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Ула дзі мір ГРА КУН, 
на мес нік мі ніст ра 
сель скай гас па дар кі
і хар ча ван ня:

«Па аб' ём ных па каз чы ках 
сё ле та мы па він ны 
атры маць не менш за 
9 мільёнаў тон збож жа, 
5 мільёнаў тон 
цук ро вых бу ра коў, 
1,2 мільёна тон буль бы, 
за бяс пе чыць на ўзроў ні 
2018 го да атры ман не 
пло да а га род нін най 
пра дук цыі, на рых та ваць 
паў та ра га до вы за пас 
кар моў. Для гэ та га ёсць 
усё не аб ход нае, са мае 
га лоў нае — вы ка нан не ўсіх 
эле мен таў тэх на ло гіі: 
пад рых тоў ка гле бы, 
уня сен не мі не раль ных 
і ар га ніч ных угна ен няў, 
свое ча со вая сяў ба 
і свое ча со вая ўбор ка».
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• Бе ла русь пла нуе сер-

ты фі ка ваць прад пры ем-

ствы для па ста вак буль-

бы ў ЕС.

• Гра мад скае аб мер-

ка ван не пра ек та ўка за па 

пы тан нях аба ра чэн ня ле-

каў пра цяг нец ца да 7 са-

ка ві ка.

• Рус кія іко ны ХVІІ ста-

год дзя прад ста вяць у На-

цы я наль ным мас тац кім 

му зеі.

• Бе лАЗ ад наў ляе па-

стаў кі тэх ні кі ў Чы лі. Два 

Бе лА Зы-75581 гру за па ды-

маль нас цю 90 тон ад пра ві-

лі ся на Ла ці на а ме ры кан скі 

кан ты нент.

• У Ма гі лё ве 1 са ка ві-

ка ад кры юц ца пер шыя 

ў воб лас ці спец пунк ты 

па вы да чы між на род ных 

паш то вых ад праў лен-

няў.
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Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

ЖЫЛ ЛЁ ВЫЯ СПА ДЗЯ ВАН НІ
І МАГ ЧЫ МАС ЦІ 2019-га
Фор му ла кап ра мон ту, чыс тая ва да, 

но вае па лі ва і суб сі дыі на «ка му нал ку»
Ма дэр ні за ва ныя бу дын кі, су час нае аб ста ля ван не, чыс ці ня ў 

пад' ез дах, сум лен ныя па слу гі, вы ра шэн не праб лем у жыл лі 

па ад ным зван ку... Усё гэ та ні ко лі не ўдас ца рэа лі за ваць цал-

кам, ка лі ка му наль ні кі і ўлас ні кі не бу дуць пра ца ваць су мес на. 

Іх умен не ра зу мець адзін ад на го і ад роз ні ваць не аб ход нае ад 

праз мер на га — шлях да ўдас ка наль ван ня жыл лё ва-ка му наль-

най сфе ры. У гэ тым упэў не ны су пра цоў ні кі Мі ніс тэр ства ЖКГ, 

якія рас ка за лі, на што сё ле та мож на раз ліч ваць жы ха рам і іх 

да мам.

Элект ра бой ле ры, ін ды ві ду аль ныя лі чыль ні кі 
і жа дан ні лю дзей

Но выя ўмо вы ка пі таль на га ра мон ту, на прык лад, да зво ляць вы-

ра шыць праб ле мы экс плу а та цыі ста рой за бу до вы, лі чаць у мі ніс тэр-

стве.

— Мож на бу дзе па зба віц ца ад са ста рэ ла га га за ва га аб ста ля ван ня з 

ад кры тай ка ме рай га рэн ня, якое вы ка рыс тоў ва ец ца для па да грэ ву ва ды. 

Яго за ме няць элект рыч ныя бой ле ры, — рас ка заў Анд рэй РА МАШ КА, 

на чаль нік упраў лен ня жыл лё вай гас па дар кі Мі ніс тэр ства ЖКГ. — 

Ад на ча со ва гэ та да зво ліць ад мо віц ца ад ды ма вых ка на лаў і іх пра ве рак, 

што ў сваю чар гу сэ ка но міць срод кі гра ма дзян, а так са ма змен шыць 

ры зы ку атруч ван ня чад ным га зам. Мож на ады сці ад пяч но га ацяп лен ня 

ў шмат ква тэр ных да мах, дзе не маг чы ма пад вес ці цэнт ра лі-

за ва нае ацяп лен не і га ра чае во да за бес пя чэн не. СТАР. 6

Для са мых ма лень кіх на вед валь ні каў Ча чэр ска га гіс то ры ка-эт на гра фіч на га му зея крэ а тыў ныя су пра цоў ні кі пры ду ма лі 
ад мыс ло вую за баў ку: у рач ным пяс ку яны ха ва юць «ар тэ фак ты», якія дзе ці па він ны ад шу каць. Трох га до вай Уль я не 
КА ВА ЛЁ ВАЙ вель мі па да ба ец ца ро ля «ар хе о ла га». У «рас коп ках» ёй да па ма гае су пра цоў ні ца ўста но вы Але на ХУР БА ТА ВА.
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Трэ ба на ве дацьТрэ ба на ве даць

Ад ста ра жыт ных ча соў 
да су час нас ці

У Грод не пош та прэзентавала 
ўні каль ныя экс па на ты

Гіс то рыю сва ёй служ бы прэ зен та ваў Гро дзен скі фі лі ял РУП 

«Бел пош та». У му зеі са бра на 300 экс па на таў, ся род якіх ёсць 

адзін ка выя на ўсю кра і ну эк зэмп ля ры. Па зна ё міц ца з імі мо-

гуць як асобныя на вед валь ні кі, так і вя лі кія гру пы. 

У му зеі ёсць штат ны эк скур са вод. СТАР. 3


