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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 4.43 21.44 17.01
Вi цебск — 4.24 21.42 17.18
Ма гi лёў — 4.33 21.34 17.01
Го мель — 4.39 21.21 16.42
Гродна — 5.00 21.57 16.57
Брэст    — 5.10 21.49 16.39

Iмянiны
Пр. Варлама, Засімы, Івана.
К. Карыны, Марыі, Пятра, Урбана.

Месяц
Апошняя квадра 30 чэрвеня. 
Месяц у сузор’і Авена.
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Хлоп чык, якi зай ма ец ца ба раць бой 
i ары га мi, зра бiў жаў ру коў з ху лi га наў, 
якiя пры ча пi лi ся да яго на ву лi цы.

— Ты так па ху дзе ла! Гэ та но вая ды-
е та?

— Так, морк ву, бу ра кi i буль бу.
— А што ра бi ла, ва ры ла цi сма жы ла?
— Ка па ла!

Ка лі жон ка да ве да ла ся аб па лю боў ні-
цы і як ні ко лі ні чо га ад пра ві ла ся га та ваць 
вя чэ ру, рэ ка мен ду ец ца пры няць про ці-
яд дзе шы ро ка га спект ру дзе ян ня.

Я вы свет ліў, 
што фо та зды мак 

тва ёй ма мы да па ма гае 
мне згу біць апе тыт!

Сар дэч на він шу ем з Днём 
Не за леж нас ці лю ба га та-
ту Ула дзі мі ра Іва на ві ча 
КУЗЬ МЕН КУ з г. Ві цеб ска.

Жа да ем быць вя сё лым, 
не хва рэць,

З-за дро бя зяў не хва ля-
вац ца,

Ду шой ні ко лі 
не ста рэць!

З па ша наю, 
сы ны 

Анд рэй 
і Дзя ніс.

ВіншуемВіншуем
з Днём Рэспублікіз Днём Рэспублікі

Аж тры дні ў ста лі цы «Сла-
вян ска га ба за ру» свят ка ва лі 
Дзень го ра да. Сё ле та ста ра-
жыт на му і веч на ма ла до му 
Ві цеб ску споў ні ла ся 1039 га-
доў. І ня хай да та не круг лая, 
але ж ар га ні за та ры свят ка-
ван ня раз ма хам і мност вам 
па дзей пры ем на здзі ві лі 
на ват ста ра жы лаў го ра да, 
якія мно гае ўба чы лі на сва-
ім вя ку.

У Лет нім ам фі тэ ат ры ад быў ся 
свя точ ны кан цэрт, а на га лоў най 
плошчы го ра да ад бы ла ся свя точ-
ная дыс ка тэ ка «З днём на ра джэн-
ня, лю бі мы го рад!»

Су бо та, на пэў на, ста ла са мым 
на сы ча ным па дзея мі свя точ ным 
днём. Так са ма на пло шчы Пе-
ра мо гі ад бы ла ся 5-я юбі лей ная 
вы ста ва «Аў та рэт ра-2013». І га-
ра джа не, і гос ці ўба чы лі аў то, на 
якіх ез дзі лі Ста лін, Жу каў, ін шыя 
вя до мыя пер со ны, а так са ма ра-
ры тэт ныя каб ры я лет, па жар ную 
ма шы ну і ін шыя аў то. Упер шы ню 
ся род экс па на таў на ко лах бы лі 
прад стаў ле ны дзі ця чыя ма шын-
кі, якія бы лі вы раб ле ны дзя сят кі 
га доў та му.

На ра цэ За ход няя Дзві на ад-
бы ло ся шы коў нае вод нае свя та. 
Яно ад кры ла ся гру па вым за плы-
вам ма ра фон цаў. Гле да чы з ін-
та рэ сам на зі ра лі за тым, як сваё 
май стэр ства дэ ман стра ва лі вад-
на лыж ні кі. Па ва дзе прай шлі роз-
ныя спар тыў ныя суд ны, а так са ма 

га рад скія цеп ла хо ды — «Ві цебск» 
і «Паў ноч ная ста лі ца». І сён ня ўжо 
не ве рыц ца, што яшчэ не каль кі 
га доў та му гэ тым па са жыр скім 
суд нам, якіх та ды яшчэ і не бы-
ло ў го ра дзе фес ты ва ляў, бы ло 
б не маг чы ма прай сці па хва лях 
ад ной з га лоў ных рэк кра і ны. Рэ-
чы шча За ход няй Дзві ны ста ран-
на па чыс ці лі, па шы ры лі, і ця пер у 
цёп лы час го да мож на атры маць 
аса ло ду ад вод на га па да рож жа 
на бор це бе ла га цеп ла хо да.

