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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

Гро шыГро шы  

Май ская дэ фля цыя
Пра дук ты ў мі ну лым ме ся цы па тан не лі на 0,6 %, а па-

слу гі па да ра жэ лі на 0,1 %.

Ін дэкс спа жы вец кіх цэн на та ва ры і па слу гі ў маі ў па-
раў на нні з кра са ві ком склаў 99,7 %, са снеж нем 2017 го-
да — 102,5 %, па ве да мі лі ў На цы я наль ным ста тыс тыч-
ным ка мі тэ це. Ба за вы ін дэкс спа жы вец кіх цэн, які вы клю-
чае змя нен не цэн на асоб ныя та ва ры і па слу гі, схіль ныя 
да ўплы ву фак та раў ад мі ніст ра цый на га і се зон на га ха-
рак та ру, у маі ў па раў на нні з кра са ві ком склаў 99,96 %, 
са снеж нем 2017 го да — 101,6 %. Та кім чы нам, кош ты 
на та ва ры і па слу гі ў мі ну лым ме ся цы ўпа лі на 0,3 %. 
У маі хар чо выя та ва ры па тан не лі на 0,6 %, а не хар чо выя — 
на 0,03 %. Па слу гі па да ра жэ лі ў маі на 0,1 %, а з па чат ку 
го да — на 4,8 %. Пры гэ тым за сту дзень — май хар чо выя та-
ва ры вы рас лі ў ца не на 1,7 %, а не хар чо выя — на 1,9 %.

Як мы ўжо па ве дам ля лі, у па чат-

ку чэр ве ня Прэ зі дэнт пад пі саў 

Указ № 225, па шы рыў ка тэ го рыі 

гра ма дзян, якія мо гуць атры маць 

без на яў ныя суб сі дыі на апла ту 

па слуг ЖКГ. Згод на з да ку мен-

там, ужо ў жніў ні ім бу дзе ака за на 

да дат ко вая да па мо га дзяр жа вы. 

Ка му гэ тая суб сі дыя пры зна ча на 

і як яе афор міць?

Да па мо гу атры ма юць 
без за явы

Да апош ня га ча су пра ва на суб сі-
дыю па вы яў ляль ным прын цы пе ме лі 
адзі но кія і не пра цу ю чыя пен сі я не ры 
і ін ва лі ды. Ця пер пра ва на суб сі дыю 
атры ма лі яшчэ гра ма дзя не, якія да-

гля да юць дзя цей ва ўзрос це да трох 

га доў, дзя цей-ін ва лі даў да 18 га доў, 

ін ва лі даў І гру пы або ста рых 80 

і больш га доў, і якія атрым лі ва юць 

са цы яль ныя да па мо гі на гэ тыя мэ-

ты. Пры чым, атры маль ні кам не спат-
рэ біц ца збі раць да вед кі, ку дысь ці ха-
дзіць — на ліч ва ец ца і пад аў жа ец ца 
суб сі дыя ад ноль ка ва. Усю ін фар ма-
цыю ў АРІП па дасць Мінп ра цы і са ца-
ба ро ны са сва іх ак ту аль ных баз. Су-
му ма тэ ры яль най пад трым кі ча ла век 
прос та ўба чыць у жы роў цы за жні вень. 
Суб сі дыя па гэ тым прын цы пе на ліч ва-
ец ца тэр мі нам на тры ме ся цы. Ад нак 
яна, пры вы ка нан ні не аб ход ных умоў, 
пра цяг ва ец ца аў та ма тыч на.

Ку ды звяр тац ца і з чым?
Змя ня ец ца, у бок па ве лі чэн ня, 

і коль касць атры маль ні каў суб сі дый 
па за яў ляль ным прын цы пе. Па даць 
за яву ў вы кан кам мо гуць гра ма дзя-
не або сем'і, якія не ма юць улас на-
га жыл ля і пра жы ва юць на здым ных 
ква тэ рах аль бо ў ін тэр на це пры ват-
ных прад пры ем стваў. Ка лі ча ла век 
у аран да ва ным жыл лі або ін тэр на це 

за рэ гіст ра ва ны па мес цы жы хар ства 
і яго вы дат кі на па слу гі ЖКГ пры нар-
ма тыў ным іх спа жы ван ні пе ра вы ша-
юць 20 % ся рэд ня ме сяч на га су куп-
на га да хо ду сям'і ў го ра дзе і 15 % — 
у сель скай мяс цо вас ці, то ён мае пра-
ва звяр нуц ца ў мяс цо вы вы кан кам для 
на лі чэн ня суб сі дыі.

