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ПА ВЫ ЯЎ ЛЯЛЬ НЫМ 
І ЗА ЯЎ ЛЯЛЬ НЫМ 

ПРЫН ЦЫ ПЕ
Сіс тэ ма без на яў ных 

жыл лё вых суб сі дый па шы ра на
Спе цы я ліс ты сіс тэ мы ЖКГ рас ка за лі, хто мо жа прэ тэн да ваць 

на част ко вую апла ту жыл лё ва-ка му наль ных па слуг.

Па сло вах на мес ні ка на чаль ні ка жыл лё ва-ка му наль на га ад-

дзе ла 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 Ган ны 

БЕЛЬ СКАЙ, згод на з Ука зам Прэ зі дэн та Бе ла ру сі № 225, пра-
ва на без на яў ныя жыл лё выя суб сі дыі атры ма лі па вы яў ляль ным 

прын цы пе ма мы (аль бо ін шыя асо бы), якія ажыц цяў ля юць до гляд 
дзі ця ці ва ўзрос це да трох га доў, дзя цей-ін ва лі даў да 18 га доў і якім 
вы плач ва юць ад па вед ныя да па мо гі ў ор га нах па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не. Так са ма гра ма дзя не, якія атрым лі ва юць 
да па мо гу па до гля дзе за ін ва лі дам І гру пы або па жы лым пас ля 
вась мі дзе ся ці га до ва га ўзрос ту.

Суб сі дыя гэ тым лю дзям бу дзе вы дзя ляц ца на пад ста ве баз да-
ных Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны, ні я кіх да ве дак і 
да ку мен таў збі раць не трэ ба.

Акра мя та го, па за яў ляль ным прын цы пе звяр тац ца па суб сі-
дыю змо 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 прад пры-
ем стваў не дзяр жаў най фор мы ўлас нас ці. Асноў ная ўмо ва, як і ра-
ней, — 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 не па він на пе ра вы шаць 20 % 
ся рэд ня ме сяч на га су куп на га да хо ду сям'і ў го ра дзе і 
15 % — на вёс цы.
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• Гра шо вае за бес пя-

чэн не ва ен на слу жа чых 

тэр мі но вай служ бы ў Бе-

ла ру сі з 1 сту дзе ня ўзрас-

це больш чым у два ра-

зы.

• У кра і не за 9 ме ся цаў 
бя гу ча га го да про даж но-
вых аў та ма бі ляў вы рас на 
62 % у па раў на нні з па пя-
рэд нім го дам.

• У Брэсц кай воб лас-

ці тэс ці ру юць ма біль ную 

пра гра му, якая па пя рэдж-

вае аб не бяс пе цы па блі зу 

чы гун кі.

• Коль касць кра маў у Бе-
ла ру сі ў сту дзе ні — ве рас ні 
вы рас ла на 5,5 %, ін тэр нэт-
кра маў — на 14,8 %.

• У Ві цеб ску за вяр ша-

ец ца бу даў ніц тва Цэнт ра 

па скач ках на ба ту це.

КОРАТКА

Больш 
за 10 ты сяч 
бі ле таў 

на ІІ Еў ра пей скія гуль ні ўжо 
знай шлі сва іх ула даль ні каў 
у пер шыя дні про да жаў. 
Най боль шым по пы там 
ка рыс та юц ца бі ле ты 
на спа бор ніц твы па лёг кай 
ат ле ты цы, мас тац кай 
гім нас ты цы, ве ла сі пед ным 
спор це на ша шы, а так са ма 
на цы ры мо ніі ад крыц ця 
і за крыц ця. Жы ха ры лю бой 
кра і ны мо гуць афор міць 
свае бі ле ты ў яр кае ле та 
са ма стой на праз сайт 
www.mіnsk2019.tіcketpro.by. 
У Бе ла ру сі іх мож на 
так са ма на быць у ка сах 
сет кі афі цый на га бі лет на га 
апе ра та ра — кам па ніі 
«Ты кетп ро», а ў Еў ро пе — 
праз афі цый ных 
рэ сэ ле раў. Кошт бі ле таў 
на спа бор ніц твы ад Br5, 
або 2 еў ра (для за меж ных 
гра ма дзян), да Br50, 
або, ад па вед на, 20 еў ра. 
На цы ры мо нію ад крыц ця 
ца на вар' і ру ец ца ад Br150 
да Br300 у за леж нас ці 
ад ка тэ го рыі мес ца. Цэ ны 
бі ле таў на цы ры мо нію 
за крыц ця кры ху ні жэй шыя — 
ад Br70 да Br150.
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Трэ ці ўзростТрэ ці ўзрост

«Дзе ці і ўну кі 
ў за хап лен ні 

ад ма іх кар цін!»
У Мін ску прай шоў арт-фес ты валь 

«Дыя лог ±60» з удзе лам па жы лых і ма ла дых
«Сфа та гра фуй це мя не на фо не гэ тай кар ці ны, ка лі лас ка! — 

па пра сі ла мя не пры ем ная па жы лая жан чы на. — 

Мы яе ўсе ра зам ма ля ва лі. І ад ду шы пры гэ тым 

ве ся лі лі ся!»

Выстава карцін людзей трэцяга ўзросту.

СЯБРОЎ СЯБРОЎ 
У НОВЫМ У НОВЫМ 
ГОДЗЕ ГОДЗЕ 

НЕ МЯНЯЮЦЬ!НЕ МЯНЯЮЦЬ!
Ідзе падпіска на «Звязду» 

на І квартал 
і І паўгоддзе 2019 года.

Кір маш іна ва цый ных ідэй 
Smart Patent 2018 пра хо дзіў у ста лі цы 
на пра ця гу двух дзён. 
У Па ла цы мас тац тва бы лі 
прэ зен та ва ныя най леп шыя на ва тар скія 
ідэі і рас пра цоў кі ай чын ных кам па ній 
і груп, прай шлі пра фе сій ныя се мі на ры.
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Удзель нік кір ма шу Сяр гей НІ КІТ КІН на зі рае за пра цэ сам 3D-дру ку.

Кір маш ідэйКір маш ідэй


