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Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 

Бе ла ру сі су мес на са «Звяз дой» пра вя ло круг-

лы стол «Усё аб перадпенсійным узросце», 

на якім спе цы я ліс ты па ста ра лі ся ад ка заць 

на най больш рас паў сю джа ныя пы тан ні, што 

ўзні ка юць у лю дзей у пе рад пен сій ным уз рос-

це. У аб мер ка ван ні пры ня лі ўдзел на чаль нік 

упраў лен ня ар га ні за цыі пен сій на га за бес-

пя чэн ня га лоў на га ўпраў лен ня пен сій на-

га за бес пя чэн ня Мінп ра цы і са ца ба ро ны 

Але на ДРО НА ВА, кан суль тант га лоў на га 

юры дыч на га ўпраў лен ня Тац ця на РА ХУ БА 

і кан суль тант упраў лен ня па лі ты кі за ня-

тас ці Іры на ШАЎ ЧЭН КА.

ГА РАН ТЫІ КА ЛЕК ТЫЎ НА ГА 
ДА ГА ВО РА

— Што та кое пе рад пен сій ны ўзрост і як 

ён бу дзе змя няц ца з па ве лі чэн нем пен сій-

на га ўзрос ту?

Тац ця на РА ХУ БА:

— Пе рад пен сій ны ўзрост вы зна ча ны Ука-

зам Прэ зі дэн та ад 12 кра са ві ка 2000 го да 

№ 180 і ўста ноў ле ны за два га ды да да-

сяг нен ня агуль на ўста ноў ле на га пен сій на га 

ўзрос ту. Як мож на за ўва жыць, мы ады шлі 

ад кан крэт най пры вяз кі да ўзрос ту, па коль кі 

пен сій ны ўзрост бу дзе змя няц ца. Ад па вед на, 

бу дзе змя няц ца і пе рад пен сій ны ўзрост.

У ця пе раш ні час у нас ідзе па этап нае што-

га до вае па вы шэн не на 6 ме ся цаў агуль на ўста-

ноў ле на га пен сій на га ўзрос ту, і з 1 сту дзе ня 

2022 го да муж чы ны бу дуць вы хо дзіць на пен-

сію ў 63 га ды, а жан чы ны — у 58 га доў. У гэ тым 

го дзе пен сій ны ўзрост для жан чын скла дае 

56 га доў, для муж чын 61 год. Ад па вед на, пе-

рад пен сій ны ўзрост на ды хо дзіць у 54 га ды для 

жан чын і ў 59 га доў — для муж чын.

— Якія пра цоў ныя га ран тыі пра ду гле-

джа ны для пе рад пен сій на га ўзрос ту?

Тац ця на РА ХУ БА:

— Не за леж на ад ві ду прад пры ем ства 

за ка на даў ча пра ду гле джа на га ран тыя 

падаўжэн ня кант рак та ці за клю чэн ня но ва-

га ра бот ні кам, якія да сяг ну лі пе рад пен сій-

на га ўзрос ту. Але гэ тая га ран тыя дзей ні чае 

толь кі ў тым вы пад ку, ка лі ра бот нік не мае 

дыс цып лі нар ных спаг нан няў. Інакш ка жу чы, 

каб най маль нік пра цяг нуў кант ракт аль бо 

за клю чыў но вы, ра бот нік не па ві нен мець 

ні я кіх за ўваг, вы моў, зні жэн ня прэ мій у вы ні ку 

па ру шэн ня пра цоў най аль бо вы твор ча-тэх на-

ла гіч най дыс цып лі ны. У ад ва рот ным вы пад ку 

най маль нік мо жа пры няць ра шэн не аб не-

пра цяг нен ні пра цоў ных ад но сін, ня гле дзя чы 

на пе рад пен сій ны ўзрост ра бот ні ка, — і гэ та 

бу дзе ў рам ках за ко на. Больш ні я кіх га ран-

тый за кон у да чы нен ні да та кіх ра бот ні каў не 

пра ду гледж вае.