Гэ тым і ас тат нім ка тэ го ры ям сем' яў 
не аб ход на звяр нуц ца ў вы кан ка мы па 
мес цы жы хар ства з па ке там да ку мен-
таў, па ве дам ляе пар тал ка му наль най 
аду ка ва нас ці gkх.bу. Па-пер шае, гэ та 
за ява на атры ман не суб сі дыі (узор да-
дуць у вы кан ка ме). За тым ідзе паш-
парт (ці ін шы да ку мент, які свед чыць 
асо бу), пра цоў ная кніж ка, па свед чан-
не аб на ра джэн ні дзі ця ці (для тых, у 
ка го ёсць дзе ці да 18 га доў), аб за-
клю чэн ні або ска са ван ні шлю бу (пры 
на яў нас ці), пен сій нае па свед чан не 
або па свед чан не ін ва лі да (ка лі ёсць 
у сям'і). Лі чы, асноў ным да ку мен там 
ста не па пер ка, якая па цвяр джае да-
хо ды ўлас ні ка жыл ля і чле наў сям'і за 
шэсць ме ся цаў (да вед ка аб зар пла це, 
да па мо гах, да хо дах ад прад пры маль-
ніц кай дзей нас ці і ін шае).

Суб сі дыя, на лі ча ная ў гэ тым вы-
пад ку, вы да ец ца на шэсць ме ся цаў. 
Для пад аў жэн ня суб сі дыі не аб ход на 
звяр нуц ца ў вы кан кам па мес цы жы-
хар ства з паш пар там, за явай і да ку-
мен та мі пра да ход.

На якія ка му наль ныя 
па слу гі да ец ца суб сі дыя?

Су ма дзярж пад трым кі ў кож ным 
вы пад ку вы зна ча ец ца ін ды ві ду аль на 
і да ты чыц ца толь кі пла ты за асноў-
ныя ка му наль ныя па слу гі пры нар ма-
тыў ным іх спа жы ван ні. Суб сі ду ец ца 
пла та за газ, ва ду, цяп ло, ка пі таль ны 
ра монт, убор ку мес цаў агуль на га ка-
ры стан ня, вы ваз смец ця, тэх ніч нае 
аб слу гоў ван не жы ло га до ма і ліф та, 
элект ра энер гію, у тым лі ку і вы дат кі 

на элект ра энер гію для асвят лен ня 
пад' ез даў і ра бо ты ліф таў. Мак сі-
маль ны тэр мін раз гля ду за явы — да 
20 дзён.

У пер шым квар та ле гэ та га го да 
па да лі за яву на суб сі дыю і атры ма-
лі яе 925 хат ніх гас па да рак на су му 
амаль 50 ты сяч руб лёў. У асноў ным 
гэ та ма ці-адзі ноч кі, шмат дзет ныя сем'і 
і пен сі я не ры. Ся рэд ні па мер без на яў-
най жыл лё вай суб сі дыі ў І квар та ле 
го да — 6,7 руб ля.

Хто не атры мае 
дзярж да па мо гу?

Без на яў ную жыл лё вую суб сі дыю не 
атры мае ўлас нік ква тэ ры, у якой за рэ-
гіст ра ва на пры ват нае прад пры ем ства. 
Да па мо гу апры ёры не атры мае гас па-
дар жыл ля, які здае яго па да га во ры 
най му, а так са ма ўлас нік не каль кіх 
жы лых па мяш кан няў (вы клю чэн не — 
шмат дзет ныя сем'і).

А яшчэ з па чат ку на ступ на га го да 
суб сі дыі не бу дуць да вац ца гра ма дзя-
нам, якія ўклю ча ны ў спіс пра ца здоль-
ных, але не за ня тых у эка но мі цы. Гэ-
тае пра ві ла не рас паў сюдж ва ец ца на 
чле наў сям'і не пра цу ю ча га гра ма дзя-
ні на, якія пра жы ва юць ра зам з ім.

Пры пы ніць вы пла ту суб сі дыі мо-
гуць, ка лі ўлас нік па мя няў мес ца жы-
хар ства (афор міць да па мо гу мож на па 
но вым ад ра се) або па даў не дак лад-
ную ін фар ма цыю аб да хо дах. Акра мя 
та го, ад на лі чэн ня дзярж пад трым кі 
мож на ад мо віц ца, на пі саў шы за яву ў 
служ бу суб сі да ван ня вы кан ка ма.

Сяр гей КУР КАЧ



Пад ра бяз нас ціПад ра бяз нас ці  

Як атры маць жыл лё вую суб сі дыю?
Ся рэд ні па мер без на яў най жыл лё вай да па мо гі 
ў І квар та ле го да — 6,7 руб ля

Се зонСе зон  

«Клуб ні цы за раз — 
са мыя смач ныя!»

