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У ААН па пя рэ дзі лі пра не бяс пе ку но вай вай ны 
на Бліз кім Ус хо дзе

Рэа лі за цыя пла наў Із ра і лем 

па анек сіі част кі За ход ня га бе-

ра га ра кі Іар дан мо жа пры вес ці 

да да лей шай ра ды ка лі за цыі па-

лес цін цаў і на ват спра ва ка ваць 

яшчэ ад ну рэ гі я наль ную вай ну, 

за явіў спец ка ар ды на тар ААН па бліз ка ўсход нім урэ гу ля ван-

ні Мі ка лай Мла дзе наў. Daіly Star на гад вае, што на пя рэ дад ні 

ге не раль ны сак ра тар ААН Ан то ніу Гу тэ рыш, а так са ма 

шэ раг еў ра пей скіх і араб скіх кра ін за клі ка лі Тэль-Авіў ад мо-

віц ца ад анек сіі. Так са ма ра ней Егі пет і Іар да нія — адзі ныя 

араб скія кра і ны, у якіх ёсць мір ныя да га во ры з Із ра і лем, — 

па пя рэдж ва лі, што ім да вя дзец ца пе ра гле дзець ад но сі ны 

з гэ тай дзяр жа вай у вы пад ку рэа лі за цыі яе пла наў у да-

чы нен ні да За ход ня га бе ра га ра кі Іар дан. Анек сія Із ра і лем 

гэ тых па лес цін скіх зя мель пра ду гле джа на прад стаў ле ным 

прэ зі дэн там ЗША До наль дам Трам пам 28 сту дзе ня пла нам 

бліз ка ўсход ня га ўрэ гу ля ван ня, які атры маў наз ву «здзел-

ка ста год дзя». Прэм' ер-мі ністр Із ра і ля Бінь я мін Не тань я ху 

ра ней за явіў, што рэа лі за цыя пла на па «рас паў сюдж ван ні 

су ве рэ ні тэ ту» на част ку За ход ня га бе ра га ра кі Іар дан па-

він на па чац ца 1 лі пе ня.

У ЗША рэз кі рост коль кас ці хво рых 
на COVІD-19

У Злу ча ных Шта тах — рэз кае аб васт рэн не эпі дэ міч-

най сі ту а цыі. Ся род шта таў, дзе аб ста ноў ка най больш 

скла да ная, — Тэх ас, Ка лі фор нія і Фла ры да. Там рэ гіст ру-

юць рэ корд ныя тэм пы пры рос ту хво рых. У Тэх асе, дзе ў 

най блі жэй шыя дні пла на ва лі ад на віць ра бо ту боль шас ці 

кам па ній і прад пры ем стваў, вы ра шы лі па куль па доў жыць 

іза ля цыю. Ула ды Нью-Ёр ка ўвод зяць аба вяз ко вы ка ран-

цін для тых, хто пры бы вае і вы яз джае з гэ тых рэ гі ё наў. 

У ме га по лі се вы ра шы лі ад мя ніць і сла ву ты нью-ёрк скі 

ма ра фон, пра вес ці які пла на ва ла ся 1 ліс та па да. Пры гэ-

тым экс пер ты Цэнт ра па кант ро лі і пра фі лак ты цы за хвор-

ван няў за яў ля юць, што рэ аль ная коль касць за ра жа ных у 

ЗША мо жа ў дзе сяць ра зоў пе ра вы шаць афі цый ную ліч бу 

ў 2,4 міль ё на ча ла век. Та кая ацэн ка зроб ле на пас ля вы-

ву чэн ня ана лі заў кры ві, са бра ных па ўсёй кра і не.

У Ін дыі за два дні ма лан кі 
за бі лі больш за сто ча ла век

Не менш за 107 ча ла век за бі та ўда ра мі ма ла нак у 

двух ін дый скіх шта тах уся го за два дні, па ве да мі ла CNN. 

