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СТАР. 4

ЦЫТАТА ДНЯ

Сяр гей НА ЛІ ВАЙ КА, мі ністр 
па па дат ках і збо рах:

«Пла ця жы ін ды ві ду аль ных 
прад пры маль ні каў скла да юць 
ка ля 2% ад усіх пад атко вых 
па ступ лен няў. Гэ та ня знач ная 
до ля, але мы і не раз ліч ва ем 
на іс тот ныя па ступ лен ні 
ад ма ло га біз не су. Сён ня 
за да ча на ша га ве дам ства 
за клю ча ец ца ў ства рэн ні 
ўмоў для доб ра сум лен ных 
суб' ек таў гас па да ран ня, каб 
яны свое ча со ва вы кон ва лі свае 
аба вя за цель ствы па вы пла це 
па дат каў. Трэ ба пры знаць, мы 
не да кан ца ства ры лі зруч ныя 
ўмо вы для па дат ка пла цель-
шчы каў, каб вы ка нан не імі 
сва іх аба вя за цель стваў бы ло 
не за трат ным. Але я ха цеў бы 
ад зна чыць за ко на па слух мя насць 
на шых гра ма дзян і суб' ек таў 
гас па да ран ня ў гэ тай сфе ры».

Мастак 
без адукацыі?
Гэта магчыма

Што та кое стра ха вы стаж?
Стра ха вы стаж — гэ та час пра-

цы, прад пры маль ніц кай, твор чай і 
ін шай дзей нас ці з пла тай стра ха вых 
уз но саў. У та кі стаж уклю ча юц ца ўсе 
га ды, у тым лі ку і ў пе ры яд СССР.

Стра ха вы стаж дае пра ва на 
атры ман не пен сіі. Пра цоў ны стаж 
уліч ва ец ца пры вы лі чэн ні па ме ру 
пен сіі. У агуль ны пра цоў ны стаж, 
акра мя пе ры я даў ра бо ты з вы-
пла тай стра ха вых уз но саў (гэ та 
зна чыць стра ха во га ста жу), за ліч-
ва юц ца і так зва ныя «крэ дыт ныя» 
пе ры я ды (без вы пла ты стра ха вых 
уз но саў): ва ен ная служ ба, до гляд 
дзі ця ці да да сяг нен ня ім уз рос ту 
3 га доў, до гляд ін ва лі да 1 гру пы, 
атры ман не аду ка цыі ў дзён най фор-
ме на ве дван ня, атры ман не да па мо гі 
па бес пра цоўі і інш.

Па тра ба ван не аб мі ні маль ным 
стра ха вым ста жы для пры зна чэн ня 
пра цоў най пен сіі па ўзрос це (5 га доў) 
бы ло ўста ноў ле на ў за ка на даў стве 
яшчэ ў 2006 го дзе.

Ча му не трэ ба ба яц ца 
па ве лі чэн ня пе ры я ду 
стра ха во га ста жу?

Ме ра па па ве лі чэн ні мі ні маль най 
пра цяг лас ці стра ха во га ста жу не 

па він на вы клі каць за не па ко е нас ці 
ў гра ма дзян. Бо за пра цяг лы пе ры-
яд іх пра цоў най ак тыў нас ці (ад 18 
да 55/60 і больш га доў у жан чын/
муж чын ад па вед на) ад пра ца ваць 
20 га доў з вы пла тай уз но саў цал кам 
рэ аль на.

Гэ ты за хад ары ен туе на тое, што 
пен сію не аб ход на за раб ляць. Ад-
ра са ва на яна больш ма ла дым ра-
бот ні кам і за га дзя на цэль вае іх на 
не аб ход насць фар мі ра ван ня сва іх 
пен сій ных пра воў.

Ці на бы ва юць стра ха вы стаж 
бе ла ру сы, якія пра цу юць 
у за меж най ар га ні за цыі?

Так, гра ма дзя не Бе ла ру сі, а так-
са ма за меж ныя гра ма дзя не і асо бы 
без гра ма дзян ства, якія пра цу юць 
у прад стаў ніц твах за меж ных ар га-
ні за цый, што ажыц цяў ля юць сваю 
дзей насць на тэ ры то рыі рэс пуб лі кі, 
на бы ва юць стра ха вы стаж.

З 1 сту дзе ня гэ та га го да аба-
вяз ко вае дзяр жаў нае са цы яль нае 
(пен сій нае) стра ха ван не так са ма 
рас паў сюдж ва ец ца на за меж ных 
гра ма дзян і асоб без гра ма дзян ства, 
якія пра цу юць у Бе ла ру сі ці з'яў ля-
юц ца ін ды ві ду аль ны мі 
прад пры маль ні ка мі.

Сацыяльная кансультацыяСацыяльная кансультацыя  ��

ПЕН СІЮ ТРЭ БА ЗА РАБ ЛЯЦЬ
Чым страхавы стаж працы адрозніваецца 

ад агульнага працоўнага?

СТАР. 2

Як пі са ла ўжо «Звяз да», з 1 сту дзе ня гэ та га го да мі ні маль ны стра ха-
вы стаж, не аб ход ны для пен сіі па ўзрос це, па вя лі ча ны да 15 га доў 
6 ме ся цаў. А па чы на ю чы з 1 сту дзе ня 2017-га ён па сту по ва бу дзе 
па вя ліч вац ца што год на 6 ме ся цаў да да сяг нен ня 20 га доў.
Больш пад ра бяз на пра тое, што та кое стра ха вы стаж, нам рас ка-
за ла 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 Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны Але на ДРО НА ВА.

Сты хіяСты хія  ��

ЦЫК ЛОН З АРАН ЖА ВЫМ 
УЗ РОЎ НЕМ НЕ БЯС ПЕ КІ

Сі ноп ты кі гэ ты мі дня мі на стой лі ва рэ ка мен ду юць 
пе ра сес ці з улас на га на гра мад скі транс парт, 

а ча сам і ўво гу ле ад мо віц ца ад сме лых па да рож жаў
Ка лі мі ну лы год мы пра во дзі лі пры ана маль на цёп лых тэм пе ра ту-
рах, то пер шыя дні сту дзе ня ад зна чы лі ся ўжо сур' ёз ны мі ха ла да мі, 
па ве да міў на прэс-кан фе рэн цыі на чаль нік служ бы гід ра ме тэа ра-
ла гіч ных пра гно заў Рэс пуб лі кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, 
кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль-
на га ася род дзя Мінп ры ро ды Дзміт рый РА БАЎ.

ТЫ ДЗЕНЬ АНА МАЛЬ НА ГА ХО ЛА ДУ
У пер шай дэ ка дзе сту дзе ня ся рэд няя тэм пе ра ту ра па вет ра бы ла на 4—9 

гра ду саў ні жэй за клі ма тыч ную нор му. Са праў ды вель мі ха лод ным стаў ме-
на ві та пер шы ты дзень го да. Сі ноп ты кі на ват пад лі чы лі, што та кія ма ра зы ў 
гэ ты час бы ва юць пры клад на раз у 25—30 га доў. А на гэ тым 
тыд ні на тэ ры то рыю Бе ла ру сі прый шоў снег і па цяп ле ла. СТАР. 3
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МАРОЗ ФУТБОЛУ — НЕ ПЕРАШКОДАМАРОЗ ФУТБОЛУ — НЕ ПЕРАШКОДА


