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У вой ску аб ве шча на 
рап тоў ная пра вер ка 
ба я вой га тоў нас ці

Комп лекс ныя ме ра пры ем ствы па ча ты 30 сту дзе ня 

па рас па ра джэн ні мі ніст ра аба ро ны Вік та ра

Хрэ ні на. Кі раў ніц тва імі ўскла дзе на на на чаль ні ка 

Ге не раль на га шта ба — пер ша га на мес ні ка мі ніст-

ра аба ро ны Аляк санд ра Валь фо ві ча. Пра гэ та па-

ве да мі лі ў прэс-служ бе аба рон на га ве дам ства.

Га лоў най мэ тай пра вер кі з'яў ля ец ца вы зна чэн не 

здоль нас ці ор га наў ва ен на га кі ра ван ня, ка ман дзі раў кі-

ра ваць пад на ча ле ны мі во ін скі мі час ця мі і пад раз дзя лен-

ня мі, а для во ін скіх час цей і пад раз дзя лен няў Уз бро е ных 

Сіл — га тоў нас ці вы кон ваць за да чы па пры зна чэн ні ва 

ўмо вах аб ста ноў кі, якая хут ка змя ня ец ца.

Вой скі бу дуць дзей ні чаць на па лі го нах і асоб ных 

участ ках мяс цо вас ці. Умо вы бу дуць роз ныя — пе ра-

адо лен не вод ных пе ра шкод, вы ка нан не ву чэб на-ба я-

вых за дач як удзень, так і ўна чы, у тым лі ку і ў ляс ных 

ма сі вах.

Піль ную ўва гу мяр ку ец ца звяр нуць на стан тэх ні кі і 

ўзбра ен ня, а так са ма на ра бо ту сіс тэм за бес пя чэн ня.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

У Мінп ра цы і са ца ба ро ны 

рас тлу ма чы лі, што важ-

на ве даць ін ды ві ду аль-

ным прад пры маль ні кам, 

са ма за ня тым асо бам, 

на та ры у сам і ад ва ка там 

аб вы пла це аба вяз ко-

вых стра ха вых уз но саў 

і фар мі ра ван ні стра ха -

во га ста жу за 2019 год.

У пры ват нас ці, у ве дам-

стве на га да лі, што аба вяз-

ко выя стра ха выя ўзно сы 

на зва ным асо бам не аб ход-

на вы пла ціць не паз ней за 

1 са ка ві ка 2020 го да.

Пры гэ тым, ка лі дзей насць 

вя ла ся ўвесь год, мі ні маль-

ны па мер уз но саў за 2019 год 

для са ма за ня тых асоб скла-

дае 1148,40 руб ля (фор му ла 

раз лі ку: мі ні маль ная за ра бот-

ная пла та 330 руб лёў x 29 % x 

12 ме ся цаў). А мі ні маль ны

па мер уз но саў за 2019 год для 

ІП, ад ва ка таў і на та ры у саў 

скла дае 1386 руб лёў (фор-

му ла раз лі ку: мі ні маль ная

за ра бот ная пла та 330 руб -

лёў x 35 % x 12 ме ся цаў).

Ка лі ж дзей насць вя ла ся 

не ўвесь год (гэ та зна чыць, 

ёсць пе ры я ды не ажыц цяў-

лен ня дзей нас ці), раз лі-

чыць су му ўзно саў з улі кам 

пе ры я даў не ажыц цяў лен ня 

дзей нас ці мож на з да па мо-

гай каль ку ля та ра, які раз ме-

шча ны па ад ра се: https://ssf.

gov.by/ru/kalk_іp-ru/.

Ін ды ві ду аль ныя звест кі па 

фор ме ПУ-3 (якая за паў ня ец-

ца на пад ста ве вы пла ча ных 

стра ха вых уз но саў і (або) 

пе ры я даў не ажыц цяў лен-

ня дзей нас ці) па він ны быць 

прад стаў ле ны не паз ней за 

31 са ка ві ка 2020 го да.

У Мінп ра цы і са ца ба ро ны 

на гад ва юць, што вы пла та 

аба вяз ко вых стра ха вых уз-

но саў га ран туе ўклю чэн не 

пе ры я даў дзей нас ці ў стра-

ха вы стаж для пры зна чэн ня 

пен сіі. Акра мя та го, у ад па-

вед нас ці з за ка на даў ствам 

пры зна чэн не пен сіі ажыц цяў-

ля ец ца толь кі пры на яў нас ці 

мі ні маль на га па ме ру стра ха-

во га ста жу.

