Дорогие друзья!
Не упустите свой счастливый шанс!
Оформите подписку на «ДК»
на второе полугодие и участвуйте
в нашей рекламной игре.
Призы ждут будущих обладателей!

Актуально

Комфорт
– дело
важное

Поспешите на почту!
У вас есть всего несколько дней,
чтобы оформить подписку!
Раённая масавая газета. Заснавана 24 сакавіка 1935 года
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Ці ёсць у лічбах душа?

К вам
едет…
грейдер

Что тормозит
ремонтные работы
на улицах и
в переулках
с. 3
райцентра?
Праздник

Краски
лета
Эканамісты Валерыя Сівакова, Таццяна Берліна
і Валерыя Царкова (злева направа) упэўнены:
і з сухімі лічбамі трэба працаваць з душой

Сёння – Дзень эканаміста – прафесійнае свята людзей, чыя праца звязана
з эканамічнай дзейнасцю
Упершыню свята было зацверджана ўказам Прэзідэнта ў 2000
годзе. Зараз у гэтай сферы працуюць тысячы беларусаў.
Гэ т а р а б о т н і к і б а н к а ў с к а г а
сектара, фінансавых аддзелаў
прадпрыемстваў, выкладчыкі навучальных устаноў эканамічнага
профілю.
На Добрушскім фарфоравым заводзе 13 эканамістаў. Сямёра з іх
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працуюць у планава-эканамічным
аддзеле прадпрыемства. З дня ў
дзень яны вядуць разлікі па цэхах,
займаюцца планаваннем сабекошту прадукцыі, разлікам коштаў на яе.
Паколькі асартымент выпуску тут
больш за дзевяць тысяч найменняў
– разлікі выглядаюць маштабнымі
“талмудамі”.
– Але праца эканаміста – не толькі
лічбы, – заўважае начальнік ад-

дзела Таццяна Берліна. – Гэта
творчая дзейнасць, бо атрыманую
інфармацыю мала аблічбаваць.
Неабходна надаць ёй належную
візуальную форму, падаць яе не
толькі якасна, але і своечасова.
Ад гэтага залежыць апроч іншага
правільнасць прынятага кіраўнікамі
рашэння.
Вольга АСТАПЕНКА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

погода
Долгота дня 17.03
Луна
30 июня — в Рыбах,
1, 2, 3 июля — в Овне

1 июля
Последняя четверть
2 июля

Ночью +17...+19
ДНЕМ +26...+28
Переменная облачность.
Небольшой дождь.
Ветер ю.-восточный, 3-5 м/с

День молодежи
в Добруше стал
яркой страницей
в жизни города.
Впечатлениями
от события
прониклись и
журналисты «ДК» с. 5

2 июля
Ночью +21...+23
ДНЕМ +26...+28
Небольшая облачность.
Сильный дождь.
Ветер ю.-западный, 4-6 м/с

2

акценты

facebook.com/vdobrushe/

30 чэрвеня 2021 г.

С праздником!

в центре внимания

Ради мира
и согласия
на родной земле
О межрелигиозном диалоге и роли православной церкви
Нужно сделать все, чтобы сохранить в Беларуси
межконфессиональный
мир. Об этом Президент
Беларуси заявил на встрече с духовенством в СвятоУспенском Жировичском
ставропигиальном мужском
монастыре.
Белорусский лидер обратил
особое внимание на попытки
извне раскачать ситуацию как
в межконфессиональных отношениях, так и в межнациональных. «Начинают бить и по
межнациональным отношениям, противопоставляя поляков
белорусам, белорусов – русским, евреям, татарам и так
далее», – отметил он.
В Беларуси на протяжении
долгого времени проживают
верующие разных конфессий.
На территории страны есть
представители более ста национальностей. И всегда они
жили в мире и согласии, подчеркнул Глава государства.
«Нам вместе с православной
церковью и другими участниками межрелигиозного диалога, к сожалению, приходится
спасать наши традиционные
вековые устои. И порушить
мы их не должны. Мы знаем,

Добрушскі край

Уважаемые экономисты района!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником!
Вы – чрезвычайно важное звено в цепочке, которая приводит в действие многие механизмы функционирования предприятий,
отраслей и государства в целом. Вы играете ведущую роль в планировании бюджета
организаций, способствуете увеличению
капиталовложений в экономику района,
созданию и поддержанию эффективных
условий для устойчивого экономического
роста страны и повышения благосостояния
населения.
Пусть знания и навыки помогают вам в успешном решении
поставленных задач по эффективному и рациональному использованию денежных средств и наращиванию материальнотехнических ресурсов. Желаем успешной реализации всех ваших идей и проектов, а лично вам – здоровья, счастья и новых
профессиональных достижений!
Районный исполнительный комитет
Районный Совет депутатов

анонс

Беларусь у нашых сэрцах
Святкаванне Дня Рэспублікі ў Добрушы
пройдзе на некалькіх пляцоўках

к чему это приводит, – заявил Глава государства. – В
Беларуси, где народ со времен Евфросинии Полоцкой и
Кирилла Туровского молился о
единстве и избавлении от междоусобиц, следуя заветам этих
святых, мы ни в коем случае не
должны этого допустить».
«Отрадно, что наша право-

