
На чаль нік га лоў на га 

ўпраў лен ня ідэа ла гіч най 

ра бо ты і па спра вах мо ла дзі 

Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 

Ка ця ры на МУ ЗЫ ЧЭН КА:

— Год ма лой ра дзі мы аса цы-

ю ец ца перш за ўсё з раз віц цём 

рэ гі ё наў і на се ле ных пунк таў, іх 

доб ра ўпа рад ка ван нем і за ха-

ван нем уні каль най пры га жос ці, 

ства рэн нем кам форт ных умоў 

пра жы ван ня, вы ха ван нем па тры-

я тыч на га стаў лен ня да род най 

зям лі і на род ных тра ды цый. І тое, 

што на ступ ныя два га ды так са ма 

прой дуць пад зна кам ма лой ра-

дзі мы, толь кі на ка рысць на шай 

агуль най ра дзі ме. Гэ та ідэя аб'-

яд на ла ўсю Бе ла русь, усіх яе жы-

ха роў мэ тай зра біць на шу Ай чы ну 

яшчэ леп шай.

Гэ ты год для Ма гі лёў скай воб-

лас ці быў юбі лей ны, споў ні ла ся 

80 га доў са дня яе ўтва рэн ня. З гэ-

тай на го ды ва ўсіх ра ё нах ад бы-

лі ся свя точ ныя ме ра пры ем ствы, 

акорд най кроп кай стаў вя лі кі кан-

цэрт у аб лас ным цэнт ры. На ша 

ўпраў лен не пад рых та ва ла шэ раг 

ін фар ма цый ных ма тэ ры я лаў па 

тэ ме «Ма гі лёў ская воб ласць: гіс-

то рыя, спад чы на, лю дзі». На пра-

ця гу го да ў пра цоў ных ка лек ты вах 

воб лас ці пра во дзі лі ся адзі ныя дні 

ін фар ма ван ня, дзе раз мо ва іш ла 

пра ства рэн не воб лас ці, яе на се-

ле ныя пунк ты з іх ба га тым мі ну-

лым. Мы ўспа мі на лі на шых зна-

ка мі тых ура джэн цаў, лі та ра та раў, 

асоб, якія паў плы ва лі на раз віц цё 

кра і ны. Уні каль ным вы дан нем ста-

ла кні га «Ма гі лёў ская воб ласць: 

край, у якім мы жы вём», пад рых-

та ва ная ка лек ты вам ін фар ма цый-

на га агенц тва «Ма гі лёў скія ве да-

мас ці».

Сё ле та аб лас ны цэнтр меў 

го нар пры маць у ся бе ўдзель ні-

каў V Фо ру му рэ гі ё наў Бе ла ру сі 

і Ра сіі. За час пад рых тоў кі го рад 

змя ніў ся: бы лі аб ноў ле ны фа са ды 

да моў, доб ра ўпа рад ка ва ны да ро-

гі, пры ваб ней шы стаў ма гі лёў скі 

«Ар бат» — ву лі ца Ле нін ская, дзе 

пра хо дзіў вя лі кі між рэ гі я наль ны 

кір маш. У го ра дзе па боль ша ла 

зна ка вых аб' ек таў, якія зра бі лі 

яго яшчэ пры га жэй шым, — на 

ўез дзе з бо ку Мін ска з'я ві ла-

ся Тры ум фаль ная ар ка ў го нар 

муж ных і та ле на ві тых жы ха роў 

аб лас но га цэнт ра, а ка ля спус ку 

з пло шчы Ар джа ні кі дзэ ў Пад мі-

коль скі парк — па рад ная лес ві ца 

з кас кад ным фан та нам.

Тэ май ма лой ра дзі мы бы ло 

пра сяк ну та і ку паль скае свя-

та рэс пуб лі кан ска га ўзроў ню 

«Алек санд рыя збі рае сяб роў», 

якое пра во дзі ла ся ў аг ра га рад ку 

Алек санд рыя Шклоўска га ра ё-

на вось мы раз. З кож ным го дам 

яно на бі рае аба ро ты і ста но віц ца 

ўсё больш па пу ляр ным. Ак цэнт 

ме ра пры ем ства ста віц ца на сяб-

роў скіх су вя зях трох бра тэр скіх 

на ро даў — бе ла ру саў, ра сі ян і 

ўкра ін цаў, якіх спрад ве ку звяз ва-

лі агуль ныя тра ды цыі, гіс то рыя і... 