У гэ тым аў та ры тэт на за пэў ні ва юць спе цы я ліс ты Лу ні-

нец ка га ра ён на га спа жы вец ка га та ва рыст ва. Ма са вы 

на рых тоў чы се зон на са лод кія яга ды па пра гно зах 

бу дзе доў жыц ца пры клад на да ся рэ дзі ны на ступ на-

га тыд ня. Вар та на га даць, што ка лі ле тась за куп ляць 

яга ды ад на сель ніц тва па ча лі фак тыч на з 10 чэр ве ня, 

дык сё ле та яны пай шлі на два тыд ні ра ней.

— Мы на рых та ва лі ўжо больш за 150 тон клуб ніц, — рас ка-
за ла эка на міст ра ён на га спа жы вец ка га та ва рыст ва Ак са на 

САЙ КО. — З іх ка ля васьмі тон так зва ных ад бор ных та вар ных 
ягад, якія пай шлі на рэа лі за цыю на рын ках у Слуц ку, Са лі гор-
ску і Мін ску, а так са ма ў ганд лё вую сет ку ста лі цы.

Та вар ныя і дроб ныя та вар ныя клуб ні цы за раз пры ма юць 
ад на сель ніц тва ад 60 ка пе ек да 1,2 руб ля за кі ла грам. Буй-
ныя яга ды ідуць да 2,5 руб ля, вель мі буй ныя — да ра жэй за 
гэ тую ліч бу. Але пе ра важ на за ку пач ныя цэ ны ва га юц ца ад 1,8 
да 2,2 руб ля за кі ла грам. Для кан сер ва вых прад пры ем стваў яга-
ды на бы ва юць па 50 ка пе ек, для ві на роб ства — па 30 ка пе ек за 
кі ла грам. Але ягад апош няй ка тэ го рыі вель мі ма ла, за зна чы ла 
Ак са на Сай ко. Пад час су хо га на двор'я яны не да хо дзі лі да на-
рых тоў шчы ка, па коль кі ка рыс та юц ца ў па куп ні коў най боль шым 
по пы там, на прык лад для вы ра бу ва рэн ня.

Як заў сё ды, на жаль, не абы шло ся без умя шан ня «ня бес-
най кан цы ля рыі». Што год яга ды то за лі вае, то су шыць. Вось 
і ў па ня дзе лак у Лу ні нец кім ра ё не прай шлі даж джы, але, як 
ка жуць лю дзі, клуб ні цы па спе лі зга рэць. Але ж шмат да спе ла 
і ў доб рай якас ці. 

Сяр гей РА СОЛЬ КА



РЭ КОРД НЫЯ ПРА ПА НО ВЫ
У кра і не на ліч ва ец ца амаль 70 ты сяч ва кан сій

Па да ных Мінп ра цы і са ца ба ро ны, на па ча так чэр ве-

ня ў кра і не не ха па ла 69,9 ты ся чы ра бот ні каў. Ме сяц 

та му па трэ ба ў кад рах бы ла на ча ты ры ты ся чы мен-

шая. Зноў у по пы це ра бо чыя пра фе сіі — 64 пра цэн ты 

ад агуль най коль кас ці ва кан сій.

Уз ро вень за рэ гіст ра ва на га бес пра цоўя па рэс пуб лі цы 
за хоў ва ец ца на ад зна цы 0,5 %. У Брэсц кай, Ві цеб скай, 
Го мель скай і Ма гі лёў скай аб лас цях ён скла дае 0,6 %, у Гро-
дзен скай — 0,5 %, у Мін скай — 0,4 %, у ста лі цы — 0,2 %. 
Ка э фі цы ент на пру жа нас ці на рын ку — 0,3 бес пра цоў на га 
на ад ну ва кан сію.

З па чат ку го да ў дзяр жаў ную служ бу за ня тас ці па са-
дзей ні чан не ў пра ца ўлад ка ван ні звяр ну ла ся 82,8 ты ся чы 
ча ла век. З іх 55 ты ся чам па да бра лі ра бо ту. На пе ра на-
ву чан не за сту дзень — май ад пра ві лі амаль 3,3 ты ся чы 
гра ма дзян. На но вае мес ца жы хар ства і пра цы пе ра се ле на 
64 сям'і.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

МА ЛАН КА ПАД ПА ЛІ ЛА ХЛЕЎ
Ад на валь ніч на га раз ра ду ў Мас тоў скім ра ё не за га-

рэ ла ся гас па дар чая па бу до ва.

Пра зда рэн не на тэ ры то рыі пры ват на га до ма ўла дан ня ў 
вёс цы На цка ва ста ла вя до ма ўдзень. Гас па дар 1962 го да 
на ра джэн ня вый шаў на двор і стаў свед кам та го, як ма лан-
ка ўда ры ла ў дах хля ва, і той за га рэў ся. Пад раз дзя лен ні 
МНС, якія пры бы лі, лік ві да ва лі па жар і аба ра ні лі ад агню 
раз ме шча ны за не каль кі мет раў по бач жы лы дом.

