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• Ве ра сень-2020 у све-

це стаў са мым цёп лым за 

ўсю гiс то рыю. Ён на пла-

не це быў на 0,08 гра ду са 

цяп лей шы за ве ра сень 

2016-га, ка лi ўста ноў ле-

ны па пя рэд нi рэ корд.

• «Бел авiя» пра цяг ну ла 

пры пы нен не рэй саў у Лар-

на ку да 24 каст рыч нi ка.

• Па мят ны ка мень на 

мес цы бу даў нiц тва но вай 

зва нi цы за кла лi ў Жы ро-

вiц кiм ма нас ты ры.

• Пра гра му бе ла рус ка-

га кi но ўпер шы ню прад-

ста вяць на кi на фес ты ва лi 

«Паў ноч нае ззян не».

• Пры ла ба вых су тык-

нен нях на да ро гах Брэсц-

кай воб лас цi з па чат ку го-

да за гi ну лi 9 ча ла век.

• Бе ла ру сы ў сту дзе-

нi — ве рас нi ку пi лi ва лю ты 

на $1,55 млрд больш, чым 

пра да лi.

• Ва ўнi вер сi тэ це МНС 

па чаў пра ца ваць ме ды я-

цэнтр.

КОРАТКА

Воль га КАЗ ЛО ВIЧ, 

прэс-сак ра тар 

Мi нiс тэр ства энер ге ты кi:

«Бе ла русь свое ча со ва 
i ў поў ным аб' ёме вы кон вае 
свае аба вя за цель ствы 
па тран зi це ра сiй ска га га зу 
ў Еў ро пу ў рам ках дзе ю чых 
двух ба ко вых па гад нен няў. 
Iн фар ма цыя пра «ней кiя 
ры зы кi» i «маг чы мыя 
збоi ў тран зi це» 
не мае пад са бой нi я кiх 
пад стаў. У Мi нэ нер га 
раз лiч ва юць, што 
прад стаў нi кi мiж на род най 
бiз нес-су поль нас цi змо гуць 
аб' ек тыў на аца нiць 
сi ту а цыю i зра бiць вы сно вы 
на асно ве кан крэт ных 
фак таў».

ЦЫТАТА ДНЯ
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ДУЭТ 
ПАЭТА-ПЕСЕННІКА 
АЛЕГА ЖУКАВА

ЯК 
ПЕРААДОЛЕЦЬ 
СУЗАЛЕЖНАСЦЬ

ПА ДА РОЖ ЖА ПА ДА РОЖ ЖА 
Ў ПОРТ-АР ТУР,Ў ПОРТ-АР ТУР,

або Пра ме над па са цы ял цыабо Пра ме над па са цы ял цы
У Баб руй ску на ват да мы рас каз ва юць гiс то рыi 

пра сва iх бы лых гас па да роў
Ка лi лёс дае вам шанц за вi таць у Баб-

руйск, не ад маў ляй це ся ад па езд кi нi ў 

якiм ра зе. На ват, ка лi сi ноп ты кi абя ца юць 

пра цяг лыя даж джы, а тэ ле фон рап тоў на 

вы хо дзiць са строю. Гэ та на ват да леп-

ша га. Не трэ ба бу дзе ад каз ваць на аба-

вяз ко выя зван кi i ад цяг ваць сваю ўва гу 

ад га лоў на га. Баб руйск па тра буе поў най 

са ма ад да чы, каб госць аку нуў ся ў яго рэ-

аль насць з га ла вой i стаў ну хоць бы на 

час зна хо джан ня ў iм част кай го ра да. Я 

ве даю, што ка жу. У пер шы ж дзень сва ёй 

двух дзён най ванд роў кi я не зна рок ута пi-

ла свой ма бiль нiк i спа чат ку ду ма ла, што 

стра цi ла су вязь з усiм све там. Але хут ка 

зра зу ме ла, што ў Баб руй ску мож на лёг ка 

абы сцi ся без тэ ле фо на. Тут вель мi доб-

ра зыч лi выя лю дзi. Яны вам 

не да дуць пра па сцi.

Вандроўка патрыётаВандроўка патрыёта
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Адзiн з ня мно гiх па ро маў, што за ста лi ся 
на рэ ках на шай кра i ны, хо дзiць па Дзвi не 
ў са мым ма лень кiм бе ла рус кiм го ра дзе 
Дзiс не. Ён з'яў ля ец ца част кай да ро гi, 
якая злу чае Мёр скi i Верх ня дзвiн скi ра ё ны. 
Суд на аб слу гоў вае дзя жур ная вах та 
ДРБУ-203 «Ка ра леў скiя».

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Па ром на цi хай ра цэПа ром на цi хай ра цэ

Ка му наль ныя ста сун кiКа му наль ныя ста сун кi

ПАШ ПАР ТЫ ДЛЯ ЗI МЫ 
I ЭЛЕКТ РА КА ЦЁЛ ЗА МЕСТ ПЕ ЧЫ

Ка му наль нi кi i жы ха ры 
рых ту юц ца да ха ла доў

Су месь для па сы пан ня да рог Бе ла ру сi ўзiм ку на 95 % скла да ец-

ца з пяс ку, а соль вы ка рыс тоў ва юць толь кi пад час га ла лё дзi цы. 

У 16 да мах лю дзi па га дзi лi ся па вы сiць энер га эфек тыў насць 

сва iх бу дын каў, да даў шы да бюд жэт ных срод каў улас ныя гро-

шы, а 100 хат па мя ня лi пяч ное ацяп лен не на элект рыч нае. Паш-

пар ты га тоў нас цi да зi мы 1 каст рыч нi ка атры ма лi ўсе кры нi цы 

цеп ла энер гii i спа жыў цы цяп ла (жыл лё вы фонд) рэс пуб лi кi. Пра 

гэ та i iн шае на прэс-кан фе рэн цыi пра пад рых тоў ку кра i ны да 

зi мы рас ка за лi спе цы я лiс ты.

IПУ I ЭНЕР ГА ЭФЕК ТЫЎ НАСЦЬ
Пад час пад рых тоў кi да асен не-зi мо ва га се зо на аб' ек ты ЖКГ кож ны 

ты дзень кант ра ля ва лi ся па 13 асноў ных па каз чы ках i што ме сяц —  па 

90 iн шых па зi цы ях. У ка му наль нi каў зроб ле ны ўсе не аб ход ныя за па сы 

рэ сур саў i пяс ча на-са ля ных су ме сяў. Па куль да зва ляе на двор'е, ра ман-

ту юць да хi, сце на выя сты кi (iх га тоў насць да ся гае 90 %), за вяр ша ец ца 

ка пi таль ны ра монт жыл ля, па ве да мiў Анд рэй РА МАШ КА, на чаль нiк 

упраў лен ня жыл лё вай гас па дар кi Мi нiс тэр ства ЖКГ:

—  Ак тыў на раз вi ва ец ца кi ру нак ар га нi за цыi раз лi каў за цяп ло па 

iн ды вi ду аль ных пры бо рах улi ку (IПУ). Та кiх спа жыў цоў яшчэ ў 2017— 

2018 гг. бы ло 90 ты сяч, а ле тась —  ужо 120 ты сяч, i ў гэ тым го дзе, 

ча ка ец ца, iх ста не яшчэ больш. Гэ та тлу ма чыц ца тым, што ў 2019-м 

лю дзям пра па на ва лi знiж кi за вы ка ры стан не iн ды вi ду аль-

ных пры бо раў рэ гу ля ван ня цеп ла энер гii i раз лiк па iх.


