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• Кі раў ні кі дзяр жаў 

АДКБ су стрэ нуц ца 28 ліс-

та па да ў Біш ке ку.

• Бе ла ру сам ака жуць 

пад трым ку ў ар га ні за цыі 

элект ра ацяп лен ня жыл-

фон ду. Гэ та пра ду гле джа-

на пра ек там ад па вед на га 

ўка за Прэ зі дэн та, які вы-

не се ны на гра мад скае аб-

мер ка ван не на Пра ва вым 

фо ру ме.

•  ЕБРР вы дзя ляе 

амаль 27 млн еў ра для 

па ляп шэн ня якас ці ва ды 

ў Бе ла ру сі.

• У на шай кра і не іні цы ю-

юць ме ры для аба ро ны ту-

рыс таў і біз не су ад ня якас-

ных тур пас луг за мя жой.

• Фут ба ліс ты Бе ла ру сі 

і Гру зіі ў паў фі на ле Лі гі 

на цый згу ля юць 26 са ка-

ві ка ў Тбі лі сі.

• ДАІ Мін ска ўзмоц ніць 

кант роль за гру за ві ка мі з 

25 ліс та па да.

КОРАТКА

Сяр гей РУ МАС, 

прэм' ер-мі ністр:

«Мы ра ды лю бо му 
ін вес та ру — гэ та 
мо гуць быць як пра ек ты 
«грын філд», так і 
ў сфе ры пры ва ты за цыі. 
У нас у Бе ла ру сі ня ма 
ні я кіх пры ва ты за цый ных 
спі саў. Кі раў нік на шай 
кра і ны не ад на ра зо ва ка заў, 
што лю бое дзяр жаў нае 
прад пры ем ства мо жа 
быць пры ва ты за ва на. 
Мы га то выя раз гля даць 
кан крэт ныя пра па но вы 
ін вес та раў па лю бым 
прад пры ем стве, ка лі яны 
да па мо гуць па леп шыць 
дзей насць прад пры ем ства, 
ка лі ін вес тар мо жа 
пры нес ці неш та но вае, 
ча го не мо жа даць 
дзяр жа ва».
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Ула дзі мір ГА РОХ пра цуе ў ма гі лёў скім ЖЭУ № 6 

спе цы я ліс там па тэх ніч ным аб слу гоў ван ні 

бу дын каў і збу да ван няў, але ў ад роз нен не ад 

сва іх ка лег ён яшчэ і хаўс-май стар. Не каль кі га доў 

та му ён прай шоў на ву чан не ў аб лас ным Цэнт ры 

па вы шэн ня ква лі фі ка цыі кі ру ю чых ра бот ні каў 

і спе цы я ліс таў ЖКГ Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

і атры маў ад мыс ло вае па свед чан не. Но вая 

спе цы яль насць, па за дум цы Мі ніс тэр ства ЖКГ, 

па він на бы ла да па маг чы ап ты мі за ваць ра бо ту 

ка му наль ні каў і ад на ча со ва вы ра шыць пы тан не 

з «вуз кі мі» спе цы я ліс та мі для на сель ніц тва. 

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па ці ка ві ла ся, як гэ та 

рэа лі зу ец ца на пры кла дзе кан крэт на га ЖЭУ.

Спе цы я ліст шы ро ка га про фі лю
Ула дзі мір пра цуе на ад ным мес цы ўжо ка ля дзевяці 

га доў. Да та го як стаў хаўс-май страм, меў спе цы яль насць 
элект ра ман цё ра. Ця пер акра мя элект рыч ных ра бот мо жа 
вы кон ваць яшчэ сан тэх ніч ныя і цяс ляр скія.

— Не каль кі га доў та му гэ тая пра фе сія зда ва ла ся ноу-

хау. Ка лі мне пра па на ва лі іс ці ву чыц ца, ад ра зу ж па га дзіў-

ся, — ус па мі нае су раз моўнік. — На ву чан не вя ло ся ме сяц, 

тэ о рыю чы та лі спе цы я ліс ты роз ных ка му наль ных служ баў. 