Як заў сё ды, за та іў шы ды хан-
не, на род на зі раў за тым, як свае 
пра фе сій ныя на вы кі дэ ман стра-
ва лі вы ра та валь ні кі. Па жар ныя 
па да ры лі лю бі ма му го ра ду і вод-
ны фе ер верк, стру ме ні яко га па-
да ва лі ся з па жар ных цыс тэр наў. 
Без умоў на, іх пра ца бы ла год на 

ад дзя ча на са мы мі бур ны мі апла-
дыс мен та мі.

«Па рад ня вест» так са ма стаў 
доб рай тра ды цы яй, як і «Ві цеб скі 
вер ні саж», на якім бы лі прад стаў-
ле ны тво ры на род ных май строў, 
мас та коў, на ву чэн цаў...

Ня ма ла га ра джан ста лі гас ця мі 
на свя це кні гі «Лі та ра ту ра род на га 
краю», пад час пра вя дзен ня яко га 
пра ца ва ла кніж ная вы ста ва, дзе 
мож на бы ло па зна ё міц ца з пісь-
мен ні ка мі, паэ та мі. Бы ла ар га ні-
за ва на і вы ста ва ві цеб скіх дру-
ка ва ных вы дан няў і элект рон ных 
срод каў ма са вай ін фар ма цыі.

І ў ня дзе лю ў го ра дзе бы ло ве-
се ла. На пло шчы Пе ра мо гі ар га-
ні за ва лі кан цэрт на-за баў ляль ную 
пра гра му, спар тыў ныя гуль ні.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ВІ ЦЕБСК СВЯТ КА ВАЎ ВІ ЦЕБСК СВЯТ КА ВАЎ 
У НЯ БЁ САХ, НА ЗЯМ ЛІ І ВА ДЗЕУ НЯ БЁ САХ, НА ЗЯМ ЛІ І ВА ДЗЕ

У Ві цеб ску ў го нар 115-га-
до ва га юбі лею бе ла рус ка га 
элект рыч на га транс пар ту 
зра бі лі дак лад ную ко пію 
пер ша га трам вая, які бе гаў 
па ву лі цах го ра да. На жаль, 
у на шы дні гэ ты трам вай не 
змо жа ру хац ца па рэй ках, бо 
змя ні ла ся шы ры ня ка леі.

Трам вай мож на ўба чыць на па-
ста мен це ка ля Ві цеб ска га трам вай-
на-тра лей бус на га ўпраў лен ня.

— Роў на 115 га доў та му ў 
пра він цый ным Ві цеб ску пас ля 
Кі е ва, Ніж ня га Ноў га ра да, Днеп-
ра пят роў ска з'я ві ла ся «элект-
рыч ная да ро га», па якой па еха ла 
«элект рыч ная па воз ка», — ска-
заў пад час цы ры мо ніі прэ зен та-
цыі ад ноў ле на га трам вая Ва сі лій 
ПАЎ ЛЮЧ КОЎ, на чаль нік уні тар-
на га ка му наль на га транс парт-
на га прад пры ем ства «Ві цеб-
скае трам вай на-тра лей бус нае 
ўпраў лен не». — Да на шых дзён 
за ха ваў ся бу ды нак элект ра стан-
цыі, які зна хо дзіц ца не па да лё ку 
ад Лет ня га ам фі тэ ат ра. Гэ тая 
стан цыя да ва ла не толь кі ток для 
ру ху трам вая, а па ра лель на на 
ву лі цах Ві цеб ска з'я ві ла ся элект-
рыч нае асвят лен не.

Пад час свят ка ван ня юбі лею бе-
ла рус ка га элект рыч на га транс пар-
ту ка ля ўста ноў ле най на ма ну мент 
дак лад най ко піі трам вая ад бы ло ся 
тэ ат раль нае прад стаў лен не. Ві да-
воч цы па дзеі дзя ку ю чы ак цё рам 
тра пі лі ў мі ну лае і ўба чы лі, як пер-
шыя па са жы ры са стра хам на віз-
ны, але з вя лі кім ін та рэ сам «учы ні-
лі» пер шы рэйс на трам ваі.

