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ПА СЛУ ГІ ПОШ ТЫ 
І ЭЛЕКТ РА СУ ВЯ ЗІ 
ПА ДА РА ЖЭ ЮЦЬ

Гэ та пра ду гле джа на па ста но вай Мі ніс тэр ства ан ты-

ма на поль на га рэ гу ля ван ня і ганд лю № 84 ад 27 ліс-

та па да 2018 го да. Ка мен ту ю чы зга да ны да ку мент, 

у мі ніс тэр стве на га да лі, што па слу гі элект ра су вя зі і 

паш то вай су вя зі з'яў ля юц ца са цы яль на знач ны мі, і 

та ры фы на іх рэ гу лю юц ца дзяр жа вай.

Ня гле дзя чы на ме ра пры ем ствы, якія пра вод зяц ца апе ра-
та ра мі су вя зі па зні жэн ні са бе кош ту па слуг, яны ўсё роў на 
за ста юц ца страт ны мі. Уз ро вень кам пен са цыі на сель ніц твам 
па слуг тэ ле фон най су вя зі не пе ра вы шае 90 %, паш то вай су вя-
зі — 85 %. Та му пры ня тае ра шэн не аб па вы шэн ні та ры фаў з'яў-
ля ец ца кро кам да вы ха ду на поў ную акуп насць гэ тых па слуг.

Та ры фы на па слу гі элект ра су вя зі агуль на га ка ры стан-
ня па вы сяц ца ў на ступ ных па ме рах: аба ненц кая пла та за 
асноў ны тэ ле фон для фі зіч ных асоб — на 27 ка пе ек у ме-
сяц; па ча со вая пла та за мяс цо выя тэ ле фон ныя злу чэн ні 
для фі зіч ных асоб — на 0,05 ка пей кі за хві лі ну; па ча со вая 
пла та за між га род нія тэ ле фон ныя злу чэн ні — на 0,1 ка пей кі 
за хві лі ну для фі зіч ных асоб і на 0,11 ка пей кі за хві лі ну для 
юры дыч ных асоб і ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў. Па-
вы шэн не та ры фаў скла дзе ад 7,3 % да 9,6 %.

Што да ты чыц ца па слуг паш то вай су вя зі, то пе ра сыл ка 
фі зіч ны мі асо ба мі прос тай паш то вай карт кі, ліс та, бан дэ ро лі 
ва гой да 20 гра маў па да ра жэе на 6 ка пе ек, ці на 14,3 %; 
пе ра сыл ка кож ных на ступ ных 20 гра маў паш то вых ад праў-
лен няў — на 1 ка пей ку, або на 33, 2 %. Па вы шэн не та ры фаў 
на паш то выя па слу гі для юры дыч ных асоб і ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў пра ду гле джа на ў тых жа па ме рах.

Но выя та ры фы пач нуць дзей ні чаць з 16 снеж ня 2018 го да.
Ра зам з тым у рам ках пад рых та ва на га пра ек та За ко на 

«Аб на ту раль ных ма на по лі ях» Мі ніс тэр ства ан ты ма на поль-
на га рэ гу ля ван ня і ганд лю пра па на ва ла вы клю чыць па слу гі 
элект ра су вя зі і паш то вай су вя зі са сфер на ту раль ных ма на-
по лій. Гэ та азна чае ад ме ну пра мо га цэ на ва га рэ гу ля ван ня 
і раз віц цё кан ку рэн цыі ў гэ тых сфе рах.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Пра дук ты ў Вя лі ка бры та ніі ад чу валь на 
па да ра жэ юць у вы ні ку Brехіt

Вя лі ка бры та нія мо жа 
су тык нуц ца з па да ра жэн-
нем пра дук таў хар ча ван-
ня ў ся рэд нім на 10 пра-
цэн таў, ка лі яе вы хад са 
скла ду ЕС ажыц ця віц ца 

