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АДЛІК ПАЙШОЎ
Чакаецца, што ў самым буйным для нашай краіны і ўсяго кантынента мультыспартыў ным ме ра пры ем стве
2019 года будуць прадстаўлены найлепшыя спартсмены ў
15 відах спорту і 23 дысцыплінах. У спаборніцтвах прыме
ўдзел больш за восем тысяч
афі цый ных прад стаў ні коў
50 краін Еўропы, якія разыграюць больш за 200 камплектаў
узнагарод. Напярэдадні пачатку афіцыйнага адліку часу да адкрыцця
намеснік дырэктара фонду «Дырэкцыя ІІ Еўрапейскіх гульняў 2019
года» Анатоль КОТАЎ (на фота) пагутарыў з дэлегацыяй вядучых расійскіх СМІ і расказаў ім аб арганізацыйных момантах і асаблівасцях
правядзення спаборніцтваў.
Гаворачы пра гатоўнасць сталіцы Памятаюць, ці якасна размясцілі,
да ІІ Еўрапейскіх гульняў, Анатоль ці зручна перавезлі і як накармілі.
Котаў адзначыў, што работа над Гэта топ-тры задачы, якія мы паспартыўнай інфраструк турай ужо вінны выканаць на самым высокім
прак тычна завершана. Фак тычна узроўні, каб спартсмесправіліся з рэканструкцыяй і будаў- ны змаглі вырашыць
ніцтвам некалькіх спартыўных аб'ек- сваю галоўную задатаў. Аднак, для таго каб яны змаглі чу — паказаць высокі
паўнавартасна функцыянаваць, не- спартыўны вынік», —
абходна стварыць вялікую колькасць падкрэсліў намеснік
часовай інфраструктуры для валан- дырэктара фонду.
цёраў, журналістаў, удзельнікаў. ТакЁн таксама адзнасама важна забяспечыць неабходны чыў, што сёння для
ўзровень бяспекі.
дырэкцыі Еўрапейскіх
«З пункту гледжання пастаяннай гульняў пройдзе адзін
інфраструктуры, у нас 99 % гатоў- з галоўных экзаменасць. З пункту гледжання інфра- наў у плане адкрыцструктуры забеспячэння, мы цяпер ця ключавога аб'екта,
знаходзімся на этапе планавання. дзе будуць праводзіцМы вы бі ра ем най леп шыя кам па- ца спартыўныя мераніі, якія прапануюць свае паслугі прыемствы, — стадыпа арганізацыі падобных мерапры- ёна «Дынама».
ем стваў», — па ве да міў Ана толь
«Менавіта там праз
Котаў.
год пройдзе цырымоТаксама ён расказаў, што арга- нія адкрыцця і закрыцнізатары зараз плануюць закупіць ця гульняў. Днямі мы
транспарт, вылучыць для яго палосы ра зам з Мі нспор ту,
на праезнай частцы. Акрамя таго, Нацыянальным алімпаводле яго слоў, на найбліжэйшую пій скім ка мі тэ там
перспектыву плануецца аператыўна рыхтуем цікавае свядарабіць усе планы, якія аргкамітэт та. Плануем арганізамае з рознымі ведамствамі і органа- ваць відовішчны матч
мі дзяржкіравання.
ся род най леп шых
«У падобных мерапрыемствах спартсменаў краіны.
спартсмены асабліва запамінаюць Тое, як пройдзе гэтае
тры рэчы. І гэта не спаборніцтвы. мерапрыемства, шмат

ФАКТЫ

ПАДЗЕІ

Беларусь і Літва
дамаўляюцца аб супрацоўніцтве
ў сацзабеспячэнні
У Вільнюсе адбыўся другі раўнд кансультацый
беларускіх і літоўскіх экспертаў у галіне
сацыяльнага забеспячэння. На ім былі
ўзгоднены рашэнні па размеркаванні
абавязацельстваў дзяржаў па прызначэнні
і выплаце пенсій, а таксама страхавых выплат
у сувязі з няшчаснымі выпадкамі
на вытворчасці.
У прыватнасці, Беларусь і Літва дамовіліся аб прапарцыйным прынцыпе ўзаемнага пенсійнага забеспячэння.
Такі прынцып прадугледжвае назначэнне і выплату пенсій дзяржавай, на тэрыторыі якога быў набыты стаж,
у тым ліку ў перыяд СССР. Таксама была дасягнута дамоўленасць аб палажэннях, якія датычацца перагляду
пенсій, прызначаных да ўступлення ў сілу дагавора, па
заяве асобы.
У найбліжэйшай будучыні эксперты таксама прапрацуюць пытанні па экспарце дапамог, аказанні медыцынскай дапамогі грамадзянам, якія пражываюць на тэрыторыях нашых краін, абмену інфармацыяй аб палажэннях
заканадаўства і іншыя.
Святлана БУСЬКО.

