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Музейныя «раскопкі»

ЦЫТАТА ДНЯ

Уладзімір ГРАКУН,
намеснік міністра
сельскай гаспадаркі
і харчавання:

КОРАТКА
• Беларусь плануе сертыфікаваць прадпрыемствы для паставак буль-

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«Па аб'ёмных паказчыках
сёлета мы павінны
атрымаць не менш за
9 мільёнаў тон збожжа,
5 мільёнаў тон
цукровых буракоў,
1,2 мільёна тон бульбы,
забяспечыць на ўзроўні
2018 года атрыманне
плодаагародніннай
прадукцыі, нарыхтаваць
паўтарагадовы запас
кармоў. Для гэтага ёсць
усё неабходнае, самае
галоўнае — выкананне ўсіх
элементаў тэхналогіі:
падрыхтоўка глебы,
унясенне мінеральных
і арганічных угнаенняў,
своечасовая сяўба
і своечасовая ўборка».

Для самых маленькіх наведвальнікаў Чачэрскага гісторыка-этнаграфічнага музея крэатыўныя супрацоўнікі прыдумалі
адмысловую забаўку: у рачным пяску яны хаваюць «артэфакты», якія дзеці павінны адшукаць. Трохгадовай Ульяне
КАВАЛЁВАЙ вельмі падабаецца роля «археолага». У «раскопках» ёй дапамагае супрацоўніца ўстановы Алена ХУРБАТАВА.

бы ў ЕС.

• Грамадскае абмеркаванне праекта ўказа па
пытаннях абарачэння лекаў працягнецца да 7 сакавіка.

Трэба наведаць

Камунальныя стасункі

Ад старажытных часоў
да сучаснасці

ЖЫЛЛЁВЫЯ СПАДЗЯВАННІ
І МАГЧЫМАСЦІ 2019-га

У Гродне пошта прэзентавала
ўнікальныя экспанаты

• Рускія іконы ХVІІ стагоддзя прадставяць у Нацыянальным мастацкім
музеі.

Формула капрамонту, чыстая вада,
новае паліва і субсідыі на «камуналку»

Гісторыю сваёй службы прэзентаваў Гродзенскі філіял РУП
«Белпошта». У музеі сабрана 300 экспанатаў, сярод якіх ёсць
адзінкавыя на ўсю краіну экзэмпляры. Пазнаёміцца з імі могуць як асобныя наведвальнікі, так і вялікія групы.
У музеі ёсць штатны экскурсавод.

• БелАЗ аднаўляе пастаўкі тэхнікі ў Чылі. Два
БелАЗы-75581 грузападымальнасцю 90 тон адправіліся на Лацінаамерыканскі
кантынент.
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• У Магілёве 1 сакавіка адкрыюцца першыя
ў вобласці спецпунк ты
па выдачы міжнародных
паш то вых ад праў ленняў.

Мадэрнізаваныя будынкі, сучаснае абсталяванне, чысціня ў
пад'ездах, сумленныя паслугі, вырашэнне праблем у жыллі
па адным званку... Усё гэта ніколі не ўдасца рэалізаваць цалкам, калі камунальнікі і ўласнікі не будуць працаваць сумесна.
Іх уменне разумець адзін аднаго і адрозніваць неабходнае ад
празмернага — шлях да ўдасканальвання жыллёва-камунальнай сферы. У гэтым упэўнены супрацоўнікі Міністэрства ЖКГ,
якія расказалі, на што сёлета можна разлічваць жыхарам і іх
дамам.

Электрабойлеры, індывідуальныя лічыльнікі
і жаданні людзей

Фота БелТА.
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Новыя ўмовы капітальнага рамонту, напрыклад, дазволяць вырашыць праблемы эксплуатацыі старой забудовы, лічаць у міністэрстве.
— Можна будзе пазбавіцца ад састарэлага газавага абсталявання з
адкрытай камерай гарэння, якое выкарыстоўваецца для падагрэву вады.
Яго заменяць электрычныя бойлеры, — расказаў Андрэй РАМАШКА,
начальнік упраўлення жыллёвай гаспадаркі Міністэрства ЖКГ. —
Адначасова гэта дазволіць адмовіцца ад дымавых каналаў і іх праверак,
што ў сваю чаргу сэканоміць сродкі грамадзян, а таксама зменшыць
рызыку атручвання чадным газам. Можна адысці ад пячнога ацяплення
ў шматкватэрных дамах, дзе немагчыма падвесці цэнтралізаванае ацяпленне і гарачае водазабеспячэнне.
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