Дняп ро — ста ра даў ні ганд лё вы 

шлях «з ва ра гаў у грэ кі». Ме на ві та 

на бе ра зе гэ тай ра кі і пра хо дзіць 

свя та. У яго асно ву па кла дзе на 

ідэя раз віц ця ку паль скіх тра ды-

цый у су свет най пра сто ры і ча се, 

а так са ма куль тур ны аб мен па між 

роз ны мі кра і на мі ў га лі не на цы-

я наль най са ма быт нас ці. Сё ле та 

бы ла маг чы масць па ба чыць на 

гэ тым фо ру ме, як шмат роз ных 

ці ка вых фес ты ва ляў пра па ну юць 

на шы рэ гі ё ны — яны дэ ман стра-

ва лі свае ві зі тоў кі. Тэ ма ма лой ра-

дзі мы ляг ла ў асно ву ку паль ска га 

га ла-кан цэр та.

Шмат ці ка вых ідэй рэа лі за ва лі 

ўста но вы воб лас ці. Цэнт раль ная 

га рад ская біб лі я тэ ка імя К. Марк-

са ў рам ках пра ек та «Пра ма лую 

ра дзі му з лю боўю» пра вя ла ан-

лайн-апы тан не ся род ма гі ляў чан, 

пад час яко га тыя дзя лі лі ся гіс то-

ры я мі пра сва іх прод каў, згад ва лі 

мі лыя сэр цу ку точ кі, дзе яны на ра-

дзі лі ся і вы рас лі. Вы ні кам пра ек та 

ста не ства рэн не на сай це ўста но-

вы ін фар ма цый на га рэ сур су «Ма-

гі ляў ча не пра ма лую ра дзі му».

Го ду ма лой ра дзі мы і 45-год-

дзю ма гі лёў ска га прад пры ем ства 

«Ма га тэкс» быў пры све ча ны даб-

ра чын ны ма ра фон, які ад быў ся 

пад час фес ты ва лю «Вя лі кая бард-

ры бал ка». За кож ны кі ла метр, які 

пра бя га лі ўдзель ні кі ак цыі, прад-

пры ем ства пе ра ліч ва ла ру бель на 

даб ра чын ны ра ху нак, дзе аку му-

лю юц ца срод кі на ад ра джэн не ар-

хі тэк тур най жам чу жы ны Бе ла ру сі 

пер шай па ло вы ХVІІ ста год дзя — 

Бы хаў ска га зам ка. Уся го бы ло са-

бра на 2 ты ся чы руб лёў.

Ак тыў на пра во дзіц ца ў воб лас ці 

рэ гі я наль ная ма ла дзёж ная іні цы-

я ты ва Ма гі лёў скай аб лас ной ар-

га ні за цыі БРСМ «Доб рыя спра вы 

та бе, мая ма лая ра дзі ма!» Удзель-

ні кі пра ек та са ма стой на вы бі ра юць 

мес цы і ві ды ра бот. Зай ма юц ца бу-

даў ніц твам, улад ка ван нем дзі ця-

чых пля цо вак, доб ра ўпа рад ка ван-

нем два ро вых тэ ры то рый, мес цаў 

па ха ван няў і пом ні каў аба рон цам 

Ра дзі мы, пар каў і скве раў, пры пы-

нач ных пунк таў.

Тэ ле кам па нія «Шклоў» рас па-

ча ла цыкл пе ра дач «Ма лая ра дзі-

ма ма лы мі ва чы ма». Дзе ці гэ та га 

ра ё на вя дуць га вор ку пра род ныя 

мяс ці ны, сла ву тых ура джэн цаў.

У Кры ча ве стар та ва ла ак цыя 

«Кні га доб рых спраў», вы ні кам 

якой ста не ства рэн не дру ка ва на-

га і элект рон на га ва ры ян таў кні гі 

з рэ аль ны мі пры кла да мі та го, як 

жы ха ры рэа лі зу юць ка рыс ныя для 

ра ё на пра ек ты.

Парк лю бо ві і зго ды ство ра ны 

на Ма ла дзёж ным во зе ры ў Слаў-

га ра дзе. Гэ та іні цы я ты ва мяс цо-

ва га прад пры ем ства «Жыл кам-

гас» ста ла пе ра мож цам кон кур су 

ў рам ках пра ек та між на род най 

тэх ніч най да па мо гі «Ад вы то каў 

да раз віц ця», які быў рэа лі за ва-

ны мяс цо вым фон дам раз віц ця 

сель скіх тэ ры то рый «Ад ра джэн-

не-Аг ра».

