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Але вы свет лі ла ся, што з-за не вя лі ка га пе-

ры я ду і сум ад лі чэн няў на за па ша ная пен сія ў 

та кіх лю дзей ака за ла ся вель мі ніз кая.

Вось як тлу ма чыць гэ тую сі ту а цыю на сай це 

Фе дэ ра цыі праф са юзаў Бе ла ру сі на мес нік

стар шы ні ФПБ Але на Ман ке віч: «На прык лад, 

трак та рыст-ма шы ніст ва ўзрос це 48 га доў 

пра цуе ў сель ска гас па дар чым прад пры ем-

стве. На 1 сту дзе ня 2009 го да яго стаж скла-

дае 13 га доў, а пас ля 1 сту дзе ня — 9 га доў і 

7 ме ся цаў. Атрым лі ва ец ца, што ка лі муж чы-

на ха цеў атрым лі ваць да тэр мі но вую пен сію 

па ста рых пра ві лах, ён ужо у 2019 го дзе па-

ві нен быў ад мо віц ца ад сва ёй ра бо ты (каб не 

пе ра вы сіць план ку ў 10 га доў ста жу). Ка лі ён 

усё ж вы ра шыў за стац ца, а на пен сію вый сці 

ў 58 га доў, то вы пла ты яму раз лі чаць толь кі 

па но вых пра ві лах (стаж пас ля 1 сту дзе ня 

2009 го да ака жац ца боль шы за 10 га доў). 

Пры гэ тым муж чы на не змо жа пра ца ваць 

на ра ней шай па зі цыі, а па мер вы плат, то-

бок да тэр мі но вая пен сія за асаб лі выя ўмо вы 

пра цы, скла дзе 40—60 руб лёў у ме сяц. Хут-

чэй за ўсё, афарм ляць да тэр мі но вую пен сію 

дзе ля та кіх гро шай трак та рыст не бу дзе і яму 

ні чо га не за ста нец ца, як ча каць да сяг нен ня 

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

У та кую пен сій ную паст ку тра пі ла ка ля 

20 ты сяч ча ла век, па ло ва з якіх за ня тыя ў 

сель скай гас па дар цы. Але праб ле ма за кра-

нае і ра бот ні каў лёг кай пра мыс ло вас ці, га-

рад ско га транс пар ту, авія цыі і ін шых.

Та му быў пры ня ты Указ № 15, які дае 

пра ва ча ла ве ку, што на пра ца ваў не менш 

за па ло ву ста жу да 2009 го да, вяр нуц ца ў 

ста рую пен сій ную сіс тэ му. І ён змо жа атрым-

лі ваць пен сію, пра цяг ва ю чы пра ца ваць, на-

прык лад, трак та рыс там, у па ме ры пен сіі па 

ўзрос це.

У 2021 го дзе да атры ман ня пра фе сій най 

пен сіі па ды дуць ме ды цын скія і пе да га гіч ныя 

ра бот ні кі. У ад па вед нас ці з но вым ука зам яны 

так са ма змо гуць вяр нуц ца ў звы чай ную пен-

сій ную сіс тэ му.

Ін шыя но ва ўвя дзен ні ўка за
Згод на з да дзе ным ука зам, так са ма бу-

дуць па вы ша ны больш чым у два ра зы та ры-

фы ўзно саў для ра бо та даў цаў на пра фе сій-

нае пен сій нае стра ха ван не ра бот ні каў, за ня-

тых на ра бо тах з асаб лі вы мі ўмо ва мі пра цы 

або асоб ны мі ві да мі пра фе сій най дзей нас ці. 

Гэ тае но ва ўвя дзен не ўвой дзе ў сі лу з 1 сту-

дзе ня 2021 го да.

Спе цы я ліс ты ад зна ча юць, што яно дасць 

маг чы масць па вы сіць га ран тыі год най пен-

сіі і ўзро вень да тэр мі но вых іль гот ных пен сій 

гра ма дзян з вялікім ста жам пра цы ў не спры-

яль ных умо вах, а так са ма за бяс пе чыць фар-

мі ра ван не ў да лей шым больш вы со кіх па ме-

раў пен сій ных вы плат у сіс тэ ме пра фе сій на га 

пен сій на га стра ха ван ня.

