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Як вы ду ма е це, хто пла ціць нам пен сіі і 
да па мо гі? Дзяр жа ва? Не, правільна бу-
дзе ад ка заць, што мы са мі са бе пла цім. 
А ка лі яшчэ больш дак лад на, то нам да-
па ма га юць збі раць гро шы на сваю бу-
ду чую пен сію. Да па ма га юць ра бот ні кі 
Фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц-
тва, яко му, між ін шым, сё ле та споў ні ла-
ся 20 га доў. Цэ лае па ка лен не бе ла ру саў 
па спе ла вы рас ці за гэ ты час. А су пра-
цоў ні кі Фон ду кла па ці лі ся і пра цяг ва юць 
кла па ціц ца пра на шу бу ду чы ню і аба ра-
ня юць ін та рэ сы пен сі я не раў, ін ва лі даў і 
дзя цей. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» за ві таў 
у Мін скае га рад ское ўпраў лен не Фон ду 
са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва Мі-
ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро-
ны Бе ла ру сі, каб па ці ка віц ца гіс то ры яй 
і пра цай гэ тай ар га ні за цыі.

Ад алоў ка да кам п'ю та ра
— Па чы на ла ся ўсё з Пен сій на га фон ду, які 

быў ар га ні за ва ны ў 1991 го дзе. А вось у лі пе ні 
1993-га на асно ве яго і Фон ду са цы яль на га 
стра ха ван ня быў ство ра ны Фонд са цы яль-
най аба ро ны на сель ніц тва Бе ла ру сі. У на шым 
упраў лен ні, на прык лад, пра ца ва ла пер ша па-
чат ко ва ўся го 53 ча ла ве кі. Яны з да па мо гай 
толь кі алоў каў, крэс лаў і ста лоў усё ства ра лі. 
Упаў на ва жа ным (за раз га лоў ным ін спек та-
рам) да плач ва лі як пры бі раль шчы цам... Пас ля 
ўжо з'я ві лі ся пер шыя кам п'ю та ры і адпавед-
ныя спе цы я ліс ты, — рас каз вае на мес нік на-
чаль ні ка Мінск ага га рад ско га ўпраў лен ня 
Фон ду са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва 
Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 
На тал ля ПРА КА ПЕН КА.

Вя лі кіх праб лем 
ня ма ўжо га доў 10

Пер шае, што да вя ло ся ра біць толь кі што 
ар га ні за ва най струк ту ры — рэ гіст ра ваць пла-
цель шчы каў. У 1991-м іх бы ло амаль 8 ты сяч. 
У 1993-м — ужо амаль 14. За ўсі мі трэ ба бы ло 
са чыць, каб свое ча со ва пла ці лі ўзно сы. Іна-
чай лю дзі маг лі за стац ца без пен сій і ін шых 
вы плат. «Ад нак у 1994 го дзе ўжо ад зна чаў ся 
вя лі кі рост пра тэр мі на ва най за па зы ча нас ці. 
Бы лі пра стоі прад пры ем стваў. За трым лі ва лі ся 
вы пла ты пен сій. За раз гэ та ўжо даў но за бы ла-
ся», — ад зна чае На тал ля Пра ка пен ка.

— І фонд да па ма гаў вы ра шаць гэ тыя 
праб ле мы?

— Гэ та і бы лі праб ле мы са мо га фон ду. За-

ха ды пры ма лі ся на дзяр жаў ным уз роў ні: на-
прык лад, рэ струк ту ры за цыя даў гоў, якая да-
зво лі ла вый сці ар га ні за цы ям на больш-менш 
ста біль нае фі нан са ва-эка на міч нае ста но ві-
шча. Ра зам з прад пры ем ства мі і фонд пра цуе 
ўжо га доў 10 без асаб лі вых праб лем. Са мая 
га лоў ная на ша за да ча — свое ча со ва фі нан са-
ваць вы пла ту пен сій і да па мог. З гэ тым за раз 
ня ма скла да нас цяў. Што ж ты чыц ца Мін ска, 
то ён уво гу ле ў рэс пуб лі цы з'яў ля ец ца «до на-
рам»: ад 40 да 55 пра цэн таў са бра ных срод каў 
мы ад да ём у ін шыя рэ гі ё ны. Усе гро шы цэнт-
ра лі за ва на па сту па юць у фонд са ца ба ро ны, 
а да лей ідзе раз мер ка ван не. Апош нія га ды 
і Мін ская воб ласць ужо не да ту ец ца, а са ма 
за бяс печ вае ся бе срод ка мі.

