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ЯШЧЭ НЕ МАЙ МЕ СЯЦ
У чац вер пры пра яс нен нях — 

да мі нус 7 гра ду саў
На гэ тым тыд ні ў на шай кра і не ча ка ец ца ка рот ка ча-

со вае па ха ла дан не. Мес ца мі бу дзе іс ці мок ры снег, 

праг на зу ец ца га ла лё дзі ца і па ры віс ты ве цер. Ха рак-

тэр най асаб лі вас цю са ка віц ка га на двор'я з'яў ля ец ца 

яго змен лі васць. Гэ ты год не стаў вы клю чэн нем, па ве-

да мі лі спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра-

ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня 

і ма ні то рын гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня ўдзень праз на шу тэ ры то рыю пе ра мес ціц ца ат мас-

фер ны фронт, услед за якім пач не рас паў сюдж вац ца больш 

ха лад на ва тае па вет ра. Удзень на боль шай част цы тэ ры то рыі 

кра і ны прой дуць ка рот ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе мок ра га 

сне гу. Ве цер праг на зу ец ца за ход ні, паў ноч на-за ход ні ўме ра ны, 

удзень мес ца мі па ры віс ты. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра 

скла дзе 2—8 цяп ла. У се ра ду ўмо вы на двор'я ўна чы бу дзе вы-

зна чаць ха лод ная ня ўстой лі вая па вет ра ная ма са, а ў дзён ныя 

га дзі ны ада б'ец ца ўплыў воб лас ці па вы ша на га ат мас фер на га 

ціс ку. Ча ка ец ца пе ра мен ная воб лач насць. Уна чы мес ца мі прой-

дзе ка рот ка ча со вы снег, удзень бу дзе пе ра важ на без апад каў, 

на асоб ных участ ках да рог ча ка ец ца га ла лё дзі ца. Ве цер паў-

ноч на-за ход ні па ры віс ты, тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

ад ну ля да мі нус 6 гра ду саў, удзень — 1—7 цяп ла.

У чац вер у асноў ным за ха ва ец ца ўплыў воб лас ці па вы-

ша на га ат мас фер на га ціс ку. Бу дзе пе ра важ на без апад каў, 

толь кі ўна чы па поў на чы мес ца мі маг чы мы не вя лі кі ка рот ка-

ча со вы снег. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад ну ля да 

мі нус 5 гра ду саў, пры пра цяг лых пра яс нен нях — да 7 ма ро зу. 

Удзень бу дзе ад плюс 5 да плюс 10 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, у 

пят ні цу ў боль шас ці рэ гі ё наў на на двор'е бу дзе ўплы ваць 

па вы ша ны ат мас фер ны ціск. Апад каў не ча ка ец ца, толь кі 

ўна чы па паў ноч най част цы кра і ны, дзе ада б'ец ца ўплыў 

ма ла ак тыў на га фран таль на га раз дзе ла, мес ца мі прой дуць 

мок ры сне г і дож дж. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад 

мі нус 2 да плюс 4 гра ду саў, удзень — ад плюс 6 гра ду саў па 

паў ноч ным ус хо дзе да 13 цяп ла па паў днё вым за ха дзе кра і ны. 

У най блі жэй шыя вы хад ныя цёп лае па вет ра пач не па сту паць 

з За ход няй Еў ро пы, та му да нас вер нец ца мяк кая вяс на.

Сяр гей КУР КАЧ.

Прак тыч на ўсе мы ў роз ныя пе-

ры я ды свай го жыц ця і ў за леж-

нас ці ад аб ста він аказ ва ем ся як 

пла цель шчы ка мі ўзно саў у Фонд 

са цы яль най аба ро ны на сель-

ніц тва (ФСАН) — ка лі пра цу ем, 

так і атры маль ні ка мі срод каў з 

яго — ка лі ста но вім ся не пра ца-

здоль ны мі. Ад вы пла ты ўзно саў 

у ФСАН за ле жаць пра вы міль ё-

наў лю дзей на бу ду чую пен сію і 

шэ раг дзяр жаў ных да па мог.

