
ISSN 1990 - 763X

20 САКАВІКА 2014 г. ЧАЦВЕР Кошт 1800 рублёў№ 51  (27661)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

6

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 20.03.2014 г. 
Долар ЗША    9830,00
Еўра 13690,00
Рас. руб. 271,50
Укр. грыўня 974,23

ЦЫТАТА ДНЯ

Ма ры я на ШЧОТ КІ НА, 
мі ністр пра цы і са цы яль най 
аба ро ны:

«Мі ніс тэр ства пра цы і са цы-
яль най аба ро ны Бе ла ру сі раз-
гля дае пы тан не аб па вы шэн-
ні та рыф най стаў кі пер ша га 
раз ра ду. Кі раў нік дзяр жа вы 
дак лад на па ста віў за да чу, каб 
уз ро вень за ра бот най пла ты ў 
бюд жэт най сфе ры мак сі маль на 
на блі зіць да ўзроў ню за ра бот-
най пла ты па рэс пуб лі цы. Та му, 
на ту раль на, гэ тая за да ча бу дзе 
вы кон вац ца, і тыя срод кі, якія 
за кла дзе ны ў за ко не аб бюд жэ-
це, і срод кі, якія за кла дзе ны на 
па вы шэн не та рыф най стаў кі 
пер ша га раз ра ду, яны не бу дуць 
рас хо да вац ца па ін шых на прам-
ках. Па ве лі чэн не па ме ру стаў кі 
пер ша га раз ра ду ад бу дзец ца, як 
толь кі бу дуць пад пі са ны ад па-
вед ныя да ку мен ты».

“Сем класаў” 
славутага 
партызана 

Васіля Каржа.

Ад шкоды 
да карысці: 

не заблукаць 
у віртуальнасці.

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 10° 
Віцебск    + 2° 
Гомель    + 9°  
Гродна    + 9° 
Магілёў    + 6° 
Мінск    + 8° 
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Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі  ��

КРУ ЦІ, НЕ КРУ ЦІ, 
А ШТО ПА ВІ НЕН — ЗА ПЛА ЦІ

У Ма гі лё ве з не пла цель шчы ка мі за ка му наль ныя па слу гі 
зма га юц ца не толь кі «тра ды цый ны мі» спо са ба мі

Сі ту а цыя, якая зда ры ла ся ня даў на з сям' ёй ма-
гі ляў чан, не та кая ўжо рэд касць. Баць ка па-
ехаў на за роб кі ў адзін з ра сій скіх аб лас ных 
га ра доў, праз пэў ны час за ім пе ра ся лі лі ся 
і ас тат нія. Толь кі вось на ра ху нак ква тэ ры, 
што за ста ла ся пус та ваць, ка му наль ныя 
служ бы пра цяг ва лі спраў на на ліч ваць су-
мы, якія не аб ход на за пла ціць за па слу гі. 
Пра на яў насць доў гу, які на той час 
да сяг нуў трох міль ё наў руб лёў, гас-
па да ры ве да лі, але лі чы лі гэ тую су-
му не та кой ужо іс тот най і пла на ва лі 
па га сіць яе па вяр тан ні на ра дзі му. 
Але ра ней за гэ та не пла цель шчы каў, 
якія, між ін шым, зу сім не ад но сі лі ся 
да ка тэ го рыі «злос ных» ці ты по вых 
аса цы яль ных эле мен таў, знай шлі 
пры да па мо зе... са цы яль ных се так.

Спаг нан не з крэ а ты вам
— Са здзіў лен нем ад нас яны да ве да лі ся, што мож на зра біць пе ра раз-

лік пла ты за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі ў су вя зі з ча со вай ад сут нас цю. 
Прад' яві лі да ку мент, які па цвяр джаў, што пэў ны час яны пра жы ва лі за 
мя жой і ў ад па вед нас ці з гэ тым за пла ці лі амаль на міль ён руб лёў менш, 
— рас па вёў на мес нік ды рэк та ра ма гі лёў ска га Цэнт ра га рад скіх ін-
фар ма цый ных сіс тэм Па вел ЖУЙ КОЎ.

Да рэ чы, ця пер, на ват зна хо дзя чы ся за мя жой, пры да па мо зе адзі най 
раз лі ко вай ін фар ма цый най пра сто ры, якую ўвёў Нац банк, жыл лё ва-ка-
му наль ныя па слу гі мож на аплач ваць дыс тан цый на.

