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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

• Кіраўнік Адміністра-

цыі Прэзідэнта Iгар Сер-

ге ен ка азна ё мiў ся з рэ-

кан струк цы яй дзi ця чай 

гарбальніцы ў Баб руй ску.

• На дру гiм энер га бло-

ку Бе лА ЭС па ча ты этап 

пра лi ву сiс тэм на ад кры ты 

рэ ак тар.

• У Мiн ску пра ек ту юц-

ца i бу ду юц ца 44 аб' ек ты 

аду ка цыi.

• Укра i на ад кры вае 

пунк ты про пус ку на гра нi цы 

з Бе ла рус сю i Ра сi яй.

• Больш за 80 % вы пу-

шча на га сё ле та БМЗ ме та-

лу ад гру жа на на экс парт.

• Урад па доў жыў тэр мi-

ны дзе ян ня па свед чан няў 

па ахо ве пра цы.

• У Бе ла ру сi ўпер-

шы ню за дзевяць га доў 

знай шлi гняз до з пту ша-

ня та мi бер ку та.

• БНТУ да свай го ста-

год дзя пра вя дзе эс та фе ту 

юбi лей на га агню па прад-

пры ем ствах, дзе пра цу юць 

яго вы пуск нi кi.

КОРАТКА

СТАР. 4СТАР. 4

Па вел ДРОЗД, ге не раль ны 

ды рэк тар ДВА 

«Бел энер га»:

«Пас ля ўво ду ў дзе ян не 
Бе ла рус кай АЭС экс парт ны 
па тэн цы ял бе ла рус кай 
энер га сiс тэ мы знач на 
ўзрас це. Улiч ва ю чы 
па зi цыю Лiт вы па 
ўвя дзен нi за ба ро ны на 
ган даль элект ра энер гi яй 
пас ля па чат ку вы твор час цi 
элект ра энер гii на 
Бе ла рус кай АЭС, 
«Бел энер га» вы каз вае 
за цi каў ле насць у раз вiц цi 
ўза е ма вы гад ных ганд лё вых 
ад но сiн з Лат вi яй, 
Поль шчай i iн шы мi 
кра i на мi, у пры ват нас цi, 
для маг чы мас цi экс пар ту 
элект ра энер гii».

ЦЫТАТА ДНЯ

СТАР. 3СТАР. 3

По бач з на мiПо бач з на мi
Сяр гей КОЎ ГАН:

«Я НА ВУ ЧЫЎ СЯ 
НЕ АСУ ДЖАЦЬ 
ЛЮ ДЗЕЙ...»

У по шу ка ва-вы ра та валь ны 

атрад «Анёл» лю дзi, што 

згу бi лi сва я коў, ча сам звяр-

та юц ца на ват ра ней, чым 

у мi лi цыю. З за сна валь нi-

кам i ка ман дзi рам са ма га 

вя до ма га ў на шай кра i не 

доб ра ах вот на га атра да па 

по шу ку знiк лых без вес так 

лю дзей Сяр ге ем Коў га нам 

мы раз маў ля ем пра тое, цi 

ста ла менш ва лан цё раў у 

су вя зi з пан дэ мi яй i як вы-

жы вае ва лан цёр ская ар-

га нi за цыя ў ця пе раш нiх 

ня прос тых эка на мiч ных 

умо вах.

Скла да насць по шу каў ча ла ве ка за ле жыць ад мно гiх фак та раў. У го ра дзе 

цяж кас цi ства рае вя лi кая коль касць лю дзей, але тут мож на су пра цоў нi чаць, 

на прык лад, са служ ба мi так сi, рас кле iць ары ен цi роў кi. А ў ле се 

са мым важ ным фак та рам з'яў ля ец ца час.

Камунальныя стасункіКамунальныя стасункі

ЗА ЯЎ КА З АСАБ ЛI ВЫМ 
СТА ТУ САМ

Ча му вель мi важ на ка му наль ныя праб ле мы 
вы ра шаць праз служ бу 115

Пад час на ра ды па пы тан нях ЖКГ у По лац ку Прэ зi-

дэнт ад зна чыў, што ства рыць служ бу 115 бы ло пра-

вiль ным ра шэн нем, але iс на ваць яна па вiн на асоб на 

ад сiс тэ мы ЖКГ. На пры кла дзе Брэсц кай воб лас цi 

рас каз ва ем, як пра цуе аб лас ны кан такт-цэнтр i ча-

му так важ на па кi даць за яў ку праз служ бу, а не па 

звыч цы тэ ле фа на ваць у дыс пет чар скую ЖКГ.

Брэсц кi адзi ны аб лас ны кан такт-цэнтр ЖКГ пра цуе з 

каст рыч нi ка 2018 го да, i спе цы я лiс ты па спе лi пры няць 

амаль паў мiль ё на за явак ад спа жыў цоў па слуг. Лю бы 

жы хар Брэст чы ны мо жа па тэ ле фа на ваць на ну мар 115 

у лю бы час i не толь кi па кi нуць за яў ку, але i атры маць 

iн фар ма цыю пра ра бо ту ЖЭС, паш парт на га ста ла цi ад-

клю чэн не па слуг.

— Да служ бы 115 ця пер пад клю ча ны ўсе прад пры ем-

ствы жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кi Брэсц кай воб лас-

цi, пры чым не толь кi тыя, што зай ма юц ца аб слу гоў ван нем 

да моў цi аказ ва юць жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гi, — рас-

каз вае на чаль нiк адзi на га аб лас но га Кан такт-цэнт ра 

ЖКГ Мi кi та ПА НОЎ. — Ся род iх ёсць i да рож нае прад-

пры ем ства Брэс та, i ра монт на-бу даў нi чае 

ў Ба ра на вi чах, i гар са вет Пiн ска. 

Не толь кi вёд ра мi, але i боч ка мi. У клуб нiч най ста лi цы Бе ла ру сi — вёс цы Два рэц Лу нi нец ка га ра ё на — па чаў пра ца ваць ап то вы кiр маш, 

на якiм мяс цо выя жы ха ры мо гуць пра даць свой ягад ны ўра джай. Сё ле та ён з-за на двор'я па спеў на шмат паз ней, але по пыт на яго не па мен-

шаў — у Два рэц з'е ха лi ся на рых тоў шчы кi з Брэсц кай, Го мель скай, Гро дзен скай, Ма гi лёў скай, Вi цеб скай аб лас цей.

ГРУ ЗI ЦЕ КЛУБ НI ЦЫ ВЁД РА МIГРУ ЗI ЦЕ КЛУБ НI ЦЫ ВЁД РА МI
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