Аб па ступ лен нях срод каў у фонд 

і яго вы дат ках рас каз вае кі раў-

нік Фон ду са цы яль най аба ро ны 

на сель ніц тва Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль най аба ро ны На тал ля 

Паў лю чэн ка.

Як фар мі ру ец ца бюд жэт 
фон ду

Асноў ную кры ні цу бюд жэ ту — 

больш за 90 % — скла да юць аба вяз ко-

выя стра ха выя ўзно сы ад ра бо та даў-

цаў. Пры гэ тым па мер стра ха вых уз но-

саў у фонд раў ня ец ца 35 %. З іх 34 % 

вы плач вае ра бо та даў ца (з гэ тых 

34 пра цэн таў 28 % ідуць на пен сій нае 

стра ха ван не за ра бот ні каў і 6 % — 

на са цы яль нае стра ха ван не). І 1 % 

утрым лі ва ец ца з зар пла ты ра бот ні-

каў — на пен сій нае стра ха ван не.

Не ка то рыя фі зіч ныя асо бы са ма-

стой на вы плач ва юць стра ха выя ўзно-

сы са свай го да хо ду (ка лі ён не ні жэй 

за мі ні маль ную зар пла ту), ад зна чы ла 

На тал ля Паў лю чэн ка. Гэ та да ты чыц-

ца ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, 

на та ры у саў, ад ва ка таў, са ма за ня тых 

і не ка то рых ін шых ка тэ го рый. Па мер 

стра ха вых уз но саў для гэ тай ка тэ го рыі 

пла цель шчы каў скла дае 35 % (29 % 

на пен сій нае стра ха ван не і 6 % — на 

са цы яль нае).

На ўлі ку ў ФСАН на па ча так бя-

гу ча га го да ста я ла амаль 585 ты сяч 

пла цель шчы каў. З іх 250 ты сяч скла-

да лі ра бо та даў цы, юры дыч ныя асо бы, 

330 ты сяч — ін ды ві ду аль ныя прад пры-

маль ні кі, а так са ма 2259 ад ва ка таў,  

859 на та ры у саў і больш за ты ся чу ін-

шых фі зіч ных асоб.

Аб да хо дах ФСАН...
Па ступ лен ні ў бюд жэт Фон ду са-

цы яль най аба ро ны на сель ніц тва 

ў 2018 го дзе, па вод ле па пя рэд ніх 

звест ак, скла лі 13,9 млрд руб лёў і па-

вя лі чы лі ся ў па раў на нні з мі ну лым го-

дам на 17,4 %.

Ад ра бо та даў цаў па сту пі ла 

12,7 млрд руб лёў. Рост у ад но сі нах 

да мі ну ла га го да склаў 17,4 %. Ка ля 

115,5 млн руб лёў — гэ та ўзно сы на 

пра фе сій нае пен сій нае стра ха ван не.

Ад ІП, ад ва ка таў, на та ры у саў і ін-

шых ка тэ го рый фі зіч ных асоб, якія 

са ма стой на аплач ва юць унёс кі, па-

сту пі ла 124,4 млн руб лёў, або менш 

за 1 % ад агуль най су мы. Так са ма 

ў да хо ды ФСАН па сту пі лі не па-

д атко выя па ступ лен ні ў па ме ры ка ля 

207,8 млн руб лёў.

Так са ма ў да ход ную част ку бюд-

жэ ту ўва хо дзіць транс ферт з рэс пуб-

лі кан ска га бюд жэ ту на кам пен са цыю 

не стра ха вых вы дат каў, г. зн. рас хо-

даў, фі нан са ван не якіх пра ду гле-

джа на з рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту. 

Ма юц ца на ўва зе, на прык лад, са цы-

яль ныя пен сіі асо бам, якія не вы пра-

ца ва лі стра ха вы стаж, і, ад па вед на, 

іх вы пла ты не аб умоў ле ны дзяр жаў-

ным са цы яль ным стра ха ван нем, а 

так са ма не ка то рыя да па мо гі, якія 

вы плач ва юц ца з рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту. За мі ну лы год транс ферт з 

рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту на кам пен-

са цыю не стра ха вых вы дат каў склаў 

810,5 млн руб лёў.