— Ці мо жа це вы на зваць ней кія вы ключ на 
важ ныя па дзеі, звя за ныя з пра цай фон ду?

— На пэў на, са мае важ нае — увя дзен не 
ў 2003 го дзе пер са ні фі ка ва на га ўлі ку. Рэс-
пуб лі кан ская ба за да ных без да кор на функ-
цы я нуе ўжо 10 га доў. Там кож ны мае ін ды ві-
ду аль ны аса бо вы ра ху нак, дзе за хоў ва ец ца 
ін фар ма цыя пра ўсю пра цоў ную дзей насць. 
За 10 га доў у не ка то рых лю дзей бы ло столь кі 
пры ёмаў на пра цу і зваль нен няў ды звес так 
аб гра ма дзян ска-пра ва вых да га во рах, што 
яны і са мі, ка лі іх спы таць, усё не ўспом няць. 
А ўсе гэ тыя звест кі ўліч ва юц ца для бу ду ча га 
на зна чэн ня пен сіі.

У 2009 го дзе так са ма з'я віў ся но вы кі ру нак 
у на шай дзей нас ці. Гэ та пра фе сій нае пен сій-
нае стра ха ван не — кам пен са цыя за пра цу ў 
шкод ных, цяж кіх умо вах. Прад пры ем ствы, якія 
ма юць так зва ныя асаб лі выя ўмо вы пра цы, 
вы плач ва юць боль шыя ўзно сы, чым звы чай-
ныя. Усе пла цяць 35 пра цэн таў, а яны ад 1,5 да 
4,8 пра цэн та да дат ко ва. І гэ та на кап ляль ная 
сіс тэ ма. Уз но сы ўліч ва юц ца і ка пі та лі зу юц ца 
(ін шы мі сло ва мі, раз мя шча юц ца ў бан кі і на іх 
раз ліч ва ец ца да ход). Да лей гэ тыя гро шы вы-
плач ва юц ца ча ла ве ку ў вы гля дзе пра фе сій най 
пен сіі — ці да дат ко вай, ці да тэр мі но вай. Тут 
фонд ад збо ру срод каў да вы пла ты пра цуе. 
Пры звы чай най пен сіі фонд толь кі збі рае срод-
кі, а  ўпраў лен не са ца ба ро ны, пас ля на ліч вае 
і вы плач вае пен сію.

Пла цяць усе
— Ра ней пра тэр мі на ва ныя за па зы ча нас-

ці маг лі да хо дзіць да 30 пра цэн таў ме сяч най 
су мы пе ра лі чэн няў. Гэ та шмат. А за раз не 
пе ра вы шае 0,5 пра цэн та. Усе пла цяць. Ёсць 
па няц це не свое ча со вас ці, але пла цяць усе», 
— рас каз вае На тал ля Пра ка пен ка.

— А вы не як со чы це за ты мі, хто вам 
пло ціць уз но сы? Бо бы ва юць жа не толь кі 
буй ныя прад пры ем ствы, але і ма лыя.

— Срод кі збі ра юц ца не за леж на ад па-
ме ру прад пры ем ства ці ар га ні за цыі. У нас 
ёсць пра ва на тое, каб са мім спі саць з бан-
каў ска га ра хун ку па трэб ную су му, ка лі нам 
не пла цяць. Ін шая спра ва, ка лі на ра хун ку 
ні чо га ня ма. Та ды ўжо па да ем у суд. А што 
ты чыц ца ін ды ві ду аль ных прад пры маль ні каў, 
то гэ та іх пра мая за ці каў ле насць у вы пла це 
стра ха вых уз но саў. Бо ка лі ён не пла ціць, то 
яму не за ліч ва ец ца пра цоў ны стаж. Ка лі ён 
за пла ціў менш, чым з раз лі ку мі ні маль най 
за ра бот най пла ты, то яму пра пар цы я наль на 
на ліч ва ец ца стаж не год, а 9 ці 10 ме ся цаў. 
Яны са мі па він ны пра ся бе кла па ціц ца. А 
ў пра ца даў цаў ёсць на ём ныя ра бот ні кі, за 
якіх яны цал кам ад каз ва юць. Ства рэн не за-
па зы ча нас ці — гэ та ўшчам лен не пен сій ных 
пра воў. Ад нак та кія вы пад кі бы ва юць. Гэ та 
ка лі прад пры ем ства ста но віц ца банк ру там. 
І та ды ў пер шую чар гу па цер пяць лю дзі, якія 
там пра ца ва лі.

