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АДМЯНЯЕЦЦА ДЫФЕРЭНЦЫЯВАНАЯ ПЛАТА
ЗА НЕКАТОРЫЯ КАМУНАЛЬНЫЯ ПАСЛУГІ

Гэта прадугледжана пастановай Савета Міністраў ад
9 лютага 2019 года № 81.
Так, у нашай краіне адмяняецца дыферэнцыяваная плата за тэхнічнае абслугоўванне жылых дамоў, паслугі водазабеспячэння, водаадвядзення, а таксама электрычную
энергію ў залежнасці ад аб'ёмаў спажывання, адзначаецца
на сайце Савета Міністраў Беларусі.
Пастановай уводзіцца новая група спажыўцоў электрычнай энергіі, жылыя памяшканні якіх абсталяваны асобнымі
прыборамі індывідуальнага ўліку расходу электрычнай энергіі і стацыянарна ўсталяванымі або ўбудаванымі прыёмнікамі
электрычнай энергіі для патрэб ацяплення і гарачага водазабеспячэння (пры адсутнасці цэнтралізаванага цепла- і газазабеспячэння з аплатай за электраэнергію па ўстаноўленых
заканадаўствам тарыфах).
Налічэнне платы па субсідаваных тарыфах будзе ажыццяўляцца ў дачыненні да жылых памяшканняў, у якіх грамадзяне зарэгістраваны па месцы жыхарства.

Будзь у курсе!

Яшчэ прадугледжваецца пераразлік платы за жыллёвакамунальныя паслугі ў выпадку няправільнага прымянення
арганізацыяй тарыфу на жыллёва-камунальную паслугу з
моманту выяўлення такога факта — але пераразлік можа
быць не больш чым за тры месяцы, калі ён цягне даналічэнне платы за жыллёва-камунальныя паслугі за папярэднія
перыяды.
Парадак зняцця паказанняў прыбораў індывідуальнага
ўліку расходу камунальных паслуг дапоўнены выпадкам
падключэння да сістэмы дыстанцыйнага здымання паказанняў.
Для тых, хто пражывае па дагаворах найму жылога памяшкання ў інтэрнаце, прадугледжваецца парадак аплаты
за тэхнічнае абслугоўванне ліфта, санітарнае ўтрыманне
дапаможных памяшканняў, пакрыццё расходаў на электраэнергію, спажытую на асвятленне дапаможных памяшканняў
і работу абсталявання, у тым ліку ліфтаў, зыходзячы з колькасці грамадзян, указаных у такіх дагаворах.

«РЫБАЛКА ПА ПРАВІЛАХ»

Прафілактычная акцыя пад такой назвай праходзіць на вадаёмах краіны
Работнікамі Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў
сумесна з Дзяржаўнай інспекцыяй аховы жывёльнага і расліннага свету пры Прэзідэнце
Рэспублікі Беларусь будзе арганізаваны ўзмоцнены кантроль за выкананнем аматарамі
падлёднай лоўлі Правілаў вядзення рыбалоўнай гаспадаркі
і рыбалоўства.
Асаблівая ўвага пры правядзенні
рэйдавых мерапрыемстваў будзе аддадзена выкананню рыбаловамі Правілаў пры ажыццяўленні лоўлі рыбы з
выкарыстаннем прылад аматарскага
рыбалоўства з агульнай колькасцю
кручкоў ад 6 да 10 штук на рыбалова
(зімовыя жарліцы, стаўкі і аналагічныя
прылады рыбалоўства), а таксама падтрыманню рыбаловамі належнага санітарнага стану рыбалоўных угоддзяў,
паведамілі ў Беларускім таварыстве
паляўнічых і рыбаловаў.
У адпаведнасці з Правіламі, весці
лоўлю рыбы з выкарыстаннем прылад
аматарскага рыбалоўства з агульнай

колькасцю кручкоў ад 6 да 10 штук на
чалавека дазваляецца членам Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў.
Рыбаловы, якія парушылі патрабаванні Правілаў, нясуць адміністрацыйную, крымінальную або іншую адказнасць у адпаведнасці з дзейным
заканадаўствам.
Згодна з артыкулам 15.35 КаАП
Рэспублікі Беларусь, здабыча рыбы
або іншых водных жывёл без належнага на тое дазволу, альбо ў забароненыя
час або тэрміны, альбо ў забароненых
месцах, альбо забароненымі прылада-