У кан цы зда ва лі эк за ме ны. Як ця пер па мя таю, мне па паў ся 

бі лет, дзе бы лі пы тан ні па ін тэр ва ле па вер кі элект ра лі чыль-

ні каў, ра мон це да хаў і неш та па сан тэх ніч най 

част цы. Спра віў ся без праб лем. СТАР. 12
Хаўс-май стар га то вы 

да агля ду пад валь на га 
ін жы нер на га аб ста ля ван ня.

Рэ пар цёрРэ пар цёр

ЦІ ЛЁГ КА БЫЦЬ ХАЎС-МАЙ СТРАМЦІ ЛЁГ КА БЫЦЬ ХАЎС-МАЙ СТРАМ
Вы свят ля ла ка рэс пан дэнт на пры кла дзе ад на го ЖЭУ

Пад Но вы год у Мін ску ўста лю юць ка ля трох дзя сят каў штуч ных 

ёлак, част ку з якіх упры го жаць спец ман таж ні кі «Мінск рэ кла мы». 

Апош ні мі дня мі спе цы я ліс ты гэ та га ста ліч на га прад пры ем ства «апра-

на юць» га лоў ную ёл ку — на Каст рыч ніц кай пло шчы. Уся го больш за 

паў та ры ты ся чы бліс ку чых люст ра ных ша роў і ка ля двух сот штук 

пер ла мут ра вых сня жы нак ман таж ні кі-рэ клам шчы кі раз ве сяць на 

га лоў най на ва год няй ге ра і ні. Над упры га жэн нем шчы руе і Ві та лій 

ПЕ ХАЎ (на фо та) — во пыт ны ра бот нік «Мінск рэ кла мы».
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ПЕР ШЫЯ СНЯ ЖЫН КІПЕР ШЫЯ СНЯ ЖЫН КІ

Пра што га ва рыў Прэ зі дэнт на па шы ра най на ра дзе 
па раз віц ці аг ра пра мыс ло ва га комп лек су 

Ві цеб скай воб лас ці
На го дай для ад мыс ло вай рэ гі я наль най на ра ды стаў по шук чар го ва га 

вый сця са скла да най сі ту а цыі, ка лі даў гі сель гас прад пры ем стваў 

воб лас ці рас туць хут чэй за пры бы так і, як вы нік, уз ні ка юць праб-

ле мы, як за се яць па лі, чым на кар міць жы вё лу, з ча го даць лю дзям 

зар пла ту. Амаль ча ты ры га ды та му ад бы ла ся пер шая спро ба знай сці 

вый сце: бы лі ўтво ра ныя ча ты ры хол дын гі, у якія ўвай шло ка ля трох 

дзя сят каў гас па да рак. Пра тое, ча му сі ту а цыю не ўда ло ся пе ра ла-

маць і ў чым кі раў ніц тва воб лас ці ба чыць вы хад гэ тым ра зам, іш ла 

амаль ча ты рох га дзін ная раз мо ва ў Ві цеб скім гар вы кан ка ме.

«Ха це ла ся б, каб гэ та су стрэ ча ста ла гіс та рыч най з пунк ту гле джан ня 

на ступ стваў, на ту раль на — ста ноў чых для Ві цеб скай воб лас ці, — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Маг чы ма, не ад ра зу сён ня. Ня хай гэ та бу дзе 

вя лі кім па чат кам. Але мы па він ны пры няць ра шэн не аб да лей шым не 

прос та раз віц ці Ві цеб шчы ны, але да лей шым яе шчас лі вым 

іс на ван ні».

ЧАС ЭКС ПЕ РЫ МЕН ТАЎ ЗА КОН ЧЫЎ СЯ

СТАР. 2