па най гор шым з маг чы мых сцэ на ры яў, пе рад ае BBС. 
Пра гэ та за явіў, вы сту па ю чы ў бры тан скім пар ла мен це, 
кі раў нік Бан ка Анг ліі Марк Кэр ні. «Роз ныя ка тэ го рыі пра-
дук таў, са мо са бой, па-роз на му зме няц ца ў ца не, але як 
гэ та заў сё ды бы вае, ка лі цэ ны на ад но рас туць мац ней, 
чым на ін шае, лю дзі бу дуць пе ра хо дзіць на ін шыя пра-
дук ты», — ска заў Кэр ні, сло вы яко га пры во дзіць ТАСС. 
Па вод ле яго слоў, у вы пад ку Brехіt з «па мяр коў ны мі 
на ступ ства мі» ад чу валь на га не га тыў на га змя нен ня цэн 
так са ма не па збег нуць, але рост скла дзе 6 пра цэн таў. 
У гэ ты рост бу дзе за кла дзе ны і эфект ад па слаб лен ня 
бры тан ска га фун та стэр лін гаў, мыт ныя пош лі ны, а так са-
ма вы дат кі, звя за ныя з мыт ны мі пра вер ка мі. Не ка то рыя 
пар ла мен та рыі ста лі ві на ва ціць Кэр ні ў па ні кёр стве, але 
кі раў нік Бан ка Анг ліі за ўва жыў, што агу ча ныя ацэн кі 
сі ту а цыі ста лі вы ні кам шмат га до ва га ана лі зу, які пра во-
дзіц ца з пры цяг нен нем 20 най ста рэй шых эка на міс таў і 
яшчэ ка ля 150 роз ных экс пер таў. Кэр ні так са ма да даў, 
што ў цэ лым фі нан са вы сек тар Вя лі ка бры та ніі га то вы 
да Brехіt. У кан цы мі ну ла га ме ся ца Банк Анг ліі так са ма 
па пя рэ дзіў аб тым, што курс бры тан ска га фун та стэр-
лін гаў мо жа аб ва ліц ца на чвэрць у вы пад ку най гор ша га 
сцэ на рыя Brехіt. Для та го каб па гад нен не ўсту пі ла ў сі лу, 
яно па він на атры маць ад аб рэ нне Еў ра пар ла мен та і бры-
тан скіх за ка на даў цаў. Яны, як па куль пла ну ец ца, па він ны 
раз гле дзець яго 11 снеж ня. Сам Brехіt за пла на ва ны на 
29 са ка ві ка 2019 го да.

Fоrbеs на зваў са мых уплы во вых жан чын све ту
Fоrbеs склаў рэй тынг 100 са мых уплы во вых жан чын 

све ту па вы ні ках 2018 го да. Як і год та му, на ча ле спі-
са — канц лер Гер ма ніі Ан ге ла Мер кель. Дру гі ра док за 
год так са ма не змя ніў ся — там па-ра ней ша му прэм' ер 

Вя лі ка бры та ніі Тэ рэ за Мэй. 
За мы кае трой ку сё ле та кі раў-
нік МВФ Крыс цін Ла гард (год 
та му на яе мес цы бы ла жон ка 
за сна валь ні ка Mісrоsоft Бі ла 
Гей тса Ме лін да, ця пер яна 
на шос тай па зі цыі). Чац вёр-
тае і пя тае мес цы за ня лі Мэ ры Ба ра (вы ка наў чы ды-
рэк тар Gеnеrаl Mоtоrs) і кі раў нік ін вест кам па ніі Fіdеlіtу 
Іnvеstmеnts Эбі гейл Джон сан. Сё мае мес ца — у кі раў-
ні ка YоuTubе Сью зан Вай жыц кі, за ёй у спі се — Ана 
Па тры сія Бо цін (уз на чаль вае най буй ней шы банк Іс па ніі 
Bаnсо Sаntаndеr). За мы ка юць дзя сят ку Мэ ры лін Х'ю-
сан (кі раў нік авія бу даў ні чай кам па ніі Lосkhееd Mаrtіn) і 
Джы ні Ра ме ці (ІBM). Са 100 са мых уплы во вых жан чын 
све ту 20 — па чат коў цы рэй тын га. Ся род іх — тэ ні сіст ка 
Се рэ на Уіль ямс (79-е мес ца), прад зю сар, ства раль нік тэ-
ле се ры я ла «Ана то мія страс ці» Шон да Раймс (74), кі раў-
нік Нью-Ёрк скай фон да вай бір жы Стэй сі Ка нін гам (27). 
З тых, хто за год па кі нуў рэй тынг, най больш пры кмет ныя 
ім ёны — ко ліш ні дзярж сак ра тар ЗША Хі ла ры Клін тан, 
лі дар М'ян мы Аун Сан Су Чжы.

