шчэн ня гра фі каў у ста лі цы стаў 
чэм пі я нат све ту па ха кеі, дзя ку ю чы яко му га ра чае во да за бес пя чэн не па-
ча лі ад клю чаць толь кі з 26 мая (звы чай на гэ та ро бяць з 10). Ад па вед на, 
не ка то рыя ра ё ны ха лод ны душ бу дзе ча каць яшчэ і ў ве рас ні, 
ча го ра ней не бы ло.

Су мес ныя да сле да ван ніСу мес ныя да сле да ван ні  ��

АН ТАРК ТЫ КА 
ВЕ ДАЕ ЎСЁ!

Спе цы я ліс ты Рас гід ра ме та і Бел гід ра ме та Мінп ры ро ды 
пра цу юць над кан цэп цы яй 

су мес най пра гра мы да 2018 го да
За кошт бюд жэ ту Са юз най дзяр жа вы ўжо рэа лі за ва ны тры са юз-
ныя пра гра мы ў га лі не гід ра ме тэа ра ло гіі. Для кож на га з ба коў гэ та 
азна чае па сту по вае па ляп шэн не збо ру, апра цоў кі і за хоў ван ня 
гід ра ме тэа ра ла гіч най ін фар ма цыі, па вы шэн не дак лад нас ці роз-
ных ві даў пра гно заў, у тым лі ку пра гно заў на двор'я. Ле тась па між 
ура да мі Бе ла ру сі і Ра сіі за клю ча на па гад нен не аб су пра цоў ніц тве 
ў Ан тарк ты цы — гэ та ста ла ас но вай для больш цес на га ўза е ма-
дзе ян ня па між дзяр жаў ны мі ор га на мі і ар га ні за цы я мі Ра сіі 
і Бе ла ру сі ў на ву ко ва-тэх ніч най і ла гіс тыч най га лі нах.
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У ДВА РЭЦ — НА ЯГАД НЫ КІР МАШ