А сце ны трам вая — 
драў ля ныя!

Усе ах вот ныя пас ля та го, як 
стар шы ня Ві цеб ска га гар вы кан-
ка ма Вік тар НІ КА ЛАЙ КІН зво нам 
даў да звол для «ру ху» трам вая, 
змаг лі па бы ваць унут ры яго.

Ад ра зу здзі ві ла, што трам вай 
унут ры і звон ку драў ля ны. Вель мі 
ці ка ва бы ло, зна хо дзя чы ся ў са-
ло не, пра чы таць аб' явы да рэ ва-
лю цый ных ча соў. У пры ват нас ці, 
мож на ўба чыць таб лі цу з над пі-
сам «Так са за рэ чы, па шко джа-
ныя па са жы ра мі ў ва го нах трам-
вая, за цвер джа ная га рад ской 
упра вай». Дык вось, за па бі тае 

вя лі кае шкло мож на бы ло за пла-
ціць 2 руб лі 15 ка пе ек — да во лі 
вя лі кую су му. Для па раў на ння: 
ра бо чы за 16-га дзін ны пра цоў ны 
дзень атрым лі ваў да 60 ка пе ек.

А на ін шай ко піі ары гі наль-
най таб ліч кі — «Аба вяз ко-
выя па ста наў лен ні» (ад 1892 
го да) ся род ін ша га на пі са на, 
што па са жыр скі рух па ві нен 
ажыц цяў ляц ца з хут ка сцю не 
больш за 14 вёрст у га дзі ну. 
По бач над піс пра час кур сі ра-
ван ня трам вая. Аказ ва ец ца, 
ён мя няў ся ў за леж нас ці ад 
пары го да.

З ар хіў ных ма тэ ры-
я лаў

У Ві цеб ску дзей ні чае на-
сам рэч уні каль ны му зей ві-
цеб ска га трам вая, які ства ры лі 
ў 1966 го дзе. У за лах зна хо-
дзяц ца больш за 2 ты ся чы экс-
па на таў. Ся род ін шых мож на 
ўба чыць да га вор з бель гій скім 
ак цы я нер ным та ва рыст вам, 
ма тэ ры я лы аб пус ку ў Ві цеб-
ску пер ша га трам вая. Ёсць ма ке-
ты ва го наў роз ных ча соў...

Па бы ваў шы ў му зеі, мож на да-
ве дац ца, што ў кан цы 1890-х га-
доў Ві цебск уяў ляў са бой не вя лі кі 
гу берн скі го рад з на сель ніц твам 
уся го ка ля 70 ты сяч ча ла век, з 
дроб най, сла ба раз ві тай пра мыс-
ло вас цю, з вуз кі мі, кры вы мі ву-
лач ка мі, дзе-ні дзе за мо шча ны мі 
ка ме нем. Го рад асвят ляў ся з да-
па мо гай га за вых ліх та роў. Транс-
парт го ра да быў прад стаў ле ны 
кон ны мі ла ма вы мі і лег ка вы мі 
кон ны мі фур ман ка мі.

Упер шы ню пы тан не аб бу даў-
ніц тве трам вая ў го ра дзе Ві цеб-
ску паў ста ла ў 1895 го дзе. З лі-
пе ня па ліс та пад на зва на га го да 
Ві цеб ская га рад ская ўпра ва пры-
ня ла тры за явы на бу даў ніц тва 
элект рыч най жа лез най да ро гі ў 
го ра дзе ад трох прэ тэн дэн таў.

Па вы ні ках га ла са ван ня га рад-
ская ду ма па ста на ві ла даць кан-
цэ сію на ўстрой ства і экс плу а та-
цыю трам вая ў Ві цеб ску тэр мі нам 
на 40 га доў Фер на ну Гіль ё ну, які 
быў прад стаў ні ком бель гій ска га 
ак цы я нер на га та ва рыст ва ў Бру-
се лі. Да га вор аб гэ тым па гад нен-
ні быў пад пі са ны 4 лю та га 1896 
го да. Згод на з ім, Гіль ён аба вяз-

ваў ся па бу да ваць элект рыч ную 
чы гун ку з усі мі да яе пры ла да мі 
і ру хо мым скла дам.

