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СУБ СІ ДЫІ НА НО ВЫХ ПАД СТА ВАХ 
«ЗА ПРА ЦУ ЮЦЬ» УЖО Ў ЖНІЎ НІ

А ў жы роў ках іх уба чаць спа жыў цы па слуг 
ЖКГ толь кі ў ве рас ні

Пра гэ та па ве да міў жур на ліс там га лоў ны эка на міст упраў-

лен ня эка но мі кі Мі ніс тэр ства жыл лё ва-ка му наль най гас-

па дар кі Алег ГРУ ЗІ НАЎ.

На га да ем, у кра і не Ука зам № 225, пад пі са ным 7 чэр ве ня, 
па шы ра на сіс тэ ма без на яў ных жыл лё вых суб сі дый.

«Ад па вед нае па ла жэн не ўка за ўс ту пае ў сі лу з 1 жніў ня. Ра-
бо та па вы яў лен ні та кіх гра ма дзян ужо вя дзец ца. Без на яў ныя 
жыл лё выя суб сі дыі бу дуць улі ча ныя ў іх па ве дам лен нях во сен ню. 
У лі пе ні за пла на ва на пра вя дзен не се мі на раў для ар га ні за цый, 
якія ажыц цяў ля юць на лі чэн не суб сі дый з улі кам пры ня тых змя-
нен няў», — ска заў га лоў ны эка на міст.

На зва ны ўказ 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, 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.

Пра ва на атры ман не суб сі дый па за яў ным прын цы пе да дзе на 
гра ма дзя нам або сем' ям, якія не ма юць улас на га жыл ля і пра жы-
ва юць у здым ных ква тэ рах аль бо ў ін тэр на це прад пры ем стваў 
не дзяр жаў най фор мы ўлас нас ці. Для атры ман ня суб сі дыі па 
за яў ным прын цы пе трэ ба звяр нуц ца ў мяс цо выя ор га ны ўла ды, 
у ЖЭ Сы або раз лі ко ва-да ве дач ныя цэнт ры, дзе мож на на пі саць 
ад па вед ную за яву. Суб сі дыя вы дзя ля ец ца пры ўмо ве, ка лі што-
ме сяч ная су ма пла ты за жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі пры 
нар ма тыў ным іх спа жы ван ні пе ра вы шае 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.

Сяр гей КУР КАЧ



Га во ра чы пра га тоў насць ста лі цы 
да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў, Ана толь 
Ко таў ад зна чыў, што ра бо та над 
спар тыў най інф ра струк ту рай ужо 
прак тыч на за вер ша на. Фак тыч на 
спра ві лі ся з рэ кан струк цы яй і бу даў-
ніц твам не каль кіх спар тыў ных аб' ек-
таў. Ад нак, для та го каб яны змаг лі 
паў на вар тас на функ цы я на ваць, не-
аб ход на ства рыць вя лі кую коль касць 
ча со вай інф ра струк ту ры для ва лан-
цё раў, жур на ліс таў, удзель ні каў. Так-
са ма важ на за бяс пе чыць не аб ход ны 
ўзро вень бяс пе кі.

«З пунк ту гле джан ня па ста ян най 
інф ра струк ту ры, у нас 99 % га тоў-
насць. З пунк ту гле джан ня інф ра-
струк ту ры за бес пя чэн ня, мы ця пер 
зна хо дзім ся на эта пе пла на ван ня. 
Мы вы бі ра ем най леп шыя кам па-
ніі, якія пра па ну юць свае па слу гі 
па ар га ні за цыі па доб ных ме ра пры-
ем стваў», — па ве да міў Ана толь 
Ко таў.

Так са ма ён рас ка заў, што ар га-
ні за та ры за раз пла ну юць за ку піць 
транс парт, вы лу чыць для яго па ло сы 
на пра ез най част цы. Акра мя та го, 
па вод ле яго слоў, на най блі жэй шую 
перс пек ты ву пла ну ец ца апе ра тыў на 
да ра біць усе пла ны, якія арг ка мі тэт 
мае з роз ны мі ве дам ства мі і ор га на-
мі дзярж кі ра ван ня.