...і аб вы дат ках
Што да вы дат каў ФСАН, то больш 

за 77 % іх на кі ра ва на на вы пла ту 

пен сій (гэ та 10,5 млрд руб лёў, з якіх 

10,2 млрд руб лёў на кі ра ва на на вы-

пла ту пра цоў ных пен сій).

Больш за 21 % вы дат каў ідзе на вы-

пла ту да па мог (або 2,9 млрд руб лёў). 

Ка ля 44 % усіх вы дат каў на да па мо гі, 

або 1,3 млрд руб лёў, скла да юць вы-

дат кі на да па мо гі па до гля дзе дзі ця ці 

да трох га доў.

На да па мо гі па ча со вай не пра ца-

здоль нас ці ідзе 23 % усіх вы дат каў на 

да па мо гі, або больш 656 млн руб лёў. 

За год аплач ва ец ца ка ля 3,4 млн ліст-

коў не пра ца здоль нас ці.

Ас тат нія пунк ты вы дат каў — гэ та 

ад на ра зо выя да па мо гі ў су вя зі з на ра-

джэн нем дзі ця ці, да па мо гі на дзя цей 

ста рэй шых за тры га ды і не ка то рыя 

ін шыя. Так са ма рас хо ды да ты чац ца 

ме ра пры ем стваў па за бес пя чэн ні за-

ня тас ці, са на тор на-ку рорт на га ля чэн-

ня і ін шых.

У цэ лым, па сло вах На тал лі Паў лю-

чэн кі, па вод ле па пя рэд ніх вы ні каў за 

мі ну лы год, бюд жэт фон ду вы ка на ны з 

пра фі цы там у су ме 314,9 млн руб лёў. 

Між бюд жэт ны транс ферт для зба лан-

са ва нас ці бюд жэ ту фон ду на вы пла ту 

пра цоў ных пен сій і да па мог ле тась не 

пры цяг ваў ся.

Свят ла на БУСЬ КО.

Па па лі чках Пен сіі, да па мо гі, 
ліст кі не пра ца здоль нас ці...

Усё гэ та вы плач ва ец ца са срод каў ФСАН

 ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Ле тась толь кі Мінск змог цал кам 

за бяс пе чыць вы пла ту пен сій і да-

па мог срод ка мі, якія па сту па юць у 

ФСАН. За бяс пе ча насць імі ў ста лі-

цы скла ла кры ху больш за 151 %. 

Усе ас тат нія рэ гі ё ны кра і ны бы лі да-

та цый ны мі. Най мен шая за бяс пе ча-

насць ФСАН улас ны мі срод ка мі бы ла 

ў Ма гі лёў скай воб лас ці — 67,1 %, 

по тым ідзе Ві цеб ская воб ласць — 

69,2 %, да лей Брэсц кая — 73,1 %. 

Амаль за бяс пе ча на ўлас ны мі срод-

ка мі для вы пла ты пен сій і да па мог 

Мін ская воб ласць — 98,6 %. Ка лі 

раз гля даць у раз рэ зе ра ё наў, то за-

бяс пе ча ны мі з'яў ля юц ца толь кі 25 ра-

ё наў, з якіх восем ра ё наў Мін ска.

Больш за 77 % вы дат каў ФСАН 
на кі ра ва на на вы пла ту пен сій. 
Гэ та 10,5 млрд руб лёў, з якіх 
10,2 млрд руб лёў на кі ра ва на на 
вы пла ту пра цоў ных пен сій.