Адзін з «па ра гра фаў» да га-
во ра ад 4 лю та га 1896-га пра-
ду гледж ваў: «Гіль ён мае пра ва 

ўтва раць у Ра сіі ці за мя жой для 
ажыц цяў лен ня гэ та га прад пры-
ем ства та ва рыст ва на па ях або 
ак цы я нер нае та ва рыст ва з пра-
вам вы пус ку ак цый, а так са ма і 
аб лі га цый, пры чым усе аб лі га цыі 
па він ны быць па га ша ны да дня 
за кан чэн ня тэр мі ну кан цэ сіі...»

Бы лі вы пу шча ны ак цыі ў коль-
кас ці 12 000 штук па 100 фран каў 
кож ная. Гра мад скі ка пі тал склаў 
1200000 фран каў.

Бы лі па бу да ва ны ча ты ры 
ўчаст кі трам вай ных лі ній. І па коль-
кі ву лач кі го ра да бы лі вуз кі мі, пуць 
пра кла да лі адзі ноч ны з раз' ез да-
мі. І толь кі на пло шчах і шы ро кіх 
участ ках да ро гі — двай ны. Агуль-
ная пра цяг ласць трам вай ных лі ній 
скла ла больш за 6 кі ла мет раў...

Элект рыч ная энер гія для 
трам вая вы пра цоў ва ла ся на 
цэнт раль най стан цыі, якая бы-
ла па бу да ва на на За ду ноў скай 
ву лі цы па блі зу Мі ка ла еў скай Са-
бор най пло шчы (ця пер гэ та дом 
№ 13 па пра спек це Фрун зэ).

Для раз мя шчэн ня ру хо ма га 
скла ду і май стэр няў па ра мон-
це ва го наў па За ду ноў скай ву лі-
цы бы ло па бу да ва на дэ по ўмя-
шчаль нас цю 42 ва го ны. У пар ку 
на ліч ва ла ся 18 ма тор ных і 15 

пры чап ных лет ніх ва го наў за-
меж най вы твор час ці. Ма тор ны 
ва гон меў 32 мес цы — 20 ся дзя-
чых і 12 ста я чых.

18 чэр ве ня 1898 го да ўра-
чыс та, пад гу кі «трам вай на га 

мар шу», на пі са на га спе цы яль на 
з на го ды ад крыц ця трам вай на-
га ру ху ў Ві цеб ску, па ву лач ках 
го ра да ўпер шы ню пай шлі трам-
ваі. Для не вя лі ка га гу берн ска га 
го ра да пуск трам вая стаў най-
буй ней шай па дзе яй. Пуск трам-
вая з'я віў ся зна мя наль ным для 
го ра да яшчэ і та му, што ра зам з 
пра грэ сіў ным транс пар там у го-
рад прый шло свят ло. Ма гут нас ці 
па бу да ва най для трам вая элект-
ра стан цыі ха па ла і на за бес пя-
чэн не элект ра энер гі яй не ка то рых 
га рад скіх уста ноў і най больш за-
бяс пе ча ных пры ват ных асоб. На 
ву лі цах го ра да га за выя ліх та ры 
па сту по ва ста лі за мя няць элект-
рыч ны мі лям пач ка мі.

І та ды па са жы ры 
скар дзі лі ся

У му зеі мо гуць рас ка заць 
мно гае і пра скар гі да рэ ва лю-
цый ных ча соў. Скар гі за но сі лі ся 
ў спе цы яль ныя кні гі, якія бы лі ў 
кож ным трам ваі. І ды рэк цыя па-
він на бы ла раз гле дзець кож ную 
скар гу і з ука зан нем пры ня тых 
мер прад ста віць для спра ва зда-
чы ў га рад скую ўпра ву.

Скар гі па са жы раў бы лі роз-
ныя: і спра вяд лі выя, і без грун-

тоў ныя, а ча сам і па цеш ныя. Вось 
не ка то рыя з іх:

«2 сту дзе ня 1905 го да, ка лі сеў 
у ва гон, спы таў спа да ра кан дук та-
ра, ка лі пой дзе ва гон? Ён за над та 
не да лі кат на ад ка заў: «Ка лі прый-

дзе, та ды і сы дзе». Ар тыст К.П. 
Ар лоў»

«19 сту дзе ня 1905 го да. 
Больш за ты дзень, як я за явіў, 
што дзве ры ў ва го не № 105 не 
за чы ня юц ца. Дзве ры не па ста-
ві лі і да гэ туль. Гэ та вы клі кае 
зуб ны боль. На двор ны са вет-
нік Глут не віч».

