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Ва ле рый Ка валь коў:

— Пе ры яд фар мі ра ван-

ня пен сій ных пра воў не па-

ві нен быць мен шы за пе-

ры яд атры ман ня пен сій ных 

вы плат. Уста ноў ле ная пра-

цяг ласць пе ры я ду вы пла ты 

ўзно саў на пен сій нае стра-

ха ван не (з 16 га доў 6 ме ся-

цаў у 2018 го дзе да 20 га доў 

да 2025 го да) не пе ра вы шае 

ся рэд ні пе ры яд вы пла ты 

пен сій. Пы тан не аб па ве лі-

чэн ні мі ні маль на га пе ры я ду 

вы пла ты стра ха вых уз но саў 

для фар мі ра ван ня пен сій ных 

пра воў не пра пра цоў ва ец ца. 

Не раз гля да ец ца і пы тан не 

аб зме не пры ня та га ра шэн-

ня аб па вы шэн ні пен сій на га 

ўзрос ту. Пры гэ тым ад зна чу, 

што пен сій ны ўзрост на ват 

пас ля яго па ве лі чэн ня да 

58 га доў для жан чын і 63 га-

доў для муж чын не пе ра вы-

сіць та кі ў Поль шчы і Іта ліі.

— Ёсць мер ка ван не, што 

са мыя вы со кія пен сіі ў бы-

лых дзярж слу жа чых і вай-

скоў цаў. Гэ та на са мрэч так? 

Якія ся рэд нія па ме ры пен-

сій ця пер у дзярж слу жа чых 

і вай скоў цаў?

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:

— Мінп ра цы не мае да ных 

аб пен сі ях ва ен на слу жа чых. 

Што да ты чыц ца дзярж слу-

жа чых, то іх пен сіі за вы-

слу гу га доў кры ху вы шэй-

шыя за пен сіі па ўзрос це на 

агуль ных пад ста вах. Больш 

вы со кая пен сія — гэ та пэў-

ная кам пен са цыя тых аб ме-

жа ван няў, якія ўста ноў ле ны 

для іх у пе ры яд пра хо джан ня 

дзяр жаў най служ бы.

— Мне 58 га доў, атрым лі-

ваю пен сію за вы слу гу га доў 

дзярж слу жа ча га. Пла ную 

вый сці на ра бо ту па пра цоў-

ным да га во ры, не на дзярж-

служ бу. Ці бу дзе мне пры гэ-

тым вы плач вац ца пен сія за 

вы слу гу га доў?

Але на Дро на ва:

— Не, не бу дзе. У пе ры яд 

ра бо ты па пра цоў ным да га-

во ры (кант рак це) або прад-

пры маль ніц кай дзей нас ці 

вы пла та пен сіі за вы слу гу 

га доў дзярж слу жа ча га пры-

пы ня ец ца. Па коль кі вы да-

сяг ну лі агуль на ўста ноў ле на-

га пен сій на га ўзрос ту, у вас 

у пе ры яд ра бо ты ёсць маг-

чы масць атры ман ня пен сіі 

па ўзрос це. Па пы тан ні пе-

ра хо ду на пен сію па ўзрос це 

вам не аб ход на звяр нуц ца ва 

ўпраў лен не па пра цы, за ня-

тас ці і са цы яль най аба ро не 

з ад па вед най за явай.

Звяр та ем ва шу ўва гу, 

што ў лю бым вы пад ку вы 

аба вя за ны ін фар ма ваць 

упраў лен не аб сва ім пра ца-

ўлад ка ван ні.

За па зы ча насць 
у ФСАН — 
30,4 міль ё на руб леў

— Мін фін ра ней пра па ноў-

ваў зні зіць на груз кі па ўзно сах 

у ФСАН для прад пры ем стваў. 

Ці пад трым лі вае Мінп ра цы 

да дзе ную пра па но ву?

Ва ле рый Ка валь коў:

— Ня гле дзя чы на пра ве-

дзе ныя пе ра раз лі кі пен сій, 

пад трым ка рэс пуб лі кан ска-

га бюд жэ ту ў больш вы со кім 

па ме ры, чым гэ та пра ду гле-

джа на ў за ко не аб бюд жэ це 

фон ду са цы яль най аба ро ны 

на сель ніц тва, не спат рэ біц ца. 

Бюд жэт фон ду бу дзе вы ка-

на ны з пра фі цы там па срод-

ках пра фе сій на га пен сій на га 

стра ха ван ня. Пе ра гляд па ме-

раў стра ха вых уз но саў у ця-

пе раш ні час не пла ну ец ца.

