
23 САКАВІКА 2017 г. ЧАЦВЕР № 55 (28419)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ISSN 1990 - 763X

Мі ха іл МЯС НІ КО ВІЧ, 
стар шы ня Са ве та 
Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду:

«Ка лі га ва рыць аб рэа лі за цыі 
на мес цах Дэ крэ та №3 
«Аб па пя рэ джан ні са цы яль на га 
ўтры ман ства», ха чу звяр нуць 
ува гу на не аб ход насць 
пер са ні фі ка ва на га па ды хо ду. 
Га лоў нае, тут па ві нен быць 
пер са ні фі ка ва ны ўлік тых 
лю дзей, якія ў сі лу роз ных 
аб ста він не пра цу юць 
ці не хо чуць пра ца ваць, або 
пра цу юць, але, што на зы ва ец ца, 
зна хо дзяц ца ў це ня вым сек та ры 
эка но мі кі. У кож ным сель са ве це, 
у кож ным ра ё не, кож най вёс цы 
доб ра ве да юць гэ тых лю дзей. 
І трэ ба не прос та шы ро кім 
ней кім не ва дам за кід ваць, як 
ча сам бы вае, 
а пра ца ваць пер са ні фі ка ва на. 
І дэ пу тац кі кор пус у гэ тым 
па ві нен пра яў ляць да стат ко вую 
ак тыў насць».

ЦЫТАТА ДНЯ

«Псеўданім 
даў мне сілы»

Сямейны 
патруль 

правапарадку

Тайна 
«сёмага 
гульца»

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 23.03.2017 г.
Долар ЗША    1,8854
Еўра 2,0339
Рас. руб. 0,0326
Укр. грыўня 0,0699

Працягваецца падпіска на «Звязду» на II квартал 2017 года!

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА,
5 разоў на тыдзень!

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

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

ІН ДЫ ВІ ДУ АЛЬ НАЯ 
ЭКА НО МІЯ

Цяп ло ў ба та рэ ях з лі чыль ні ка мі абы хо дзіц ца тан ней
Ка му наль ні кі ад зна ча юць, што, ня гле дзя чы на па ста ян ны пры рост 
жыл лё ва га фон ду за кошт бу даў ніц тва, вы дат кі на яго ўтры ман не ў 
зі мо вы пе ры яд па ста ян на зні жа юц ца. На прык лад, ка лі ў 2010 го дзе 
на ацяп лен не жыл ля бы ло на кі ра ва на больш за 23,4 млн гі га ка ло рый, 
то ў 2015 го дзе гэ та ліч ба скла ла ка ля 22 млн гі га ка ло рый. І спе цы я-
ліс ты ад зна ча юць, што спра ва тут не ў гла баль ным па цяп лен ні.

Не губ ляць тэм пе ра ту ру па да ро зе
На мес нік стар шы ні Дзяр жаў на га ка мі тэ та па стан дар ты за цыі — ды-

рэк тар Дэ парт амен та па энер га эфек тыў нас ці Мі ха іл МА ЛА ШАН КА рас-
ка заў, што сён ня пра цяг ва ец ца ма дэр ні за цыя цеп ла вых трас і сіс тэм цеп ла-
за бес пя чэн ня. Што год па пя рэд не і за ля ва ны мі тру ба мі (ПІ-тру ба мі), якія знач на 
ска ра ча юць стра ты цяп ла пры транс пар ці роў цы, пра клад ва ец ца ад 750 да 
840 кі ла мет раў тру ба пра во даў. Ця пер у цэ лым у сіс тэ ме ЖКГ цеп ла выя тра сы 
скла да юц ца на 52,6% ме на ві та з гэ тых ПІ-труб. А вы ні кам ма дэр ні за цыі ста ла 
іс тот нае па мян шэн не тэх на ла гіч ных страт на рух цеп ла вой энер гіі ў сет ках: у 
2011 го дзе яны скла да лі 19,4%, ле тась — ужо толь кі 12%.

