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ДЗЕ «НАРАДЖАЮЦЦА» РОБАТЫ

ЦЫТАТА ДНЯ

«Цяпер штогадовы рост
тарыфаў на паслугі
ЖКГ у рэспубліцы не
перавышае $5. Гэтаму
спрыяе зніжэнне выдаткаў
у жыллёва-камунальнай
гаспадарцы, што, у сваю
чаргу, дазваляе практычна
па ўсіх відах паслуг выйсці
на іх сабекошт. Акрамя
ацяплення і гарачага
водазабеспячэння,
беларусы ўсе астатнія
віды паслуг аплачваюць
ужо на 100 %. Далей
іх павышэнне магчыма
толькі індэксацыяй.
Сёлета былі зменены
падыходы да тарыфаў.
Калі раней з 1 студзеня
павышалі на $5 тарыфы,
то з гэтага года падзялілі
павышэнне на два этапы.
З 1 студзеня ўзнялі
на $3,9, а з 1 чэрвеня
на ацяпленне і гарачае
водазабеспячэнне —
на $1,1. Бачым, што
такую тэндэнцыю трэба
працягваць. Налета
плануем таксама ў два
этапы павышаць, і
прыблізна ў такой жа
прапорцыі».

КОРАТКА
• У Беларусі ў жніўні
за фікса ва на дэ фля цыя.
Ін дэкс спа жы вец кіх цэн
на тавары і паслугі ў параўнанні з ліпенем склаў
99,8 %.
• Больш за 260 нацыянальных назіральнікаў на
пар ла менц кіх вы ба рах
атрымалі акрэдытацыю
выбаркамаў.
• У Гомелі з Сожа дасталі нямецкія артылерыйскія
снарады часоў вайны. Гэта
нямецкія 88-міліметровыя
снарады без узрывальнікаў. Вага выбу ховага рэчыва складае каля 800 г у
кожным.
• Прыкладна $40 млн
за меж ных ін вес ты цый
прыцягну та для будаўніцтва найбуйнейшага ў
Беларусі ветрапарку ў Віцебскай вобласці.

Фота БелТА.

Уладзімір КУХАРАЎ,
намеснік прэм'ер-міністра:

Учора ў Брэсцкім дзяржаўным тэхнічным універсітэце ўрачыста
адкрылі лабараторыю прамысловай робататэхнікі. Плошча лабараторыі — каля 200 квадратных метраў. У яе абсталяванне — камп'ютарную тэхніку, найноўшыя мадэлі робатаў — укладзена некалькі

сотняў тысяч долараў. Тут змогуць навучацца не толькі студэнты і
школьнікі — створаная база дазваляе працаваць і над навуковымі
праектамі. На здымку: праграміст лабараторыі робататэхнікі Арцём
СКАРУБА вывучае магчымасці новага абсталявання.

Энергазамяшчэнне

Зямельнае пытанне

СУМКА БРЫКЕТАЎ
ДЛЯ ДАЧНІКА
Торф лічыцца добрым палівам, натуральным кампостам і можа стаць
альтэрнатывай такім лекавым сродкам, як актываваны вугаль

РОДНАЕ ПОЛЕ
ЗІНЕВІЧА
Фермер працуе на зямлі,
якая належала яго бацькам і дзядам
Яны здаўна жылі на памежжы. Мелі ўласны надзел
у роднай вёсцы Гінавічы Гродзенскага раёна.
Частка зямлі Зіневічаў засталася на тэрыторыі
Польшчы. У 90-я гады Станіслаў Іосіфавіч атрымаў
у карыстанне зямлю свайго дзядулі.
А зараз у яго валоданні знаходзіцца ўчастак,
які на парадак перавышае былы сямейны надзел.

НЕ ЗДРАДЗІЎ ЗЯМЛІ
Да 80-х гадоў мінулага стагоддзя 60 % цеплавой энергіі нашай краіны выпрацоўвалася на торфе. У Пухавіцкім раёне вырас пасёлак Праўдзінск, жыхары
якога былі работнікамі торфабрыкетнага завода «Сяргеевіцкае». Брыкеты адсюль
пастаўляліся на Жодзінскую ЦЭЦ і Васілевіцкую ГРЭС у Светлагорску. Потым
наступіла эпоха газу, але, як гаворыцца, новае — добра забытае старое, таму
торф перажывае другое нараджэнне. На яго пераходзяць некаторыя
кацельні ў навакольных населеных пунктах і ў самой сталіцы.
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Станіслаў Іосіфавіч расказаў, што дзядулін надзел знаходзіцца каля самай беларуска-польскай мяжы. Калі яго бацькі
пажаніліся, яны аб'ядналі свае ўчасткі, і атрымалася крыху
больш за 30 гектараў. Але ў хуткім часе гэтыя землі адышлі
калгасу. Бацькі тады і падумаць не маглі, што калі-небудзь іх
сын будзе самастойна працаваць на зямлі сваіх продкаў, ды
яшчэ і пашырыць гэты надзел у дзесяць разоў.
Але адбылося менавіта так.
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