Свят ла на БУСЬ КО.

МІНП РА ЦЫ — АБ ДЗЯР ЖАЎ НЫМ 
СА ЦЫ ЯЛЬ НЫМ СТРА ХА ВАН НІ
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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

Як вя до ма, сіг на лі за цыя — най леп шы сро дак ад пу жаць зло-

дзея ад пра нік нен ня ў па мяш кан не. Ад нак ка лі не санк цы-

я на ва ны до ступ усё ж ад быў ся, гру па за тры ман ня му сіць 

пры быць на мес ца па дзей як ма га хут чэй. Та му пы тан не свое-

ча со ва га аб наў лен ня аў та пар ка заўж ды за ста ец ца для Дэ-

парт амен та ахо вы Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў важ ным.

— Ста ла доб рай тра ды цы яй што год пад час пад вя дзен ня вы ні-

каў за мі ну лы год уру чаць на шым су пра цоў ні кам клю чы ад но вых 

транс парт ных срод каў, — за зна чыў на мес нік на чаль ні ка Дэ парт а-

мен та ахо вы МУС Бе ла ру сі, на чаль нік упраў лен ня ідэа ла гіч най

ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня пал коў нік мі лі цыі Дзміт рый 

ДРОЗД. — Но вы аў та ма біль — гэ та не толь кі мен шы час рэ ага-

ван ня на сіг нал, але і кам форт для на шых су пра цоў ні каў. Сё ле та 

ве дам ства на бы ло ка ля 180 су час ных аў та ма бі ляў мар кі Geely.

Но выя ма шы ны па сту по ва ра зы хо дзяц ца па тэ ры та ры яль ных 

пад раз дзя лен нях. У пры ват нас ці, клю чы ад дзе ся ці аў та ма бі ляў 

ура чыс та ўру чы лі ў Мін ску.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Пад ра бяз нас ці

180 но вых аў та ма бі ляў для Дэ парт амен та ахо вы

Фота БелТА.

ЯК ПРЫ ВА БІЦЬ ВАЎ КА
Ці ка вы фес ты валь ад бу дзец ца ў 

гэ тыя вы хад ныя ў Бе ла веж скай 

пу шчы. Ар га ні за та ры — гра мад-

ская ар га ні за цыя «Ахо ва пту шак 

Баць каў шчы ны», Франк фурц кае 

заа ла гіч нае та ва рыст ва ра зам з 

на цы я наль ным пар кам «Бе ла веж-

ская пу шча» і Бе ла веж скім на цы я -

наль ным пар кам — на зва лі яго

«Ноч ваў коў».

Фэст транс гра ніч ны, яго бу дуць пра-

во дзіць і на бе ла рус кім, і на поль скім 

ба ку ве ка во га ле су. 1-2 лю та га сю ды 

пры едуць ак ты віс ты пры ро да ахоў ных 

гра мад скіх ар га ні за цый, дзея чы на ву кі 

і куль ту ры, эко ла гі з роз ных рэ гі ё наў 

Бе ла ру сі і Поль шчы.

Гэ тае ме ра пры ем ства мае най перш 

асвет ніц кі кі ру нак. «Мы хо чам раз ве-

яць мі фы, пе ра адо лець стэ рэа ты пы пра 

ваў коў толь кі як злос ных дра пеж ні каў. 

У пад мур ку бо я зі ваў коў ля жыць не да-

хоп ве даў, які мі мы хо чам па дзя ліц ца. 

Воўк па трэб ны ў ле се», — рас ка за ла 

спе цы я ліст па пры ро да ахоў ных пы-

тан нях ГА «Ахо ва пту шак Баць каў-

шчы ны» Іры на КАШ ПЕЙ. У пра гра ме 

ме ра пры ем ства па зна ча ны лек цыі, 

дак ла ды, пра гляд філь маў, ёсць на ват 

тэ ат раль ная па ста ноў ка.