— Што ж та ды ім ра біць?
— Трэ ба доб ра ра зу мець умо вы, на якіх ты 

пра цу еш. Трэ ба гля дзець на пе рад: што та бе 
сён ня вы гад на — вя лі кія гро шы ў шэ рай схе-
ме ці так зва ны сац па кет (на ру кі менш, але 
по тым га ран тыя та го, што та бе і баль ніч ныя, 
і пен сію вы пла цяць).

Уво гу ле з фон дам за раз лі чац ца ў боль шай 
сту пе ні, чым ра ней. Усе ра зу ме юць, што трэ ба 
вы пла ціць зар пла ту і ўзно сы. Бо, на прык лад, 
па да ткі больш абяз лі ча ныя. Яны ідуць на ахо-
ву зда роўя, на куль ту ру, на спорт і гэ так да лей. 

А стра ха выя ўзно сы — гэ та пен сій ныя пра вы 
гра ма дзян. І фак тыч на ча ла век (ці за яго пра-
ца даў ца) пла ціць са мо му са бе ў бу ду чы ні.

— Як вы лі чы це, фонд за раз пра цуе да-
стат ко ва эфек тыў на, каб у блі жэй шай бу ду-
чы ні лю дзі не ба я лі ся за сваю ста расць?

— Пра ца фон ду цал кам за ле жыць ад ста-
ну эка но мі кі. Ка лі бу дзе пра ца ваць эка но мі ка 
доб ра, бу дзем і мы так са ма пра ца ваць. Ка лі 
ёсць зры вы ў эка но мі цы, у вы пла це за ра бот-
най пла ты, ка лі фі нан са вая ўстой лі васць за-
ва га ец ца, то пой дзем сле дам і мы.

За мест бю ра кра тыі — 
но выя тэх на ло гіі

— Ра ней 40-50 ты сяч пла цель шчы каў па-
він ны бы лі раз на квар тал зда ваць спра ва-
зда чу ў ра ён ныя ад дзе лы. Зра зу ме ла, бы лі 
чэр гі. Ця пер та ко га прак тыч на ня ма, бо ўсё 
мож на здаць па кар па ра тыў ным пар та ле 
фон ду праз ін тэр нэт. Мы пе ра кон ва ем усіх 
у не аб ход нас ці вы ка ры стан ня элект рон на-
ліч ба ва га под пі су, — тлу ма чыць спе цы я ліст 
фон ду. — У гэ тым пла не фонд да лё ка пай-
шоў на пе рад. І пла цель шчы кі да гэ та га ўжо 
так пры звы ча і лі ся, што, ка лі ад бы ва ец ца ней-
кі тэх ніч ны збой, то па чы на юц ца тэ ле фон ныя 
зван кі, бо ні хто не хо ча вяр тац ца да чэр гаў. 
Ужо на ват пра пі са на ў за ка на даў стве, што 
пла цель шчы кі з коль кас цю ра бот ні каў звыш 
10 ча ла век аба вя за ны зда ваць нам усе да-
ку мен ты пер са ні фі ка ва на га ўлі ку з элект рон-
на-ліч ба вым под пі сам.

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ

�

Апош ні раз па каз чык ча ка най пра цяг лас ці 
жыц ця пе ра вы шаў 72 га ды ў 1985 го дзе. Ча ка ная 
пра цяг ласць жыц ця пры на ра джэн ні ў Бе ла ру-
сі су па дае з ся рэд не су свет ным зна чэн нем, але 
ўсту пае ся рэд не еў ра пей скім па каз чы кам. У краіне 
на зі ра ец ца вы со кая роз ні ца ў пра цяг лас ці жыц ця 
па між муж чы на мі і жан чы на мі, у 2012 го дзе яна 
скла ла 11 га доў. 

ЯПОНСКІЯ ДЗЕ ЦІ 
ПРОЙ ДУЦЬ 

АЗДА РАЎ ЛЕН НЕ 
Ў НАС

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пад пі саў рас па ра-
джэн не аб вы дзя лен ні срод каў 
для ар га ні за цыі ад па чын ку ў 
Рэс пуб лі цы Бе ла русь япон-
скіх дзя цей, якія па цяр пе лі ад 
ава рыі на АЭС «Фу ку сі ма». Аб 
гэ тым Бел ТА па ве да мі лі ў прэс-
служ бе бе ла рус ка га лі да ра.

«У ад па вед нас ці з да моў ле нас-
ця мі з япон скім бо кам, у Бе ла ру сі 
ў пе ры яд з 29 лі пе ня па 9 жніў ня 
2013 го да прой дуць азда раў лен не 
25 пад лет каў з Япо ніі. Ад па чы нак 
япон скіх дзя цей бу дзе ар га ні за ва-
ны ў На цы я наль ным дзі ця чым аду-
ка цый на-азда раў лен чым цэнт ры 
«Зуб ра ня», — пра ін фар ма ва лі ў 
прэс-служ бе.

