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• Ін фля цыя ў Бе ла ру сі 

ў лю тым скла ла 1,3 %.

• Парк ся мей ных дрэў за-

кла дуць гэ тай вяс ной у Го-

ме лі не менш чым на 5 га.

• 8 са ка ві ка ў Мін ску 

ад быў ся жа но чы за бег 

Beauty Run.

• З 10 са ка ві ка цэ ны на 

аў та ма біль нае па лі ва па-

вя лі чы лі ся на 1 ка пей ку: 

кошт АІ-92 склаў 1,46 руб., 

АІ-95 — 1,57, АІ-98 — 1,78, 

ДП — 1,57.

• «Фі нал ча ты рох» 

ганд боль най SEHA-лі гі, 

у якім пры ме ўдзел БГК 

імя А. П. Мяш ко ва, у гэ-

тым се зо не ад бу дзец ца ў 

Брэс це 2 і 3 кра са ві ка.

КОРАТКА

Аляк сандр ЦЕ РА ХАЎ, 

мі ністр 

жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кі:

«Ды рэк ты вай № 7 «Аб 
удас ка на лен ні і раз віц ці 
жыл лё ва-ка му наль най 
гас па дар кі кра і ны», якую 
ня даў на пад пі саў Прэ зі дэнт 
Бе ла ру сі, пра ду гледж ва ец ца, 
што да 2025 го да 100 % 
спа жыў цоў бу дзе за бяс пе ча на 
якас най піт ной ва дой. 
Ця пер ідзе чац вёр ты этап 
пра гра мы «Чыс тая ва да». 
Мы ства ра ем эка на міч на 
ня вы гад ныя ўмо вы для 
ар га ні за цый во да пра вод на-
ка на лі за цый най гас па дар кі 
па стаў ляць ня якас ную 
ва ду. Пры ня та ра шэн не аб 
па этап ным фі нан са вым 
па ка ран ні ар га ні за цыі за 
тое, што яна не пры мае 
мер для та го, каб па ста віць 
лю дзям чыс тую ва ду. 
Сё ле та гэ та 10-пра цэнт ная 
зніж ка, якую трэ ба бу дзе 
даць, ка лі ва да ня якас ная. 
У на ступ ным бу дзе 20 %, 
яшчэ праз год яна да сяг не 
30 %. Фак тыч на для лю бо га 
во да ка на ла сён ня ства ра ец ца 
эка на міч ны ме ха нізм пры му су 
і сты му ля ван ня та го, каб 
аказ ва лі ся якас ныя па слу гі».
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Дра ні кі на ка ло дзеДра ні кі на ка ло дзе

БЕЗ СЛОЎ,
але з па ва гай і скру пу лёз нас цю 

ў Го ме лі ву чаць глу ха ня мых дзяў чат но вай пра фе сіі

Са цы яль ны ра курсСа цы яль ны ра курс

У ЦЭНТ РЫ ЎВА ГІ — 
ЗА РОБ КІ ПЕ ДА ГО ГАЎ

...па стаў ле на за да ча 
па вя лі чыць іх удвая да 2025 го да

«Па вы шэн не прэ сты жу пра фе сіі пе да го га 

і пры цяг нен не ўва гі да пы тан няў, якія 

з'яў ля юц ца вы зна чаль ны мі ў сфе ры 

пра цы, заў сё ды за ста юц ца пры яры тэт ным 

на прам кам у дзей нас ці га лі но ва га 

праф са ю за», — пад крэс ліў на су мес най 

з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі ка ле гіі стар шы ня 

ЦК Бе ла рус ка га праф са ю за ра бот ні каў 

аду ка цыі і на ву кі Аляк сандр БОЙ КА.

ЗА МЕ НА КА ЛЕ ГІ 
ЯК ЗВЫШ УРОЧ НАЯ ПРА ЦА

Дзя ку ю чы су мес най ра бо це Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі і Цэнт раль на га ка мі тэ та праф са ю за за апош-

ні час бы лі ўне се ны важ ныя змя нен ні ва ўмо вы 

ажыц цяў лен ня да плат ма ла дым спе цы я ліс там, у 

ін струк цыю па атэс та цыі пе да га гіч ных ра бот ні каў, 

ты па выя шта ты і нар ма ты вы коль кас ці ра бот ні каў 

уста ноў ся рэд няй спе цы яль най аду ка цыі, са цы яль-

на-пе да га гіч ных цэнт раў і ін сты ту таў 

раз віц ця аду ка цыі...

На тал ля Мі на ва не чуе 

з на ра джэн ня. За 32 

га ды жыц ця яна асво і ла 

пра фе сіі цы руль ні ка 

і ві за жыс та. Пры гэ тым 

з за да валь нен нем 

ро біць усё ру ка мі. 

Вя жа, за вуш ні цы 

з па це рак ро біць... 

А зу сім ня даў на жан чы на 

па ча ла пра ца ваць 

швач кай на пры ват ным 

прад пры ем стве. 

Да рэ чы, гэ тай пра фе сіі 

яе там жа і на ву чы лі. 

На ўмыс на на бра лі гру пу 

дзяў чат, якія не чу юць, 

паў го да зай ма лі ся 

з імі пра фе сій на 

і на рэш це «вы пус ці лі» 

з ура чыс тым уру чэн нем 

сер ты фі ка таў.

Ды рэк тар ПУП «Ме тэа рыт Плюс» Ак са на ШАЎ ЧЭН КА. СТАР. 5

Жы хар кі вёс кі Ра дзю кі Шар каў шчын ска га ра ё на Ган на ІВАН КІЎ і Ва лян ці на АБ РА МА ВА час та ўдзель ні ча юць у на род ных свя тах і дэ ман стру юць на ад-
кры тым па вет ры ад мыс ло вы мяс цо вы спо саб пры га та ван ня блі ноў і дра ні каў на за па ле най ка ло дзе. Да рэ чы, гэ тыя жан чы ны — пры хіль ні цы за ха ван ня 
тра ды цыі і па пу ля ры за цыі мяс цо вых страў, удзель ні цы вяс ко ва га ама тар ска га клу ба на цы я наль най кух ні «Гру ца». Гэ тым ра зам Ган на і Ва лян ці на час-
та ва лі дра ні ка мі па-ра дзю коў ску на Мас ле ні цу ў рай цэнт ры.

13
Фо

та
 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ – БУДЗЕ ЦІКАВА!

Падпішыся на «Звязду» – і выйграй карысны прыз!
Пачалася падпіска на ІІ квартал 2019 года
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