
6 снежня 2016 г. 3РОЗГАЛАС

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Мы звяр ну лі ся па ка мен та рый 
да стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
па пра цы і са цы яль ных пы тан нях 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль-
на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
Та ма ры КРА СОЎ СКАЙ.

— Скла да нае пы тан не і вель мі 
ба лю чае. Пра ва на атры ман не пен-
сіі за гэ ты мі людзь мі за ста ло ся. Ка лі 
пры ад сут нас ці не аб ход на га стра ха-
во га ста жу ча ла век звяр та ец ца па 
на зна чэн не пен сіі, яму мо жа быць 
пры зна ча на са цы яль ная пен сія па 
да сяг нен ні ўзрос ту 60 га доў (для 
жан чын) і 65 га доў (для муж чын). 
Сён ня яе па мер скла дае 50% най-
боль шай ве лі чы ні бюд жэ ту пра жы-
тач на га мі ні му му ў ся рэд нім на ду шу 
на сель ніц тва.

Ка лі ж ча ла век хо ча атрым лі ваць 
пра цоў ную пен сію, у гэ тым вы пад ку 
яму трэ ба бу дзе ўсё ж та кі ад пра ца ваць 
не аб ход ныя га ды стра ха во га ста жу.

Лю дзі, якія ака за лі ся ў та кой сі-
ту а цыі, мо гуць звяр нуц ца ў дзяр-

жаў ны цэнтр за ня тас ці на сель ніц-
тва і стаць на ўлік у якас ці бес пра-
цоў на га, для та го каб атрым лі ваць 
да па мо гу па бес пра цоўі і мець 
пра ва на ма тэ ры яль ную пад трым-
ку. Але пры тым ча ла век па ві нен 
вы кон ваць усе ўмо вы, якія ста яць 
пе рад тым, хто атры маў ста тус бес-
пра цоў на га.

У гэ тай ка тэ го рыі ака за ла ся ня ма ла 
тых, хто з'е хаў пра ца ваць за мя жу і не 
вы плач ва ў на пра ця гу шэ ра гу га доў уз-
но саў у Фонд са цы яль най аба ро ны на-
сель ніц тва. Та му пры ня тыя ме ры ў тым 
лі ку за клі ка юць лю дзей за ду мац ца пра 
сваю бу ду чы ню. Лю бы ча ла век, які мае 
да ход, па ві нен вы плач ваць стра ха выя 
ўнёс кі са цы яль на га стра ха ван ня.

Так, ка лі ча ла век па ехаў ле галь на 
пра ца ваць у Ра сію і вы плач вае ўзно-
сы ў фонд са цы яль на га стра ха ван ня 
РФ, яму ня ма ча го ба яц ца: ён за-
стра ха ва ны, і па між на шы мі кра і на мі 
іс ну юць да моў ле нас ці на гэ ты конт. 
Га лоў нае, каб факт вы пла ты стра ха-
вых унёс каў быў да ку мен таль на па-
цвер джа ны. Але ж ёсць шмат і тых, 
хто пра цуе па да га во рах, вах та вым 
ме та дам і ні я кіх уз но саў не вы плач-
вае. І яны не ду ма юць, што ра на ці 
поз на ака жуц ца ў сфе ры са цы яль-
на га стра ха ван ня — ка лі на ды дзе 
пен сій ны ўзрост. Лю дзі ўжо сён ня па-
він ны ду маць пра гэ та. На прык лад, 
та кія ра бот ні кі мо гуць за клю чыць да-
га вор з на шым Фон дам са цы яль най 
аба ро ны на сель ніц тва і са ма стой на 
вы плач ваць стра ха выя ўнёс кі адзін 
раз у год.

Да нас пры хо дзяць на пры ём лю-
дзі і за да юць са мыя роз ныя пы тан ні. 
На прык лад, адзін ін ды ві ду аль ны прад-
пры маль нік спы таў: ці ма гу я вы плач-
ваць уз но сы ў ФСАН за сваю жон ку, 
якая не пра цуе? Не, гэ та не маг чы ма. 
Паў та ру ся: толь кі ча ла век, які пра цуе 
і мае да ход, мо жа іх вы плач ваць.

