
ЯК I КА ЛI 
ЭКА НО МIЦЬ 

ЭЛЕКТ РА ЭНЕР ГIЮ
У вы хад ныя i ноч чу та рыф мi нi маль ны, 

уве ча ры — мак сi маль ны
Пяць та рыф ных сiс тэм, кож ная з якiх мае двух- або трохзон-

ныя та ры фы, — так вы гля дае ця пе раш няя сi ту а цыя з раз лi кам 

за элект ра энер гiю. А сё ле та з'я вi ла ся яшчэ i се зон ная ды фе-

рэн цыя  цыя. Вы браць для ся бе най больш пры дат ны ва ры янт 

ча ла век мо жа толь кi пры на яў нас цi элект рон на га лi чыль нi ка. 

На быць яго мож на 

са ма стой на, за пла-

цiў шы ка ля 50 до ла-

раў, або да ча кац ца, 

па куль да 2023 го да 

ста ры лi чыль нiк, якi 

ёсць у кож най ха це, 

бяс плат на за ме няць 

су час ным су пра-

цоў нi кi Бел энер га 

(да рэ чы, у мно гiх 

вяс ко вых да мах iх 

ужо пла на ва па мя-

ня лi). Пра цэ ны i 

маг чы мас цi апла ты 

электраэнергіі рас-

ка за лi экс-

перты.
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• Гас па дар кі Брэсц кага 

ра ё на за вяр шы лі сяў бу 

ран ніх збож жа вых.

• Прад пры ем ствы «Бел-

легп ра ма» вы ра бі лі больш 

за 4,5 міль ё на ма сак. 

У асноў ным яны з ба воў ны, 

ча ты рох сла ё выя, шмат ра-

зо выя, іх мож на стэ ры лі-

за ваць.

• Па мёр Кан стан цін Ва-

сіль еў — са вец кі і ра сій скі 

кло ўн, акра бат, на род ны 

ар тыст Ра сіі.

• Бе ла рус кім прад пры-

ем ствам пла ну ец ца даць 

пад атко выя ка ні ку лы.

• Мінп ры ро ды пра па-

нуе аб мер ка ваць пра-

ект стра тэ гіі кі ра ван ня 

вод ны мі рэ сур са мі да 

2030 го да.

• Поль шча ад праў ляе 

на ка ран цін кі роў цаў гру-

за ві коў поў най ма сай да 

3,5 тоны без та хог ра фаў.

КОРАТКА

СТАР. 4

НАША МЫТНЯ 
АБАРАНЯЕ 
НЕ ТОЛЬКІ НАС

ЦІ ПЕРАСЯДЗЕМ МЫ 
З АЎТАМАБІЛЯЎ 
У «ЭЛЕКТРЫЧКІ»?

ПІШАМ ПРА ТОЕ, ШТО САПРАЎДЫ ВАЖНА

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!
Завяршаецца падпіска на «Звязду» на II квартал 2020 года

СТАР. 13

Маўк лі выя 
свед кі?

Пра што апа вя да юць 
пом ні кі

Па ва га. Па дзя ка. Па мяць. Для Бе ла ру сі, якая 

стра ці ла кож на га трэ ця га, гэ та не пус тыя сло вы. У на шай кра і не 

са праў ды вель мі мно га зроб ле на для ўве ка ве чан ня ге ра іч на га 

подз ві гу і па мя ці ах вяр Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Яшчэ іш лі бяз лі тас ныя баі, а ў кра і не ўжо  га ва ры лі пра тое, што 

не аб ход на збі раць ін фар ма цыю пра ва ен ныя па дзеі і рас каз ваць, як 

са ма ад да на зма га ец ца бе ла рус кі на род. У ве рас ні 1942 го да на су мес-

ным па ся джэн ні кі раў ніц тва Са ю за са вец кіх ар хі тэк та раў і Са ю за са-

вец кіх мас та коў БССР аб мяр коў ва ла ся і бы ла за цвер джа на «Пра гра ма 

на скла дан не эс кі за-ідэі пом ні ка ге ро ям Ай чын най вай ны». Пра гра ма 

пра ду гледж ва ла так са ма ўста ля ван не пом ні каў у буй ных га ра дах і 

рай цэнт рах Бе ла ру сі, на тэ ры то рыі якіх ад бы ва лі ся знач ныя ва ен ныя 

па дзеі і здзяйс ня лі ся подз ві гі.

У лі пе ні 1944 го да Са вет на род ных ка мі са раў БССР і ЦК КП(б)Б 

пры ма юць па ста но ву «Аб за ха ван ні і до гля дзе мес цаў па ха ван ня во і наў 

Чыр во най Ар міі і пар ты за наў, якія за гі ну лі ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну і 

па ха ва ны на тэ ры то рыі Бе ла рус кай рэс пуб лі кі», дзе пад крэс лі ва ецца, 

што ма гі лы лю дзей, якія ад да лі жыц цё за вы зва лен не Бе ла ру сі, па він-

ны стаць на род ны мі свя ты ня мі і мес ца мі па кла нен ня на вя кі. І сён ня, 

ка лі прай шло амаль 75 га доў, як за кон чы ла ся вай на, вель мі шмат 

ува гі ўдзя ля ец ца до гля ду мес цаў па мя ці. Роз ныя ар га ні за цыі і прад-

пры ем ствы со чаць за на вя дзен нем па рад ку на во ін скіх па ха ван нях. 

Ма ну ме ты і па мят ныя зна кі ад наў ля юц ца і рэ стаў ру юц ца. Уз вод зяц ца 

но выя абел іс кі. Пра цяг ва юц ца по шу ка выя ра бо ты і вяр та юц ца ім ёны 

тых, хто за гі нуў. Ме на ві та гэ тай пра цы і бу дзе пры све ча ны 

наш но вы пра ект.
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Со рак пту шак на Са ра кіСо рак пту шак на Са ра кі
Ра зам з аст ра на міч най вяс ной 22 са ка ві ка ў на ро дзе ад зна ча юць Са ра кі. 
Ка жуць, што да гэ та га ча су на Бе ла русь па він ны вяр нуц ца со рак вы ра яў. 
Сё лет няя над звы чай цёп лая зі ма ўнес ла свае ка рэк ты вы — не ка то рыя 
птуш кі вяр та лі ся яшчэ ў лю тым. А тыя, што пры жы лі ся блі жэй да вя лі ка га 
го ра да, і зу сім ні ку ды не лё та лі. Як гэ тыя ле бе дзі на ста ліч ным 
ва да схо ві шчы Драз ды, та кія рах ма ныя, што іх мож на кар міць з рук.

Ігар КАР ПЕН КА, 

мі ністр аду ка цыі:

«Мы вы ра шы лі па кі нуць 
сё ле та па ро га выя 
зна чэн ні цэнт ра лі за ва на га 
тэс ці ра ван ня на ўзроў ні 
2019 го да, та му што 
фак тыч на ўжо ідзе 
ўступ ная кам па нія. 
На вош та нам сён ня 
ства раць ней кія 
но ва ўвя дзен ні для 
абі ту ры ен таў, якія 
ад соч ва юць сі ту а цыю, 
прай шлі дыс тан цый нае 
проб нае тэс ці ра ван не 
праз кам п'ю тар ную 
сіс тэ му? Па куль ня ма 
адзі най дум кі, ідзе 
аб мер ка ван не на ўзроў ні 
экс пер таў і спе цы я ліс таў, 
мы вы ра шы лі па кі нуць 
па ро га выя зна чэн ні 
на ўзроў ні мі ну ла га го да».
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