— Што ра біць ра бот ні кам 

пе рад пен сій на га ўзрос ту 

тых ар га ні за цый, якія не да-

пла ці лі ўзно сы ў ФСАН? Яны 

ры зы ку юць не атры маць 

част ку пен сіі. Коль кі ў Бе ла-

ру сі та кіх лю дзей, якія з-за 

даў гоў прад пры ем стваў, не 

пла ці лі ўзно сы ў ФСАН?

На чаль нік 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 На тал ля 

МУ РАШ КЕ ВІЧ:

— Прад пры ем ствы, якія 

ма юць за па зы ча насць па 

пла ця жах у ФСАН, прад-

стаў ля ю чы ра бот ні ка на 

пен сію, як пра ві ла, ад шук-

ва юць срод кі для па га шэн ня 

за па зы ча нас ці ў да чы нен ні 

да гэ та га ра бот ні ка. Гэ та да-

зва ляе пры пры зна чэн ні пен-

сіі за лі чыць увесь пра цоў ны 

стаж і за ро бак, з яко га вы-

пла ча ны ўзно сы. Праб лем-

ны мі з'яў ля юц ца сі ту а цыі, 

ка лі най маль нік лік ві да ва ны. 

У гэ тым вы пад ку пе ры яд ра-

бо ты, за які ўзно сы не вы пла-

ча ны, не мо жа быць улі ча ны 

пры пры зна чэн ні пен сіі.

— Як рэ аль на мож на 

ўплы ваць на не пла цель-

шчы каў і даў жні коў па ўзно-

сах у ФСАН? І ці шмат та кіх 

сён ня? Як гэ та ўплы вае на 

вы пла ту пен сій і да па мог?

Ва ле рый Ка валь коў:

— Па ста не на 1 каст рыч-

ні ка гэ та га го да 1744 юры-

дыч ныя асо бы, якія ажыц-

цяў ля юць дзей насць, да пус-

ці лі за па зы ча нас ці па пла ця-

жах у бюд жэт фон ду ў су ме 

30,4 міль ё на руб лёў.

Ор га на мі фон ду ў да чы-

нен ні да прад пры ем стваў-

даў жні коў пры мя ня юц ца на-

ступ ныя ме ры ўздзе ян ня:

пры пы ня юц ца апе ра цыі 

па бя гу чых (раз лі ко вых) 

бан каў скіх ра хун ках не пла-

цель шчы каў;

прад' яў ля юц ца аплат ныя 

па тра ба ван ні на спаг нан не 

за па зы ча нас ці з бя гу чых 

(раз лі ко вых) бан каў скіх ра-

хун каў даў жні коў і іх дэ бі то-

раў у бяс спрэч ным па рад ку.

На су му ўзно саў, не вы-

пла ча ную ва ўста ноў ле ны 

тэр мін у бюд жэт фон ду, за 

кож ны дзень пра тэр мі ноў кі 

на ліч ва ец ца пе ня ў па ме ры 

1/360 стаў кі рэ фі нан са ван ня 

Нац бан ка, якая дзей ні чае на 

дзень вы пла ты ўзно саў;

ня дбай ныя пла цель шчы-

кі пры цяг ва юц ца да ад мі-

 ніст ра цый най ад каз нас ці, 

пры чым пры цяг ва ец ца як кі-

раў нік (служ бо вая асо ба), так 

і са мо прад пры ем ства або ін-

ды ві ду аль ны прад пры маль-

нік. Санк цыі гэ та га ар ты ку ла 

пра ду гледж ва юць на кла-

дан не штра фу на кі раў ні ка 

(служ бо вую асо бу) у па ме ры 

ад 2 да 20 ба за вых ве лі чынь 

(ад 49 да 490 руб лёў), а на 

прад пры ем ства аль бо ІП — у 

па ме ры 20 % ад су мы ня вы-

пла ча ных уз но саў.

Што да ты чыц ца не па-

срэд на ра бот ні ка, то яму ў 

пер шую чар гу не аб ход на ці-

ка віц ца ста нам свай го ін ды ві-

ду аль на га аса бо ва га ра хун ку 

ў сіс тэ ме пер са ні фі ка ва на га 

ўлі ку. Атры маць да дзе ную ін-

фар ма цыю мож на, звяр нуў-

шы ся ў ра ён ны ад дзел ФСАН 

па мес цы жы хар ства.

