
3 студзеня 2019 г. ЭКАНАМІКС 5
Доб рыя на ві ныДоб рыя на ві ны

Ап тэч ная сет ка 
пра па нуе ра бо ту 

ак тыў ным пен сі я не рам
Абя ца юць за ро бак да 1500 руб лёў
Чым ста рэй шы ста но віц ца ча ла век, тым больш ён ад чу вае 

ся бе вы клю ча ным з гра мад ска га жыц ця і тым час цей су-

ты ка ец ца з па блаж лі вым стаў лен нем з бо ку ма ла дзей шых, 

асаб лі ва ка лі ён ужо не пра цуе. Мно гія і ха це лі б знай сці 

ра бо ту на пен сіі, але па жы лым лю дзям зра біць гэ та вель мі 

ня прос та. Ме на ві та та му ад на з ап тэч ных се так вы ра шы ла 

за пус ціць доў га тэр мі но вы пра ект «Ста рэй шы спе цы я ліст» і 

пра ца ўлад коў ваць лю дзей ста рэй шых за 50, якім з-за ўзрос ту 

ад маў ля юць у ра бо це.

«Аб '  яў ля  ем 
ва кан сію для 
муд рых пра ві за-
раў і фар ма цэў-
таў», — за яві лі ў 
ап тэч най сет цы 
ADEL (хол дынг 
«Ап тэ ка Груп»). 
Тут га то выя 
ўзяць лю дзей 
ва ўзрос це, якія 
ўлю бё ныя ў сваю 
пра фе сію, ак тыў-
ныя і па зі тыў ныя. 
Ад са іс каль ні ка 

ча ка юць, што ён га то вы ву чыц ца но ва му, гля дзіць ро лі кі на «Юту бе», 
ро біць за рад ку ра ні цай і не «штур муе» ха ла дзіль нік па на чах. Яшчэ 
лепш, ка лі ён «лю біць на тхняць лю дзей, га то вы стаць пры кла дам для 
тых, хто па куль рас це». «Нам па трэ бен ча ла век, які ўсім усё да ка заў 
і ця пер мо жа прос та быць са бой. А на пы тан не: «Які час леп шы?» 
ад каз вае «У якім я ця пер», — га во рыц ца ў ва кан сіі.

Ад са іс каль ні каў па тра бу ец ца за кон ча ная вы шэй шая або ся рэд-
няя спе цы яль ная аду ка цыя па спе цы яль нас ці «фар ма цыя», ад па-
вед ныя ве ды і до свед пра цы з па куп ні ка мі. Ві та юц ца ад каз насць, 
вы со кая ма ты ва цыя, здоль насць да ра бо ты ў ка ман дзе і га тоў насць 
да на ву чан ня і пра фе сій на га раз віц ця.

Прэ тэн дэн ты, якія прой дуць су моўе, змо гуць вы браць на груз ку — 
ад 0,25 і да 1 стаў кі. Ім так са ма пад бя руць ап тэ ку бліз ка да іх до му. 
Зар пла та — да 1500 руб лёў у ме сяц.

«Мы хо чам унес ці ўклад у па вы шэн не са цы яль най ак тыў нас ці 
лю дзей ста рэй ша га ўзрос ту. Вы ра ша ю чы ад на ча со ва праб ле му 
по шу ку ква лі фі ка ва ных су пра цоў ні каў, мы рас кры ва ем па тэн цы ял і 
маг чы мас ці лю дзей ста рэй ша га ўзрос ту і хо чам зруй на ваць іс ну ю чыя 
стэ рэа ты пы. Упэў не ны, што во пыт, ве ды, по гляд на жыц цё лю дзей, 
якія не жа да юць ста рэць, бу дуць ка рыс ны мі і не ацэн ны мі як для кам-
па ніі, так і для па куп ні коў», — тлу ма чаць у ап тэч най сет цы.

Свят ла на БУСЬ КО.