Пры ем на, што пра род ны край 

не за бы ва юць на шчад кі тых, хто 

ка лісь ці жыў на на шай зям лі. Гра-

ма дзя нін Шве цыі Анд рэй Да ра ган, 

пра дзед яко га Во сіп Да ра ган па-

бу да ваў на свае гро шы ў кан цы 

ХІХ ста год дзя чы гу нач ную вет ку ў 

Асі по віц кім ра ё не, па да ра ваў царк-

ве Свя то га Пан це ляй мо на ў аг ра-

га рад ку Да ра га на ва ся мей ныя іко-

ны — яны на пра ця гу доў га га ча су 

пе ра да ва лі ся з па ка лен ня ў па ка-

лен не. Ён не ад на ра зо ва пры яз джаў 

на ма лую ра дзі му сва іх прод каў 

ра зам з жон кай Ла най. Ра ён на му 

гіс то ры ка-края знаў ча му му зею 

яны пе рад алі больш за 400 роз-

ных прад ме таў і да ку мен таў, якія 

на ле жа лі зна ка мі та му ро ду. Пры 

са дзей ні чан ні ра ён ных ула даў і 

му зея ў Асі по ві чах ад кры ла ся ад-

мыс ло вая экс па зі цыя, пры све ча ная 

два ран скай сям'і Да ра га наў.

А ў аг ра га рад ку Мя жы сет кі Ма-

гі лёў ска га ра ё на ня даў на з'я віў ся 

храм у го нар Свя то га Ула дзі мі ра. 

Гэ та па да ру нак ад на мес ні ка мі-

ніст ра за меж ных спраў Ра сіі Але-

га Сы ра мо ла та ва — з на се ле ным 

пунк там звя за на жыц цё яго сва я-

коў. Не за бы ла ся пра сваю ма лую 

ра дзі му і ма гі ляў чан ка Ры ма Да-

ніль ца ва, якая ства ры ла ў вёс цы 

Вя лі кі Не жкаў Бя лы ніц ка га ра ё на 

му зей. У баць коў скай ха це яна 

са бра ла ся мей ныя фа та гра фіі і 

прад ме ты по бы ту, які мі ка рыс та лі-

ся ў мі ну лым ста год дзі яе род ныя. 

І та кіх пры кла даў шмат.

За раз мы вя дзём пад рых тоў-

ку да яшчэ ад ной сур' ёз най па-

дзеі, якую бу дзем ад зна чаць на-

ле та, — 75-год дзя вы зва лен ня 

Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў. Мы ў не аплат ным даў-

гу пе рад ты мі, хто за ва я ваў для 

нас Вя лі кую Пе ра мо гу, і бу дзем 

ра біць усё, што ад нас за ле жыць, 

каб за ха ваць мір і ста біль насць 

у кра і не. Толь кі ра зам мы зро бім 

на ша жыц цё кам форт ным і бяс-

печ ным для на шых на шчад каў.

Пад рых та ва ла Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ДОБРЫЯ СПРАВЫ 
НА КАРЫСЦЬ РЭГІЁНА

З 1 сту дзе ня 2019 го да ме сяч ная 

мі ні маль ная зар пла та ўста ноў ле на 

ў па ме ры 330 руб лёў. Ра шэн не 

пры ня та па ста но вай Са ве та 

Мі ніст раў ад 5 снеж ня 2018 го да 

№ 870, ін фар ма цыю пра гэ та мож на 

ўба чыць на сай це Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль най аба ро ны.

Па мер пага дзін най мі ні маль най за ра бот най пла-

ты вы зна чае най маль нік шля хам дзя лен ня па ме ру 

ме сяч най мі ні маль най зар пла ты на су ад но сі ны раз-

лі ко вай нор мы ра бо ча га ча су ка лян дар на га го да 

(устаноўленай для ад па вед ных ка тэ го рый ра бот-

ні каў най маль ні кам) і коль кас ці ме ся цаў ка лян-
дар на га го да.