Міль ён бры тан цаў вый шлі на марш у Лон да не 
за но вы рэ фе рэн дум па брэк сі це

Бры тан цы вый шлі на ву-

лі цы Лон да на, па тра бу ю чы 

пра вес ці но вы рэ фе рэн дум 

па пы тан ні аб вы ха дзе Вя лі-

ка бры та ніі з Еў ра са ю за. Па 

сло вах ар га ні за та раў, коль-

касць удзель ні каў мар шу 

дай шла да міль ё на, што пе ра сяг ну ла ўсе ча кан ні, па ве-

да мі ла Thе Guаrdіаn. Та кім чы нам, пра тэст стаў ад ным з 

са мых ма са вых у гіс то рыі ка ра леў ства. У ак цыі ўзяў удзел 

і мэр Лон дан Са дзік Хан. Ён ад зна чыў у сва ім «Тві тэ ры», 

што, не за леж на ад та го, як га ла са ва лі бры тан цы ў 2016 

го дзе, яны не ад да ва лі свае га ла сы за дрэн ную здзел ку 

з ЕС або за вы хад з Еў ра са ю за зу сім без здзел кі. Хан 

за ўва жыў, што не ра шу часць прэм' ер-мі ніст ра ўжо па-

вяр ну ла ся су праць бры тан цаў: аб' ём ін вес ты цый у кра і ну 

зні жа ец ца і «амаль кож ны ты дзень» той ці ін шы буй ны 

вы твор ца за яў ляе аб згорт ван ні вы твор час ці ў Вя лі ка-

бры та ніі. Як вя до ма, ан лайн-пе ты цыя да пар ла мен та з 

па тра ба ван нем ад мя ніць брэк сіт на бра ла больш за 

4 міль ё ны под пі саў.

Прэ зі дэнт Ма лі ад пра віў у ад стаў ку 
кі раў ні ка генш та ба пас ля гі бе лі 134 ча ла век

Прэ зі дэнт Ма лі Іб ра гім 

Бу ба кар Кей та пры няў ра-

шэн не ад пра віць у ад стаў ку 

кі раў ні ка генш та ба Мбем бу 

Му су Кей та, па ве дам ля ец-

ца ў за яве са ве та мі ніст раў 

кра і ны. Як вя до ма, па мен шай ме ры 134 ча ла ве кі за гі ну лі 

ў вы ні ку на па ду ў воб лас ці Моп ці ў цэнт раль ным Ма лі. 

Па на яў най ін фар ма цыі, уз бро е ныя лю дзі ата ка ва лі па-

сту хоў на ро да фу ла ні ў па се лі шчах Ага са гу і Ве лін га ра. 

Ся род за гі ну лых ака за лі ся дзе ці, ця жар ныя жан чы ны 

і па жы лыя лю дзі. Шмат про філь ная комп лекс ная мі сія 

ААН па ста бі лі за цыі ў Ма лі на кі ра ва ла сі лы хут ка га рэ а-

га ван ня ў на се ле ныя пунк ты, на якія бы ў здзейс не ны 

ўзбро е ны на пад. Не каль кі дзён та му ў гэ тым жа рэ гі ё не 

звыш 20 ма лій скіх ва ен на слу жа чых за гі ну лі ў вы ні ку ата кі 

джы ха дыс таў.

Га ра чы чай па вы шае ры зы ку раз віц ця 
ра ку стра ва во да на 90 пра цэн таў

За над та га ра чы чай 

па вы шае ры зы ку раз віц-

ця ра ку стра ва во да амаль 

удвая, вы свет лі лі ан ко ла гі 

з Тэ ге ран ска га ўні вер сі-

тэ та ме ды цын скіх на вук. 

Пра вы ні кі да сле да ван ня 

яны рас ка за лі ў ча со пі-

се Іntеrnаtіоnаl Jоurnаl оf 

Саnсеr. На пра ця гу дзе ся ці га доў да след чы кі на зі ра лі 

за гру пай з 50 ты сяч ча ла век на паў ноч ным ус хо дзе Іра-

на. Ры зы ка ўзнік нен ня ра ку па вы ша ец ца з-за та го, што 

за над та га ра чы чай па шкодж вае слі зіс тую стра ва во да, 

пры вод зя чы да яе за па лен ня, лі чаць аў та ры маш таб на га 

да сле да ван ня. Так са ма яны да пус ка юць, што па ру шэн-

не бар' ер най функ цыі пры во дзіць да больш вы яў ле на га 

ўздзе ян ня маг чы мых кан цэ ра ге наў. «Вар та па ча каць, 

па куль га ра чыя на поі асты нуць, перш чым іх піць», — ра іць 

ан ко лаг Фар хад Іс ла мі, вя ду чы аў тар да сле да ван ня.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Два агенц твы не ру хо мас ці 
за кры ва юц ца 29 са ка ві ка
Мі ніс тэр ства юс ты цыі па зба ві ла лі цэн зій агенц твы 