Мі ніс тэр ства 

ан ты ма на поль на га 

рэ гу ля ван ня і ганд лю 

пра ка мен та ва ла Указ № 492 

«Аб уста наў лен ні та ры фаў 

на жыл лё ва-ка му наль ныя 

па слу гі для на сель ніц тва на 

2019 год». Та кая ін фар ма цыя 

зме шча на на афі цый ным 

сай це мі ніс тэр ства.

Гра ніч на да пу шчаль ныя та ры фы 
на жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі 
для на сель ніц тва ў 2019 го дзе ўста-
ноў ле ны з за ха ван нем асноў на га 
прын цы пу, згод на з якім што га до-
вы пла цеж па ты па вой двух па ка ё-
вай ква тэ ры з тры ма жы ха ра мі пры 
нар ма тыў ным спа жы ван ні па слуг 
не па ві нен па вя лі чыц ца больш чым 
на пяць до ла раў у эк ві ва лен це.

«Цэ ны на асноў ныя жыл лё ва-ка-
му наль ныя па слу гі для на сель ніц тва, 
па якіх у мі ну лым го дзе да сяг ну та 
100-пра цэнт нае па крыц цё за трат, 
па вя лі чы лі ся не больш чым на 3,5 % 
(во да за бес пя чэн не, во да ад вя дзен-
не), а па асоб ных па зі цы ях гра ніч на 
да пу шчаль ныя та ры фы не змя ні лі-
ся», — удак лад няе мі ніс тэр ства.

За цвер джа ныя гра ніч ныя ўзроў-
ні та ры фаў на жыл лё ва-ка му наль-
ныя па слу гі для на сель ніц тва ў 2019 
го дзе да зво ляць вый сці на ўзро-
вень кам пен са цыі па ўсім комп лек-
се жыл лё ва-ка му наль ных па слуг у 
па ме ры больш за 80 %.

Што да ра жэе ў гэ тым го дзе? 
Ацяп лен не і аба гра ван не ва ды для 
на сель ніц тва вы рас це з 1 чэр ве-
ня — да 18,4831 руб ля за 1 Гкал. 
Да гэ та га ча су гра ніч ны та рыф бу-
дзе ра ней шы — 16,9259 руб ля за 
1 Гкал. Та рыф на кап ра монт жы ло-
га до ма вы рас це да 0,1001 руб ля 

за квад рат ны метр агуль най пло-
шчы жы ло га па мяш кан ня (за раз — 
0,0953 руб ля).

Ца на за газ у да мах і ква тэ рах, 
дзе ёсць пры бо ры ін ды ві ду аль на га 
ўлі ку рас хо ду га зу і ін ды ві ду аль ныя 
га за выя ацяп ляль ныя пры бо ры, у 
ацяп ляль ны пе ры яд скла дзе 0,1143 
руб ля за ку ба метр з 1 сту дзе ня да 
31 мая ўключ на, 0,119 руб ля за ку-
ба метр з 1 чэр ве ня да 31 снеж ня. 
Пры ад сут нас ці ін ды ві ду аль ных 
га за вых пры бо раў та рыф скла дзе 
0,4114 руб ля за ку ба метр га зу (ця-
пер — 0,3275 руб ля).

Ка лі ў до ме ці ква тэ ры не вы ка-
рыс тоў ва юц ца пры бо ры ін ды ві ду-
аль на га ўлі ку рас хо ду га зу, але ёсць 
га за вая плі та і цэнт ра лі за ва нае га-
ра чае во да за бес пя чэн не або ін ды-
ві ду аль ны во да на гра валь нік (за вы-
клю чэн нем га за ва га), ца на скла дзе 
3,29 руб ля з ад на го ча ла ве ка ў ме сяц 
(ця пер — 2,62 руб ля). Та рыф на газ у 
ква тэ рах (да мах), дзе ёсць га за вая 
плі та і ін ды ві ду аль ны га за вы во да-
на гра валь нік, але ня ма цэнт ра лі за-
ва на га га ра ча га во да за бес пя чэн ня, 
скла дзе 9,46 руб ля на ад на го ча ла-
ве ка ў ме сяц, пры на яў нас ці га за вай 
плі ты, ад сут нас ці цэнт ра лі за ва на га 
га ра ча га во да за бес пя чэн ня і га за ва-
га во да на гра валь ні ка — 5,35 руб ля 
(ця пер — 4,26 руб ля). Пры ад сут нас-
ці ін ды ві ду аль ных га за вых пры бо раў 
та рыф скла дзе 0,4874 руб ля за ку-
ба метр га зу ў ацяп ляль ны пе ры яд і 
0,1824 руб ля ле там.