На прык лад, вя до мы рэ жы сёр і фо-

та мас так Ігар Быш неў па ка жа свае 

кі на ра бо ты пра ваў коў. Спе цы я ліст Ін-

сты ту та заа ло гіі НАН Бе ла ру сі Ва ле рый 

Дамб роў скі рас ка жа пра да сле да ван не 

іх па пу ля цыі ў чар но быль скай зо не, ву-

чо ны-ге не тык з Поль шчы Ма цей Шэў-

чык па ве да міць пра асаб лі вас ці ві ду 

ў Цэнт раль най Еў ро пе. Ка ар ды на тар 

пра грам па Бе ла веж скай пу шчы Вік тар 

Фян чук па дзе ліц ца вы ні ка мі пя ці га до-

вай ра бо ты па вы ву чэн ні ваў ка.

Ра зы на чкай ме ра пры ем ства ста не, 

не су мнен на, нач ная эк скур сія па звя ры-

ных сцеж ках. Ра зам са спе цы я ліс та мі 

Бе ла веж скай пу шчы ўдзель ні кі фес ты-

ва лю пой дуць шу каць воў чыя сцеж кі і 

ва біць зве ра, гэ та зна чыць спра ба ваць 

за выць так, каб воўк па ве рыў і ад ка заў. 

Удзель ні кі фэс ту спа дзя юц ца, што гэ та 

ім удас ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ЗА ВЕ ЧАР — 61 АПЕ РА ЦЫЯ 
З ЧУ ЖОЙ КАРТ КІ

Су пра цоў ні кі гру пы па рас крыц ці 

зла чын стваў у сфе ры вы со кіх

тэх на ло гій Каст рыч ніц ка га РУ УС 

Мін ска за тры ма лі 33-га до вую жан-

чы ну, якая вы кра ла з карт кі свай го 

зна ё ма га 740 руб лёў.

У мі лі цыю звяр нуў ся муж чы на, які па-

ве да міў, што з яго карт кі знік ла знач ная 

су ма гро шай. Апе ра тыў ні кі ўста на ві лі, 

што на пя рэ дад ні па цяр пе лы пра во дзіў 

ве чар са сва ёй зна ё май за рас піц цём 

спірт но га. Ка лі яно скон чы ла ся, гра ма-

дзя нін пе ра даў жан чы не бан каў скую 

карт ку і па пра сіў сха дзіць у кра му па 

да баў ку. Мін чан ка ўзя ла яе, ад нак на-

зад не вяр ну ла ся.

Пра ва ахоў ні ка мі бы ло ўста ноў ле-

на, што на пра ця гу ве ча ра зла мыс ні ца 

рас плач ва ла ся карт кай у трох кра мах, 

на бы ва ю чы не аб ход ныя ёй та ва ры. За

ве чар жан чы не ўда ло ся здзейс ніць 

61 апе ра цыю і па тра ціць 740 руб лёў, па -

ве да мі лі ў МУС. Апе ра тыў ні кі вы кры лі 

яе па за пі сах з ка мер ві дэа на зі ран ня ў 

ганд лё вых аб' ек тах.

Уста ноў ле на, што не пра цу ю чая жан-

чы на ра ней ужо пры цяг ва ла ся да кры-

мі наль най ад каз нас ці.

ЗА СТРЭ ЛЕ НА ГА СА БА КУ 
ПРА ВЕ РАЦЬ НА ША ЛЕН СТВА

На Ка пыль шчы не агрэ сіў ны са ба ка 

ўку сіў пен сі я не ра і кі даў ся на іншых 

лю дзей. Ін спек та ру ДАІ да вя ло ся 

ска рыс тац ца та бель най збро яй.

Па ін фар ма цыі УУС Мі набл вы кан-

ка ма, уве ча ры ў дзя жур ную часць Ка-

 пыль ска га РА УС ад 70-га до ва га жы ха-

ра вёс кі Ста ры Ка пыль па сту пі ла па-

ве дам лен не, што на тэ ры то рыі яго до-

ма ўла дан ня зна хо дзіц ца буй ны са ба ка. 

Жы вё ла ўжо ўку сі ла муж чы ну за ру ку і 

ўяў ля ла па гро зу для яго сям'і. На дум ку 

пен сі я не ра, са ба ка быў ша лё ны.