Ці, на прык лад, возь мем ра мес ні-
каў. У іх на сён ня ня ма аба вяз ку вы-
плач ваць стра ха выя ўнёс кі ў ФСАН, 
ёсць толь кі пра ва ра біць гэ та. Але 
яны па він ны яшчэ доб ра ўяў ляць 
са бе, што іх бу дзе ча каць, ка лі яны 
гэ тым пра вам не ска рыс та юц ца і ў іх 
не бу дзе стра ха во га ста жу.

Для дзяр жа вы вель мі важ на 
за ха ваць пен сій нае за бес пя чэн-
не. У нас у кра і не сён ня больш за 
2,5 млн пен сі я не раў, і з кож ным го-
дам іх коль касць па вя ліч ва ец ца. Ад-
куль дзяр жа ве браць гро шы? Яна 
бя рэ срод кі са стра ха вых унёс каў.

Ка лі га ва рыць пра лю дзей, якія 
сён ня пры да сяг нен ні пен сій на га 
ўзрос ту ака за лі ся без пра ва на пен-

сію, яны лі чац ца ты мі, хто апы нуў ся 
ў цяж кай жыц цё вай сі ту а цыі, і ма юць 
пра ва на дзяр жаў ную ад рас ную са-
цы яль ную да па мо гу, па якую трэ ба 
звяр тац ца ў ор га ны па пра цы, за ня-
тас ці і са цы яль най аба ро не, а так-
са ма на суб сі дыі на апла ту па слуг 
ЖКГ. Да рэ чы, цяпер раз гля да ец ца 
пы тан не аб тым, каб па шы рыць пе-
ра лік асоб, якія апы ну лі ся ў цяж кай 
жыц цё вай сі ту а цыі.

І яшчэ ха чу ад зна чыць: жыц цё 
мя ня ец ца. Як толь кі на ша эка на міч-
нае ста но ві шча па леп шыц ца, бу дуць 
і іс тот ныя ка рэк ці роў кі ў да дзе ным 
пы тан ні. Але па куль мы пры ня лі та кія 
ме ры, каб за ха ваць пен сій нае за бес-
пя чэн не тым, хто вы плач ваў стра ха-
выя ўнёс кі. Гэ та вы му ша ная ме ра на 
да дзе ным эта пе.

За пі са ла Свят ла на БУСЬ КО.
busko@zviazda.by

КАБ «СА ЦЫ ЯЛЬ НАЯ» СТА ЛА «ПРА ЦОЎ НАЙ»

Агуль ны пра цоў ны стаж скла да ец ца з усіх тых га доў, 
што вы ад пра ца ва лі. Акра мя та го, у яго ўклю ча ец ца ву-
чо ба, служ ба ў ар міі і ін шыя пе ры я ды.

Стра ха вы стаж — гэ та толь кі тыя га ды, ка лі вы 
або ваш ра бо та даў ца пла ці лі стра ха выя ўзно сы ў 
Фонд са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва. Вы заў сё ды 
мо жа це пра ве рыць, ці вы плач вае за вас най маль нік 
уз но сы, звяр нуў шы ся ў тэ ры та ры яль ныя ор га ны Фон-
да са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва.

У стра ха вы стаж, акра мя ра бо ты на тэ ры то рыі Бе-
ла ру сі, уклю ча ец ца пе ры яд ра бо ты ў СССР, а так са ма 
на тэ ры то рыі дзяр жаў, з які мі Рэс пуб лі кай Бе ла русь 
за клю ча ны да га во ры ў га лі не са цы яль на га (пен сій на га) 
за бес пя чэн ня пры ўмо ве вы пла ты аба вяз ко вых стра ха-
вых унёс каў у пен сій ныя фон ды гэ тых дзяр жаў.