Пра мыя пе ра га во ры Ка бу ла 
і та лі баў мо гуць па чац ца ўжо сё ле та

Пра мыя пе ра га во ры аб мі ры па між ура дам Аф га ні-
ста на і ра ды каль ным ру хам «Та лі бан» мо гуць па чац ца 
ў хут кім ча се, у шэ ра гах та лі баў рас це імк нен не хут чэй 
за пус ціць гэ ты пра цэс, па ве да міў у ін тэр в'ю РІА «На ві ны» 
афі цый ны прад стаў нік Вы шэй ша га са ве та мі ру (ВСМ) 
Аф га ні ста на Іх сан Та хер. «Мы спа дзя ём ся, што пра мыя 
мір ныя пе ра га во ры па між ура дам і «Та лі ба нам» пач нуц ца 
ў са мы блі жэй шы час. Згод на з на шым кры ні ца мі, та кое 
імк нен не на рас тае на роз ных уз роў нях кі раў ніц тва «Та лі-
ба на», — ска заў Та хер. Ён рас тлу ма чыў, што га вор ка ідзе 
пра імк нен не па чаць дыя лог з ура дам Аф га ні ста на без 
па срэд ні каў, а так са ма раз гля даць праб ле му ад наў лен ня 
мі ру ў кра і не ў якас ці клю ча вой. «Усё гэ та — пы тан ні, якія 
з'яў ля юц ца «зя лё ным свят лом» для бу ду ча га Аф га ні ста на, 
і мы спа дзя ём ся, што пра мы дыя лог па між ура дам і та лі ба-
мі пра бу ду чы ню кра і ны пач нец ца аль бо ў бя гу чым, аль бо 
ў на ступ ным го дзе», — за явіў прад стаў нік ВСС.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Яна па ча ла ся тра ды-

цый на з ус туп на га 

сло ва стар шы ні АБФФ 

Сяр гея Ру ма са. 

«Се зон атры маў ся ад-

ным з са мых яр кіх і эма-

цы я наль ных у на шай 

най ноў шай спар тыў най 

гіс то рыі, — ад зна чыў ён. — 
У на цы я наль ным пер шын-

стве бес кам пра міс ная ба-

раць ба тры ма ла ба лель-

шчы каў у на пру жан ні аж да 

за ключ на га ту ра. Пры чым 

мы не ве да лі ні як раз мяр ку-

юц ца мес цы на п'е дэс та ле, 

ні хто ака жац ца за бор там 

вы шэй шай лі гі. На жаль, 

гэ ты яр кі се зон азмро чы ла 

се рыя не за мен ных страт. 

У 2018 го дзе ад нас сыш лі 

са праўд ныя глы бы, з ім ёна-

мі якіх звя за ны цэ лыя эпо хі 

ў гіс то рыі бе ла рус ка га фут-

бо ла».

За тым так са ма тра ды-
цый на бы лі ад зна ча ны най-
леп шыя фут ба ліс ты і трэ-
не ры ў роз ных на мі на цы ях. 

Най леп шым фут ба ліс там 
Бе ла ру сі се зо на-2018 на-
зва ны Ігар Ста се віч (БА ТЭ), 
ён жа чац вёр ты раз за пар 
пры зна ец ца най леп шым 
паў аба рон цам і трэ ці раз 
за пар най леп шым гуль цом 
вы шэй шай лі гі. Най леп шым 
ва ра та ром стаў Анд рэй Гар-
бу ноў («Ды на ма-Мінск»). 
Прыз най леп ша га аба рон-

цы атры маў фут ба ліст са лі-
гор ска га «Шах цё ра» Па вел 
Ры бак. Па вел Са віц кі стаў 
най леп шым на па да ючым і 
най леп шым бам бар дзі рам 
чэм пі я на ту.

Най леп шая су дзейс кая 
бры га да вы гля дае на ступ-
ным чы нам: Аляк сей Куль-
ба коў, Дзміт рый Жук, Юрый 
Хом чан ка. Прыз трэ не ра 

го да атры маў Вік тар Ган ча-
рэн ка, які ўзна чаль вае мас-
коў скі ЦСКА.

Ула дзі мір Жы гал ка з 
МФК «Лід сель маш» і Ігар 
Брыш тэль, які вы сту пае за 
брэсц кі ПФК «Про Дом», 
атры ма лі пры зы як най леп-
шыя фут ба ліс ты Бе ла ру сі 
па мі ні-фут бо ле і пляж ным 
фут бо ле ад па вед на.