Але ха чу ад зна чыць, што ка лек тыў ныя да-

га во ры і па гад нен ні мо гуць уклю чаць больш 

шы ро кія нор мы. І на прак ты цы ёсць пры кла-

ды, ка лі ў ка лек тыў ным да га во ры пе рад пен-

сій ны ўзрост уста наў лі ва ец ца, ска жам, за 

тры га ды да да сяг нен ня агуль на ўста ноў ле-

на га пен сій на га ўзрос ту. Гэ та зна чыць, па 

жа дан ні пра цоў на га ка лек ты ву мо гуць быць 

уста ноў ле ныя больш шы ро кія га ран тыі, чым 

гэ та пра пі са на ў за ко не.

— Як бу дзе мя няц ца ўзрост да тэр мі но-

ва га вы ха ду на пен сію ў су вя зі з па вы шэн-

нем пен сій на га ўзрос ту?

Але на ДРО НА ВА:

— Пен сій нае за ка на даў ства пра ду гледж-

вае пра ва да тэр мі но ва га вы ха ду на пен сію 

з улі кам за ня тас ці ў асаб лі вых умо вах пра-

цы, а так са ма з улі кам пра цяг лай за ня тас ці ў 

асоб ных ві дах пра фе сій най дзей нас ці. Та кім 

пра вам ва ло да юць так са ма асо бы з пэў ным 

са цы яль ным ста ту сам: шмат дзет ныя ма ці, 

баць кі дзя цей-ін ва лі даў, ма ці за гі ну лых вай-

скоў цаў і не ка то рыя ін шыя ка тэ го рыі.

Уста ноў ле ны ўзрост да тэр мі но ва га вы ха ду 

на пен сію, як і агуль на ўста ноў ле ны пен сій ны 

ўзрост, з кож ным го дам па вы ша ец ца на 6 ме-

ся цаў. Але пры гэ тым роз ні ца — на прык лад, 

на 5 або на 10 га доў ра ней — за хоў ва ец ца.

— Ці мо жа бес пра цоў ны пе рад пен сій-

на га ўзрос ту да тэр мі но ва вый сці на пен-

сію?

Іры на ШАЎ ЧЭН КА:

— Бес пра цоў ны, які мае пра ва на да па мо-

гу па бес пра цоўі на пра ця гу 52 ка лян дар ных 

тыд няў, у вы пад ку не маг чы мас ці пра ца ўлад-

ка ван ня мо жа па пра па но ве служ бы за ня-

тас ці вый сці на да тэр мі но вую пен сію, але не 

ра ней чым за год да агуль на ўста ноў ле на га 

ўзрос ту.

Асоб на ха чу звяр нуць ува гу, што для та го, 

каб мець пра ва на да па мо гу па бес пра цоўі 

на пра ця гу 52 ка лян дар ных тыд няў, бес пра-

цоў ны муж чы на па ві нен мець стаж не менш 

за 38 га доў, жан чы на — не менш за 33 га ды. 

І пры гэ тым яны па він ны мець пра ва на та кую 

да па мо гу на огул, та му што пры рэ гіст ра цыі 

ў якас ці бес пра цоў на га не кож на му пры зна-

ча ец ца да па мо га па бес пра цоўі.

На прык лад, у та кой да па мо зе мо жа быць 

ад моў ле на та му, хто быў зволь не ны з па пя-

рэд ня га мес ца пра цы па ўлас ным жа дан ні 

аль бо па па гад нен ні ба коў (ка лі быў за клю-

ча ны пра цоў ны да га вор на ня вы зна ча ны 

тэр мін), а так са ма за пра гул і г. д. Але ка лі 

ра бот ні ку не быў пра цяг ну ты кант ракт аль бо 

ён быў зволь не ны па ска ра чэн ні, гэ та лі чыц ца 

важ кай пры чы най і да па мо га па бес пра цоўі 

бу дзе пры зна ча на.

Да вай це яшчэ спы нім ся на та кім па няц-

ці, як не маг чы масць пра ца ўлад ка ван ня. 

Служ ба за ня тас ці вы ра шае гэ тае пы тан не 

ін ды ві ду аль на, бо ў кож ным ін ды ві ду аль ным 

вы пад ку кры тэ рыі пры дат най пра цы мо гуць 

быць свае. На прык лад, ка лі ча ла век звяр-

нуў ся пас ля пра цяг ла га пе ра пын ку ў пра цы, 

для яго прак тыч на лю бая пра па на ва ная пра-

ца бу дзе лі чыц ца пры дат най. Ка лі ча ла век 

зволь ніў ся і ад ра зу пас ля гэ та га звяр нуў ся ў 

служ бу за ня тас ці, для яго пры дат най бу дзе 

лі чыц ца пра ца, якая ад па вя дае яго аду ка цыі, 

до све ду.