Кошт за кі ла грам га зу ў ба ло нах 
ва гой 21 кі ла грам у ме жах нор маў 
спа жы ван ня скла дзе 0,7788 руб ля. 
Ба лон бу дзе каш та ваць 16,35 руб-
ля (сён ня — 13,02 руб ля).

Пла та за элект ра энер гію ў жы-
лых да мах і ква тэ рах, аб ста ля ва-

ных элект рыч ны мі плі та мі, скла дзе 
0,1484 руб ля за 1 кВт·г (ця пер — 
0,1218 руб ля). Ды фе рэн цы ра ва ны 
та рыф у та кіх жы лых па мяш кан нях 
у пе ры яд мі ні маль ных на гру зак (з 
22.00 да 17.00) — 0,1039 руб ля за 
1 кВт·г (ця пер — 0,0853 руб ля), а 
ў пе рыяд мак сі маль ных на гру зак 
(з 17.00 да 22.00) — 0,2968 руб ля 
(ця пер — 0,2436 руб ля).

Элект рыч ная энер гія для па трэ-
баў ацяп лен ня і га ра ча га во да за-
бес пя чэн ня з да лу ча най ма гут нас-
цю аб ста ля ван ня больш за 5 кВт 
у пе ры яд мі ні маль ных на гру зак 
(з 23.00 да 6.00) скла дзе 
0,1019 руб ля за 1 кВт·г, у ас тат ні 
час су так — 0,1892 руб ля (ця пер — 
0,1863 руб ля).

Та рыф на во да за бес пя чэн не па-
ды муць з 0,8053 да 0,8338 руб ля, 
на во да ад вя дзен не — з 0,6191 да 
0,6383 руб ля. Та рыф на тэх аб слу-
гоў ван не жы ло га до ма па кі ну лі на 
ра ней шым уз роў ні.

З 1 сту дзе ня па да ра жэў вы ваз 
смец ця і скла дае 8,9169 руб ля за 
ку ба метр у да мах, аб ста ля ва ных 
пра цу ю чым смец цеп ра во дам (ця-
пер — 8,8076 руб ля), і 7,3333 руб ля 
руб ля за ку ба метр у да мах з не-
функ цы я ну ю чым смец цеп ра во дам 
або без яго.

Акра мя та го, у мэ тах сты му ля-
ван ня спа жы ван ня элект ра энер гіі ў 
кра і не ўста наў лі ва ец ца кам форт ны 
для на сель ніц тва та рыф на элект-
рыч ную энер гію для ацяп лен ня і га-
ра ча га во да за бес пя чэн ня элект ры-
фі ка ва на га жы ло га фон ду ў па ме ры 
0,0335 руб ля за 1 кВт, што знач на 
ні жэй чым дзе ю чыя та ры фы.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ка му наль ныя ста сун кіКа му наль ныя ста сун кі

ЯК БУ ДЗЕМ ПЛА ЦІЦЬ СЁ ЛЕ ТА 
ЗА ПА СЛУ ГІ

Элект рыч насць для элект ры фі ка ва на га жы ло га фон ду 
бу дзе ў ра зы тан ней шая за дзе ю чыя та ры фы

Раз во дзіц ца бу дзе да ра жэй, 

не за ня тых ча ка юць да дат ко-

выя за тра ты на па слу гі ЖКГ, 

а рэ пе ты та ры і ўла даль ні кі 

аг ра эка ся дзіб, якія пра цу юць 

без афарм лен ня ІП, змо гуць 

за па сіць са бе на пен сію.