На мес ца зда рэн ня не ад клад на на-

кі ра ва лі ся ўчаст ко вы ін спек тар мі лі цыі 

і экі паж ДАІ. Яны ра зам з ра бот ні кам 

ЖКГ, які пры ехаў на вы клік, спра ба ва лі 

зла віць жы вё лу і ад вес ці яе з два ра. Су-

пра цоў нік жыл лё ва-ка му наль най гас па-

дар кі вы пус ціў у са ба ку з пнеў ма тыч на га 

піс та ле та ча ты ры дро ці кі са снат вор ным 

рэ чы вам, ад нак яно не ака за ла ні я ка га 

дзе ян ня на раз' юша ную жы вё лу. Ка лі 

су пра цоў ні кі мі лі цыі ра зам з ра бот ні кам 

ЖКГ чар го вы раз на блі зі лі ся, са ба ка кі-

нуў ся на ўчаст ко ва га. Ін спек тар ДПС 

АДАІ вы му ша ны быў вы ка рыс таць та-

бель ную зброю і за стрэ ліць яго.

Па цяр пе лы пен сі я нер да стаў ле ны 

ў баль ні цу, яму ака за на не аб ход ная 

ме ды цын ская да па мо га. Це ла са ба кі 

на кі ра ва на ў Ка пыль скую рай вет стан-

цыю для пра вя дзен ня ад па вед най экс-

пер ты зы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

На слы ху

КА РА НА ВІ РУС 
ДАБ РА ЎСЯ 
ДА РА СІІ

У на шых су се дзяў вы яў ле ны пер шыя хво рыя, 

абод ва — гра ма дзя не Кі тая. А Су свет ная ар га ні-

за цыя ахо вы зда роўя ў су вя зі з рас паў сю джан-

нем ві ру са аб вяс ці ла між на род ную над звы чай ную 

сі ту а цыю.

Як па ве дам ляе ТАСС са спа сыл кай на ві цэ-прем'-

е ра Ра сіі, стар шы ню шта ба па па пя рэ джан ні за во зу і 

рас паў сюдж ван ня но вай ка ра на ві рус най ін фек цыі на 

тэ ры то рыі Ра сіі Тац ця ну Го лі ка ву, хво рыя вы яў ле ны ў 

За бай каль скім краі і Цю мен скай воб лас ці. Яны іза ля ва-

ны і зна хо дзяц ца пад пільным кант ро лем, ім аказ ва ец ца 

не аб ход ная ме ды цын ская да па мо га. У іх лёг кае ця чэн не 

хва ро бы, і ры зы кі рас паў сю джан ня ін фек цыі ня ма.

Урад Ра сіі вы ра шыў пры пы ніць вы да чу гра ма дзя нам 

Кі тая пра цоў ных віз у Ра сію. Акра мя та го, кра і на па-

чы нае эва ку а цыю сва іх гра ма дзян з Уха ня і пра він цыі 

Ху бэй у Кі таі.

Як па ве да мі ла прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Бе ла ру сі Юлія БА РА ДУН, у на шай кра і не вы-

пад каў за во зу но ва га ві ру са ня ма. Яна ад зна чы ла, што 

ця пер збі ра юць ін фар ма цыю аб тым, коль кі ча ла век з 

Кі тая пра цу юць і ву чац ца ў Бе ла ру сі і ка лі яны ма юць 

на мер вяр нуц ца сю ды пас ля на ва год ніх ка ні кул. Знач-

ная коль касць кі тай цаў — ка ля паў ты ся чы — пра цуе ў 

ін дуст ры яль ным пар ку «Вя лі кі ка мень». Ка ля 400 з іх 

па еха лі на ад па чы нак на ра дзі му і ў хут кім ча се па він ны 

вяр нуц ца. Ад мі ніст ра цыя пар ка пры мае ўсе не аб ход ныя 

ме ры бяс пе кі.

У Кі таі, па звест ках на 31 сту дзе ня, коль касць за гі ну-

лых ад но ва га ві ру са вы рас ла да 213. За фік са ва на 9692 

па цвер джа ных вы пад каў у гэ тай кра і не. У больш чым 

15 ты сяч — па да зрэн не на за ра жэн не.

Тым ча сам Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя 

пры зна ла рас паў сюдж ван не но ва га ка ра на ві ру са між-

на род най над звы чай най сі ту а цы яй. 30 сту дзе ня пра 

гэ та за явіў яе ге не раль ны ды рэк тар Тэд рас Адха нам 

Геб рэй е сус.

Але на КРА ВЕЦ.


