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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

З улi кам 
асаб лi вас цяў

Да кан ца го да ў Бе ла ру сi 
ство раць «парт рэт» 
кож на га ра ё на.

Най леп шы ста рас та

На Гро дзен шчы не аб лас ная 
аса цы я цыя мяс цо вых 
Са ве таў дэ пу та таў 
пад вя ла вы нi кi 
кон кур су. стар. 15

Як Кар мян скi 
тэ ры та ры яль ны цэнтр 
са цы яль на га аб слу гоў ван ня, 
што на Го мель шчы не, 
зай ма ец ца кам п'ю тар ным 
на ву чан нем 
па жы лых.

Ёсць кан такт!

стар. 14

Ме ды цы на 
по бач з до мам

У вi цеб скiм мiк ра ра ё не 
Бi ле ва на пер шым 
па вер се шмат па вяр хоў кi 
ад кры ла ся дзi ця чая 
ам бу ла то рыя. стар. 16
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стар. 3

А як у iх?

Як спа га ня юць 
за па зы ча насць 
з не пла цель шчы каў 
жыл лё ва-ка му наль ных 
па слуг у iн шых 
кра i нах. стар. 4

Ка ля 70 % мін чан ма юць за па зы ча насць за 
жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі (ЖКП) як мі ні мум за ме сяц. 
У па чат ку лю та га ў ста лі цы бы ло 42 713 даў жні коў, якія він ныя 
за ка му нал ку 6,5 міль ё на руб лёў (без улі ку на лі ча най пе ні). 
З іх звыш го да не пла ціць толь кі 4,8 % ча ла век, ад нак іх 
за па зы ча насць — 2,5 міль ё на. Тыя, хто ад да ваць даў гі не 
спя ша ец ца, ры зы ку юць не толь кі руб лём, але і жыл лём. 
Пры гэ тым чым даў жэй не пла ціш, тым ця жэй на ступ ствы. 
Ад клю чыць ва ду ці свят ло ма юць пра ва ўжо праз два ме ся цы, 
а праз паў го да ня доб ра сум лен ны жы хар атры мае па ве дам лен не 
аб вы ся лен ні з дзяр жаў на га жыл ля або аб яго ад чу жэн ні.

Ты дзень на апла ту
Па за ка на даў стве апла ціць ка му нал ку не аб ход на не паз ней 

за 25-е чыс ло, і ўжо на на ступ ны дзень жы хар, які не зра біў гэ та, 
ста но віц ца ві нен дзяр жа ве, а на на лі ча ны ра ху нак што дня на-

клад ва ец ца пе ня 0,3 % ад су мы. Ра бо та з даў жні ка мі пра во дзіц ца 
ад па вед на з за ка на даў ствам кра і ны, а так са ма ў ме жах ра шэн няў 
го ра да па ўза е ма дзе ян ні па між служ ба мі, і па чы на юць яе тыя, 
хто ка му наль ныя пла ця жы і на ліч вае, — су пра цоў ні кі адзі на га 
раз лі ко ва-да ве дач на га цэнт ра (АРДЦ).

— На лі чэн не гро шай на ра ху нак мо жа ад бы вац ца яшчэ не-
каль кі дзён пас ля 25-га, ад нак ужо 26-га мы ба чым па тэн цый ных 
даў жні коў — гра ма дзян, якія не апла ці лі або пе ра лі чы лі гро шы, а 
тыя яшчэ не дай шлі. З імі ад ра зу па чы на ец ца па пя рэд няя ра бо-
та — зван кі, — рас ка за ла Эла ЛА ЗА РА ВА, на чаль нік ад дзе ла 
па спаг нан ні дэ бі тор скіх за па зы ча нас цяў фі лі яла «Адзі ны 
раз лі ко ва-да ве дач ны цэнтр Мін ска». — Скла да ем спі сы з 
ну ма ра мі даў жні коў і за пус ка ем аў та да звон з па пя рэ джан нем. 
Пра вя ра ем, ці дзейс ныя ну ма ры, мы са мі, бо пра гра ма «АІС 
раз лік ЖКП» не аб наў ляе тэ ле фон ную ба зу «Бел тэ ле ка ма» 
аў та ма тыч на. Зво нім мы і паў тор на, ужо са мі, тлу ма чым 
на ступ ствы ў аса біс тай гу тар цы.

ЗА ПЛА ЦІЦЬ НЕЛЬ ГА ЧА КАЦЬЗА ПЛА ЦІЦЬ НЕЛЬ ГА ЧА КАЦЬ
Ад куль з'яў ля юц ца даў гі за ка му наль ныя па слу гі?

Сён ня ў эка му зей «Пча лі нае цар ства» 

Га лі ны і Аляк сея ЕР МА КО ВЫХ, што 

ў вёс цы Ржаў ка Слаў га рад ска га ра ё на, 

на вед валь ні кі пры яз джа юць гру па мі. 

У су жэн цаў ёсць вы раз ны план раз віц ця, 

па якім яны ўдас ка наль ва юць сваю 

дзей насць і пра па ну юць но выя фор мы 

па слуг. Гэ та той вы па дак, ка лі хо бі ста ла 

спра вай жыц ця. І да па маг лі жы ха рам 

вёс кі ў гэ тым дэ пу та ты.

— Ад ной чы ў рам ках пра ек та «Ад вы-
то каў да раз віц ця» быў аб' яў ле ны кон-
курс ся род мяс цо вых іні цы я тыў, — згад-
вае па ча так маш таб най дзей нас ці гас-

па ды ня ся дзі бы «Пча лі нае цар ства» 

Га лі на ЕР МА КО ВА. — Мы на пі са лі іні цы я-
 ты ву, якую пад тры маў ра ён ны Са вет 
дэ пу та таў, і атры ма лі бяз вы плат ную 
да па мо гу. На гэ тыя гро шы ку пі лі муль-
ты ме дый ную сіс тэ му і афор мі лі кі на -

за лу. Ро бім там свае прэ зен та цыі, зна ё- 
мім на вед валь ні каў з асаб лі вас ця мі 
пчол. Кож ны год у нас з'яў ля ец ца неш-
та но вае і ці ка вае. Да нас пры яз джа юць 
школь ні кі і да рос лыя з усёй кра і ны. Нам 
па да ба ец ца дзя ліц ца ве да мі, ву чыць 
лю дзей збі раць мёд.

Не менш па спя хо вы ака заў ся пра ект 
са слаў га рад скі мі сы ра ва ра мі, якія сён ня 
ма юць на ват свой фес ты валь.

РАЗ ГЛЕ ДЖА НА НА СЕ СІІ

Скар бон ка доб рых спраўСкар бон ка доб рых спраў
Дэ пу та ты Ма гі лёў скай воб лас ці пад вя лі вы ні кі за мі ну лы год 

і пра дэ ман стра ва лі на прак ты цы, што ма юць ся род на пра цо вак
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ТЭ МА ТЫД НЯТЭ МА ТЫД НЯ
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