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ЦЫТАТА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 11.09.2014 г. 
Долар ЗША    10480,00
Еўра 13550,00
Рас. руб. 282,00
Укр. грыўня 812,40
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ЦТ:
балем правіць бал?

БРЭНДавыя 
справы БРСМ

Птушка ў хаце — 
рай у душы

11 ВЕРАСНЯ 2014 г. ЧАЦВЕР Кошт 1800 рублёў№ 172  (27782)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.
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СЭ КА НО МІЦЬ 
ЭКА ЛА ГІЧ НА 

Не сак рэт, што рэ сур сы 
за кан чва юц ца: пры клад-
на пад лі ча ны да ты, ка лі ў 
све це скон чац ца не ад наў-
ляль ныя наф та і газ. Эко-
ла гі пра па ну юць ужо сён-

ня ак тыў на пе ра хо дзіць да 
аль тэр на ты вы: збе ра гаць 
энер гію і вы ка рыс тоў ваць 
ад наў ляль ныя кры ні цы.

«Біт ва за энер ге тыч-
ную бяс пе ку бу ду чы ні і 
зда ро вае на ва кол ле бу дзе 
вый гра на аль бо прай гра-
на ме на ві та на мяс цо вым 
уз роў ні», — з гэ тай фра зы 

су пра цоў нік ЦЭР Дзміт рый 
БУ РОН КІН па чаў прэ зен-
та цыю пла на. Эка ла гіч-
ную эс та фе ту ў Бе ла русь 
пе рад алі кра і ны Еў ра са ю-
за. Пры кла дам для гэ та га 
пра ек та ста ла пры ня тая ў 
2008 го дзе агуль на еў ра-
пей ская стра тэ гія 
«20–20–20».

Да лё кае — бліз кае Да лё кае — бліз кае   ��

Энер ге тыч ная «біт ва» 
мяс цо ва га ўзроў ню 

Вый граць яе — зна чыць у бу ду чы ні жыць у бяс пе цы
У Мар' і най Гор цы прэ зен та ва лі план дзе ян няў 
для ўстой лі ва га энер ге тыч на га раз віц ця 
Пу ха віц ка га ра ё на, пра ца над якім вя ла ся 
з 2012 го да ў рам ках пра ек та «Пра соў ван не 
энер га збе ра галь ных тэх на ло гій і ад наў ляль ных 
кры ніц энер гіі на мяс цо вым уз роў ні». 
Ад мыс ло вую пра гра му з усі мі пад лі ка мі зра бі лі 
спе цы я ліс ты Цэнт ра эка ла гіч ных ра шэн няў 
пры пад трым цы Пу ха віц ка га рай вы кан ка ма.

Аляк сандр СА БО ДЗІН, 
фі нан са вы ана лі тык:

«У апош ні час На цы я наль-
ны банк пра во дзіць па лі ты ку 
па сту по ва га зні жэн ня стаў-
кі рэ фі нан са ван ня, каб па вы-
сіць да ступ насць крэ дыт ных 
срод каў для прад пры ем стваў і 
па ско рыць раз віц цё эка но мі кі. 
Як вы нік, зні жа юц ца і стаў кі 
па руб лё вых дэ па зі тах. Ад нак, 
па вод ле апош ніх звес так, іх 
уз ро вень пра цяг вае за ста вац-
ца на шмат пры ваб ней шым за 
ва лют ныя. Так, у лі пе ні ся рэд-
няя стаў ка па но вых руб лё вых 
дэ па зі тах на сель ніц тва скла ла 
29,9%, па но вых ва лют ных дэ-
па зі тах фі зіч ных асоб — 4,4%. 
Спрэд па між стаў ка мі склаў 
25,5%, што цал кам пе ра кры вае 
га да выя тэм пы зні жэн ня кур-
су бе ла рус ка га руб ля да до ла ра 
ЗША (15,6%). Так са ма пра цэн-
ты па ўкла дах у на цы я наль най 
ва лю це пе ра вы ша юць і га да вую 
ін фля цыю».

МЕСЦА, ДЗЕ МОЖНА 
АДПАЧЫЦЬ ДУШОЙ, 

«ПАЛЯЖАЦЬ 
ПАД ВЫСОКАЙ САСНОЙ, 

ПАРАДНІЦЬ ВОЧЫ 
З НЕБАМ».

А Ў ЦЁПЛЫМ, 
ВІЛЬГОТНЫМ, 

ЯК СЁЛЕТА, ВЕРАСНІ 
НАБРАЦЬ БАРАВІКОЎ 

І ЗБІЦЦА ПАСЛЯ З ЛІКУ, 
ПАДСУМОЎВАЮЧЫ 

ГРЫБНЫ ЎРАДЖАЙ, — 
ЗУСІМ ЯК У ДЗЯЦІНСТВЕ. 

МОЖА,
ГЭТА І ЁСЦЬ ШЧАСЦЕ?

«У КОЖНАГА «У КОЖНАГА 
БЫЦЬ БЫЦЬ 
ПАВІННА ПАВІННА 
СВАЯ СВАЯ 
БАРАВІНА…»БАРАВІНА…»