У паў ноч ным шта це Утар-Пра дэш толь кі за су ткі з гэ тай 

пры чы ны за гі ну лі 24 ча ла ве кі. У су сед нім шта це Бі хар

ма лан кі за бі лі, пры нам сі, 83 ча ла ве кі. Сем' ям за гі ну лых 

вы пла цяць кам пен са цыі пры бліз на ў $5,3 тыс. Па звест-

ках ін дый скіх улад, у 2017 го дзе ў кра і не з-за ма ла нак 

за гі ну ла 2885 ча ла век, у 2018-м — 2357. Ін фар ма цыі за 

мі ну лы год па куль ня ма. Для па раў на ння: у ЗША ле тась ад 

уда раў ма ла нак за гі ну ла 20 ча ла век. Ах вя ра мі па доб ных 

над звы чай ных зда рэн няў у Ін дыі час цей за ўсё ста но вяц ца 

фер ме ры, якія пра цу юць у па лях пад час му со наў. Май і 

чэр вень лі чац ца са мы мі не бяс печ ны мі ме ся ца мі.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

ЗА КО НЫ Ў ПАД ТРЫМ КУ
З но ва га го да па вя лі чац ца ўзно сы ў фонд пен сі ён на га стра ха ван ня
На чар го вым па ся джэн ні дру гой 

се сіі Па ла ты прад стаў ні коў На цы я -

наль на га схо ду раз гле джа ны 

за ко на пра ект аб змя нен ні за ко наў 

па пы тан нях пен сі ён на га за бес-

пя чэн ня. Ён пра ду гледж вае па-

ляп шэн не ўмоў на лі чэн ня пен сій 

для тых, хто пра цуе ў шкод ных 

умо вах.

Як рас тлу ма чы ла на мес нік стар-

шы ні Па ста ян най ка мі сіі па пра-

цы і са цы яль ных пы тан нях Жан на 

СТА ЦІЎ КА, з 2009 го да ў Бе ла ру сі 

(пер шай на пост са вец кай пра сто ры) 

дзей ні чае сіс тэ ма пен сі ён на га пра фе-

сій на га стра ха ван ня — ад лі чэн ні най-

маль ні каў для вы пла ты ра бот ні кам са 

шкод ны мі ўмо ва мі стра ха вой пен сіі. 

За тэр мін, кры ху боль шы за дзе сяць 

га доў, ка тэ го рыі ра бот ні каў, на якіх 

рас паў сюдж ва ла ся яе дзе ян не, не здо-

ле лі сфар мі ра ваць да стат ко ва вя лі кай 

пен сіі ў на кап ляль най сіс тэ ме.

«Та му пры ня та ра шэн не даць маг-

чы масць та кім ка тэ го ры ям ра бот ні каў 

атрым лі ваць пен сію з агуль най пен сі ён -

най сіс тэ мы. Гэ та пад трым ка гра-

 ма дзян, у якіх не вя лі кая пен сія, і вя лі кі 

плюс для най маль ні каў, та му што ёсць 

маг чы масць не згу біць ра бот ні каў 

пе рад пен сій на га ўзрос ту, якія, ве да ю чы, 

што бу дзе не вя лі кая пен сія, шу ка лі ін-

шую ра бо ту», — па ве да мі ла Жан на 

Ста ціў ка.

Па яе сло вах, з ад па вед ны мі зва-

ро та мі звяр та лі ся шмат ра бот ні каў 

сель гас прад пры ем стваў, кі роў цаў 

гра мад ска га транс пар ту, на стаў ні каў, 

ар тыс таў, спарт сме наў.

«Са сту дзе ня 2021 го да бу дуць у 

два ра зы па вя лі ча ны ўзно сы ў фонд 

пен сі ён на га стра ха ван ня, каб ма ла дое 

па ка лен не, якое пра цуе сён ня, здо ле ла 

сфар мі ра ваць са бе год ную пен сію», — 

да да ла дэ пу тат.

Бюд жэт з пра фі цы там
На па ся джэн ні ў ад ным чы тан ні 

раз гле джа ны за ко на пра ект, уне се ны 

Прэ зі дэн там аб за цвяр джэн ні спра ва-

зда чы аб вы ка нан ні рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту за 2019 год.

Ад каз ва ю чы на пы тан не дэ пу та та 

на конт вы ка нан ня бюд жэ ту ва ўмо вах 

пан дэ міі, мі ністр фі нан саў Юрый 

СЕ ЛІ ВЕРС ТАЎ ад зна чыў, што ў кра і-

не пе ра не се ны тэр мі ны па вы ка нан ню 

аба вя за цель стваў па асоб ных па дат-

ках для ўраз лі вых га лін з 1 кра са ві ка 

да 30 ве рас ня.