У цэ лым, як ад зна ча юць у Мі ніс тэр стве 

пра цы і са цы яль най аба ро ны, указ па шы рае 

пе ра ход ны пе ры яд, але не пры во дзіць да 

пры пы нен ня дзе ян ня сіс тэ мы пра фе сій на-

га пен сій на га стра ха ван ня. Асо бы, у якіх да 

1 сту дзе ня 2009 го да сфар мі ра ва ны ня знач-

ны спе цы яль ны стаж, бу дуць у да лей шым 

афарм ляць пен сію па пра ві лах пра фе сій на га 

пен сій на га стра ха ван ня.

Як мож на бу дзе вы ка рыс таць 
пра фе сій ныя пен сій ныя 
на кап лен ні

Ра бот ні кі, пен сіі якіх бу дуць раз ліч вац ца 

па пра ві лах пра фе сій на га пен сій на га стра-

ха ван ня, бу дуць мець пра ва на тры ва ры-

ян ты вы ка ры стан ня пра фе сій ных пен сій ных 

на кап лен няў.

Пер шы ва ры янт — фар мі ра ван не да тэр-

мі но вай пра фе сій най пен сіі. Ра бо та даў ца 

бу дзе вы плач ваць за гэ та га ра бот ні ка аба-

вяз ко выя ўзно сы на пра фе сій нае пен сій нае 

стра ха ван не ў дзяр жаў ны па за бюд жэт ны 

фонд са цы яль най аба ро ны на сель ніц тва 

(ФСАН), з якіх пас ля бу дзе вы плач вац ца 

да тэр мі но вая пен сія, а за тым, ка лі ра бот нік 

да сяг не агуль на ўста ноў ле на га пен сій на га 

ўзрос ту, ён бу дзе атрым лі ваць ужо агуль на-

ўста ноў ле ную пен сію.

Дру гі ва ры янт — ра бот нік мо жа вы браць 

за мест да тэр мі но вай пра фе сій най пен сіі да-

дат ко вую пра фе сій ную пен сію. Яна бу дзе 

пры зна чац ца пас ля да сяг нен ня агуль на ўста-

ноў ле на га пен сій на га ўзрос ту і раў няц ца па-

ме ру БПМ. Атрым лі ваць асноў ную і да дат-

ко вую пен сіі мож на бу дзе столь кі га доў, на 

коль кі на за па ша на пен сій ных збе ра жэн няў 

да дат ко ва да пен сіі па ўзрос це.

І трэ ці ва ры янт, згод на з якім ра бот нік 

мо жа ад мо віц ца ад да тэр мі но вай і да дат ко-

вай пен сій, а за мест гэ та га атрым лі ваць што-

ме сяч ную да пла ту да зар пла ты, па мер якой 

вы зна ча ец ца ра бо та даў цам, але не мо жа 

быць мен шы за су му ўзно су на пра фе сій нае 

пен сій нае стра ха ван не за гэ та га ра бот ні ка. 

Гэ та зна чыць, та кія ўзно сы не бу дуць на за-

па швац ца, а за мест та го вы плач вац ца са-

мо му ра бот ні ку як пры баў ка да за ра бот най 

пла ты.

Свят ла на БУСЬ КО.

Як ад зна чы ла ў ін тэр в'ю пра гра ме 

«Га лоў ны эфір» на ка на ле 

«Бе ла русь 1» мі ністр пра цы 

і са цы яль най аба ро ны Іры на 

КАС ЦЕ ВІЧ, ле тась у асаб лі вых умо вах 

пра цы ў на шай кра і не пра ца ва ла ка ля 

350 ты сяч ча ла век. Больш за ўсё 

ся род іх на ліч ва ец ца ме ды цын скіх 

і пе да га гіч ных ра бот ні каў (больш 

за 150 ты сяч), да лей ідуць тыя, хто 

пра цуе ў асаб лі ва шкод ных і шкод ных 

умо вах (120 ты сяч), трак та рыс ты 

(34 ты ся чы), да яр кі і жы вё ла во ды 

(30 ты сяч), кі роў цы га рад ско га 

і па са жыр ска га транс пар ту (больш 

за 10 ты сяч). Пры гэ тым, як ад зна чы ла 

мі ністр, у па раў на нні з 2009-2010 

га да мі коль касць ра бо чых мес цаў 

з асаб лі вы мі ўмо ва мі пра цы 

ска ра ці ла ся на 30 %.

