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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай

• Кан суль та цыi па пад-

рых тоў цы да ЦТ у бе ла-

рус кiх шко лах бу дуць пра-

хо дзiць да 23 чэр ве ня.

• Паў ноч ны ак тыў 

«Бе ла рус наф ты» пла нуе 

ўдвая па вя лi чыць зда бы-

чу га зу i га за кан дэ нса ту ў 

2020 го дзе.

• Больш за 500 пра па-
ноў ра бо ты ча ка юць са iс-
каль нi каў Мiн ска на элект-
рон ным кiр ма шы ва кан сiй 
18 чэр ве ня.

• У Бе ла ру сi амаль 
44 ты ся чы доў га жы ха роў 
ва ўзрос це 90—99 га доў.

• Пе ра мож ца мi кон курсу 
«Най леп шы экс пар цёр 
2019 го да» ста лi 22 прад-
пры ем ствы.

• Мiн скае «Ды на ма» 
па да ло да ку мен ты для 

ўдзе лу ў на ступ ным се-

зо не КХЛ.

КОРАТКА
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Анд рэй ХМЕЛЬ, мi нiстр 

жыл лё ва-ка му наль най 

гас па дар кi:

«Мы дак лад на ра зу ме ем 
за да чы, якiя трэ ба 
ў га лi не вы ра шаць, 
i на ра да з удзе лам кi раў нi ка 
дзяр жа вы ў По лац ку 
вель мi да па маг ла ад даць 
ува гу пры яры тэт ным 
пы тан ням. Сён ня я вы раз на 
па дзя ляю два та кiя 
па няц цi, як вы нi ко васць i 
эфек тыў насць ра бо ты. 
Ка лi вы нi ко васць ацэнь вае 
на сель нiц тва, то пра 
доб рую вы нi ко васць 
ка заць яшчэ ра на, i гэ та 
асноў ны па сыл кi раў нi ка 
дзяр жа вы i асноў ная 
за да ча ў ма ёй ра бо це. 
Трэ ба ад даць больш ува гi 
ра бо це з на сель нiц твам. 
Не на сель нiц тва па вiн на 
звяр тац ца да нас 
са скар га мi, а мы па вiн ны 
дай сцi да яго i да ве дац ца, 
што яго тур буе, 
i вы ра шыць праб ле мы 
па ме ры маг чы мас цi».

ЦЫТАТА ДНЯ

Пра фе сiй ная аду ка цыяПра фе сiй ная аду ка цыя

Клi ен та а ры ен та ва насць 
i псi ха ла гiч нае тэс цi ра ван не
Ча му ву чаць спе цы я лiс таў сфе ры ЖКГ?

У лю бой сфе ры дзей нас цi са мае га лоў нае — гэ та лю дзi, i та му 

вель мi важ на ўдзя ляць да стат ко ва ўва гi аду ка цыi i пад рых тоў цы 

кад раў. Асаб лi ва ў та кой сфе ры, як жыл лё ва-ка му наль ная гас па-

дар ка, якая му сiць па ста ян на раз вi вац ца. I ма ла хто ве дае, што ў 

Бе ла ру сi iс нуе на ват асоб ны ву чэб ны цэнтр, спе цы я лiс ты яко га 

па ста ян на ўдас ка наль ва юць пра цэс на ву чан ня ка му наль нi каў. 

Ча му так важ на гэ та ра бiць, рас каз вае ды рэк тар ДВЦ «Жыл кам» 

Ка ця ры на ГАР БА ЧО ВА.

— Ка ця ры на Ва сi леў на, ча му спе цы я лiс там сфе ры ЖКГ трэ ба 

па шы раць свае ве ды i як вы iм у гэ тым да па ма га е це?