З трыц ца ці дзён да дзе ся ці ска ра-

ці лі ся тэр мі ны вяр тан ня вы лі каў на 

ПДВ — срод кі хут чэй па сту па юць да 

прад пры ем стваў і ар га ні за цый. Ін ды-

ві ду аль ныя прад пры маль ні кі мо гуць 

пе рай сці з адзі на га па да тку на спро-

шча ную сіс тэ му. Бан кам рэ ка мен да-

ва на зні зіць па мер ці аб' явіць ка ні ку лы 

па арэнд най пла це.

«Ра бо чая гру па раз гля дае за яў-

кі прад пры ем стваў рэс пуб лі кан ска га 

і мяс цо ва га ўзроў ню. Для пад трым кі 

ар га ні за цый крэ дыт ны мі рэ сур са мі да-

юц ца га ран тыі, іх агуль ны аб' ём за пла-

на ва ны ў па ме ры 1,2 міль яр да руб лёў. 

Пра ду гле джа на маг чы масць уклю чэн-

ня ў вы дат кі рас хо даў на срод кі ін ды-

ві ду аль най ахо вы, якія ця пер да дат ко-

ва ня суць ар га ні за цыі», — пра цяг нуў 

мі ністр.

Па яго сло вах, вы пла та над ба вак 

ме ды цын скім і са цы яль ным ра бот ні-

 кам, якія пра цу юць з хво ры мі на

ка ра на ві рус, ужо скла ла ка ля 120 міль ё-

наў руб лёў.

Уся го, як да ла жыў дэ пу та там Юрый 

Се лі верс таў, ле тась больш за двац цаць 

пра цэн таў рас хо даў рэс пуб лі кан ска га 

бюд жэ ту (4,3 міль яр да) на кі ра ва на на 

фі нан са ван не са цы яль най сфе ры.

Ста ноў чая ды на мі ка
Член Па ста ян най ка мі сіі па на цы я -

наль най бяс пе цы Ма ры на ЛЯН ЧЭЎ-

СКАЯ рас тлу ма чы ла жур на ліс там, што 

ў 2014 го дзе Дэ крэт Прэ зі дэн та № 6 

«Аб не ад клад ных ме рах па про ці дзе ян-

 ні не за кон на му аба ро ту нар ко ты каў» 

пра ду гле дзеў утры ман ні асоб, асу-

джа ных за не за кон ны аба рот нар ко-

ты каў.

«Зла чын насць, звя за ная з не за кон-

ным аба ро там нар ко ты каў, ска ра ці ла-

ся ў тры ра зы. Ся род не паў на лет ніх — 

у ча ты ры ра зы. Ад пе ра да зі роў кі сён ня 

па мі рае ў пяць ра зоў менш лю дзей, 

у двац цаць ра зоў — ся род пад лет-

каў», — агу чы ла ста тыс ты ку дэ пу тат.

Дзя ку ю чы ста ноў чай ды на мі цы 

за ка на даў цы ўба чы лі не аб ход насць 

ад ме ны част кі 5-прым арт. 71 Кры мі-

наль на-вы ка наў ча га ко дэк са. Ска са-

ван не па тра ба ван ня аб раз дзель ным 

утры ман ні асу джа ных зды мае са цы-

яль ную на пру жа насць у гра мад стве, 

да зва ляе ап ты мі за ваць вы дат кі.

За кон бу дзе вы кон вац ца па сту по ва, 

не па цяг не не ад клад на га змя шчэн ня 

ўсіх ужо асу джа ных у ін шыя па праў-

чыя ўста но вы, удак лад ні ла Ма ры на 

Лян чэў ская.

За ко на пра ект пры ня ты ад ра зу ў 

двух чы тан нях.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

Пар ла менц кі дзён нік

У Ва ен най ака дэ міі ад быў ся чар го вы вы пуск слу-

ха чоў фа куль тэ та Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных 

Сіл. Афі цэ ры апе ра тыў на га і апе ра тыў на-стра тэ гіч-

на га ўз роў няў ад пра вяц ца на служ бу ў струк тур ныя 

пад раз дзя лен ні Мі ніс тэр ства аба ро ны, Ге не раль на-

га шта ба і Уз бро е ных Сіл, а так са ма ва ўнут ра ныя 

вой скі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў і Дзяр жаў ны 

па гра ніч ны ка мі тэт.

У свя точ ных ме ра пры ем ствах пры няў удзел мі ністр 

аба ро ны Вік тар ХРЭ НІН.