Гэ тая ін фар ма цыя да зво-

ліць ра бот ні ку апе ра тыў на 

рэ ага ваць у вы пад ках, ка лі 

най маль ні кам не вы плач ва -

юц ца ўзно сы ў фонд. Ён мо-

жа звяр нуц ца па тлу ма чэн ні 

да кі раў ні ка, у праф са юз з 

мэ тай аба ро ны сва іх пра воў 

і ін та рэ саў, у ФСАН, каб да-

ве дац ца аб ме рах уз дзе ян-

ня, якія пры ма юц ца. А пры 

не аб ход нас ці — за па тра ба-

ваць у су до вым па рад ку ад 

най маль ні ка вы ка нан ня сва-

іх аба вя за цель стваў.

Ся рэд няя пен сія 
па ўзрос це 
скла дае 38,9 % 
ад ся рэд ня га 
за роб ку

— З ліс та па да пен сіі ў Бе-

ла ру сі па вы ша ны трэ ці раз 

за год у су вя зі з рос там зар-

пла ты. Якія за раз су ад но сі ны 

па ме раў пен сій і за роб каў?

Ва ле рый Ка валь коў:

— Су ад но сі ны ся рэд няй 

пен сіі па ўзрос це і ся рэд няй 

зар пла ты ў ве рас ні гэ та га 

го да скла лі 38,9 %; у сту дзе-

ні — ве рас ні — 36,5 %. Ра бо-

та па пад тры ман ні ўзроў ню 

пен сій на га за бес пя чэн ня бу-

дзе пра цяг ну тая.

— Ча му пра цу ю чыя пен-

сі я не ры з вы со кім ін ды ві-

ду аль ным ка э фі цы ен там 

(2,5 і вы шэй шы) атрым лі ва-

юць мен шыя пен сіі, чым пра-

цу ю чыя пен сі я не ры з ін ды-

ві ду аль ным ка э фі цы ен там 

больш ніз кім (на прык лад, 

1,4-1,8)? Бо та кія гра ма дзя-

не, а так са ма і прад пры ем-

ствы, на якіх яны пра ца ва лі, 

ра бі лі больш вя лі кія ад лі чэн-

ні ў ФСАН. Для ча го ў пен-

сій ным па свед чан ні ўка за ны 

ін ды ві ду аль ны ка э фі цы ент, 

ка лі на са май спра ве пры 

на лі чэн ні пен сій (звы чай ных, 

без іль гот) ён не пе ра вы шае 

1,3? Та ды тым больш не зра-

зу ме лая роз ні ца ў на лі ча ных 

пен сі ях па жы лым, якія пра-

цу юць з ка э фі цы ен та мі боль-

шы мі за 1,3. Па ло гі цы та ды 

ўсе пра цу ю чыя пен сі я не ры 

з ка э фі цы ен там вы шэй шым 

за 1,3 па він ны атрым лі ваць 

ад ноль ка вы па мер пен сій. 

Ня ўжо толь кі для та го, каб 

зняць з пра цу ю чых пен сі я не-

раў з вы со кім ка э фі цы ен там 

больш вя лі кую су му?

На чаль нік упраў лен ня 

рэ гу ля ван ня пен сій ных 

ад но сін га лоў на га ўпраў-

лен ня пен сій на га за бес-

пя чэн ня Мінп ра цы Але на 

ГО МА РА ВА:

— У пен сій ным па свед чан-

ні па каз ва юц ца па ра мет ры 

ста жу пра цы, ін ды ві ду аль на га 

ка э фі цы ен та за роб ку, з улі кам 

якіх пен сі я не ру пры зна ча ная 

пен сія. Што даты чыц ца па ме-

раў пен сій, то яны за ле жаць 

не толь кі ад ін ды ві ду аль на га 

ка э фі цы ен та за роб ку, але і 

ад пра цяг лас ці ста жу пра цы.

За ка на даў ствам уста ноў ле-

ны аб ме жа ван ні па вы пла це 

пен сіі ў пе ры яд ра бо ты — 

част ка пен сіі, вы лі ча ная з улі-

кам ін ды ві ду аль на га ка э фі-

цы ен та за роб ку звыш 1,3, не 

вы плач ва ец ца. Гэ та зна чыць, 

на па мер пен сіі пен сі я не ра, 

які пра цуе, аказ вае ўплыў не 

тое, на коль кі яго ін ды ві ду-

аль ны ка э фі цы ент за роб ку 

пе ра вы шае 1,3, а пра цяг-

ласць ста жу. Так, у пра цу ю-

ча га пен сі я не ра-муж чы ны, 

які мае стаж пра цы 25 га доў 

і ін ды ві ду аль ны ка э фі цы ент 

за роб ку 2,5, па мер пен сіі ў 

ве рас ні склаў 302,84 руб ля, 

у пра цу ю ча га пен сі я не ра, які 

мае стаж пра цы 40 га доў і 

ін ды ві ду аль ны ка э фі цы ент 

за роб ку 1,8, — 385,43 руб-

ля. Пры ўмо ве па кі дан ня 

пра цы па ме ры пен сій скла-

лі б у каст рыч ні ку 353,66 

і 412,38 руб ля.