У стра ха вы стаж не ўклю ча юц ца:

— пе ры я ды ад па чын ку па до гля дзе дзі ця ці да 3 
га доў,

— атры ман не аду ка цыі па дзён най фор ме на ву-
чан ня,

— ва ен ная служ ба,
— пе ры я ды, ка лі ча ла век атрым лі ваў да па мо гу па 

бес пра цоўі,
— пе ры я ды до гля ду за ін ва лі дам 1-й гру пы.

Важ на: ка лі вай скоў цы, су пра цоў ні кі МНС, пра ва-
ахоў ных ор га наў і пры раў на ва ныя да іх асо бы бу дуць 
зволь не ныя да да сяг нен ня тэр мі ну вы слу гі га доў (20 
га доў), пен сію ім бу дуць на ліч ваць на агуль ных пад-
ста вах.

Ра ней шае па тра ба ван не 
5 га доў стра ха во га ста жу 
за ста ло ся:
для пры зна чэн ня 
да тэр мі но вых 
пен сій баць кам 
дзя цей-ін ва лі даў 
(ін ва лі даў з дзя цін ства); 
шмат дзет ным ма ці, 
якія на ра дзі лі пяць 
і больш дзя цей 
і вы ха ва лі іх да 
8-га до ва га ўзрос ту; 
ін ва лі дам з дзя цін ства; 
ін ва лі дам вай ны; ма ці 
ва ен на слу жа чых, смерць 
якіх звя за на 
з вы ка нан нем аба вяз каў 
ва ен най служ бы; 
лі лі пу там і кар лі кам.

Акра мя та го, бе ла рус пе ра-
мог у кан ты нен таль ным пер-
шын стве і стаў «Міс та рам Еў-
ро па». Тры ум фа та рам жа кон-
кур су муж чын скай пры га жос ці і 
сты лю Mіstеr Suрrаnаtіоnаl, які, 
да рэ чы, прай шоў упер шы ню і 
са браў 37 удзель ні каў з роз-
ных кра ін све ту, ад Ан го лы і 
Эфі о піі да Сла ва кіі і ЗША, стаў 
прад стаў нік Мек сі кі Ды е га Гар-
сі — не ад на ра зо вы пе ра мож-
ца на цы я наль ных кон кур саў, 
па спя хо вая ма дэль і ба ка лаўр 
у га лі не спра ва во га ад мі ніст-
ра ван ня. Пе ра мож цу да стаў ся 
гра шо вы прыз па ме рам у 10 
ты сяч до ла раў і кант ракт з між-
на род ным ма дэль ным агенц-

твам, а так са ма ту рыс тыч ная 
па езд ка.

Што да пер ша га ві цэ-міс та ра 
Suрrаnаtіоnаl-2016, то Сяр гею 
Бін да ла ву 29 га доў, ён за хап-
ля ец ца ба я вы мі май стэр ства мі 
і сва бод на раз маў ляе, акра мя 
рус кай і бе ла рус кай, на анг-
лій скай, іс пан скай і грэ час кай 
мо вах. Апош няе не дзіў на — 
ура джэ нец Ма гі лё ва ўжо шмат 
га доў жы ве ў Грэ цыі, дзе пра-
цуе ме не джа рам па про да жах 
і ма дэл лю. Два га ды та му, між 
ін шым, Сяр гей удзель ні чаў у 
пер шым на цы я наль ным кон-
кур се «Міс тар Бе ла русь-2014», 
дзе за ва я ваў ты тул «Міс тар 
стыль».

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА
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Усе вы хад ныя ў ін тэр нэ це з' яў ля лі ся 
роз ныя па ве дам лен ні пра ўкус 
скар пі ё нам жы ха ра Ба ра на віч, 
пе ры я дыч на іх аб вяр га лі аль бо 
пад вяр га лі су мнен ням служ бо выя 
асо бы. Але ў па ня дзе лак ін фар ма цыя 
ўдак лад ні ла ся. І ста ла ві да воч на, 
што ін цы дэнт з эк за тыч ным на ся ко мым 
меў мес ца ў го ра дзе.