«У па доб ных ме ра пры ем ствах 
спарт сме ны асаб лі ва за па мі на юць 
тры рэ чы. І гэ та не спа бор ніц твы. 

Па мя та юць, ці якас на раз мяс ці лі, 
ці зруч на пе ра вез лі і як на кар мі лі. 
Гэ та топ-тры за да чы, якія мы па-
він ны вы ка наць на са мым вы со кім 
уз роў ні, каб спарт сме-
ны змаг лі вы ра шыць 
сваю га лоў ную за да-
чу — па ка заць вы со кі 
спар тыў ны вы нік», — 
пад крэс ліў на мес нік 
ды рэк та ра фон ду.

Ён так са ма ад зна-
чыў, што сён ня для 
ды рэк цыі Еў ра пей скіх 
гуль няў прой дзе адзін 
з га лоў ных эк за ме-
наў у пла не ад крыц-
ця клю ча во га аб' ек та, 
дзе бу дуць пра во дзіц-
ца спар тыў ныя ме ра-
пры ем ствы, — ста ды-
ё на «Ды на ма».

«Ме на ві та там праз 
год прой дзе цы ры мо-
нія ад крыц ця і за крыц-
ця гуль няў. Дня мі мы 
ра зам з Мі нспор ту, 
На цы я наль ным алім-
пій скім ка мі тэ там 
рых ту ем ці ка вае свя-
та. Пла ну ем ар га ні за-
ваць ві до вішч ны матч 
ся род най леп шых 
спарт сме наў кра і ны. 
Тое, як прой дзе гэ тае 
ме ра пры ем ства, шмат 

у чым дасць нам ра зу мен не, у якім 
кі рун ку ру хац ца ў пад рых тоў цы», — 
рас тлу ма чыў Ана толь Ко таў.

Ён па дзя ка ваў ра сій скім жур на-
ліс там за вя лі кую ці ка васць да Еў-
ра пей скіх гуль няў у Бе ла ру сі і ад зна-
чыў, што па доб ныя ме ра пры ем ствы, 
у якіх удзель ні ча юць вя ду чыя СМІ 
Ра сіі, ства ра юць ста ноў чы імідж і 
кра і ны, і са міх спа бор ніц тваў.

«Мы не ад на ра зо ва пад крэс лі ва лі, 
што най боль шую коль касць гас цей 
ча ка ем ме на ві та з Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі, — рэ зю ма ваў Ана толь Ко таў. 
Чым больш бу дзе ін фар ма цыі пра 
наш пра ект, тым больш лю дзей пры-
едуць сю ды або ўклю чаць тэ ле ві зар 
у мо мант пра вя дзен ня Еў ра пей скіх 
гуль няў». 

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ.

Бе ла русь і Літ ва 
да маў ля юц ца аб су пра цоў ніц тве 
ў сац за бес пя чэн ні

У Віль ню се ад быў ся дру гі раўнд кан суль та цый 

бе ла рус кіх і лі тоў скіх экс пер таў у га лі не 

са цы яль на га за бес пя чэн ня. На ім бы лі 

ўзгод не ны ра шэн ні па раз мер ка ван ні 

аба вя за цель стваў дзяр жаў па пры зна чэн ні 

і вы пла це пен сій, а так са ма стра ха вых вы плат 

у су вя зі з ня шчас ны мі вы пад ка мі 

на вы твор час ці.

У пры ват нас ці, Бе ла русь і Літ ва да мо ві лі ся аб пра пар-
цый ным прын цы пе ўза ем на га пен сій на га за бес пя чэн ня. 
Та кі прын цып пра ду гледж вае на зна чэн не і вы пла ту пен-
 сій дзяр жа вай, на тэ ры то рыі яко га быў на бы ты стаж, 
у тым лі ку ў пе ры яд СССР. Так са ма бы ла да сяг ну та да-
моў ле насць аб па ла жэн нях, якія да ты чац ца пе ра гля ду 
пен сій, пры зна ча ных да ўступ лен ня ў сі лу да га во ра, па 
за яве асо бы.