У прад стаў ніц пры го жа га 
по лу най леп шым гуль цом 
чэм пі я на ту 2018 го да ста ла 
на па да ючая фут боль на га 
клу ба РДВАР Ка ры на Аль-
хо вік, а най леп шай фут ба-
ліст кай Бе ла ру сі пры зна на 
Па лі на Ша ці ле ня з ЖФК 
«Мінск».

Фут боль ны клуб БА ТЭ 
атры маў пры зы «Спра вяд лі-
вай гуль ні» і «За во лю да пе-
ра мо гі», прыз «Дву ма скла да-
мі» ад пра віў ся ў фут боль ны 
клуб «Ды на ма-Мінск». Уз на-
га ро да «Гля дац кіх сім па тый» 
да ста ла ся фут боль на му клу-
бу «Ды на ма-Брэст».

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

З ПРЫ ЗА МІ І ЭМО ЦЫ Я МІ
Ад бы ла ся цы ры мо нія за крыц ця фут боль на га се зо на «Зор ны мяч — 2018»

АСЦЯ РОЖ НА: СЛІЗ КА!
Па ча так снеж ня вы пра боў вае бе ла ру саў га ла лё дзі цай: 

больш за 1 100 га ла лёд ных і ха ла до вых траў маў за фік-

са ва на ў Бе ла ру сі за двое су так — 3 і 4 снеж ня.

У пры ват нас ці, 4 снеж ня 579 ча ла век звяр ну лі ся з гэ тай 
на го ды да ме ды каў. Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя, най боль шая коль касць га ла лёд ных і 
ха ла до вых траў маў ад зна ча ец ца ў Брэсц кай воб лас ці — 
222. У Мін ску па ме ды цын скую да па мо гу звяр ну ла ся 125 
ча ла век. Больш за паў сот ні па цяр пе лі ад га ла лё дзі цы ў 
Мін скай, Ві цеб скай, Ма гі лёў скай і Го мель скай аб лас цях.

Най больш траў ма не бяс печ ны мі мес ца мі ў га ла лё дзі цу 
ме ды кі на зы ва юць пры ступ кі пад' ез даў і пад зем ных пе ра-
хо даў, пры пын кі гра мад ска га транс пар ту, гор кі, у тым лі ку 
дзі ця чыя. І ра яць вы бі раць ад па вед ны на двор'ю абу так, а 
жан чы нам ад мо віц ца ад аб ца саў, пе ра соў вац ца ня спеш на, 
ка рот кі мі кро ка мі. Не трэ ба імк нуц ца «ўпа сці пры го жа», 
чым гра шаць звы чай на жан чы ны, не аб ход на згру па вац ца 
і імк нуц ца па даць на бок. Ста райцеся па збя гаць па дзен ня 
на спі ну і па ты лі цу, не вы стаў ляйце ру кі ці но гі, бо лю бая 
ка неч насць бя рэ на ся бе ўсю сі лу ўда ру. Ка лі вы ўсё ж атры-
ма лі траў му, не вар та зай мац ца са ма ля чэн нем, на прык лад, 
упраў ляць вы віх, а трэ ба звяр тац ца да ме ды каў.

Але на КРА ВЕЦ.

Чар го вай ах вя рай ін тэр нэт-мах-

ля роў стаў жы хар Грод на.

43-га до вы ра бот нік ад на го з бу даў ні-
чых та ва рыст ваў звяр нуў ся ў Гро дзен скі 
між ра ён ны ад дзел След ча га ка мі тэ та з 
за явай. У па чат ку во се ні ён стаў атрым-
лі ваць праз ін тэр нэт па ве дам лен ні ад 
кам па ніі Suреr bіnаrу, якая пра па ноў-
ва ла за ро бак на пра вя дзен ні бі нар ных 
апцы ё наў з фік са ва ным па ме рам да-
хо ду. Спа чат ку гро дзе нец ад маў ляў ся 
ад су пра цоў ніц тва, але прад стаў ні кі 
кам па ніі па абя ца лі яму пад ва ен не ўкла-
дзе ных срод каў і пе ра ка на лі зра біць 
укла дан ні. У вы ні ку муж чы на пе ра лі чыў 
кам па ніі звыш 11 ты сяч до ла раў ЗША, 

для ча го ўзяў крэ ды ты ў бан ках і за ла-
жыў улас ны аў та ма біль.