славная церковь разделяет
нашу озабоченность и готова
работать на единение нашего
народа», – добавил Президент.
Он предложил обсудить, что
еще можно сделать каждой из
сторон, чтобы укрепить мир
и согласие на белорусской
земле.
По материалам БелТА

Афіцыйныя мерапрыемствы 3 ліпеня пачнуцца традыцыйнымі
акцыямі памяці на месцах воінскіх пахаванняў і каля мемарыяльнага комплексу на набярэжнай. Неад’емнай часткай святочнай
праграмы, як і раней, стане выстава-прэзентацыя прадукцыі і
дасягненняў прадпрыемстваў і арганізацый раёна, што з раніцы
разгорнецца ў скверы па праспекце Міру. Арганізатары свята не
адмовіліся і ад папулярных у гараджан творчых зон, майстаркласаў, кірмашу дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Не
забыліся і аб прыхільніках спартыўных спаборніцтваў, гульняў
для дзяцей і дарослых.
Значнай падзеяй Дня Незалежнасці Беларусі стане ўрачыстае
адкрыццё пасля капітальнага рамонту будынка раённага Палаца
культуры. Абноўленая ўстанова расчыніць дзверы для гледачоў
вялікага святочнага канцэрта.
Не менш насычанай будзе і вячэрняя праграма: канцэрты,
маладзёжная дыскатэка. А пасля таго, як дабрушане разам
праспяваюць Гімн Рэспублікі Беларусь, у небе над цэнтральнай
плошчай заззяюць агні святочнага феерверка.
Падрабязная праграма мерапрыемстваў будзе надрукавана ў наступным нумары газеты.

на кантролі старшыні райвыканкама

Пра камфорт
паклапаціцца загадзя
Якія «сані» рыхтуюць летам гаспадаркі раёна
Арыгінальную ідэю, як
распарадзіцца непатрэбнай
маёмасцю, гатовы ўвасобіць

у Баршчоўскім сельсавеце.
Старыя драўляныя будынкі
старшыня сельвыканкама

Брыгадзір трактарнай брыгады Яўген Васькоў:
«Зімоўка будзе цёплай»

Андрэй Давыдаў прапанаваў
выкарыстаць у якасці паліва
для ацяплення мясцовага
жывёлагадоўчага комплексу.
– Пакуль рыхтуюцца дакументы ў суд на чатыры будынкі.
Пасля прыняцця рашэння пачнецца іх утылізацыя, – адзначыў
Андрэй Давыдаў.
Леташняя зіма стала выпрабаваннем для жывёлаводаў
раёна. Экстрэмальна нізкія
тэмпературы выявілі праблему: тэмпература ў
многіх памяшканнях ферм
не была камфортнай. Гэтымі
днямі тэма нарыхтоўкі дроў
сельгаспрадпрыемствамі раёна для ацяплення ферм і
мехмайстэрняў – пад пільным
кантролем кіраўніцтва раёна.
– Асабліва тыя, дзе раней
фіксавалі скаргі ад работнікаў
на ўтульнасць, – адзначае
начальнік упраўлення сельскай

гаспадаркі і харчавання Яўген
Ігнаценка. – Яны былі ў сельгаспрадпрыемствах «Крупец»,
«Баршчоўскі», «Кругавец» і некаторых іншых.
Прыклад стварэння камфортных умоў працы для
жывёлаводаў і механізатараў
паказалі ў сельгаспрадпрыемстве «Калінінскі». Ля старой воданапорнай вежы ў Пераросце
тут ужо складзіраваны
стратэгічны запас драўніны.
– Гадавая патрэба гаспадаркі
– каля 150 кубаметраў
дроў, – адзначае майстар
па будаўніцтве гаспадаркі
Валерый Маркоўскі. – Для
аддзялення «Івакі», напрыклад, іх нарыхтавана каля 40
кубаметраў. Для комплексу на
цэнтральнай сядзібе неабходна ўтрая больш.
Падрыхтоўка да зімы
тут вядзецца комплексна

на працягу года. Вясной
распілавалі паваленыя падчас добраўпарадкавання
тэрыторыі вёскі таполі.
У бліжэйшы час, адзначае
суразмоўца, запас папоўняць
аварыйныя дрэвы з вясковых
могілак.
Як адзначылі ва ўпраўленні
сельскай гаспадаркі і харчавання, гадавая патрэба гаспадарак раёна ў драўніне для
ацяплення будынкаў у зімовы
час складае больш як 600
кубаметраў.
– Камфортная тэмпература
падтрымліваецца не толькі
на аб’ектах жывёлагадоўлі,
– кажа Яўген Ігнаценка. –
У сельгаспрадпрыемствах
«Баршчоўскі», «Калінінскі»,
агракамбінаце «Новы шлях» пастаяннае ацяпленне дзейнічае
і ў мехмайстэрнях.
Наталля ВАСІЛЬЕВА
Фота Яўгена УСЦІНАВА

на связи
1 июля с 10.00 до 12.00
по телефону 5-07-06
пройдет прямая телефонная
линия с участием
Александра Васильевича
БАРАУЛИ,
начальника отдела жилищнокоммунального хозяйства,
архитектуры и строительства райисполкома.