«12 каст рыч ні ка 1907 го да. 
Пра шу за па тра ба ваць ад кан-
дук та ра № 51, па якім пра ве спа-
га няе з мя не 5 ка пе ек за кві ток, 
ка лі я зна хо джу ся ў фор ме, але 
без фар ту ха? Гім на зіст ка Ма ры-
ін скай гім на зіі Ях ні на».

«Уво гу ле не ра зу мею, ча му кан-
дук та ры за чы ня юць дзве ры ва го-
наў, ка лі на ву лі цы так цёп ла. Бо ў 
ва го нах не маг чы ма ся дзець».

Пры пад рых тоў цы гэ та га 
ар ты ку ла вы ка ры ста ны ма тэ-

ры я лы му зея, які на вед вае шмат 
пры ез джых. Ня даў на тут па бы-
ва лі лю дзі аж з Вя лі ка бры та ніі, 
па ло ва з якіх пра цу юць у сфе ры 
пе ра во зак па са жы раў, а ас тат нія, 
мож на ска заць, «фа на ты» трам-
вай на га ру ху...

Шчы ра ка жу чы, шка да, што 
ад ноў ле ны пер шы бе ла рус кі 
трам вай так і не бу дзе ез дзіць па 
ву лі цах ста ра жыт на га го ра да. А 
мо жа, узяць ды зра біць яшчэ ад-
ну ко пію? І ня хай, уліч ва ю чы зме-
не ную шы ры ню па між ко ла мі, яна 
бу дзе не зу сім дак лад най, бы ло 
б здо ра ва пра ехац ца па ву лач ках 
ста ра жыт на га Ві цеб ска ме на ві та 
на «тым са мым трам ваі»!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Фо та БЕЛТА.

У трэ ці раз у Мір скім за мку прай-
шоў Між на род ны гіс та рыч ны фес-
ты валь «Спад чы на ста год дзяў». Па 
сва іх маш та бах мір скі фес ты валь не 
мае ана ла гаў у Бе ла ру сі.

Ме ра пры ем ства са бра ла ўдзель ні каў з 
Бе ла ру сі, Ра сіі, Укра і ны, кра ін За ход няй Еў-
ро пы (Поль шчы, Лат віі, Аў стрыі), а так са ма 
Із ра і ля і ін шых кра ін. У Мір з'е ха лі ся най-
леп шыя клу бы гіс та рыч най рэ кан струк цыі, 
вы ка наў цы ся рэд ня веч най і фолк-му зы кі, 
май стры ста ра даў ніх ра мёст ваў, шоу-гру-
пы — уся го ка ля 800 ча ла век.

Гэ та бы ла не прос тая імі та цыя ры цар-
ска га тур ні ру, рас каз ва юць удзель ні кі, а 
са мая са праўд ная рэ кан струк цыя. Ад ра-
джа ла ся ўсё дас ка на ла да са мых дро бя-
зяў: ад адзен ня і зброі да гер баў і ім ёнаў. 
Мес ца ў гэ тай ся рэд не вя ко вай іе рар хіі 
знай шло ся не толь кі гроз ным ры ца рам і 
ча роў ным да мам, але і прос тым ся ля нам, 
якія да па ма га лі во і нам (праў да, у біт вах 
не ўдзель ні ча лі).

По бач з рыс та лі шчам — са праўд ны 
ся рэд не вя ко вы кір маш. Бла за ны ад пус-
ка юць жар ты на па це ху пуб лі цы, «ма на хі» 
тут жа пра да юць ін дуль ген цыі, а са мыя 
са праўд ныя ка ва лі, не ады хо дзя чы ад гор-
на, ра ман ту юць уз бра ен не ры ца раў, а ў 
пе ра пын ку ку юць для гас цей су ве ні ры.