У най блі жэй шай бу ду чы ні экс пер ты так са ма пра пра-
цу юць пы тан ні па экс пар це да па мог, ака зан ні ме ды цын-
скай да па мо гі гра ма дзя нам, якія пра жы ва юць на тэ ры то-
ры ях на шых кра ін, аб ме ну ін фар ма цы яй аб па ла жэн нях 
за ка на даў ства і ін шыя.

Свят ла на БУСЬ КО.

Пры зна ча ны да дат ко вы цяг нік 
Мінск—Львоў

У мэ тах за бес пя чэн ня пе ра воз кі па са жы раў у 

пе ры яд лі пень скіх свят Бе ла рус кая чы гун ка 

па ўзгад нен ні з укра ін скім бо кам пры зна чы ла 

да дат ко выя цяг ні кі № 451/462 і № 461/462 

Мінск—Львоў—Мінск (праз Ба ра на ві чы-Па лес-

кія, Лу ні нец, Удрыцк, Са рны, Роў на, Здал бу наў).

Як па ве да мі лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі, цяг нік № 451 
з Мін ска ад пра віц ца 29 чэр ве ня ў 17.38 і пры бу дзе на 
стан цыю Львоў 30 чэр ве ня ў 5.32. На зад цяг нік № 462 
Львоў—Мінск (тым жа марш ру там) ад пра віц ца з Льво ва 
30 чэр ве ня ў 6.57 і пры бу дзе на стан цыю Мінск-Па са-
жыр скі ў гэ ты ж дзень у 21.22.

Цяг нік № 461 Мінск—Львоў ад пра віц ца са стан цыі 
Мінск-Па са жыр скі 1 лі пе ня ў 17.38 і пры бу дзе на стан-
цыю Львоў 2 лі пе ня ў 5.32.

У гэ ты ж дзень 2 лі пе ня цяг нік № 462 Львоў—Мінск 
(тым жа марш ру там) ад пра віц ца са стан цыі Львоў у 
22.41 і пры бу дзе на стан цыю Мінск-Па са жыр скі 3 лі пе-
ня ў 22.41.

Кан фіс ка ва лі пнеў ма ты ку 
і на жы

У Цэнт раль нае РУ УС ста лі цы па сту пі ла 

па ве дам лен не ад гра ма дзя ні на: пра хо дзя чы на 

рын ку мі ма ганд лё вай па лат кі, ён уба чыў, як 

не вя до мы пра дае на жы і зброю.

Пра ва ахоў ні кі спы ні лі не за кон ную рэа лі за цыю. 
У 28-га до ва га мін ча ні на бы ло кан фіс ка ва на 17 га за вых 
ба лон чы каў, пнеў ма тыч ныя він тоў ка і піс та лет, а так са-
ма 12 на жоў. Апош нія бы лі ад праў ле ны на экс пер ты зу. 
Яе вы сно вы: прад стаў ле ныя на да сле да ван не 10 на жоў 
вы раб ле ны за вод скім спо са бам і з'яў ля юц ца ха лод най 
збро яй ко лю ча-рэ жу ча га дзе ян ня.

У да чы нен ні да пра даў ца рас па ча лі кры мі наль ную 
спра ву за не за кон ныя дзе ян ні ў да чы нен ні да ха лод най 
зброі. Ма ла ды ча ла век мо жа атры маць па ка ран не ў 
вы гля дзе гра мад скіх ра бот або штра фу, або па праў чых 
ра бот на тэр мін да двух га доў, або арыш ту, або аб ме-
жа ван не во лі на тэр мін да двух га доў, або па збаў лен ня 
во лі на той жа тэр мін.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ра нал ду абы граў і Ма ро ка
Чэм пі ё ны Еў ро пы пар ту галь цы ў гру пе В атры ма лі 

пер шую пе ра мо гу на чэм пі я на це све ту — з лі кам 1:0 
яны абы гра лі ка ман ду Ма ро ка. Гол у па чат ку 
мат ча за біў, ну, зра зу ме ла ж, Крыш ці я ну Ра нал-
ду, і гэ та быў яго 85-ы мяч за збор ную. По тым 