По шук не пла цель шчы каў пры да па мо зе ін тэр нэ ту — адзін са шмат лі кіх 
«не тра ды цый ных» ме та даў ба раць бы з даў жні ка мі, якія вы ка рыс тоў ва юць 
спе цы я ліс ты цэнт ра. Так, коль кі га доў та му на дзвя рах ква тэр даў жні коў 
з'я ві лі ся на леп кі з над пі сам «Ты ста іш у чар зе на вы ся лен не». Па сло вах 
на мес ні ка ды рэк та ра цэнт ра, та кія на леп кі бы лі свое асаб лі вым мар ке рам 
та го, як ча ла век ста віў ся да сва ёй за па зы ча нас ці.

— Ка лі на на ступ ны дзень на леп ка зні ка ла з дзвя рэй, зна чыць, ча ла-
ве ку со рам на, і з ім яшчэ мож на раз маў ляць. Ка лі на леп ка за ста ва ла ся, 
ча ла век тым са мым па каз ваў, што яму ўсё роў на, і тут ус ту па лі 
ў сі лу ін шыя спо са бы ра бо ты.

Энер ге тыч ная бяс пе каЭнер ге тыч ная бяс пе ка  ��

ГРО ШЫ НА БА ЛО ЦЕ
Бе ла рус кі грунт ка рыс та ец ца по пы там на ват у Ні дэр лан дах

На ву коў ца мі пад лі ча на, што на тэ ры то рыі на шай кра і ны іс нуе 
ка ля 9 ты сяч тар фя ных ра до ві шчаў з агуль най пло шчай 2,4 
млн гек та раў. Геа ла гіч ныя за па сы гэ тых вы кап няў ацэнь ва-
юц ца ў 4 млрд тон тор фу. Сён ня торф — гэ та не толь кі мяс-
цо вы від па лі ва, але і вы са ка я кас ны па жыў ны грунт, по пыт 
на які ў све це толь кі па вя ліч ва ец ца. Аб эфек тыў ным вы ка-
ры стан ні на ша га тар фя но га «зо ла та» на пры кла дзе двух 
прад пры ем стваў га лі ны ўдзель ні каў прэс-ту ра зна ё міў на-
мес нік ге не раль на га ды рэк та ра аб' яд нан ня «Бел па лі ва газ» 
Ва ле рый КА ВА ЛЁЎ.

Ім парт аза мя шчэн не — на 100 млн до ла раў што год
У апош нія га ды аб' ём зда бы чы тор фу ў на шай кра і не скла дае ка-

ля 3 млн тон што год. Ад ра зу зда ец ца, што до ля яго ў энер ге тыч ным 
ба лан се дзяр жа вы ня знач ная (2-3%), ад нак вы ка ры стан не тор фу 
да зва ляе за мя шчаць у эка но мі цы да 590 млн «ку боў» пры род на га 
га зу кош там 107,7 млн до ла раў. Знач на боль шую ва гу торф зай мае 
ў «сель скай» эка но мі цы, бо бры ке ты з яго з'яў ля юц ца са цы яль на 
знач ным пра дук там, які грэе больш за 200 ты сяч да моў у не вя лі кіх 
га ра дах і вёс ках.

Сён ня аб' яд нан не 
«Бел па лі ва газ» мае ў 
сва ім ак ты ве 26 тор-
фа зда бы ва ю чых прад-
пры ем стваў, у склад 
якіх ува хо дзяць 19 
тор фа бры кет ных за во-
даў. Усе яны эфек тыў-
на дзей ні ча юць. Ад нак 
ёсць ся род іх са праўд-
ныя ве тэ ра ны не толь кі 
з ба га жом бы лых пе ра-
мог, але і з цу доў най 
перс пек ты вай. Нам па-
шчас ці ла на ве даць пер-
шы бе ла рус кі тор фа-
бры кет ны за вод «Усяж» 
у Сма ля віц кім ра ё не, 
дзе сё ле та ад быў ся 
вы пуск шас ці міль ён-
най то ны тор-
фа бры ке таў.

Та кія на леп кі «ўпры гож ва лі» 
дзве ры ма гі лёў скіх даў жні коў.
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Ва ле рый Ка ва лёў 
перакананы, 

што торфаздабыча — 
справа прыбытковая.

9-га до вая ві цяб чан ка 
Ка ця Ка лян ке віч па ча ла 
ства раць мульт філь мы. 
Пер шыя ка рот ка мет раж ныя 
ро лі кі, зроб ле ныя яшчэ
 ўлет ку, доў жы лі ся ўся го 
не каль кі се кун даў. Але 
ня даў на дзяў чын ка 
за вяр шы ла пра цу над ку ды 
больш вя лі кім пра ек там. 
На ства рэн не ані ма цыі 
пай шло 4 ме ся цы
 і 500 фо та здым каў.

ПЕРШЫЯ КРОКІ ДА ВЯЛІКАГА КІНО