У адзін з дзён на мі ну лым тыд ні муж чы на, 
які вы бі раў ба на ны ў су пер мар ке це, ад чуў боль. 
Тут жа яго жон ка, ін шыя па куп ні кі за ўва жы лі не 
ха рак тэр нае для на шых мяс цін на ся ко мае. Па-
цяр пе ла га ад ра зу да ста ві лі ў баль ні цу. Дзень ён 
пра вёў у рэ ані ма цыі, по тым па цы ен та пе ра вя лі 
ў тэ ра пеў тыч нае ад дзя лен не. Стан муж чы ны не 
вы клі каў апа сен ня ў ме ды каў, праз дзень яго 
вы пі са лі з баль ні цы.

Як па ве да міў ка рэс пан дэн ту га зе ты га лоў ны 
са ні тар ны ўрач Ба ра на віцкага раёна Сяр гей 
ПЛЕС КА ЦЭ ВІЧ, па цвер дзіць, што гэ та быў ме-
на ві та скар пі ён, ме ды кі са ні тар най служ бы не 
мо гуць, бо ў іх ня ма маг чы мас ці для та кой ідэн ты-
фі ка цыі. Га вор ка ідзе аб тым, што ча ла век па цяр-
пеў ад уку су на ся ко ма га, па доб на га на скар пі ё на. 
Па вод ле той ін фар ма цыі, якой ва ло дае Сяр гей 
Сця па на віч, дра пеж нае на ся ко мае за бра ла жон-
ка па цяр пе ла га. Ка лі ў ад па вед ных ла ба ра то ры ях 
вет стан цыі пра вя дуць да сле да ван не і афі цый на 
за свед чаць, што гэ та скар пі ён, та ды і мож на бу-
дзе ска заць упэў не на.

А нам за ста ец ца быць больш піль ны мі пры 
вы ба ры ба на наў ды ін шых за мор скіх фрук таў.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. yackevіch@zvіazda.by
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Не блы тай це стра ха вы і агуль ны стажНе блы тай це стра ха вы і агуль ны стаж

Аб гэ тым па ве дам ляе 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. Спе цы я ліст упэў не-
ны, што да чац вяр га бу дзе са праў ды 
хо лад на, а по тым да нас за ві тае ад лі га 
з мок рым сне гам і даж джом.

У аў то рак удзень на тэ ры то рыю кра і ны 
бу дзе па сту паць ха лод ная ня ўстой лі вая па-
вет ра ная ма са з поў на чы Еў ро пы. Ра ні цай 
і днём ча ка ец ца ўзмац нен не га ла лё дзі цы 
на да ро гах — там бу дзе вель мі сліз ка. На 
боль шай част цы тэ ры то рыі прой дуць ка рот-
ка ча со выя апад кі ў вы гля дзе сне гу і мок ра га 
сне гу, мес ца мі — сла бая мя це лі ца. Ста не 
пад ма рож ваць, на пра ця гу дня праг на зу ец ца 
па ні жэн не да мі нус 5—10 гра ду саў. Моцны 
хо лад за ві тае да нас ме на ві та ў се ра ду, ка-
лі ча ка ец ца рост ат мас фер на га ціс ку. Та му 
апад каў прак тыч на і не бу дзе, толь кі ўдзень 
у асоб ных ра ё нах Ві цеб скай воб лас ці прой-
дзе не вя лі кі ка рот ка ча со вы снег. На асоб-

ных участ ках да рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. 
Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы праг на зу ец ца на 
ўзроў ні мі нус 7—14 гра ду саў, пры пра яс нен-
нях — да мі нус 17, удзень — 2—9 ма ро зу.