— Ста ла доб рай тра ды цы яй пра во дзіць вы пуск слу ха чоў 

фа куль тэ та Ге не раль на га шта ба на пя рэ дад ні Дня Не за леж-

нас ці, — пад крэс ліў кі раў нік ва ен на га ве дам ства. — Гэ та 

вель мі сім ва ліч на, бо гіс та рыч ная да та звя за ла для кож на га 

з бе ла ру саў са праў ды свя тыя сло вы і па няц ці: сва бо да і не-

за леж насць, мір і бяс пе ка. Вам жа трэ ба бу дзе асвой ваць 

усё но вае і пе ра да вое, чым ва ло дае су час ная бе ла рус кая 

ар мія. Тым са мым — ін тэн сіў на на рошч ваць моц Уз бро е ных 

Сіл, вы ра шаць скла да ныя і ад каз ныя за да чы па вы шэн ня 

ўзроў ню ба я вой і ма бі лі за цый най га тоў нас ці злу чэн няў і 

во ін скіх час цей, вы вуч кі і зла джа нас ці ор га наў ва ен на га 

кі ра ван ня і вой скаў, вы ні ко вас ці ба я вой пад рых тоў кі злу-

чэн няў і вай ско вых час цей, на ву чан ня вой скаў су час ным 

спо са бам уз бро е най ба раць бы.

Сё ле та ў Ва ен най ака дэ міі дып ло мы ма гіст раў і на груд-

ныя зна кі аб за кан чэн ні фа куль тэ та атры ма лі 123 афі цэ ры. 

На груд ным зна кам «За вы дат нае за кан чэн не ва ен най на ву-

чаль най уста но вы» ўзна га ро джа ны 14 вы пуск ні коў.

Ва ляр' ян ШКЛЕННІК.

Тэх на ло гія Мыт ня «дае да бро»,
та му што бан кі га ран ту юць

Ця пер у ліч ба вым фар ма це
У Беларусі з 26 чэр ве ня па ча ла ся до след на-пра мыс-

ло вая экс плу а та цыя пра грам на га за бес пя чэн ня, якое 

да зва ляе вы пус каць бан каў скія га ран тыі і ін шыя па ве да-

м лен ні, звя за ныя з іх аба ра чэн нем, на ка рысць мыт ных 

ор га наў у вы гля дзе элект рон на га да ку мен та.

Як удак лад няе прэс-служ ба На цы я наль на га бан ка Бе ла -

ру сі, гэ та на ві на да зво ліць ажыц цяў ляць аб мен ад па вед-

 ны мі да ны мі па між ін фар ма цый най сет кай фі нан са ва га 

рэ гу ля та ра кра і ны, які функ цы я нуе па тэх на ло гіі блок чэйн, і 

ін фар ма цый най сіс тэ май Дзяр жаў на га мыт на га ка мі тэ та. 

Ука ра нен не ме ха ніз ма элект рон на га аба ра чэн ня бан каў-

скіх га ран тый да зво ліць суб' ек там гас па да ран ня ап ты мі за-

ваць па ра дак уза е ма дзе ян ня па пы тан нях га ран та ва на га 

вы ка нан ня аба вя за цель стваў па вы пла це мыт ных пош лін, 

па дат каў і ін шых пла ця жоў, да зво ліць бан кам спрас ціць пра-

цэ ду ру ўза е ма дзе ян ня з мыт ны мі ор га на мі і ска ро ціць час з 

мо ман ту вы пус ку га ран тыі бан кам да яе пры няц ця мыт ным 

ор га нам. Увод пра грам на га за бес пя чэн ня ў пра мыс ло вую 

экс плу а та цыю пла ну ец ца з 1 жніў ня гэ та га го да. 

Сяр гей КУР КАЧ.

Дыпломы ўручае міністр абароны генерал-маёр Віктар ХРЭНІН.

Ар мія Вы пуск з фа куль тэ та Генш та ба

НЯСІЦЕ ВАШЫ ГРОШЫКІ...
Га мяль чан ка пе ра вя ла мах ля рам амаль 12 ты сяч 
еў ра — нi бы та для атры ман ня вый гры шу з ганд лё вай 
бiр жы. Пад ра бяз нас цi гэ тай гiс то рыi па ве дам ляе 
УУС абл вы кан ка ма.

