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СЁННЯ 
Ў НУМАРЫ

Се на тар пра па нуе пра цэн ты 
за жыл лё вы крэ дыт 
ра бот ні каў «га сіць» 
прад пры ем ству.

Узяць крэ дыт на ся бе

Зу сім ня дрэн на. 
Ма ла дыя спе цы я ліс ты 
Брэст чы ны ве да юць 
усе пе ра ва гі.

За стац ца ў глы бін цы

Якія пра ек ты бу дуць 
рэа лі зоў вац ца 
ў Ма гі лё ве сё ле та?

«Кос мас-корт» 
і шко ла

Но выя дом 
і ра дзіль ня

У Лель чы цах 
на пя рэ дад ні 
Но ва га го да ад бы лі ся 
знач ныя 
на ва сел лі.
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У 2019 го дзе ў гэ ты спіс тра пі лі 53 ра ё ны — 

амаль 45 пра цэн таў ад усіх рэ гі ё наў. 

Та кая ін фар ма цыя змя шча ец ца 

ў па ста но ве Са ве та Мі ніст раў 

ад 27 снеж ня 2018 го да № 950.

Больш за усё праб лем ных тэ ры то рый у 
Ві цеб скай і Мін скай аб лас цях — па 15. На 
Ві цеб шчы не ў іх лік тра пі лі Бе шан ко віц кі, 
Брас лаў скі, Верх ня дзвін скі, Глы боц кі, Га-
ра доц кі, Док шыц кі, Ле пель скі, Лёз нен скі, 
М ёр скі, Ар шан скі, Па стаў скі, Сен нен скі, 
Та ла чын скі, Чаш ніц кі і Шар каў шчын скі ра-
ё ны. На Мін шчы не скла да нас ці з по шу кам 
ра бо ты праг на зу юц ца ў Ба ры саў скім, Ві-
лей скім, Ва ло жын скім, Клец кім, Ка пыль-
скім, Круп скім, Лю бан скім, Ма ла дзе чан-

скім, Ня свіж скім, Пу ха віц кім, Слуц кім, 
Са лі гор скім, Стаўб цоў скім, Уз дзен скім і 
Чэр вень скім ра ё нах.

У Брэсц кай воб лас ці на пру жа ная сі ту а-
цыя з пра ца ўлад ка ван нем у на ступ ных ра-
ё нах: Ба ра на віц кі, Ган ца віц кі, Дра гі чын скі, 
Іва наў скі, Іва цэ віц кі, Коб рын скі, Лу ні нец-
кі і Ма ла рыц кі. На Го мель шчы не асаб лі-
вая ўва га бу дзе ад да дзе на Жло бін ска му, 
Лель чыц ка му, Ло еў ска му, Ак цябр ска му, 
Свет ла гор ска му і Хой ніц ка му ра ё нам. На 
Ма гі лёў шчы не праб лем ны мі пры зна лі 
Бя лы ніц кі, Клі чаў скі, Кас цю ко віц кі, Мсці-
слаў скі, Ча вус кі, Чэ ры каў скі ра ё ны і го рад 
Баб руйск.

З Гро дзен скай воб лас ці ў спіс тра пі лі 
толь кі два ра ё ны — Лід скі і Свіс лац кі.

Да рэ чы, ле тась тэ ры то рый з на пру-
жа най сі ту а цы яй на рын ку пра цы бы ло 
менш — 48 ра ё наў. Як і ця пер, боль шасць 
з іх зна хо дзі лі ся ў Ві цеб скай воб лас ці. 
Спіс та кіх рэ гі ё наў вы зна ча юць па шас ці 
кры тэ ры ях. Гэ та ўзро вень за рэ гіст ра ва на-
га бес пра цоўя, до ля бес пра цоў ных, якія 
шу ка юць ра бо ту 12 ме ся цаў і больш, до ля 
ра бот ні каў ар га ні за цый, якія пра цу юць у 
рэ жы ме вы му ша най ня поў най за ня тас ці, 
до ля ра бот ні каў ар га ні за цый, якія зна хо-
дзі лі ся ў цэ ла дзён ным ці цэ лаз мен ным 
пра стоі, ка э фі цы ент на пру жа нас ці на рын-
ку пра цы і ка э фі цы ент за мя шчэн ня ра бо-
чай сі лы (ад но сі ны коль кас ці пры ня тых 
ра бот ні каў да коль кас ці зволь не ных).

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

ТЭМА ТЫДНЯ

Ма ла дзёж ны пар ла мент пры Гро дзен скім аб лас ным Са ве це 
дэ пу та таў пра вёў пер шую се сію чац вёр та га склі кан ня, на якой 
бы лі агу ча ны но выя пра ек ты і абра ны лі дар.

Ма ла дыя дэ пу та ты са бра лі ся ў за ле па ся джэн няў у абл вы-
кан ка ме. Ме на ві та тут пра хо дзяць усе важ ныя схо ды, у тым 
лі ку се сіі аб лас но га Са ве та дэ пу та таў. Ура чыс тас ці на да ла 
і пры сут насць гас цей — чле наў Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду па аду ка цыі, куль ту ры і 
на ву цы, якую ўзна чаль вае Ігар Мар за люк. Ён упэў не ны, што 
ма ла дзёж ны пар ла мент здоль ны ар га ні за ваць ва кол ся бе 
мно гіх для доб рых спраў. Бо дзі ця чыя абран ні кі па-да рос ла-
му прай шлі не каль кі ту раў вы ба раў, 
ма юць свае пра гра мы, а га лоў нае — 
гра ма дзян скую па зі цыю.

Дзе скла да на знай сці ра бо ту?
Урад вы зна чыў тэ ры то рыі з на пру жа най сі ту а цы яй на рын ку пра цы

ПЛЯ ЦОЎ КА ПЛЯ ЦОЎ КА 
ДЛЯ ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫХДЛЯ ІНІ ЦЫ Я ТЫЎ НЫХ

У Грод не дэ пу та ты 
абя ца юць пад тры маць 

ма ла дых пар ла мен та ры яў

ЗА НЯ ТАСЦЬ

Вучань гімназіі № 5 Гродна Натан ШАМСУТДЗІНАЎ і вучаніца ліцэя № 1 Таццяна ЖУКАВЕЦ.

Якія пы тан ні пра гу ча лі 
на су бот няй пра мой лі ніі 
з кі раў ні ком дэ пу тац ка га 
кор пу са Мін шчы ны.

«Ха чу ба бу лі ну 
пен сію»
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