Най маль нік аба вя за ны пры мя няць мі ні маль ную 
за ра бот ную пла ту (ме сяч ную і пага дзін ную) у якас ці 
ні жэй шай мя жы апла ты пра цы ра бот ні каў за пра цу 
ў нар маль ных умо вах на пра ця гу нар маль най пра-
цяг лас ці ра бо ча га ча су пры на леж ным вы ка нан ні 
аба вяз каў ра бот ні кам. Пры гэ тым мі ні маль ная за-
ра бот ная пла та (ме сяч ная і па га дзін ная) пры мя ня-
ец ца з улі кам ад пра ца ва на га ра бо ча га ча су.

Ка лек тыў ным да га во рам (па гад нен нем) мо жа 

быць уста ноў ле ны ін шы па мер ме сяч най мі ні маль-

най зар пла ты, але не ні жэй за ўста ноў ле ны ўра дам.

Свят ла на БУСЬ КО.

Да ведама Са сту дзе ня вы рас це мі ні мал ка
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Па вы яў ляль-

ным прын цы пе 

суб сі дыі бу дуць 

вы дзя ляц ца на 

квар тал. За тым 

яны мо гуць аў та-

ма тыч на ад наў-

ляц ца. Па за яў-

ляль ным прын-

цы пе жыл лё выя 

суб сі дыі вы дзя ля-

юц ца на паў го да. Па за кан чэн ні 

6 ме ся цаў ча ла век (сям'я) зноў 

мо жа звяр нуц ца па та кую фор му 

са цы яль най пад трым кі.

Тым, хто раз ліч вае на яе 

атры ман не, не аб ход на прад ста-

віць па кет да ку мен таў, які ўклю-

чае за яву, паш парт, да ку мен-

ты, што па цвяр джа юць да хо ды 

ўлас ні ка жыл ля і чле наў сям'і за 

6 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 інш.); пра-

цоў ную кніж ку; па свед чан не аб на-

ра джэн ні дзі ця ці (для тых, у ка го 

ёсць дзе ці да 18 га доў); па свед чан-

не аб за клю чэн ні (або ска са ван ні) 

шлю бу; пен сій нае па свед чан не 

або па свед чан не ін ва лі да (ка лі ў 

сям'і ўлас ні ка ёсць пен сія не ры або 

ін ва лі ды).

На чаль нік служ бы суб сі да-

ван ня фі лі яла «Адзі ны раз лі-

ко ва-да ве дач ны цэнтр Мін ска» 

Цэнт ра ін фар ма цый ных тэх на-

ло гій Мін гар вы кан ка ма Тац ця-

на ОСІ КА ВА на га да ла пра не-

ка то рыя ню ан сы. У пры ват нас ці, 

пра тое, што суб сі ду юц ца толь кі 

асноў ныя жыл лё ва-ка му наль ныя 

па слу гі ў ме жах нар ма ты ваў спа-

жы ван ня, якія бы лі ўста ноў ле ны 

па ста но вай Са ве та Мі ніст раў ад 

30 ве рас ня 2016 го да № 789. Так, 

па тэх аб слу гоў ван ні ўліч ва ец ца 

на ступ ная нор ма: 20 кв. м на ад-

на го за рэ гіст ра ва на га ча ла ве ка ў 

ква тэ ры плюс 10 кв. м на сям'ю. 

Ка лі, на прык лад, у ква тэ ры пло-

шчай 54 кв. м пра жы ва юць два 

ча ла ве кі, у раз лік бу дуць пры мац-

ца толь кі 50 кв. м. Па во да за бес-

пя чэн ні ўста ноў ле на нор ма ў 140 л 

у су ткі на ча ла ве ка. Усё, што бы ло 

вы ка ры ста на звыш нор мы, прый-

дзец ца аплач ваць са ма стой на і ў 

поў ным аб' ёме. Не рас паў сюдж ва-

ец ца суб сі дыя і на апла ту да дат ко-

вых ві даў жыл лё ва-ка му наль ных 

па слуг, тых, ад якіх ча ла век мо жа 

ад мо віц ца, на прык лад ві дэа на зі-

ран ня.

Тац ця на Осі ка ва ад зна чы ла, 

што ў су вя зі з апош ні мі зме на мі ў 

за ка на даў стве па вя лі чы ла ся коль-

касць атры маль ні каў суб сі дыі па 

вы яў ляль ным прын цы пе і па мен-

шы ла ся — па за яў ляль ным.