НО ВАЕ Ў ПРА ФЕ СІЙ НЫМ 
ПЕН СІЙ НЫМ СТРА ХА ВАН НІ

Кар ды ё ла гі 
і тэ ра пеў ты 

ў ад ной су по лцы
Бе ла рус кае та ва рыст ва кар ды ё ла гаў 

і тэ ра пеў таў за рэ гіст ра ва на Мі ніс тэр-

ствам юс ты цыі кра і ны. Ар га ні за цыя 

аб' яд ноў вае спе цы я ліс таў га лі ны ахо-

вы зда роўя, якія зай ма юц ца на ву ко ва-

да след чай, пе да га гіч най і прак тыч най 

дзей нас цю, удас ка наль ва юць ме та ды 

ды яг нос ты кі і ля чэн ня, ука ра ня юць у 

прак ты ку най ноў шы во пыт і да сяг нен-

ні кар дыя ло гіі і тэ ра піі.

Стар шы ня су пол кі, пра фе сар, урач 

вы шэй шай ква лі фі ка цый най ка тэ го рыі 

па тэ ра піі, вы шэй шай ква лі фі ка цый най 

ка тэ го рыі па кар дыя ло гіі, за гад чык ка-

фед ры ста ліч на га ме ды цын ска га ўні-

вер сі тэ та На тал ля МІЦЬ КОЎ СКАЯ ад-

зна чае:

— За апош нія 11 га доў мы пра вя лі ка-

ля 40 ме ра пры ем стваў рэс пуб лі кан ска га 

і між на род на га зна чэн ня, у тым лі ку два 

кан грэ сы кар ды ё ла гаў і тэ ра пеў таў. Ідэя 

аб' яд наць спе цы я ліс таў роз ных про фі ляў 

на рэш це за па тра ба ва ла ства рэн ня та ко га 

аб' яд нан ня. Гэ та да па мо жа пад рых та ваць 

больш сур' ёз ную плат фор му для па доб ных 

ме ра пры ем стваў, а так са ма — ак тыў ней 

уцяг ваць у ра бо ту ўра чоў з ад па вед ным во-

пы там з рэ гі ё наў і з-за мя жы.

Іры на СІ ДА РОК.

Я не з гэ тай зі мы. Не.
Я ад туль, дзе сня гі па ляг лі, —
Там ма роз ма ля ваў на шкле,
Зі ха це лі іль дзін кі ў гал лі.
Снег у той не зва рот ны час
Са мы чыс ты і свет лы быў,
Як ма ту лін руч нік на аб раз,
Я той снег не за быў. Не за быў...
У хаў ру се сла ты і сму гі,
У даж джах, што за між ма ра зоў,
Ус па мі ны пра тыя сня гі
Са гра ва юць мя не зноў і зноў.
Мо жа, лю дзі за бу дуць зі му,
Цеп лы ня, ні бы рай, ахі не —
Але ж я і та ды паў та ру:
Я не з гэ та га раю. Не.

МЕР СЕ ДЭС, ЛУ НА, 
ТА МЕР ЛАН, МАРС...

Бе ла ру сы ўсё час цей на зы ва юць дзя цей 
уні каль ны мі ім ёна мі

Рэд кім ім ёнам бе ла ру сы 

ад да юць пе ра ва гу ў ста лі-

цы (у Мін ску за клю ча ец ца 

больш за ўсё ін тэр на цы я-

наль ных шлю баў) і аб лас-

ных цэнт рах, пры чым най-

час цей даць уні каль нае імя 

баць кі імк нуц ца дзяў чын-

кам. Пры нам сі, у Мін ску 

ім ёны 180 хлоп чы каў і 251 

дзяў чын кі ця гам го да не 

паў та ры лі ся, — рас ка за ла 

Воль га ШЫБ КО, прэс-

сак ра тар Мі ніс тэр ства 

юс ты цыі Бе ла ру сі. — Так 

з'я ві лі ся ста ліч ныя Асоль, 

Ве не ра, Джэ ні фер, Лё ля, 

Раг не да, Фа дзей, Ос кар, 

Даб ра мір, Іў, Ві таўт.