У коль кі абы дзец ца 
шлюб і ня пра віль ная 
пар коў ка

З 1 сту дзе ня ба за вая ве лі чы ня 
вы рас ла да 25,5 руб ля. Да гэ туль 
яе па мер скла даў 24,5 руб ля. Ра-
зам з ба за вай ве лі чы нёй вы рас лі 
і су мы да па мог, сты пен дый, па-
дат каў і штра фаў, якія ад яе за-
ле жаць.

Так, па вя лі чыў ся мак сі маль ны 
па мер да па мо гі па бес пра цоўі — з 
49 да 51 руб ля. Збор, які па він ны 
пла ціць бе ла ру сы, што зай ма юц ца 
ра мес ніц твам ці аг ра эка ту рыз мам, 
ця пер скла дае 25,5 руб ля.

Дзярж пош лі на за рэ гіст ра цыю 
шлю бу ста ла роў най 25,5 руб ля. 
А вось раз вод сё ле та абы дзец ца 
ў 102 руб лі.

Вы рас лі на та ры яль ныя та ры-
фы. На прык лад, за свед чан не па-
гад нен ня аб вы пла це алі мен таў 
да вя дзец ца за пла ціць 102 руб лі, 

шлюб на га да га во ру — 153. А кошт 
вы да чы па свед чан ня аб пра ве 
на спад чы ну скла дае ад 25,5 да 
127,5 руб ля.

Па да ра жэ лі ры эл тар скія па слу-
гі. За да па мо гу ў пад рых тоў цы да-
ку мен таў для здзел кі па про да жы 
ці куп лі ква тэ ры або зя мель на га 
на дзе лу з вас па про сяць 765 руб-
лёў (на 30 больш, чым год та му). 
А кан суль та цыя па здзел ках з аб'-
ек та мі не ру хо мас ці каш туе ця пер 
76,5 руб ля.

Што да штра фаў, то за без-
бі лет ны пра езд у га рад скім гра-
мад скім транс пар це да вя дзец ца 
за пла ціць ад 12,75 да 25,5 руб ля. 
За гуч ную му зы ку, якая па ру шае 
спа кой су се дзяў, шум ад ра мон ту ў 
не на леж ны час з вас мо гуць спаг-
наць да 765 руб лёў. Мак сі маль-
ны штраф за рас піц цё ал ка го лю 
ў гра мад скіх мес цах ці з'яў лен не 
там у не цвя ро зым стане вы рас да 
204 руб лёў (плюс 8 руб лёў), а за 
зна хо джан не на пад піт ку на ра бо-
чым мес цы ў ра бо чы час — да 255 
(плюс 10 руб лёў).

Кі роў цам ня пра віль ная пар коў-
ка бу дзе каш та ваць 25,5 руб ля. 
За пе ра вы шэн не хут ка сці ад 10 
да 20 кі ла мет раў у га дзі ну да вя-

дзец ца за пла ціць да 25,5 руб ля, 
а за пе ра вы шэн не на 30 кі ла мет-
раў у га дзі ну і больш — ад 76,5 да 
255 руб лёў. Штраф за пе ра воз ку 
дзі ця ці без дзі ця ча га крэс ла — да 
102 руб лёў.

Для ра бот ні каў 
і бес пра цоў ных

Вы рас мі ні маль ны за ро бак з 305 
да 330 руб лёў. Гэ та су ма — са мая 
ніз кая мя жа апла ты пра цы ра бот-
ні каў пры за ня тас ці ў нар маль ных 
умо вах на пра ця гу нар маль на га 
ра бо ча га ча су пры на леж ным вы-
кан анні аба вяз каў. Ка лек тыў ным 
да га во рам мо жа быць пра ду гле-
джа ны ін шы мі ні маль ны за ро бак, 
але не мен шы за той, які ўста на віў 
урад.