Ка лі ён па спра ба ваў вы вес ці 20 ты-
сяч до ла раў, якія ні бы та зна хо дзі лі ся ў 
яго на ра хун ку, у кам па ніі за па тра ба-
ва лі пе ра лі чэн ня яшчэ не каль кіх ты сяч 
до ла раў. Ка лі муж чы на ад мо віў ся вы-
ка наць гэ тае па тра ба ван не, з ім пе ра-
ста лі вы хо дзіць на су вязь.

След чым ка мі тэ там бы ла рас па ча та 
кры мі наль ная спра ва па фак це за ва-
ло дан ня ма ё мас цю шля хам пад ма ну ў 
асаб лі ва буй ным па ме ры (ч. 3 арт. 209 
КК Рэс пуб лі кі Бе ла русь).

Пры вы свят лен ні аб ста він зла чын-
ства бы ло ўста ноў ле на, што па цяр пе-

лы пе ра ліч ваў свае гра шо выя срод кі ў 
Чэш скую Рэс пуб лі ку. Пры гэ тым да та го, 
як пе ра лі чыць гро шы, ён не азна ё міў ся з 
ін фар ма цы яй, якая ёсць у ін тэр нэ це, ад-
нос на кам па ніі Suреr bіnаrу, дзе ска за на, 
што па слу гі гэ тай кам па ніі з'яў ля юц ца 
чыс тай ва ды ашу кан ствам, і гра ма дзя не 
ўжо не ад ной кра і ны ста лі яе ах вя ра мі.

Як за ўва жы лі ў След чым ка мі тэ це, 
ня гле дзя чы на не ад на ра зо выя па пя рэ-
джан ні пра ва ахоў ных ор га наў, лю дзі ў 
па го ні за звыш пры быт ка мі пра цяг ва-
юць ра біць фі нан са выя апе ра цыі, не 
пры трым лі ва ю чы ся са мых эле мен тар-
ных пра ві лаў бяс пе кі.

Сяр гей КУЛАКОЎ.

Як нас дурацьЯк нас дураць Вы ма ні лі 11 ты сяч до ла раў

Фо
та

 Б
ел
ТА

.

Падчас урачыстай цырымоніі.

Чулі?Чулі?

«ЗА ЛА ТЫ ГРА МА ФОН» «ЗА ЛА ТЫ ГРА МА ФОН» 
МОЖ НА БУ ДЗЕ МОЖ НА БУ ДЗЕ 
ЎБА ЧЫЦЬ АН ЛАЙНЎБА ЧЫЦЬ АН ЛАЙН

Што га до вая ра сій ская эст рад ная прэ мія, якая бу дзе 

ўру чац ца ар тыс там двац цаць трэ ці раз, зноў пры е-

дзе ў Бе ла русь — га ла-кан цэрт прой дзе 9 снеж ня ў 

«Мінск-Арэ не». Удзел у ім возь ме дэ сант вы ка наў цаў, 

што на зы ва ец ца, пер ша га эша ло на: Фі ліп Кір ко раў, 

Ва ле рый Ме ла дзэ, Мі ка лай Бас каў, Ве ра Брэж не ва, 

Ані Ло рак, Па лі на Га га ры на, За ра, Burіto, «Гра ду сы», 

а так са ма прад стаў ні кі но ва га па ка лен ня поп-му зы кі, 

чые хі ты не адзін ме сяц за паў ня лі ву шы слу ха чоў і 

эфір ра дыё стан цый.

Як пад крэс лі ва юць ар га ні за та ры шоу, мін ская вер сія 
ні чым не бу дзе ад роз ні вац ца ад мас коў скай: той жа шык, 
бляск, па фас і гла мур — і та кая ж не ма лень кая ца на на 
бі ле ты, якая па чы на ец ца ад 63 і да хо дзіць да 280 руб лёў, 
што, праў да, не пе ра шко дзі ла ў мі ну лыя ра зы са браць поў-
ную за лу. А сё ле та пры жа дан ні ёсць маг чы масць уба чыць 
ча ты рох га дзін ную цы ры мо нію і бяс плат на — на стрым-ка-
на ле VOKA lіve, пад клю чыц ца да яко га мож на з кам п'ю та ра 
(ка лі прай сці аў та ры за цыю на сай це voka.tv), план шэ та, 
ма біль на га тэ ле фо на (трэ ба ўста ля ваць ма біль ную пра-
гра му VOKA) або тэ ле ві за ра (праз пра гра му Smart TV ці 
ТБ-пры стаў ку).

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.