Ін шыя рэ гі ё ны так са-

ма не за ста юц ца ўба ку ад 

мо ды на не паў тор насць. 

У кра і не ця пер жы вуць 

дзяў чын кі Мер се дэс, Гер ма-

ні ка, Ай сель, Ве ся лі на, Зла-

тас ла вія, Мі лэ дзі, Даб ра мі-

ла, Эль за, Аян, Яс на, Лу на, 

Лея, Вір са вія, Ла за ры на, 

Лю ба ва, Яс мі на, Сі мо на, 

Се на, Фёк ла, Эліс, Юно на, 

Яд ві га. З хлоп чы каў па хва-

ліц ца не звы чай ны мі ім ёна мі 

мо гуць Ге ральд, Фі лат, Са-

ла мон, Та мер лан, Франц, 

Марс, Ка міль, Аў та ндзіл, 

Мей ліс, Та дэ вуш, Фа ма, 

Мар цін, Ля вон цій.

Дзі ця ці ў Бе ла ру сі мож на 

даць не больш за два іме ні, 

якія не су пя рэ чаць нор мам 

ма ра лі. Га лоў ным бу дзе 

лі чыц ца тое, што за пі са на 

ў ак це аб на ра джэн ні пер-

шым.

Іры на СІ ДА РОК.

Ле тась у кра і не на ра дзі ла ся больш за 88 ты сяч не-

маў лят. Лі да ра мі ў гэ тай спра ве ста лі ста лі ца — тут 

за рэ гіст ра ва на звыш 19 ты сяч ак таў аб на ра джэн-

ні, Брэсц кая воб ласць — больш за 14,1 ты ся чы, 

Го мель ская — 13,4 ты ся чы і Мін ская — 12,6 ты ся-

чы. У «то па вую» дзя сят ку ім ёнаў кра і ны ўвай шлі 

Мак сім, Ар цём, Мі ха іл, Аляк сандр, Мац вей, Са фія, 

Ган на, Ма рыя, Ксе нія, На стас ся.

ПРЫ СВО І ЛІ 
ЗНОЙ ДЗЕ НУЮ ДЗІ ЧЫ НУ

І ста лі фі гу ран та мі 
кры мі наль най спра вы

Двое жы ха роў Пру жан ска га ра ё на 

не зай ма лі ся не за кон ным па ля-

ван нем, але ад ка жуць за бра кань-

ер ства.

Як па ве да мі лі ў МУС, ін спек та ры 

пры ро да ахо вы ўве ча ры на тра се су-

стрэ лі муж чы ну з на жом і ў акры ва ўле-

най воп рат цы. Ка лі яго спы та лі, што 

ад бы ло ся, ён па чаў блы та на рас каз-

ваць, што, маў ляў, па прось бе зна ё мых 

раз бі раў ця ля на су сед няй фер ме. Па-

магатаму не па ве ры лі і для да лей шых 

раз бо раў вы клі ка лі мі лі цыю.

Пра ва ахоў ні кі вы свет лі лі, што жон-

ка за тры ма на га еха ла да до му і ста ла 

свед кай ДТЗ: не да лё ка ад вёс кі аў та-

ма біль збіў ла ся, які вы бег на да ро гу. 

Жы вё ла за гі ну ла. Даб ра ўшы ся да до-

му, жан чы на рас ка за ла пра зда рэн не 

му жу.

Не жа да ю чы ад мо віц ца ад бяс плат-

най дзі чы ны, муж чы на па пра сіў су се да 

з мо та бло кам да па маг чы з транс пар ці-

роў кай жы вё лы. На мес цы ава рыі яны 

ра за бра лі ту шу, су сед па вёз зда бы чу 

ў вёс ку, а ар га ні за тар «апе ра цыі» пай-

шоў да до му пеш шу і па паў ся ін спек та-

рам. За ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