І трэ ба яшчэ раз ад зна чыць, што вы зна-

чаль ным фак та рам для та го, каб пай сці на 

да тэр мі но вую пен сію, слу жыць не жа дан не 

бес пра цоў на га — гэ тая іні цы я ты ва па він на 

зы хо дзіць ад служ бы за ня тас ці ме на ві та ў 

вы пад ку не маг чы мас ці пра ца ўлад ка ван ня.

Так са ма па вод ле арт. 22 За ко на «Аб за ня-

тас ці на сель ніц тва» на да тэр мі но вую пен сію 

мо жа пай сці ра бот нік, які быў зволь не ны ў 

су вя зі з лік ві да цы яй прад пры ем ства, але не 

ра ней чым за 2 га ды да агуль на ўста ноў ле на-

га пен сій на га ўзрос ту і так са ма ў вы пад ку не-

маг чы мас ці да лей ша га пра ца ўлад ка ван ня.

КАГО МОГУЦЬ ЗВОЛЬНІЦЬ 
У ПЕРАДПЕНСІЙНЫМ УЗРОСЦЕ?

Пы тан не чы та ча:

— Я да сяг ну ла пен сій на га ўзрос ту, але 

пен сія мне не пры зна ча ная, бо не да стат-

ко ва ста жу. Ха чу да пра ца ваць стаж. Ці 

ма гу я звяр нуц ца ў служ бу за ня тас ці па 

да па мо гу? Ці за рэ гіст ру юць мя не як бес-

пра цоў ную?

Іры на ШАЎ ЧЭН КА:

— За ба ро на на рэ гіст ра цыю ў якас ці 

бес пра цоў на га ўво дзіц ца толь кі ў да чы нен-

ні да гра ма дзян, якім пры зна ча на пен сія па 

ўзрос це, за вы слу гу га доў або пра фе сій ная 

пен сія.

Та кім чы нам, ка лі вы да сяг ну лі агуль на-

ўста ноў ле на га пен сій на га ўзрос ту, але пен-

сія вам не пры зна ча на, вы ма е це пра ва на 

рэ гіст ра цыю ў якас ці бес пра цоў на га. І вам, 

на роў ні з ін шы мі бес пра цоў ны мі, бу дуць вы-

плач вац ца пра ду гле джа ныя ў ад па вед нас ці 

з за ка на даў ствам аб за ня тас ці са цы яль ныя 

вы пла ты ў вы гля дзе да па мо гі па бес пра цоўі, 

сты пен дыі ў пе ры яд на ву чан ня па на кі ра ван-

ні ор га наў па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 

аба ро не, ма тэ ры яль най да па мо гі бес пра-

цоў ным і чле нам іх сем' яў, якія зна хо дзяц ца 

на іх утры ман ні, а так са ма бу дзе аказ вац ца 

не аб ход нае са дзей ні чан не ў пра ца ўлад ка-

ван ні, у тым лі ку і на кі ра ван не на на ву чан не, 

ака зан не са дзей ні чан ня ў ар га ні за цыі прад-

пры маль ніц кай дзей нас ці з фі нан са вай пад-

трым кай у вы гля дзе суб сі дыі.

Пы тан не чы та ча:

— Я пры ня тая на пра цу на час ад сут-

нас ці асноў на га ра бот ні ка з за клю чэн-

нем пра цоў на га да га во ра. Ці мо гуць мя не 

зволь ніць у вы пад ку вы ха ду асноў на га 

ра бот ні ка з са цы яль на га вод пус ку па до-

гля дзе дзі ця ці, ка лі мне за стаў ся толь кі 

год да да сяг нен ня пен сій на га ўзрос ту?