Што год пэў ная коль касць ста рых жы лых да моў пад па дае пад цеп ла вую 
рэ абі лі та цыю. Па вод ле слоў спе цы я ліс та, спа жы ван не цеп ла энер гіі на ду шу 
на сель ніц тва ў 2016 го дзе бы ло 2,3 Гкал, у 2010 го дзе — 2,5 Гкал. «Гэ тыя 
вы ні кі да сяг ну ты як сіс тэ май ЖКГ, так і пры да па мо зе са мо га на сель ніц тва, 
та му што яно па ча ло эка но міць», — ска заў Мі ха іл Ма ла шан ка.

Пра цяг ва ец ца ра бо та па за мя шчэн ні пры род на га га зу і вы ка ры стан-
ні мяс цо вых ві даў па лі ва. Сён ня ка ля 76% энер га кры ніц у сіс тэ ме ЖКГ 
вы ка рыс тоў ва юць драў ня нае і тар фя ное па лі ва. Больш та го, у ба лан се 
ка цель на-пяч но га па лі ва ў Ві цеб скай воб лас ці до ля мяс цо вых ві даў на-
блі зі ла ся да 68%, у Ма гі лёў скай воб лас ці — да 52%. Пра вод зяц ца ін шыя 
агуль на рэс пуб лі кан скія ме ра пры ем ствы. Усё гэ та доб ра, але для больш 
сур' ёз на га эфек ту цяп ло трэ ба эка но міць у кож най ква тэ ры. 
А вось тут ёсць праб ле мы... СТАР. 4

Ак цэн тыАк цэн ты  ��

«ПА ДУШ КА БЯС ПЕ КІ» 
ДЛЯ СА ІС КАЛЬ НІ КАЎ

У кра і не ня ма ра ё наў, дзе ад сут ні ча юць ва кан сіі
Стра ха ван не ад бес пра цоўя ўвя дуць у 2018 го дзе. Якім бу дзе па-
мер стра ха вой да па мо гі? Хто змо жа на яе прэ тэн да ваць? Ці ёсць 
аб ме жа ван ні па коль кас ці бес пра цоў ных, якія мо гуць ста яць на 
ўлі ку? І коль кі рэ аль на за ра біць на гра мад скіх ра бо тах? Сі ту а-
цыю рас тлу ма чыў пер шы на мес нік мі ніст ра пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Анд рэй ЛА БО ВІЧ.

Па мер да па мо гі — 60 пра цэн таў за роб ку
Пра ект па ўвя дзен ні 

сіс тэ мы стра ха ван ня ад 
бес пра цоўя між ве да-
мас ная гру па, ство ра-
ная па да ру чэн ні ўра да, 
рых та ва ла з ліс та па да 
2016 го да па сту дзень 
2017-га. У лю тым пра па-
но вы на кі ра ва лі ў Са вет 
Мі ніст раў. Кан крэт на га 
ра шэн ня па куль ня ма. 
Пла ну ец ца, што бу дзе 
ўста ноў ле ны асоб ны 

стра ха вы та рыф, усе ра бот ні кі бу дуць удзель ні чаць у фар мі ра ван ні стра-
ха во га фон ду аба вяз ко ва і на роў ных умо вах з най маль ні ка мі. Па па пя-
рэд няй ін фар ма цыі, што ме сяч ны ўзнос скла дзе 0,5 пра цэн та ад фон ду 
апла ты пра цы. Атрым лі ваць да па мо гу змо гуць толь кі тыя, хто ста іць 
на ўлі ку ў служ бе за ня тас ці, стра ціў ра бо ту з уваж лі вых пры чын і мае 
не менш за год стра ха во га ста жу. Ся рэд ні па мер стра ха вых вы плат па 
бес пра цоўі — 60 пра цэн таў ад ся рэд ня га за роб ку гра ма дзя ні на. Пе ры яд 
вы плат — 26 ка лян дар ных тыд няў, ці паў го да (пер шыя 13 тыд няў да па-
мо га бу дзе скла даць 70 пра цэн таў за роб ку, на ступ ныя 
13 тыд няў — 50 пра цэн таў). СТАР. 2

Работнікі 
ўнітарнага прадпрыемства 

«Мінскзелянбуд» 
рамантуюць сталічныя вуліцы.

ХАЙ ШЛЯХ БУДЗЕ ДОБРЫМ!
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