— Сфе ра па ста ян на раз вi ва ец ца  — гэ та да ты чыц ца i раз вiц ця тэх-

на ло гiй, якiя там вы ка рыс тоў ва юць, i нар ма тыў най пра ва вой ба зы, та му 

вель мi важ на, каб ка му наль нi кi не ад ста ва лi ад гэ та га пра цэ су. I прын-

цы по вым кро кам не толь кi ў раз вiц цi жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кi 

ў цэ лым, але i ў аду ка цыi спе цы я лiс таў сфе ры ста ла ды рэк ты ва № 7, 

якую Прэ зi дэнт пад пi саў у са ка вi ку мi ну ла га го да. Згод на з да ку мен там, 

ар га нi за цыi ЖКГ па вiн ны за бяс печ ваць свае кад ры на ву чан нем i пра вя-

дзен нем аба вяз ко вай атэс та цыi. Ка неш не, ды рэк ты ва як нар ма тыў ны 

пра ва вы акт мае пра грам ны ха рак тар, але для част кi да ру чэн няў уста-

ноў ле ны пэў ныя тэр мi ны. На прык лад, праз наш цэнтр цi iн шыя ву чэб ныя 

цэнт ры ЖКГ кож ны год пра фе сiй ную пад рых тоў ку, па вы шэн не ква лi фi-

ка цыi цi пе ра пад рых тоў ку па вiн ны пра хо дзiць не ме ней за 

20 % су пра цоў нi каў кож най ар га нi за цыi ЖКГ.

Будзьце пільныяБудзьце пільныя

ШТО ПАД РУ КУ 
ТРА ПIЦЬ...

Зла мыс нi кi не грэ бу юць на ват хат нi мi на рых тоў ка мi
Ня даў на па тэ ле фа на ва ла сяб роў ка дзя цiн ства.

— Я ў рос па чы, — па ча ла Га лi на без прад мо вы. — Во сен ню па-

са дзi ла на ле цi шчы сем ма ла дых туй. Ад но дрэў ца абы шло ся 

амаль у 60 руб лёў. А ка лi пры еха ла вяс ной на да чу, то жах ну-

ла ся — усе са джан цы вы ка па ныя. Праў да, я зда гад ва ю ся, хто 

мог гэ та зра бiць, але, як ка жуць, не злоў ле ны — не зло дзей.

Не па да лё ку ад дач на га ка а пе ра ты ва, дзе зай ме ла ўчас так жан чы на, 

жы ве Iван — яе стры еч ны брат. Не каль кi га доў ад се дзеў за кра та мi, 

пас ля вы зва лен ня нi дзе не пра ца ваў, жыў на пен сiю ма цi. Ле тась ста рая 

па мер ла. Вя лi ка ўзрос та ва га лай да ка пад корм лi ва лi вяс коў цы, ды i Га лi-

на час ад ча су пры во зi ла 

яму ежу. Але ж да за кус кi 

па трэб на яшчэ i вы пiў ка, а 

ку пiць ня ма за што. Вось 

i ры зык нуў аб крас цi блiз-

кую сва яч ку. Ка лi моц на 

пры цiс нуў муж чы ну, як 

ка жуць, да пло та муж 

сяб роў кi, ён пры знаў ся... 

Ды што з та го: не бу дзеш 

за яў ляць у мi лi цыю на 

зло дзея, як-

нi як — рад ня.Фо
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У КСУП «Саў гас Вя лi кае Ма жэй ка ва», 

што ў Шчу чын скiм ра ё не, якi спе цы я лi-

зу ец ца на вы рошч ван нi ле ка вых траў, 

ця пер час збо ру ўра джаю ра мон каў. 

Бе ла-жоў ты мi га ю чы мi квет ка мi ў гас-

па дар цы за ня та ка ля 300 гек та раў. Ко-

сяць iх ад мыс ло выя кам бай ны, а кi роў ца 

Аляк сандр СА ФО НАЎ (на фо та) ад во зiць 

ра мон ка вы ўра джай на да лей шую пе ра-

пра цоў ку.

РА МОН КА ВЫ ЎРА ДЖАЙРА МОН КА ВЫ ЎРА ДЖАЙ
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