Хто не атры мае 
суб сі дыю

З 1 сту дзе ня 2019 го да суб сі-

дыі не бу дуць вы дзя ляц ца гра-

ма дзя нам, якія ўне се ны ў спі сы 

пра ца здоль ных, але не за ня тыя ў 

эка но мі цы і пры гэ тым не ста яць 

на ўлі ку ў служ бе за ня тас ці як бес-

пра цоў ныя. Ад нак чле ны сям'і, якія 

пра жы ва юць су мес на з імі, ма юць 

пра ва на атры ман не суб сі дый.

Ка лі ў ча ла ве ка ня ма ні я ка га 

да хо ду (на га да ем, што ў якас ці 

да хо ду, акра мя за роб ку, раз гля-

да ец ца сты пен дыя, пен сія, да па-

мо га па бес пра цоўі — як са мо га 

гра ма дзя ні на, так і чле наў сям'і, 

якія пра жы ва юць з ім), мат да па мо-

га так са ма не на лі ча ец ца.

Не атры ма юць суб сі дыю і сем'і, 

у якіх дзве і больш ква тэ ры, за-

рэ гіст ра ва ныя фір мы ў зга да ным 

па мяш кан ні, зда юц ца па коі ўна-

ём. Ад мо віць мо гуць і з пры чы ны 

не пра да стаў лен ня не аб ход на га 

па ке та да ку мен таў, а так са ма ў 

су вя зі з тым, што су ма пла ты за 

жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі не 

да ся гае 20 % ся рэд ня ме сяч на га 

су куп на га да хо ду.

Свят ла на БУСЬ КО.

ПА ВЫ ЯЎ ЛЯЛЬ НЫМ 
І ЗА ЯЎ ЛЯЛЬ НЫМ 

ПРЫН ЦЫ ПЕ

Па звест ках Мі ніс тэр ства 
ЖКГ, за 10 ме ся цаў гэ та га го-
да без на яў ная жыл лё вая суб-
сі дыя вы дзе ле на 29 745 хат нім 
гас па дар кам на су му больш за 
865 ты сяч руб лёў.

Атры маць суб сі дыю мо-
гуць сем'і ці адзі но кія гра-
ма дзя не, чые вы дат кі на 
апла ту жыл лё ва-ка му наль-
ных па слуг пе ра вы ша юць 
20 % ад су куп на га да хо ду 
ў го ра дзе і 15 % — у вёс цы.

Жыл лё

Іпа тэ ка ак ты ві зуе бу даў ніц тва
У на шай кра і не пла ну ец ца ўвес ці сіс тэ му жыл лё ва-

бу даў ні чых збе ра жэн няў і іпа тэ ку.

Пра гэ та па ве да міў на мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ула дзі мір КУ ХА РАЎ 

пад час рэс пуб лі кан ска га се мі на ра-на ра ды па па вы шэн ні эфек тыў нас ці 

бу даў ні ча га комп лек су. Ві цэ-прэм' ер ад зна чыў, што ад па вед ныя нар-

ма тыў ныя да ку мен ты прак тыч на га то выя. «Ду маю, што да кан ца го да 

іх да пра цу ем і бу дзем уно сіць на раз гляд кі раў ні ку дзяр жа вы. Гэ та 

дасць штур шок для пры цяг нен ня збе ра жэн няў гра ма дзян», — пад-

крэс ліў ён.

Акра мя та го, Ула дзі мір Ку ха раў ад зна чыў, што кошт ін ды ві ду аль ных 

жы лых да моў бу дзе зні жац ца з пе ра хо дам на се рый нае бу даў ніц тва. 

«Мы ро бім упор на ін ды ві ду аль нае жыл лё вае бу даў ніц тва. Пер шае, што 

імк нём ся ра біць, — гэ та зні жаць кош т жыл ля. Дыя па зон цэн па каз вае, 

што ў га то вым вы ка нан ні кошт ад на го квад рат на га мет ра скла дае ка ля 

400 до ла раў у эк ві ва лен це. Га вор ка ідзе пра да мы ў ін ды ві ду аль ным 

вы ка нан ні, — ска заў Ула дзі мір Ку ха раў. — Ка лі пяройдзем на се рыю, 

бу дзем зні жаць гэ тую ца ну, каб зра біць да мы мак сі маль на да ступ ны мі 

для на сель ніц тва».

Сяр гей КУР КАЧ.