А вось тых, хто не пра цуе, ча-
ка юць да дат ко выя за тра ты. Ужо з 
1 сту дзе ня не за ня тыя ў эка но мі цы 
гра ма дзя не бу дуць аплач ваць па 
поў ным та ры фе га ра чае во да за-
бес пя чэн не. Да вед вац ца пра гэ та 
яны бу дуць праз свае жы роў кі. Па 
па пя рэд няй ін фар ма цыі, да дат ко-
выя рас хо ды на ЖКГ-па слу гі за-
кра нуць ка ля 500 ты сяч ча ла век — 
ме на ві та столь кі тра пі ла ў ба зу 
не за ня тых. Пра ве рыць, ці ёсць вы 

ў гэ тым спі се, мож на на Адзі ным 
пар та ле элект рон ных па слуг. Каб 
зай сці на сай це ў аса біс ты ка бі нет, 
спат рэ біц ца пер са наль ны ла гін і 
па роль (іх бяс плат на вы да юць у 
служ бе «Ад но акно»).

Уз но сы ў ФСАН 
па но вых пра ві лах

Са ма за ня тыя гра ма дзя не, якія 
зай ма юц ца не прад пры маль ніц кай 
дзей нас цю (на прык лад, рэ пе ты та-
ры, фа то гра фы, цы руль ні кі, ула-
даль ні кі аг ра эка ся дзіб), змо гуць 
пла ціць уз но сы ў Фонд са цы яль-
най аба ро ны на сель ніц тва і тым 
са мым за па сіць са бе на пен сію. 
Та кое но ва ўвя дзен не пра ду гле-
джа на Ука зам № 500 «Аб дзяр жаў-
ным са цы яль ным стра ха ван ні», 
які Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пад пі саў 
27 снеж ня.

Да ку мент так са ма дае пра ва ін-
ды ві ду аль ным прад пры маль ні кам, 
на та ры у сам і ад ва ка там пла ціць у 
ФСАН толь кі за пе ры яд, ка лі яны 
фак тыч на пра ца ва лі і атрым лі ва-
лі да ход. Дэк ла ра ваць пе ры я ды 
ажыц цяў лен ня сва ёй дзей нас ці 
трэ ба бу дзе раз на год, не паз ней 
за 31 са ка ві ка го да, на ступ на га 
за спра ва здач ным, праз па да чу ў 

фонд ін ды ві ду аль на га ўлі ку.
— Увес ці ў зман ор га ны ФСАН 

не атры ма ец ца, па коль кі па да-
дзе ныя ўка за ны мі ка тэ го ры я мі 
пла цель шчы каў звест кі бу дуць 
звя рац ца з ін шы мі дзяр жаў ны-
мі ор га на мі, — па пя рэдж ва юць у 
Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най 
аба ро ны. — З гэ тай мэ тай бу-
дуць вы ка рыс тоў вац ца ін фар ма-
цый ныя рэ сур сы рэс пуб лі кан скіх 
ор га наў дзяр жаў на га кі ра ван ня, 
у тым лі ку Адзі ны дзяр жаў ны рэ-
гістр юры дыч ных асоб і ін ды ві ду-
аль ных прад пры маль ні каў, ба зы 
да ных пад атко вых, у бан ках бу дзе 
за пыт вац ца ін фар ма цыя аб ру ху 
срод каў на бя гу чых ра хун ках.

ФСАН змо жа так са ма спа га-
няць за па зы ча нас ці з пла цель-
шчы каў уз но саў з элект рон ных 
ка шаль коў.

Мі ні маль ны стра ха вы пла цеж 
для прад пры маль ні ка ў ме сяц 
(ка лі ён пра ца ваў у гэ ты пе ры яд) 
скла дзе 115,5 руб ля (35 % ад мі-
ні маль на га за роб ку), для са ма за-
ня тай асо бы — 95,7 руб ля (29 %). 
У стра ха вы стаж за лі чаць толь кі 
тыя пе ры я ды ра бо ты, ка лі ра бі лі ся 
ўзно сы ў ФСАН.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Будзь у кур сеБудзь у кур се

ВЫ РАС ЛІ МІ НІ МАЛЬ НЫ ЗА РО БАК 
І ШТРА ФЫ ШТО ЗМЯ НІ ЛА СЯ  З 1 СТУ ДЗЕ НЯ