Вы свет лi ла ся, што яшчэ ча ты ры га ды та му па жы лая 

жан чы на па ча ла гу ляць на ан лайн-бiр жы, для ча го та ды 

пе ра вя ла ка ля 300 еў ра. Але пры быт ку не атры ма ла i па-

сту по ва ад фi нан са вых гуль няў ады шла. Але ня даў на ёй 

па сту пiў зва нок з не зна ё ма га ну ма ра тэ ле фо на, дзе пры ем-

ны го лас па ве да мiў на вi ну: бiр жа вая фiр ма змя нi ла наз ву, 

але ўвесь гэ ты час удзель нi ча ла ў тар гах на мiж на род ных 

рын ках. У вы нi ку ў 65-га до вай жан чы ны за гэ ты пе ры яд 

на за па сi лi ся за роб ле ныя гро шы ў су ме 12 815 еў ра. Для iх 

вы ва ду не аб ход на бы ло на быць за 270 еў ра iн вес ты цый ны 

парт фель. Ба бу ля iдзе ў фi нан са вую ўста но ву i пе ра во дзiць 

на зва ную су му па рэ квi зi тах за меж на га бан ка. Але гэ та 

быў толь кi па ча так... Для поў на га вы ва ду гро шай не ўза-

ба ве за па тра ба ва лi ка мi сiй ны пра цэнт у 580 еў ра. Пас ля 

пе ра лi чэн ня гэ тых гро шай спат рэ бiў ся ўжо стра ха вы ўзнос

у 800 еў ра. Пас ля пра вя дзен ня пла ця жоў лi та раль на на 

на ступ ны дзень ба бу лi пры хо дзiць СМС-па ве дам лен не, што

яе ды вi дэн ды ўжо скла да юць 32 655 еў ра. Чар го вы зва нок 

усё рас тлу ма чыў. Маў ляў, учо ра прай шлi доб рыя тар гi на 

рын ку, якiя i па вя лi чы лi су му. Толь кi ця пер для атры ман ня 

да хо ду трэ ба за пла цiць яшчэ 16,5 пра цэн та па да ход на га 

па да тку, а гэ та — амаль 5,4 ты ся чы еў ра. 

За сму ча ная жан чы на ўжо ўз ма лi ла ся, маў ляў, дзе ж я 

вазь му та кiя гро шы? Пасля па рад пра даць ква тэ ру так са-

ма пра гу ча ла: у край нiм вы пад ку мож на ўзяць крэ дыт пад 

яе за клад або ча со ва за няць гро шай у зна ё мых.

I жан чы на гэ тым ска рыс та ла ся. У бан ку вы да лi толь кi 

4900 руб лёў, зна ё мыя па зы чы лi 3100 до ла раў i 80 ты-

сяч ра сiй скiх руб лёў. У тры эта пы за па тра ба ва ную су му 

га мяль чан ка пе ра вя ла. Але на ват пас ля гэ та га з яе зноў 

за па тра ба ва лi да пла цiць стра хоў ку. Су ма ж па вя лi чы ла ся. 

Чар го выя два пла ця жы сыш лi на рэ квi зi ты не вя до мых.

Пры пра вя дзен нi, як абя ца лi, апош ня га пе ра во ду жан-

чы не ска за лi на ват не сы хо дзiць з бан ка. Бо пры атры ман-

нi яго тут жа пе ра лi чаць усе на леж ныя ды вi дэн ды. Але i тут 

паў ста ла не прад ба ча ная праб ле ма: сiс тэ ма не пра пус кае 

пла цеж, па коль кi ў яе ма лень кi iн вес ты цый ны парт фель, 

якi трэ ба па вя лi чыць. За сму ча ная жан чы на вяр ну ла ся 

да до му. Вось та ды сын вы пад ко ва i ўба чыў не звы чай ную 

пла цёж ку ў еў ра, пра чы таў пе ра пiс ку i не ад клад на па вёз 

ма цi пi саць за яву ў мi лi цыю... Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛI КI 

НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ РЭС ПУБ ЛI КI БЕ ЛА РУСЬ

30 чэр ве ня 2020 года ў 12.00 у за ле па ся джэн няў Са-

ве та Рэс пуб лi кi (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца 

па ся джэн не дру гой се сii Са ве та Рэс пуб лi кi На цы я наль-

на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла русь сё ма га склi кан ня.
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