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ЦЫТАТА ДНЯ

«Мы бачым, што
ствараюцца ўсе ўмовы,
каб мінчане маглі
будавацца і камфортна
пражываць у гарадахспадарожніках сталіцы,
у прыватнасці
ў Смалявічах. Вельмі
шмат ахвотных.
Стварэнне
інфраструктуры
забяспечвае камфортнае
пражыванне. На кожную
кватэру — чатыры заяўкі,
многа шматдзетных
сем'яў прымае прапановы
па будаўніцтве тут.
Кіраўніком дзяржавы
ўстаноўлена, што любы
мінчанін, які стаў
на чаргу, незалежна
ад тэрмінаў пастаноўкі
на ўлік, можа без чаргі
заяўляцца на будаўніцтва
жылля ў гарадахспадарожніках, таму
мы плануем яшчэ на
працягу трох гадоў
выдзелены ўчастак
поўнасцю забудаваць
і ў далейшым асвойваць
новы».

Фота Лізаветы ГОЛАД.

Уладзімір КУХАРАЎ,
старшыня
Мінгарвыканкама:

Яўген БАГДАНОВІЧ і Святлана ШАФАРЭНКА
пачалі працаваць на Мазырскім домабудаўнічым камбінаце адразу пасля атрымання прафесійнай адукацыі. Такім чынам, ужо больш як

10 гадоў маладыя людзі робяць свой унёсак у
жыллёвае будаўніцтва. Сёння яны працуюць у
фармовачным цэху. У Яўгена — адказная пасада начальніка. Ён рэгулюе арганізацыю тэхна-

Фестывалі
КОРАТКА
• У ЮНЕСКА разгледзяць пытанне па будаўніцтве агароджы ў Белавежскай пушчы.
•

ПЛР-даследаванні на
COVІD-19 з 30 мая нельга
будзе правесці ў прыватных медцэнтрах.

• «Белнафтахім»: прыгранічныя АЗС павысяць
кошт паліва для еўрапейскіх перавозчыкаў.
• «Белавія» запускае
новы рэйс у Ізраіль па змененым маршруце з тэхнічнай пасадкай у Баку для
дазапраўкі.
• Парк высокіх тэхналогій падрыхтаваў даведнік для ІТ-абітурыента.

лагічных працэсаў. Пад яго кіраўніцтвам шчыруюць шэсць майстроў. Адзін з іх — Святлана. У яе
абавязкі ўваходзяць кантроль якасці і праверка
адпаведнасці прадукцыі ўсім стандартам.

Медыцына ў глыбінцы

«ВЫТОКІ» АДПАЧЫНКУ
НА ГОМЕЛЬШЧЫНЕ
Ужо ў гэтыя выхадныя стартуе другі сезон культурнаспар тыў на га фес ты ва лю
«Вытокі. Крок да Алімпу».
Першым святочную атмасферу зведае старажытны і
вельмі цікавы горад Рэчыца. Выбіраючы гарады для
пра вя дзен ня фес ты ва лю,
арганізатары абапіраюцца
на іх багатую культурна-гістарычную спадчыну і насычанае спартыўнае жыццё ў
сучаснасці. Рэчыца гэтым
крытэрыям поўнасцю адпавядае. А значыць, «Вытокі» — яшчэ адна дадатковая
(і вельмі важная!) прычына,
чаму выхадныя варта правесці на Гомельшчыне.

ГАДЖЭТ
ДЛЯ ФЕЛЬЧАРА
Як функцыянуе сістэма аховы здароўя
ў самым аддаленым сельсавеце раёна
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Ад Зеляневіч да райцэнтра Пружаны адлегласць — 65 кіламетраў. Гэта самы аддалены сельсавет у раёне. Тут пражывае
амаль паўтары тысячы чалавек. На тэрыторыі працуюць адзін ФАП і адна амбулаторыя ўрача агульнай прак тыкі. На Зеляневіцкім ФАПе яго гаспадыня Людміла
ЗДАНОВІЧ прыводзіла ў парадак дакументацыю пасля працэдуры рэвакцынацыі,
якую прайшлі ў гэты дзень (13 мая) 17 чалавек.
Людміла Аляксееўна загадвае фельчарскаакушэрскім пунктам і з'яўляецца фельчарам,
акушэркай, медсястрой у адной асобе. Больш
ставак не прадугледжана. На яе ўчастку з
васьмі населеных пунктаў жыве
427 чалавек, з іх 63 дзіцяці.
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