Тац ця на РА ХУ БА:

— Так, мо гуць. Пры пры ёме на пра цу на 

час вы ка нан ня аба вяз каў ча со ва ад сут на га 

ра бот ні ка з ва мі як з за мя шчаль ным ра бот-

ні кам быў за клю ча ны тэр мі но вы пра цоў ны 

да га вор. У вы пад ку вы ха ду асноў на га ра бот-

ні ка на пра цу тэр мі но вы пра цоў ны да га вор, 

за клю ча ны з ра бот ні кам, пры ня тым на час 

ад сут нас ці асноў на га ра бот ні ка, ска соў ва ец-

ца. На ўка за най пад ста ве мо жа быць зволь-

не ны лю бы ра бот нік, у тым лі ку і пе рад пен-

сій на га ўзрос ту.

Га ран тыі па аба вяз ко вым пра даў жэн ні 

пра цоў ных ад но сін для ра бот ні каў пе рад пен-

сій на га ўзрос ту рас паў сюдж ва юц ца толь кі 

на тых, хто пра цуе па кант рак це, а так са ма 

ў вы пад ку за клю чэн ня кант рак та з ра бот ні-

кам, пра цоў ны да га вор з якім быў за клю ча ны 

на ня вы зна ча ны тэр мін. Та кія га ран тыі не 

рас паў сюдж ва юц ца на тых, хто пра цуе на 

се зон най, ча со вай ра бо це.

— Ці аба вя за ны ра бот нік пе рад пен сій-

на га ўзрос ту па па тра ба ван ні най маль ні ка 

пра хо дзіць атэс та цыю, пе ра атэс та цыю, ці 

мо гуць яго ад пра віць на кур сы па вы шэн ня 

ква лі фі ка цыі?

Тац ця на РА ХУ БА:

— Атэс та цыі і пе ра атэс та цыі не пад ля га-

юць толь кі ця жар ныя жан чы ны, жан чы ны, 

якія вый шлі з вод пус ку па до гля дзе дзі ця ці 

(на пра ця гу го да) і ма ла дыя спе цы я ліс ты. На 

ўсіх ас тат ніх ра бот ні каў нор мы пра цоў на га 

за ка на даў ства рас паў сюдж ва юц ца ў поў ным 

аб' ёме, у тым лі ку і на ра бот ні каў пе рад пен-

сій на га ўзрос ту.

Тое ж са мае да ты чыц ца і па вы шэн ня ква-

лі фі ка цыі. Аб ме жа ван няў па ўзрос це ні я кіх 

ня ма. Па куль ча ла век пра цуе, ён па ві нен па-

вы шаць сваю ква лі фі ка цыю, тым больш што 

ёсць пра фе сіі, дзе прак тыч на што га до вае 

па вы шэн не ква лі фі ка цыі — гэ та жыц цё вая 

не аб ход насць.

БЕС ПРА ЦОЎ НЫ 
Ў ПЕ РАД ПЕН СІЙ НЫМ 
УЗ РОС ЦЕ...

Іры на ШАЎ ЧЭН КА:

— У За ко не «Аб за ня тас ці» пра пі са ны да-

дат ко выя га ран тыі ў га лі не са дзей ні чан ня 

за ня тас ці. У пры ват нас ці, вы зна ча ны ка тэ-

го рыі гра ма дзян, якія ма юць асаб лі вую па-

трэ бу ў са цы яль най аба ро не і ня здоль ныя 

кан ку ры ра ваць на рын ку пра цы на роў ных 

умо вах з ін шы мі. Гэ та дзе ці-сі ро ты, лю дзі з 

ін ва лід нас цю, асо бы, якія вяр ну лі ся з мес цаў 

па збаў лен ня во лі, і ў тым лі ку асо бы пе рад-

пен сій на га ўзрос ту.

Мяс цо выя вы кан ка мы ўста наў лі ва юць 

бронь для пэў ных ка тэ го рый гра ма дзян, што 

ма юць асаб лі вую па трэ бу ў пра цы, у тым лі ку 

і для асоб пе рад пен сій на га ўзрос ту. Прад-

пры ем ствам прад піс ва ец ца коль касць пра-

цоў ных мес цаў, на якія яны на пра ця гу го да, 

пры на яў нас ці сва бод ных ва кан сій, па він ны 

ўзяць у пер шую чар гу ме на ві та та кія ка тэ го-

рыі лю дзей. І, як пра ві ла, ар га ні за цыі імк нуц-

ца гэ тыя кво ты вы кон ваць.