Прызначаны дадатковы цягнік
Мінск—Львоў
У мэтах забеспячэння перавозкі пасажыраў у
перыяд ліпеньскіх свят Беларуская чыгунка
па ўзгадненні з украінскім бокам прызначыла
дадатковыя цягнікі № 451/462 і № 461/462
Мінск—Львоў—Мінск (праз Баранавічы-Палескія, Лунінец, Удрыцк, Сарны, Роўна, Здалбунаў).

Фота БелТА.

Да ІІ Еўрапейскіх гульняў застаўся роўна год
у чым дасць нам разуменне, у якім
кірунку рухацца ў падрыхтоўцы», —
растлумачыў Анатоль Котаў.
Ён падзякаваў расійскім журналістам за вялікую цікавасць да Еўрапейскіх гульняў у Беларусі і адзначыў, што падобныя мерапрыемствы,
у якіх удзельнічаюць вядучыя СМІ
Расіі, ствараюць станоўчы імідж і
краіны, і саміх спаборніцтваў.
«Мы неаднаразова падкрэслівалі,
што найбольшую колькасць гасцей
чакаем менавіта з Расійскай Федэрацыі, — рэзюмаваў Анатоль Котаў.
Чым больш будзе інфармацыі пра
наш праект, тым больш людзей прыедуць сюды або ўключаць тэлевізар
у момант правядзення Еўрапейскіх
гульняў».
Ілья КРЫЖЭВІЧ.

 Камунальныя стасункі

СУБСІДЫІ НА НОВЫХ ПАДСТАВАХ
«ЗАПРАЦУЮЦЬ» УЖО Ў ЖНІЎНІ

А ў жыроўках іх убачаць спажыўцы паслуг
ЖКГ толькі ў верасні
Пра гэта паведаміў журналістам галоўны эканаміст упраўлення эканомікі Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі Алег ГРУЗІНАЎ.
Нагадаем, у краіне Указам № 225, падпісаным 7 чэрвеня,
пашырана сістэма безнаяўных жыллёвых субсідый.
«Адпаведнае палажэнне ўказа ўступае ў сілу з 1 жніўня. Работа па выяўленні такіх грамадзян ужо вядзецца. Безнаяўныя
жыллёвыя субсідыі будуць улічаныя ў іх паведамленнях восенню.
У ліпені запланавана правядзенне семінараў для арганізацый,
якія ажыццяўляюць налічэнне субсідый з улікам прынятых змяненняў», — сказаў галоўны эканаміст.
Названы ўказ пашырыў катэгорыі грамадзян, якія могуць
атрымаць безнаяўныя субсідыі на аплату паслуг ЖКГ. Згодна з
дакументам, права на субсідыю па выяўляльным прынцыпе мелі
адзінокія і непрацуючыя пенсіянеры і інваліды. Цяпер права на
субсідыю атрымалі яшчэ грамадзяне, якія даглядаюць дзяцей
ва ўзросце да трох гадоў, дзяцей-інвалідаў да 18 гадоў, інвалідаў І групы або старых 80 і больш гадоў, і якія атрымліваюць
сацыяльныя дапамогі на гэтыя мэты. Прычым атрымальнікам
не спатрэбіцца збіраць даведкі, кудысьці хадзіць — налічваецца
і падаўжаецца субсідыя аднолькава. Усю інфармацыю ў АРІП
падасць Мінпрацы і сацабароны са сваіх актуальных баз.
Права на атрыманне субсідый па заяўным прынцыпе дадзена
грамадзянам або сем'ям, якія не маюць уласнага жылля і пражываюць у здымных кватэрах альбо ў інтэрнаце прадпрыемстваў
недзяржаўнай формы ўласнасці. Для атрымання субсідыі па
заяўным прынцыпе трэба звярнуцца ў мясцовыя органы ўлады,
у ЖЭСы або разлікова-даведачныя цэнтры, дзе можна напісаць
адпаведную заяву. Субсідыя выдзяляецца пры ўмове, калі штомесячная сума платы за жыллёва-камунальныя паслугі пры
нарматыўным іх спажыванні перавышае 20 % сярэднямесячнага
сукупнага даходу сям'і ў горадзе і 15 % у сельскай мясцовасці.
Сяргей КУРКАЧ