мі, альбо забароненымі спосабамі,
а таксама замах на такую здабычу
цягнуць накладанне штрафу ў памеры ад 20 да 50 базавых велічынь
з канфіскацыяй прылад здабычы
рыбы.
Зна хо джан не ў ры ба лоў ных
угоддзях або на прылеглай да іх
тэрыторыі на адлегласці да аднаго
кіламетра ад берагавой лініі рыбалоўных угоддзяў з забароненымі
прыладамі рыбалоўства або рыбай,
лоўля якой у дадзеным раёне і ў дадзены час або тэрміны забаронены альбо
вага якой перавышае ўстаноўленыя
нормы, без дакументаў, якія пацвярджаюць законнасць валодання рыбай,
цягне накладанне штрафу ў памеры ад
5 да 30 базавых велічынь. За іншыя
парушэнні Правілаў прадугледжана
накладанне штрафу да 20 базавых
велічынь.
Адначасова парушальнікам прыйдзецца пакрыць і шкоду, прычыненую
навакольнаму асяроддзю ў выніку незаконнага адабрання рыбы.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Шок

З нажом на настаўніцу і вучняў...
Жудаснае здарэнне адбылося ўчора ранкам у
стаўбцоўскай сярэдняй
школе № 2: тут школьнік напаў з нажом на
настаўніцу і іншых вучняў. Выкладчыца і адзінаццацікласнік загінулі,
двое вучняў атрымалі
раненні.
Па афіцыйнай інфармацыі Следчага камітэта, у міліцыю паступіла паведамленне, што ў СШ № 2 адзін са
старшакласнікаў (2003 года
нараджэння) падчас раптам
узніклага канфлікту параніў
нажом настаўніцу і яшчэ аднаго вучня. Ад атрыманых
раненняў яны памерлі. Акрамя таго, яшчэ два школьнікі
шпіталізаваны. «Папярэдне
ўста ноўле на, што ву чань
прыбыў у школу каля 7.40,
паставіў свой партфель у
класе. Пазней ён вярнуўся
ў клас, нанёс настаўніцы нажавое раненне. Настаўніца
памерла на месцы здарэння». Пасля вучань выйшаў з
класа, зайшоў у суседні. Там
ён нанёс смяротнае раненне
навучэнцу 11 класа. У сеціве пішуць, што 17-гадовага
школьніка падвёз бацька,

і толькі ён ад'ехаў ад навучальнай установы, як яму
па тэле фа на ва лі і ска за лі
вяртацца... Сын памёр на
руках у бацькі...
Усе дэталі будуць вядомыя па выніках следства.
Прэс-сакратар Міністэрства
аховы здароўя Юлія Барадун паведаміла, што два
пацярпелыя хлопчыкі былі
пра апе ры ра ва ныя. Урачы
зрабілі ўсё магчымае для
стабілізацыі іх стану. Для
кансультацый выехалі спецыялісты з вобласці. Пазней
у Стаўбцоўскай цэнтральнай
раённай бальніцы пацвердзілі стабільна цяжкі стан
пацярпелых школьнікаў.

УСК па Мінскай вобласці распачата крымінальная
справа па факце забойства
двух асоб. На месцы здарэння працуе следча-аператыў-

ная група. Расследаванне
ўзяў пад асабісты кантроль
кіраўнік Следчага камітэта
Іван Наскевіч.
Вядома, што адразу пасля нападзення 15-гадовы
школьнік збег, выскачыўшы
з акна другога паверха будынка. У шасці раёнах Мінскай вобласці быў абвешчаны спецыяльны план «Сірэна». Падлетка затрымалі
супрацоўнікі крымінальнага
вы шу ку пры пад трым цы
АМАПа ў 10.10 у горадзе —
непадалёку ад школы, дзе
ўсё і адбылося. У школе яго
харак таразуюць як вельмі
ціхага і спакойнага...
Сяргей РАСОЛЬКА.
Фота БелТА.

Грошы

Студзеньская інфляцыя — 0,9 %
Індэкс спажывецкіх цэн на тавары і паслугі ў студзені гэтага года ў параўнанні са снежнем 2018-га
склаў 100,9 % , са студзенем — 105,8 %, паведамілі
ў Нацыянальным статыстычным камітэце.
Базавы індэкс спажывецкіх цэн, які выключае змяненне
цэн на асобныя тавары і паслугі, схільныя да ўплыву фактараў адміністрацыйнага і сезоннага характару, у студзені
ў параўнанні са снежнем склаў 100,7 %. Як адзначаюць
спецыялісты Нацстата, харчовыя тавары за месяц падаражэлі на 1,3 % і на 6,2 % у параўнанні са студзенем мінулага года. Цэны на нехарчовыя тавары выраслі на 0,7 %.
Індэкс спажывецкіх цэн на паслугі ў студзені склаў 100,3 %
да снежня мінулага года.
Сяргей КУРКАЧ.