Ана ла гіч ная гу ма ні тар ная да па-
мо га бы ла ака за на Япо ніі ў 2012 
го дзе, ка лі па за пра шэн ні Прэ зі дэн-
та Бе ла ру сі 10 япон скіх пад лет каў 
з рэ гі ё наў, што па цяр пе лі ад ава-
рыі на АЭС «Фу ку сі ма», у су пра ва-
джэн ні двух да рос лых ад па чы ва лі і 
пра хо дзі лі азда раў лен не ў цэнт ры 
«Зуб ра ня». У пра гра му ад па чын ку 
бы лі ўклю ча ны аду ка цый ныя, азда-
раў лен чыя і за баў ляль ныя ме ра-
пры ем ствы. У хо дзе раз на стай ных 
эк скур сій бы ло ар га ні за ва на азна-
ям лен не з гіс та рыч най і куль тур-
най спад чы най Бе ла ру сі. У мэ тах 
па вы шэн ня эфек тыў нас ці азда раў-
лен чых ме ра пры ем стваў дзе цям з 
Япо ніі на зна ча лі ся роз ныя ме ды цын-
скія пра цэ ду ры. Ім так са ма пра вя лі 
ўльтра гу ка вое да сле да ван не шчы-
та па доб най за ло зы.

ЧА КА НАЯ ПРА ЦЯГ ЛАСЦЬ ЖЫЦ ЦЯ Ў КРАІНЕ 
ДА СЯГ НУ ЛА МАК СІ МУ МУ ЗА АПОШ НІЯ 20 ГА ДОЎ

Мі ніс тэр ства ін фар-
ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь вы каз вае глы бо кае 
спа чу ван не ды рэк та ру 
ганд лё ва га рэс пуб лі кан-
ска га ўні тар на га прад-
пры ем ства «Грод на абл-
са юзд рук» Валч ке ві чу 
Та дэ ву шу Мі хай ла ві чу 
ў су вя зі з на пат каў шым 
яго вя лі кім го рам — 
смер цю ЖОН КІ.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
вы каз вае глы бо кае спа чу ван не бы ло му на мес ні-
ку мі ніст ра ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь Лап-
цён ку Іга ру Мі ка ла е ві чу ў су вя зі з на пат каў шым 
яго вя лі кім го рам — смер цю МА ЦІ.

НАЦ БАНК НЕ ПЛА НУЕ 
Ў ЛІ ПЕ НІ ЗНІ ЖАЦЬ СТАЎ КУ 

РЭ ФІ НАН СА ВАН НЯ
Аб гэ тым па ве да мі ла ка рэс пан дэн ту Бел ТА стар шы ня 
праў лен ня На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі На дзея Ер-
ма ко ва.

Пы тан не па стаў цы рэ фі нан са ван ня бу дзе раз гле джа на ў 
блі жэй шы час, ад зна чы ла На дзея Ер ма ко ва. «Я лі чу, што ў лі-
пе ні стаў ку па куль ру хаць нель га», — ска за ла яна. Для гэ та га 
па куль не скла лі ся не аб ход ныя ўмо вы, рас тлу ма чы ла кі раў нік 
Нац бан ка. У пры ват нас ці, змен шыў ся пры ток ва лю ты ў кра і ну, 
у тым лі ку ад ганд лю та ва ра мі і па слу га мі, у той час як по пыт на 
ва лю ту з бо ку на сель ніц тва ў се зон ад па чын каў кры ху вы рас. 
Каб не змян шаць стаў кі па дэ па зі тах у бе ла рус кіх руб лях, у 
та кіх умо вах мэ та згод на па куль не зні жаць стаў ку рэ фі нан са-
ван ня, ад зна чы ла На дзея Ер ма ко ва.

УЛА ДАЛЬ НIК ДЖЫ ПА ЗА BR2 млрд 
НЕ ДА ПЛА ЦIЎ МЫТ НЫХ ПЛА ЦЯ ЖОЎ 

I ПА ЗБА ВIЎ СЯ МА ШЫ НЫ
Джып за Br2 млрд кан фiс ка ва лi мыт нi кi ў да ход дзяр жа-
вы за спро бу ўла даль нi ка ма шы ны не ў поў ным аб' ёме 
за пла цiць мыт ныя пош лi ны. Пра гэ та па ве да мi лi ў прэс-
служ бе Дзяр жаў на га мыт на га ка мi тэ та Бе ла ру сi.