У той жа час, ка лі б вы ве да лі, як час та 

мож на су тык нуц ца з не жа дан нем ву чыц-

ца, па вы шаць сваю ква лі фі ка цыю! Пры хо-

дзіць, да пус цім, у служ бу за ня тас ці ра бо чы 

з 3-м раз ра дам. А но выя ўмо вы вы твор час ці 

па тра бу юць, каб раз рад быў не ні жэй шы за 

5-ы. Але мно гія муж чы ны ва ўзрос це за 50 лі-

чаць не па трэб ным асвой ваць но вы, больш 

вы со кі раз рад.

А коль кі ў служ бу за ня тас ці звяр та ец ца 

асоб, зволь не ных за пра гу лы? Най маль нік 

не хо ча та кіх браць на пра цу не та му, што 

яны ва ўзрос це, а па коль кі ба чыць, што яны 

не на дзей ныя ра бот ні кі. Мно гія прос та не імк-

нуц ца кан ку ры ра ваць на рын ку пра цы. Але 

та ды ня хай не крыў дзяц ца, што іх ні хто не 

хо ча браць на ра бо ту.

Ні хто не мо жа аба вя заць най маль ні ка 

ўзяць на пра цу ча ла ве ка, які яго не за да-

валь няе як ра бот нік, не па ды хо дзіць па ней кіх 

кры тэ ры ях. Пры раз гля дзе кан ды да ту ры на 

ва кант нае пра цоў нае мес ца най маль нік мае 

пра ва вы ба ру ра бот ні ка, па коль кі ў пер шую 

чар гу ён ня се ад каз насць за эфек тыў нае 

функ цы я на ван не ар га ні за цыі ў цэ лым.

Ад нас са міх за ле жыць вель мі мно гае. 

Сён ня да во лі не скла да на атры маць да дат-

ко вую аду ка цыю — пе ра ву чыц ца, асво іць 

но вую пра фе сію, мож на атры маць прак тыч-

на лю бую аду ка цыю дыс тан цый на. Мо жа, 

хтось ці ў гэ тым уз рос це за хо ча пе ра ву чыц ца 

на цы руль ні ка або спе цы я ліс та па ма ні кю ры і 

бу дзе пас ля за раб ляць больш, чым, на прык-

лад, ра ней, быў шы бух гал та рам...

Ка лі ёсць ква лі фі ка цыя, да ку мен ты аб 

асвое ных да дат ко вых умен нях і на вы ках, то 

спе цы я ліст і ў 50 га доў мо жа быць цал кам 

кан ку рэн та здоль ным.

Свят ла на БУСЬ КО.

НА ПА РО ЗЕ 
«ЗА СЛУ ЖА НА ГА АД ПА ЧЫН КУ»

Злева направа: кан суль тант га лоў на га юры дыч на га ўпраў лен ня Мінп ра цы і са ца ба ро ны 
Тац ця на РА ХУ БА, на чаль нік упраў лен ня ар га ні за цыі пен сій на га за бес пя чэн ня 

га лоў на га ўпраў лен ня пен сій на га за бес пя чэн ня Але на ДРО НА ВА, 
кан суль тант упраў лен ня па лі ты кі за ня тас ці Іры на ШАЎ ЧЭН КА.

Ні хто не мо жа аба вя заць най-

маль ні ка ўзяць на пра цу ча ла ве ка, 

які яго не за да валь няе як ра бот нік, 

не па ды хо дзіць па ней кіх кры тэ ры-

ях. Пры раз гля дзе кан ды да ту ры на 

ва кант нае пра цоў нае мес ца най-

маль нік мае пра ва вы ба ру ра бот ні-

ка, па коль кі ў пер шую чар гу ён ня се 

ад каз насць за эфек тыў нае функ-

цыя на ван не ар га ні за цыі ў цэ лым.

Ёсць пры кла ды, ка лі ў ка лек-

тыў ным да га во ры пе рад пен сій ны 

ўзрост уста наў лі ва ец ца, ска жам, 

за тры га ды да да сяг нен ня агуль на-

ўста ноў ле на га пен сій на га ўзрос ту.
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