Старшыня - Лях Люцыя Іванаўна, тэл. 7 35 46
Кіраўнік справамі - Гульбіновіч Алена
Мікалаеўна
тэл. 7 35 47
Графік прыѐму грамадзян па асабістых пытаннях старшынѐй сельскага
выканаўчага камітэта:
серада: 8.00 - 14.00.

Гервяцкі сельсавет утвораны ў
1939 годзе і знаходзіцца за 24
км ад раѐннага цэнтра.
Плошча складае 27835 га.
Цэнтр сельсавета - аг.
Гервяты, размешчаны на
адлегласці 250 км ад
абласнога цэнтра г.Гродна ў
паўночнай частцы і за 65 км.
ад горада Вільнюса. Па адной
з версій вѐска Гервяты была
заснавана ў 1271 годзе літоўскім князем Германтам і названа ў яго
гонар, але з-за памылковага напісання Германты сталі Гервяты. У 2008
годзе

Гервятам прысвоены статус аграгарадка. Славутасцю Гервят з'яўляецца
касцѐл Святой Тройцы. Касцѐл быў пабудаваны ў 1903 годзе. Храм
уражвае сваімі памерамі: даўжыня яго 57 метраў, шырыня ў крыжы 28
метраў, вышыня 64 метры.
Колькасць населеных пунктаў – 57

Ажуройсці - вѐска
Антонішкі - вѐска
Безданы
вѐска
Багданішкі- вѐска
Баяры – вѐска
В.Якентаны – вѐска
В.Яцыны – вѐска
Вашкуны - вѐска
Віктасіна - вѐска
Гайголі – вѐска
Гальчуны - вѐска
Гелюны вѐска
Гервяты аграгарадок
Гіры
вѐска
Грэбалы вѐска
Гродзі вѐска
Гудзенікі – вѐска
Дайлідкі- аграгарадок
Дубок вѐска
Завельцы - вѐска
Зарэчча - вѐска
Керплашына - вѐска
Кірэлі
- вѐска
Ключнікі вѐска

Кністушкі- вѐска
М.Якентаны – вѐска
М.Яцыны - вѐска
Мацкі - вѐска
Міжаны - вѐска
Мілайшуны- вѐска
Мільцэі - вѐска
Міцюны - вѐска
Навасѐлкі - вѐска
Н.Якентаны - вѐска
Ажулаўка - вѐска
Палесціна - вѐска
Пелегрында- вѐска
Петрыкі- вѐска
Падпруддзе - вѐска
Попішкі - вѐска
Пугавічы - вѐска
Рымдзюны- аграгарадок
Свіршчызна - вѐска
Сакалойці- вѐска
Соргаўцы - вѐска
Ст.Рудня - вѐска
Субелі - вѐска
Тракелі - вѐска
Чэхі
- вѐска
Шатэрнікі - вѐска
Швейляны - вѐска
Юзуліна - вѐска
Бабраўнікі - хутар
Валэйкуны - хутар
Зеленка
- хутар
Малюта
- хутар
Усцізер’е - хутар

Насельніцтва сельсавета на 01.08.2017г. – 2282 чалавекі.

Арганізацыі:
Камунальнае сельскагаспадарчае ўнітарнае
прадпрыемства “Гервяты” (тэл. 73696);

Гервяцкае лясніцтваДЛГУ «Астравецкі лясгас»
(тэл. 71684).
Установы адукацыі:
Дзяржаўная ўстанова адукацыі
«Гервяцкая сярэдняя школа» (тэл.
35822);
Дзяржаўная ўстанова адукацыі
«Рымдзюнская сярэдняя школа
збеларускаймовай навучання» (тэл. 32644);
Дзяржаўная
ўстанова
адукацыі
“Рымдзюнская сярэдняя школа з літоўскай
мовай навучання” (тэл.32643);
Дзяржаўная ўстанова адукацыі«Гервяцкі
дзіцячы сад» (тэл.74330); Дзяржаўная
ўстанова адукацыі «Рымдзюнскі дзіцячы
сад з беларускай мовай навучання»
(тэл.32549);
Дзяржаўная
ўстанова
адукацыі «Рымдзюнскі дзіцячы сад з
літоўскай мовай навучання (тэл.32638);
Гервяцкі філіял дзяржаўная ўстанова
адукацыі «Астравецкая дзіцячаяшкола
мастацтваў» (тэл.35856).

Установы аховы здароўя: Гервяцкая
амбулаторыя з дзѐнным стацыянарам на 5
ложка-месцаў (тэл. 79412); ФАП
аг.Рымдзюны (тэл.32520); ФАП у
аг.Дайлідкі (тэл.32268); ФАП у в.Чэхі
(тэл.24336)
Культура:
Аддзел культуры і вольнага часу
аг.Гервяты (тэл. 74328);
Гервяцкая бібліятэка (тэл.
74327);
Аддзел культуры і вольнага часу
аг.Рымдзюны (тэл. 32685);
Рымдзюнская бібліятэка
(тэл.32538);
Спорт:
Фізкультурна-аздараўленчы комплекс
Гервяты;
спартыўная зала дзяржаўнай установы
адукацыі «Рымдзюнская сярэдняя школа з
літоўскай мовай навучання

Гандлёвыя прадпрыемствы:
3 крамы Астравецкага філіяла Гродзенскага
аблспажтаварыства (1-аг.Гервяты, 1аг.Рымдзюны, 1-аг.Дайлідкі);
2 аўтамагазіны абслугоўваюць аддаленыя
населеныя пункты;
2 крамы КСУП «Гервяты» (аг.Гервяты,
аг.Дайлідкі);
4 прыватныя крамы (3-аг.Гервяты, 1аг.Дайлідкі); кафэ «Млын» КСУП «Гервяты»
(аг.Гервяты)
Сфера паслуг:
Гервяцкі комплексны прыѐмны пункт (тэл.
35804)

Дайлідскі комплексны прыѐмны пункт (тэл. 32286);
Грамадскаялазня на 19 месцаў (аг. Гервяты)
Аддзяленні паштовай і электрычнай сувязі:
Гервяцкае аддзяленне паштовай сувязі (тэл.74318),
Рымдзюнскі пункт паштовай сувязі (тэл. 32513).
Аддзяленні банкаў:
філіял АСБ «Беларусбанк» уаг. Гервяты (тэл. 35782).
Рэлігіёзныя арганізацыі, абшчыны:
касцѐл Святой Тройцы аграгарадка Гервяты Астравецкага раѐна
Гродзенскай епархіі Рымска-каталіцкай
царквы ў Рэспубліцы
Беларусь, 1903;
Касцѐл Маткі Божай Апекі аграгарадка Дайлідкі Астравецкага раѐна;
капліцаСвятога Сямейства ў в.Гіры,
капліца Божага Міласердзя ў в. Завельцы,
капліца ў д. Дубок.
Воінскіяпахаванні:
Помнік загінуўшым землякам у гады ВялікайАйчыннай вайны ў
аг. Гервяты;
Помнік загінуўшым землякам у гады ВялікайАйчыннай вайны ў
в. Чэхі;
Помнік загінуўшым землякам у гады ВялікайАйчыннай вайны ў в.Гіры;
магіла невядомага салдата на могілках аг. Рымдзюны;