Праў да, ужо ў чац вер на тэ ры то рыю Бе-
ла ру сі пач не па сту паць больш цёп лае па-
вет ра з Ат лан ты кі, та му зноў ста не знач на 
цяп лей. У гэ ты дзень (8 снеж ня) на боль шай 
част цы тэ ры то рыі кра і ны прой дзе ка рот ка-
ча со вы снег, мок ры снег, удзень — з даж-
джом. У асоб ных ра ё нах ча ка ец ца ту ман, 
га ла лёд, на да ро гах — га ла лё дзі ца. Ча сам 
бу дзе на зі рац ца ўзмац нен не вет ру па ры-
ва мі да 15—18 м/с. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе 2—9 ма ро зу, па паў днё вым 
ус хо дзе пры пра яс нен нях бу дзе на ват да 
мі нус 12. Ад нак ужо ўдзень прый дзе пер-
шая зі мо вая ад лі га, ка лі ча ка ец ца ад мі нус 
2 па паў днё вым ус хо дзе да плюс 5 гра ду саў 
па за ха дзе кра і ны. Віль гот нае і цёп лае на-
двор'е праг на зу ец ца і ў пят ні цу.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай-
чын ных спе цы я ліс таў, ня ўстой лі вае на двор'е 
бу дзе гас па да рыць у нас і ў вы хад ныя.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу
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ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по объекту «12-этажный жилой дом 

со встроенными помещениями № 31 (по генплану) 
в микрорайоне Малиновка-6. Встроенные помещения»,

опубликованную в газете «Звязда» от 09.04.2016 № 66 (28176)

Застройщик – коммунальное унитарное дочернее предприятие 
«Управление капитального строительства Запад» доводит до сведения 
заинтересованных лиц о внесении изменений в проектную деклара-
цию по объекту «12-этажный жилой дом со встроенными помещениями 
№ 31 (по генплану) в микрорайоне Малиновка-6. Встроенные помеще-
ния», опубликованную в газете «Звязда» от 09.04.2016 № 66 (28176).

Для привлечения дольщиков к строительству по договору созда-
ния объекта долевого строительства для юридических и физических 
лиц, предлагается:

- встроенное помещение административно-торгового назначения 
для реализации непродовольственных товаров без учета выполнения 
внутренних отделочных работ общей площадью 172,17 кв.м на 1-ом 
этаже жилого дома стоимостью за 1 (один) кв.м общей площади в раз-
мере, эквивалентном 910 долларов США по курсу, установленному 
Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты.

Документы для заключения договоров будут приниматься с 
12.12.2016. 

Более подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе 
работ по строительству жилого дома можно получить по адресу: г. Минск, 
ул. С. Есенина, 4-107, тел.: (017)234-16-99, (044)795-44-44. 

УНП 192400611

На двор'еНа двор'е  ��

ВЕТ РА НА І ДА ВО ЛІ СЛІЗ КА
На пра ця гу тыд ня нас ча ка юць і сур' ёз ныя ма ра зы 

да мі нус 17, і ад лі га — да плюс 6

Ка ле гія МУС 
Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, ве тэ ра ны 
ор га наў унут ра-
ных спраў і ўнут-
ра ных войск глы-
бо ка смут ку юць у 
су вя зі са смер цю 
ге не рал-ма ё ра 
мі лі цыі ў за па-
се СЯР ГЕЯ Іва на 
Сця па на ві ча, у мі-
ну лым — на чаль-
ні ка УУС Ма гі лёў-
ска га, Мінск ага 
абл вы кан ка маў, 
Ака дэ міі МУС, і вы-
каз ва юць шчы рыя 
спа чу ван ні яго 
род ным і бліз кім.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

Бе ла рус стаў дру гім на між на род ным кон кур се 
Mіstеr Suрrаnаtіоnаl-2016

Ура джэ нец Ма гі лё ва Сяр гей Бін да лаў атры маў ты тул пер-
ша га ві цэ-міс та ра на кон кур се Mіstеr Suрrаnаtіоnаl-2016, 
фі нал яко га ад быў ся 3 снеж ня ў Поль шчы.

Ну і нуНу і ну  ��

Дык быў скар пі ён ці не? Хут чэй, быў
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