Надвор'е

Мокры снег,
а месцамі яшчэ і туман
Кантраснае надвор'е ў лютым —
калі ўначы мінус 10, то ўдзень да 5 цяпла
У пачатку тыдня атмасферныя франты прынясуць
сырое з ападкамі і парывістым ветрам надвор'е. Раніцай і ўначы месцамі чакаецца суцэльная галалёдзіца,
а ўдзень — да пяці цяпла, паведамляюць спецыялісты
Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу
навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
У сярэдзіне тыдня ўслед за франталь ны мі част ка мі
на тэрыторыю краіны пач не па ступаць па вет ра ная
ма са скан ды наўскага паходжання.
Тэмпературны фон
трохі панізіцца, і па
начах будзе падмарожваць, а з ростам
атмасфернага ціску
ападкаў будзе няшмат. У сераду месцамі па краіне пройдзе кароткачасовы снег, мокры снег.
У асобных раёнах чакаецца туман, на дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы складзе 1—7 марозу,
удзень — ад мінус 3 градусаў да 3 цяпла.
У чацвер у асобных раёнах па краіне пройдзе кароткачасовы снег, мокры снег. Амаль паўсюдна чакаецца туман, на
дарогах галалёдзіца. Тэмпература паветра ўначы складзе
ад нуля да мінус 7 градусаў, па ўсходзе краіны пры праясненнях панізіцца да 8—10 марозу. Удзень будзе ад мінус
3 градусаў да 4 цяпла. У пятніцу ў вобласці павышанага
ціску істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра
ўначы складзе 1—7 марозу, па паўднёвым усходзе краіны
пры праясненнях — да мінус 10 градусаў, удзень — ад мінус 2 градусаў да 3 цяпла. Па паўднёва-заходнім рэгіёне
ўдзень будзе 4—5 цяпла.
Сяргей КУРКАЧ.

Ну і ну!

Закаханая пара
абакрала... сваю кватэру

Пры ўстанаўленні асоб, якія мелі дачыненне да кватэрнага крадзяжу з узломам дзвярэй на тэрыторыі
Фрунзенскага раёна сталіцы, у поле зроку супрацоўнікаў міліцыі трапіў не хто іншы, як гаспадыня
гэтага жылля і яе сужыцель.
Праз пару дзён зламыснікі былі затрыманы. Імі аказаліся непрацуючы 35-гадовы мінчанін, раней неаднаразова
судзімы за злачынствы маёмаснага характару, а таксама
за злачынствы, звязаныя з незаконным абаротам наркатычных сродкаў, і яго 38-гадовая сужыцелька, таксама
раней судзімая за незаконны абарот наркотыкаў.
Аператыўнікамі было ўстаноўлена, што незадоўга да
здарэння жанчына здала сваю двухпакаёвую кватэру двум
маладым людзям. Напярэдадні дня нараджэння зламысніцы, скарыстаўшыся адсутнасцю наймальнікаў у кватэры,
пара здзейсніла крадзеж: у гаспадыні меўся другі камплект
ключоў. У мэтах адводу ад сябе падазрэнняў яны ўзламалі
металічныя ўваходныя дзверы і выкралі бытавую і лічбавую
тэхніку, грошы — 3850 долараў ЗША, 1200 расійскіх і
100 беларускіх рублёў, а таксама адзенне і абутак. Напрыканцы паласаваліся плаўленым сырам наймальнікаў жылля.
Акрамя гэтага, на здымнай кватэры аператыўнікамі
было выяўлена і канфіскавана 0,2 грама асабліва небяспечнага псіхатропнага рэчыва «Альфа-РVР».
На скрадзеныя грошы фігуранты знялі кватэру на вуліцы
Гурскага ў Мінску, дзе і былі затрыманы супрацоўнікамі міліцыі.
Вядома, што частку сумы мужчына выдаткаваў на дарагі падарунак сваёй каханай — залаты пярсцёнак з дыяментам.
Супрацоўнікі міліцыі ўстанаўліваюць абставіны набыцця
псіхатропаў.
Сяргей РАСОЛЬКА.