«Пла не та не ру хо мас ці» і «Нью Флэт», якія не ад на ра-

зо ва па ру ша лі за ка на даў чыя па тра ба ван ні да ры эл-

тар скай дзей нас ці. Ле тась абедз вюм ар га ні за цы ям 

вы но сі лі ся прад пі сан ні за па ру шэн ні пры рэ кла ма-

ван ні аб' ек таў і ака зан ні па слуг, а ра бот ні каў штра-

фа ва лі.

Апош няй кроп ляй у ра бо це агенц тва «Пла не та не ру хо-

мас ці» ста ла скар га гра ма дзя ні на Е. Ён звяр нуў ся ў ар га ні-

за цыю праз рэ кла му ква тэ ры, якая зда ва ла ся ўна ём. Ма ла 

та го што рэ кла ма ака за ла ся не дак лад най, дык яшчэ і па 

ўка за ным ад ра се за мест жы ло га бу дын ка зна хо дзіў ся ад-

мі ніст ра цый ны. Акра мя та го, ры эл тар скія па слу гі спа жыў цу 

аказ ва ла асо ба, якая не пра ца ва ла ў шта це агенц тва.

Як на га да лі ў Мі нюс це, ры эл тар скія па слу гі мае пра ва 

аказ ваць толь кі асо ба, якая пра цуе ў шта це ар га ні за цыі, 

ры эл тар або агент па апе ра цы ях з не ру хо мас цю.

— Пад ста вай для за крыц ця «Нью Флэт» ста ла не ад па вед-

насць ды рэк та ра агенц тва па са дзе, якую ён зай маў. Згод на з 

за ко нам уз на чаль ваць ры эл тар скую ар га ні за цыю мо жа асо ба, 

якая мае па свед чан не аб атэс та цыі ры эл та ра або вы шэй шую 

аду ка цыю ці стаж ра бо ты не менш як тры га ды ў якас ці кі раў ні-

ка ры эл тар скай ар га ні за цыі, яе пад раз дзя лен ня ці спе цы я ліс та 

па ры эл тар скай дзей нас ці. На па са дзе кі раў ні ка агенц тва зна-

хо дзіў ся ча ла век, які не ад па вя даў гэ тым па тра ба ван ням.

Акра мя за крыц ця агенц тваў, Мі нюст пры пы ніў дзей насць 

кар так двух спе цы я ліс таў па ры эл тар скай дзей нас ці: гэ та 

Жар ке віч В. П. (да 18 са ка ві ка 2021 го да) і Проц ка В. Л. 

(да 18 са ка ві ка 2020-га). У кан цы 2017-га, да рэ чы, дзе ян-

не карт кі Жар ке віч, на той мо мант аген та па апе ра цы ях з 

не ру хо мас цю агенц тва «Твая ква тэ ра», ужо пры пы ня лі на 

год за тое, што жан чы на да ва ла спа жыў цам не дак лад ную 

ін фар ма цыю пра ква тэ ры для най му.

У Мі нюс це па пя рэдж ва юць, што абод ва спе цы я ліс ты 

мо гуць із ноў аказ ваць ры эл тар скія па слу гі толь кі пас ля 

за кан чэн ня тэр мі ну пры пы нен ня дзей нас ці іх кар так. А спа-

жыў цы, якія за клю чы лі да га во ры з «Пла не тай не ру хо мас ці» 

і «Нью Флэт», па він ны звяр тац ца для іх ска са ван ня ў гэ тыя 

ар га ні за цыі.

Іры на СІ ДА РОК.
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