Га лоў ная ідэя фес ты ва лю — мак сі-
маль на дак лад на ўзна віць кар ці ну ся рэд-
ня веч на га ры цар ска га тур ні ру і жыц ця 
па ля во га ла ге ра. Гос ці ўба чы лі рэ кан-
струк цыю ба ёў і по бы ту XІV — XV ста год-
дзяў. У пра гра ме бы лі кір маш ра мёст ваў, 

ся рэд ня веч ныя гуль ні і тан цы, му зыч ныя 
кан цэр ты, пе шы і кон ны тур ні ры, страль ба 
луч ні каў, ма са выя баі. Фес ты валь су мяс-
ціў рэ кан струк цыю ма тэ ры яль най куль ту-
ры ры цар скіх тур ні раў і поў на кан такт ныя 
баі па пра ві лах, якія іс на ва лі ў XІV — XV 
стст. У ад роз нен не ад па ста но вач ных, та-
кія па ядын кі ад роз ні ва юц ца ды на міз мам, 
за хоп лі ва юць гле да чоў сва ім аза ртам і 
не прад ка заль нас цю. Пра гра ма за вяр-
шы ла ся вог нен ным шоу і са лю там. Ле та 
для ўдзель ні каў рэ кан струк тар скіх клу баў 
— са мы га ра чы се зон. На ступ ны буй ны 
фес ты валь ад бу дзец ца на Мін шчы не — у 
го нар пе ра мо гі ў Грун валь дскай біт ве.

Ан тон ЗА ПОЛЬ СКІ.

Жы вая гіс то рыяЖы вая гіс то рыя  ��

«...І ДА ГНАЦЬ НАС, ЯК ПЕС НЮ,                   «...І ДА ГНАЦЬ НАС, ЯК ПЕС НЮ,                   
                   НЯ МОЖ НА!»                    НЯ МОЖ НА!» 

СТА РЭЙ ШЫ БЕ ЛА РУС КІ ТРАМ ВАЙ 
АД НОЎ ЛЕ НЫ!

Тыя сло вы 
яшчэ не зной дзе ны —

Яны па да юць 
свет лы мi знiч ка мi,

Каб апець 
дзень тва iх на ро дзi наў,

Пе ра даць, 
што та бе мы зы чы лi.

Знiч кi ў вы сi — 
як лё сы люд скiя.

Коль кi пе сень 
пра iх мы спя ва лi!

Я гля джу у ня бё сы нач ныя.
Ба чу: ззяе су зор'е НА ТАЛ ЛI.

Яў ген Яў ген ПЯ СЕЦ КIПЯ СЕЦ КI
i ўсе i ўсе 

звяз доў цы звяз доў цы 
віншуюць віншуюць намесніка намесніка 
галоўнага рэдактара галоўнага рэдактара 

Наталлю Наталлю 
Уладзіміраўну Уладзіміраўну 

КАРПЕНКУКАРПЕНКУ  
з юбілеем.з юбілеем.

Фо та Вік та ра НІ КА ЛА Е ВА.

Ад ноў ле ны трам вай Ад ноў ле ны трам вай 
пад час прэ зен та цыі.пад час прэ зен та цыі.

Наступны нумар газеты 
«Звязда» выйдзе ў чацвер, 

4 ліпеня.

УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

УНП 100055817

РАБОЧИЕ: 
� тракторист;
� наладчик КИП и А;
� слесарь-сантехник УП ЖЭС;
� кровельщик по металлическим кровлям 
УП ЖЭС;
� маляр УП ЖЭС (требования 3–4 разряд);
� электромонтер УП ЖЭС (требования 3–4 
разряд);
� оператор ПЭВМ (б-р Шевченко, 20);
� рабочие по комплексной уборке УП ЖЭС.

Возможно обучение и повышение 
квалификации по указанным 
профессиям на производстве. 

ДОСТОЙНАЯ И СВОЕВРЕМЕННАЯ З/ПЛАТА! 
ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ! 

СПЕЦИАЛИСТЫ (с опытом работы): 
� директор УП ЖЭС № 62 (ул. Заслав-
ская, 23);
� главный инженер УП ЖЭС № 27 (ул. Ор-
ловская, 24);
� мастер УП ЖЭС 1 (ул. Интернациональ-
ная, 4), УП ЖЭС 13 (ул. Нововиленская, 6);
� начальник отдела производственно-
техноло гической комплектации и обслу-
жи вания; 
� инженер-энергетик — инженер в отдел 
благоустройства на период дек ретного 
отпуска (ул. Новаторская, 53а);
� инженер в технический отдел на пери-
од декретного отпуска;
� юрисконсульт РСЦ1 на период декрет-
ного отпуска (б-р Шевченко, 20)
Возможен карьерный рост! 

Обращаться по адресу: 
г. Минск, ул. Комсомольская, 20а.
Тел. 327 67 52. 

Дружный и доброжелательный коллектив! 
Будем рады всем! 

Фо та БЕЛТА.