Пад рых та ва ла 

Свят ла на БУСЬ КО.

З ЛІС ТА ПА ДА ПЕН СІІ ПА ВЫ ША НЫ 
ТРЭ ЦІ РАЗ ЗА ГОД

Сён ня ў ор га нах 
па пра цы, за ня тас ці 
і са цы яль най аба ро не 
пен сію атрым лі вае 
больш за 2,5 міль ё на 
пен сі я не раў 
(27 % ад агуль най 
коль кас ці на сель ніц тва). 
На 100 пен сі я не раў 
пры хо дзіц ца
167 ра бот ні каў.

Най боль шая ўдзель ная
ва га пен сі я не раў 
у Ві цеб скай воб лас ці — 
29,2 % ад агуль най 
коль кас ці на сель ніц тва 
да дзе на га рэ гі ё на, 
най мен шая (24,4%) — 
у Мін ску.

Бе ла русь стра ці ла свае па зі цыі па 

ўжы ван ні аб са лют на га ал ка го лю на 

ду шу на сель ніц тва. Сён ня на ша кра і-

на зна хо дзіц ца на 27-м мес цы ў све це 

і на 23-м — у Еў ро пе.

— Зні жэн не ад бы ло ся ва ўсіх кра і нах Еў-

ро пы, асаб лі ва ў Бе ла ру сі, Ра сіі, Мал до ве. 

Ме то ды ка раз лі ку (у па раў на нні з 2010 го-

дам) не мя ня ла ся. Ад нак за раз пад час ана-

лі зу і пад лі ку вель мі цес на су пра цоў ні ча лі 

штаб-ква тэ ра Су свет най ар га ні за цыі ахо-

вы зда роўя, Бел стат і Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя, — рас ка заў кі раў нік кра і на ва га

офі са Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда-

роўя ў Бе ла ру сі Ба тыр БЕР ДЫК ЛЫ ЧАЎ. —

Уда ло ся атры маць больш рэ аль ныя ліч-

 бы, чым ра ней, ад нак усё роў на ў пэў най 

сту пе ні гэ та ацэ на чныя да ныя. Спра ца ва лі 

і аб ме жа ван не рэ кла мы ал ка го лю, і ме ры, 

якія пры ма юц ца да не цвя ро зых кі роў цаў, 

пра па ган да зда ро ва га ла ду жыц ця.

У трой цы лі да раў у Еў ро пе па ўжы ван ні 

ал ка го лю (да ныя ана лі за ва лі ся за 2015—

2017 гг.) зна хо дзяц ца Мал до ва (15,2 літ ра), 

Літ ва і Чэ хія. У Бе ла ру сі ў год ужы ва юць 

11,2 літ ра аб са лют на га ал ка го лю на ду шу 

на сель ніц тва. Гэ та менш, чым, на прык лад, 

у Ра сіі (11,7 літ ра), ад нак больш за ся рэд-

 не еў ра пей скі па каз чык, які скла дае 

9,8 літ ра. На ша кра і на па ўжы ван ні ал ка го лю

зна хо дзіц ца по бач з та кі мі кра і на мі, як Вя-

лі ка бры та нія (11,4 л), Фін лян дыя (10,7 л), 

Да нія (10,4 л). Ніз кае ўжы ван не ал ка го лю ў 

кра і нах Цэнт раль най Азіі — у Тур цыі (2 л), 

Кыр гыз ста не (6 л), Ар ме ніі (5,5 л). Вы со кае — 

у Літ ве, Чэ хіі, Гер ма ніі, Ір лан дыі — ка ля

13 літ раў.