Раналду абыграў і Марока

НАВІНЫ

Як паведамілі ў прэс-цэнтры магістралі, цягнік № 451
з Мінска адправіцца 29 чэрвеня ў 17.38 і прыбудзе на
станцыю Львоў 30 чэрвеня ў 5.32. Назад цягнік № 462
Львоў—Мінск (тым жа маршрутам) адправіцца з Львова
30 чэрвеня ў 6.57 і прыбудзе на станцыю Мінск-Пасажырскі ў гэты ж дзень у 21.22.
Цягнік № 461 Мінск—Львоў адправіцца са станцыі
Мінск-Пасажырскі 1 ліпеня ў 17.38 і прыбудзе на станцыю Львоў 2 ліпеня ў 5.32.
У гэты ж дзень 2 ліпеня цягнік № 462 Львоў—Мінск
(тым жа маршру там) адправіцца са станцыі Львоў у
22.41 і прыбудзе на станцыю Мінск-Пасажырскі 3 ліпеня ў 22.41.

Канфіскавалі пнеўматыку
і нажы
У Цэнтральнае РУУС сталіцы паступіла
паведамленне ад грамадзяніна: праходзячы на
рынку міма гандлёвай палаткі, ён убачыў, як
невядомы прадае нажы і зброю.
Пра ва ахоў ні кі спы ні лі не за кон ную рэа лі за цыю.
У 28-гадовага мінчаніна было канфіскавана 17 газавых
балончыкаў, пнеўматычныя вінтоўка і пісталет, а таксама 12 нажоў. Апошнія былі адпраўлены на экспертызу.
Яе высновы: прадстаўленыя на даследаванне 10 нажоў
выраблены заводскім спосабам і з'яўляюцца халоднай
зброяй колюча-рэжучага дзеяння.
У дачыненні да прадаўца распачалі крымінальную
справу за незаконныя дзеянні ў дачыненні да халоднай
зброі. Малады чалавек можа атрымаць пакаранне ў
выглядзе грамадскіх работ або штрафу, або папраўчых
работ на тэрмін да двух гадоў, або арышту, або абмежаванне волі на тэрмін да двух гадоў, або пазбаўлення
волі на той жа тэрмін.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Чэмпіёны Еўропы партугальцы ў групе В атрымалі
першую перамогу на чэмпіянаце свету — з лікам 1:0
яны абыгралі каманду Марока. Гол у пачатку
матча забіў, ну, зразумела ж, Крышціяну Раналду, і гэта быў яго 85-ы мяч за зборную. Потым
еўрапейцы відавочна эканомілі сілы і не вельмі актыўнічалі ў
жаданні забіць яшчэ, хоць у таго ж Раналду і яго калег былі шанцы. Мараканцы ж
мелі некалькі магчымасцяў, але іх
падводзілі то нежаданне дзяліцца мячом з партнёрамі,
то грубасць, то выканальніцкае майстэрства. У выніку
збор ная Ма ро ка
стала яшчэ адной
ка ман дай пас ля
Саудаўскай Аравіі,
якой на чэмпіянаце
засталося згуляць толькі адзін матч. А ў сеціве жартуюць, што з
камандай Партугаліі змагацца можна, а вось з Раналду — не.

Гуляй, Расія!
Свята на вуліцы гаспадароў чэмпіянату свету даволі эфектна
працягнулася — у другім матчы групавога турніру ў групе А ў аўторак увечары каманда Расіі з лікам 3:1 перамагла зборную Егіпта.
8:1 — такая розніца мячоў расіян за першыя гульні і дзве перамогі амаль забяспечылі гаспадарам турніру выхад у 1/8 фіналу. Перашкодзіць ім гэта зрабіць можа толькі каманда Саудаўскай Аравіі,
калі атрымае перамогі над Уругваем і Егіптам, але такі варыянт хіба
з вобласці фантастыкі. І балельшчыкі, і футбольныя спецыялісты з
розных краін мяркуюць (і нават просяць прабачэння за негатыўныя
каментарыі), што з камандай Расіі нешта здарылася, бо менавіта
такой яскравай гульні ад яе ніхто не чакаў.
Тым не менш гэта толькі хоць і нечаканая, але цудоўная прычына для агульнай радасці для ўсіх расіян, што яны і робяць — гуляе амаль уся краіна, а не толькі гарады, дзе праходзяць матчы.
Праўда, у 1/8 фіналу каманду Расіі будуць чакаць Партугалія або
Іспанія, але пакуль на вуліцы гаспадароў чэмпіянату свету вялікае
свята, якое яны сапраўды заслужылі сваёй гульнёй.
Іван КУПАРВАС.

Фота rsport.rіa.ru.

21 чэрвеня 2018 г.