Ра та валь ні кі на гад ва юць, што для за сця ро гі ад па доб-
ных пра яў сіл пры ро ды рэ ка мен да ва на аб ста лёў ваць свае 
да мы сіс тэ май ма лан ка а хо вы. Гэ тыя ра бо ты вы кон ва юць 
спе цы я лі за ва ныя ар га ні за цыі. У но вых да мах та кая ахо ва 
пра ду гле джа на каш та рыс най да ку мен та цы яй.

Ле тась, па ін фар ма цыі Гро дзен ска га аб лас но га ўпраў-
лен ня МНС, з-за ўда раў ма лан кі ў воб лас ці ад бы ло ся 
15 па жа раў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

СА МА ЛЁТ ПАЙ ШОЎ НА АВА РЫЙ НУЮ
У Гро дзен скім ра ё не ад бы ла ся ава рый ная па сад ка 

лёг ка ма тор на га са ма лё та. Па ін фар ма цыі МНС, два 

ча ла ве кі па цяр пе лі.

Зда рэн не ме ла мес ца не па да лё ку ад вёс кі Ка роб чы цы, 
дзе ава рый ную па сад ку здзейс ніў Zlіn 42М 1975 го да вы-
пус ку. Пі лот вы браў ся з транс парт на га срод ку са ма стой на, 
па са жы ру спат рэ бі ла ся да па мо га ра та валь ні каў.

Ра бот ні кі МНС, вы ка рыс таў шы спе цы яль ны ін стру мент, 
дэ бла ка ва лі муж чы ну. Абод ва пас ля агля ду бры га дай хут-
кай ме ды цын скай да па мо гі бы лі шпі та лі за ва ны. Са ма лёт 
дэ фар ма ва ны. Па вет ра ны борт дыс ла цы ра ваў ся на аэ-
ра дро ме «Ка ро лі на» і на ле жаў авія та ру-ама та ру. Згод на 
з па пя рэд няй ін фар ма цы яй, са ма лёт здзяйс няў проб ны 
па лёт у ра ё не аб лас но га аэ ра клу ба. Пры чы ны ава рый най 
па сад кі ўста наў лі ва юц ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«Зда вай це ва лю ту»
На сель ніц тва больш за два га ды за ста ец ца чыс тым пра-

даў цом на яў най ва лю ты. Пры чым у маі чыс ты про даж яе 

вы рас на 18 % да кра са ві ка і склаў 234,7 млн до ла раў. Ме-

на ві та та кія ліч бы фі гу ру юць у ма тэ ры я лах Нац бан ка.

За пяць ме ся цаў гэ та га го да на шы гра ма дзя не зда лі 
863,9 млн до ла раў чыс ты мі, за ўвесь мі ну лы год — 2,2 млрд до ла раў,
у 2016 го дзе чыс ты про даж склаў больш за 2,4 млрд до ла раў. 
Суб' ек ты гас па да ран ня ў сту дзе ні — маі бы лі чыс ты мі па куп ні ка мі 
ва лю ты (аб' ём куп лі пе ра вы сіў про даж на 425,8 млн до ла раў).

Сам рост чыс та га про да жу ад быў ся за кошт па ве лі чэн ня 
зда чы ва лю ты на 12,2 % у маі да кра са ві ка да 710,1 млн до ла-
раў, куп ля ва лю ты вы рас ла на 9,5 % — да 475,4 млн до ла раў. 
На пя рэ дад ні лет ня га се зо на гра ма дзя не тра ды цый на па вя-
ліч ва юць сваю ак тыў насць на ва лют ным рын ку, куп ля ю чы і 
пра да ючы ва лю ту ў ад па вед нас ці з ад пуск ны мі пла на мі. Ужо 
трэ ці год беларусы больш пра да юць ва лю ту, чым куп ля юць. 
У тым лі ку вы дат коў ва ец ца ва лю та з на за па ша ных дэ па зі таў 
у імк нен ні за ха ваць звык лае спа жы ван не. 

Сяр гей КУР КАЧ



Чле ны Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га схо ду 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кія спа чу ван ні 

стар шы ні праў лен ня На цы я наль на га бан ка Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь Паў лу Ула дзі мі ра ві чу Ка ла у ру ў су вя зі з 

на пат каў шым яго го рам — смер цю МА ЦІ.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо-

ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць глы бо кае спа чу-

ван не Стар шы ні Праў лен ня На цы я наль на га бан ка Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь Ка ла у ру Паў лу Ула дзі мі ра ві чу ў су вя зі 

з на пат каў шым яго вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

11
2.b

y

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы-

каз вае глы бо кія спа чу ван ні Паў лу Ула дзі мі ра ві чу 

Ка ла у ру, стар шы ні Праў лен ня На цы я наль на га бан-

ка Рэс пуб лі кі Бе ла русь, у су вя зі з на пат каў шым яго 

вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.