Па ста не на 1 ліс та па да на ўлі ку ў нар-

ко ла гаў зна хо дзіц ца амаль 160 ты сяч бе-

ла ру саў з ал ка голь най за леж нас цю. Ся род 

іх амаль 36 ты сяч жан чын і ка ля 15 ты сяч 

не паў на лет ніх. Як ад зна чыў за гад чык сек-

та ра нар ка ло гіі ар га ні за цый на-ме та дыч-

на га ад дзе ла РНПЦ псі хіч на га зда роўя 

Ула дзі мір МАК СІМ ЧУК, у апош нія 5-6 га-

доў на зі ра ец ца рост жа но ча га ал ка га ліз му. 

У цэ лым жа за хва раль насць кры ху зні жа ец-

ца (на 2,6 % за 2017 год), у тым лі ку і ся род 

пад лет каў (на 1,1 %).

Што год ад шкод на га ўздзе ян ня ал ка го лю 

ва ўсім све це па мі рае ка ля 3 міль ё наў ча ла-

век. У Бе ла ру сі ад спа да рож ных хва роб, вы-

клі ка ных ужы ван нем ал ка го лю, што год гі не 

ка ля 20 ты сяч ча ла век. Больш за 11 ты сяч 

па мі рае ад сар дэч на-са су дзіс тых хва роб,

вы клі ка ных ужы ван нем спірт но га, амаль 

6 ты сяч — ад траў маў, больш за ты ся чу — ад 

цы ро зу пе ча ні, яшчэ столь кі ж — ад роз ных 

ла ка лі за цый ра ку, якія так са ма ўзнік лі ад 

зло ўжы ван ня ал ка го лем. Яшчэ паў та ры ты-

ся чы бе ла ру саў па мі ра юць ад вы пад ко ва га 

атру чэн ня ал ка го лем і су ра га та мі.

Ула дзі мір Мак сім чук на га даў, што ал ка-

голь ная сла басць ро зу му пе ра вы шае ана ла-

гіч нае за хвор ван не ад усіх ін шых псі хіч ных 

хва роб, уклю ча ю чы шы за фрэ нію, і з'яў ля-

ец ца пры чы най зла чын стваў:

— Па ло ва смер цяў і траў маў ад ДТЗ ад-

бы ва ец ца ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. 

Гэ так жа, як і 50 % за бой стваў, 40 % ра -

баў ніц тваў, 35 % згвал та ван няў. Ка ля 80 % 

па жа раў зда ра ец ца па пры чы не ку рэн ня 

п'я ных.

Ся род сімп то маў ал ка голь най за леж нас-

ці Ула дзі мір Мак сім чук на зваў на вяз лі вае 

жа дан не ўжыць ал ка голь, не аб ход насць 

апа хмя ліц ца, ка лі ча ла век ро біць гэ та на-

ват у сі ту а цы ях, ка лі нель га (пе рад ра бо тай), 

па вы шэн не та ле рант нас ці да ал ка го лю (для 

ап'я нен ня па тра бу ец ца ўсё боль шая до за), 

пра ва лы ў па мя ці, па га ша ны рэ флекс за-

кус ваць ал ка голь і рост час та ты яго ўжы-

ван ня.

— Ал ка га лізм — гэ та цяж кая хва ро ба, 

але ка лі свое ча со ва, да на ступ лен ня псі-

хо заў, пры няць ме ры, то эфект ад ля чэн ня 

ёсць, — ка жа Ула дзі мір Мак сім чук. — Ле-

тась на ста дыі рэ мі сіі з улі ку зня та 13 620 

ча ла век, гэ та 7,9 %. Ля чэн не ў ста цы я на ры 

прай шлі амаль 33,5 ты ся чы ча ла век.

Спе цы я ліст ад зна чыў, што ме та ды ля чэн-

ня ал ка голь най за леж нас ці ўдас ка наль ва-

юц ца што год, у Бе ла ру сі ўка ра ня юц ца між-

на род ныя па ды хо ды, пра вод зяц ца за ня ткі 

з бліз кі мі хво рых, у тым лі ку іх ву чаць, як 

уцяг нуць хво ра га ў ля чэн не.

— Ка лі ра ней іс на ваў тэр мін бяс печ най 

до зы ал ка го лю, то за раз у све це прый шлі 

да та го, што та кой до зы не іс нуе, — лю-

бы яго пры ём мае не га тыў ныя на ступ ствы 

для зда роўя, — за клю чыў Ула дзі мір Мак-

сім чук.

Але на КРА ВЕЦ.

БОЛЬШ НЕ Ў «ЛІ ДА РАХ» Па ўжы ван ні ал ка го лю на ду шу на сель ніц тва 
Бе ла русь апус ці ла ся на 27-е мес ца ў све це