Да ра гi аў та ма бiль Mercedes-Benz G63 AMG 2012 го да вы-
пус ку спра ба ва лi ўвез цi на тэ ры то рыю Мыт на га са ю за па да ку-
мен тах, якiя змя шча лi не дак лад ныя звест кi. Ма шы ну раз мяс цi лi 
пад мыт ную пра цэ ду ру мыт на га тран зi ту Мiн скай рэ гi я наль най 
мыт нi i прад' явi лi транс парт ныя i ка мер цый ныя да ку мен ты, 
згод на з якi мi кошт гэ та га транс парт на га срод ку склаў 106,9 
тыс. еў ра. Ад нак за яў ле ны кошт на аў та ма бiль вы клi каў па да-
зрэн нi ў су пра цоў нi каў мыт нi.

Пад час пра ве рач ных ме ра пры ем стваў бы лi са бра ны да-
стат ко выя звест кi, якiя свед чаць аб тым, што кошт лег ка во га 
аў та ма бi ля гэ тай мар кi 2012 го да вы пус ку скла дае 125,5 тыс. 
еў ра. Зна чыць, ула даль нiк ма шы ны не да пла цiў мыт ных пла ця-
жоў на су му звыш Br100 млн. Та кiм чы нам, поў ны кошт iн ша-
мар кi, уклю ча ю чы пла ту мыт ных пла ця жоў у поў ным аб' ёме, 
скла дае Br2,1 млрд.

Ра шэн нем су да Каст рыч нiц ка га ра ё на Мiн ска транс парт ны 
сро дак кан фiс ка ва ны ў да ход дзяр жа вы.

Кар. БЕЛ ТА.

На шы гро шыНа шы гро шы  ��

ДЗЕ «РАС ЦЕ» ПЕН СІЯ?

За ба ло ча ная мяс цо васць i ня ве дан не 
пра вiл ары ен цi роў кi ў ле се згу ля лi ра-
ка вы жарт з мiн ча нi нам, якi пры ехаў 
у Сто лiн скi ра ён па гля дзець пры ро ду 
Пры пяц ка га ланд шафт на га за каз нi ка, 
па ве да мi лi ў МНС Бе ла ру сi.

Сто лiн скiм вы ра та валь нi кам 8 лi пе ня ў 
22.30 па сту пi ла па ве дам лен не з со та ва га 
тэ ле фо на ад мiн ча нi на, якi за блу дзiў у за ба-
ло ча най мяс цо вас цi ў ра ё не вёс кi Ста ха ва. 
Муж чы на 1974 го да на ра джэн ня рас ка заў, 

што са ма стой на вяр нуц ца з ле су яму не 
ўдас ца, улiч ва ю чы, што на блi жа ец ца ноч.

На по шу кi га ра джа нi на на кi ра ва лi ся 
су пра цоў нi кi МНС блi жэй ша га па жар на га 
ава рый на-вы ра та валь на га па ста i су пра-
цоў нi кi РА УС. У дзве га дзi ны но чы вы ра-
та валь нi кi знай шлi яго на дрэ ве ка ля ра кi 
Пры пяць. Ён быў пе ра да дзе ны бры га дзе 
хут кай ме ды цын скай да па мо гi, шпi та лi за-
цыя не спат рэ бi ла ся.

Кар. БЕЛ ТА
�

Ну і ну!Ну і ну!  ��

МУЖ ЧЫ НУ, ЯКI ЗА БЛУ ДЗIЎ У ПРЫ ПЯЦ КIМ 
ЛАНД ШАФТ НЫМ ЗА КАЗ НI КУ, ЗНАЙ ШЛI НА ДРЭ ВЕ

Калектыў РВУ «Выдавецкі дом «Звязда» вы-
каз вае шчырыя спа чу ван ні бы ло му на мес ні ку 
мі ніст ра ін фар ма цыі Бе ла русі Іга ру Мі ка ла е ві чу 
Лап цён ку ў су вя зі з на пат каў шым яго вя лі кім 
го рам — смер цю МА ЦІ.

У 2012 го дзе пра цяг ласць 
жыц ця па вя лі чы ла ся 
ў па раў на нні з 2011 го дам 
на 1,6 го да і скла ла 72,2 го да. 
Гэ та са мы вы со кі ўзро вень 
больш як за 20 га доў, па ве да мі лі 
БЕЛ ТА ў На цы я наль ным 
ста тыс тыч ным ка мі тэ це.