еў ра пей цы ві да воч на эка но мі лі сі лы і не вель мі ак тыў ні ча лі ў 
жа дан ні за біць яшчэ, хоць у та го ж Ра нал ду і яго ка лег бы лі шан-
цы. Ма ра кан цы ж 
ме лі не каль кі маг-
чы мас цяў, але іх 
пад во дзі лі то не жа-
дан не дзя ліц ца мя-
чом з парт нё ра мі, 
то гру басць, то вы-
ка наль ніц кае май-
стэр ства. У вы ні ку 
збор ная Ма ро ка 
ста ла яшчэ ад ной 
ка ман дай пас ля 
Са удаў скай Ара віі, 
якой на чэм пі я на це 
за ста ло ся згу ляць толь кі адзін матч. А ў се ці ве жар ту юць, што з 
ка ман дай Пар ту га ліі зма гац ца мож на, а вось з Ра нал ду — не.

Гу ляй, Ра сія!
Свя та на ву лі цы гас па да роў чэм пі я на ту све ту да во лі эфект на 

пра цяг ну ла ся — у дру гім мат чы гру па во га тур ні ру ў гру пе А ў аў то-
рак уве ча ры ка ман да Ра сіі з лі кам 3:1 пе ра маг ла збор ную Егіп та. 

8:1 — та кая роз ні ца мя чоў ра сі ян за пер шыя гуль ні і дзве пе ра-
мо гі амаль за бяс пе чы лі гас па да рам тур ні ру вы хад у 1/8 фі на лу. Пе-
ра шко дзіць ім гэ та зра біць мо жа толь кі ка ман да Са удаў скай Ара віі, 
ка лі атры мае пе ра мо гі над Уруг ва ем і Егіп там, але та кі ва ры янт хі ба 
з воб лас ці фан тас ты кі. І ба лель шчы кі, і фут боль ныя спе цы я ліс ты з 
роз ных кра ін мяр ку юць (і на ват про сяць пра ба чэн ня за не га тыў ныя 
ка мен та рыі), што з ка ман дай Ра сіі неш та зда ры ла ся, бо ме на ві та 
та кой яск ра вай гуль ні ад яе ні хто не ча каў. 

Тым не менш гэ та толь кі хоць і не ча ка ная, але цу доў ная пры-
чы на для агуль най ра дас ці для ўсіх ра сі ян, што яны і ро бяць — гу-
ляе амаль уся кра і на, а не толь кі га ра ды, дзе пра хо дзяць мат чы. 
Праў да, у 1/8 фі на лу ка ман ду Ра сіі бу дуць ча каць Пар ту га лія або 
Іс па нія, але па куль на ву лі цы гас па да роў чэм пі я на ту све ту вя лі кае 
свя та, якое яны са праў ды за слу жы лі сва ёй гуль нёй.

Іван КУПАРВАС.
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АД ЛІК ПАЙ ШОЎ
Да ІІ Еў ра пей скіх гуль няў за стаў ся роў на год

Ча ка ец ца, што ў са мым буй-

ным для на шай кра і ны і ўся-

го кан ты нен та муль ты спар-

тыў ным ме ра пры ем стве

2019 го да бу дуць прад стаў ле-

ны най леп шыя спарт сме ны ў 

15 ві дах спор ту і 23 дыс цып-

лі нах. У спа бор ніц твах пры ме 

ўдзел больш за восем ты сяч 

афі цый ных прад стаў ні коў 

50 кра ін Еў ро пы, якія ра зы гра-

юць больш за 200 кам плек таў 

уз на га род. На пя рэ дад ні па чат ку афі цый на га ад лі ку ча су да ад крыц ця 

на мес нік ды рэк та ра фон ду «Ды рэк цыя ІІ Еў ра пей скіх гуль няў 2019 

го да» Ана толь КО ТАЎ (на фота) па гу та рыў з дэ ле га цы яй вя ду чых ра-

сій скіх СМІ і рас ка заў ім аб ар га ні за цый ных мо ман тах і асаб лі вас цях 

пра вя дзен ня спа бор ніц тваў.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ
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