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Мінп ра цы за пэў ні вае: усе маг чы мыя 
зме ны бу дуць пра хо дзіць плаў на. «Мы 
хо чам, каб яны не ста лі стрэ сам для 
на сель ніц тва і атры ма лі пад трым ку ў 
гра мад стве, — га во рыць на мес нік мі-
ніст ра пра цы і са цы яль най аба ро ны 
Ва ле рый КА ВАЛЬ КОЎ. — Бу дзем ары-
ен та вац ца на вы ка нан не са цы яль ных 
аба вя за цель стваў».

ІЛЬ ГОТ НЫХ ВЫ ПЛАТ 
СТА НО ВІЦ ЦА МЕНШ

Па пад лі ках ве дам ства, тэн дэн цыя рос ту 
но вых пен сі я не раў бу дзе змяк чац ца. Але гэ та 
не зна чыць, што до ля па жы лых у агуль най 
коль кас ці на сель ніц тва зні зіц ца.

— Пік дэ ма гра фіч най хва лі ў нас пры паў на 
1958 год. Сё ле та на пен сію вы хо дзі лі жан чы ны 
1960 го да на ра джэн ня і муж чы ны 1955 го да на-
ра джэн ня. Пік мы ўжо прай шлі. Ра зам з тым вя-
лі кая коль касць пен сі я не раў за ха ва ец ца: гэ та 
звя за на з рос там пра цяг лас ці жыц ця. На груз ка 
на пен сій ную сіс тэ му рас це, бо ста но віц ца мен-
шым пра цэнт пра ца здоль на га на сель ніц тва, — 
тлу ма чыць Ва ле рый Ка валь коў.

У кра і не даў но пры ма юц ца за ха ды, на кі-
ра ва ныя на зні жэн не на груз кі на пен сій ную 
сіс тэ му. Ад ным з та кіх кро каў бы ло ўвя дзен-
не з 2009 го да пра фе сій на га пен сій на га стра-
ха ван ня ра бот ні каў, за ня тых у не спры яль ных 
умо вах пра цы. За ка на даў ствам пра ду гледж-
ва ец ца, што най маль нік пе ра ліч вае да дат ко-
выя мэ та выя аба вяз ко выя ўзно сы, а по тым з 
гэ тых збе ра жэн няў ча ла ве ку вы плач ва ец ца 
да тэр мі но вая пен сія. Та кім чы нам для льгот-
най пен сіі фар мі ру ец ца асоб ная кры ні ца фі-
нан са ван ня. Гэ та па сту по ва вы зва ліць сіс тэ-
му ад ад па вед ных вы дат каў. Та ды ж уда ло-
ся за ма ца ваць кры тэ рыі шкод нас ці для ўсіх 
ка тэ го рый ра бот ні каў. Вы зна чаць пра ва на 
да тэр мі но вую пен сію стаў ха рак тар пра цы, а 
не на яў насць пра фе сіі ў пэў ных спі сах.

— Коль касць да тэр мі но вых вы плат у агуль-
най сіс тэ ме бу дзе зні жац ца, — ка жа на мес нік 
мі ніст ра. — Ка лі да пры няц ця но ва га за ка-
на даў ства льгот най бы ла кож ная чац вёр тая 
пен сія (27 пра цэн таў но вых пры зна чэн няў), то 
ця пер толь кі кож ная вось мая. Сіс тэ ма пра фе-
сій на га стра ха ван ня ўжо апраўд вае ча кан ні па 
аб ме жа ван ні пен сій ных іль гот.

За мест вы ха ду на да тэр мі но вую пен сію 
да зва ля ец ца да пра ца ваць да агуль на ўста-
ноў ле на га ўзрос ту і атрым лі ваць на кап ляль-
ныя ўзно сы ў да да так да асноў ных вы плат. 

Так са ма ма ла дыя ра бот ні кі мо гуць вы браць: 
фар мі ра ваць пра ва на да тэр мі но вую пен сію 
ці за мест гэ та га ўзяць да пла ту да за роб ку. 
«Мы лі чым, што аба ро на ра бот ні ка пад час 
пра цы больш ак ту аль ная», — ка мен ту юць 
та кое ра шэн не ў мі ніс тэр стве.

ПРАД ПРЫ МАЛЬ НІ КІ 
НЕ ПРЫ ЗНА ЮЦ ЦА Ў ПРЫ БЫТ КАХ

Як па каз вае аб сле да ван не хат ніх гас па да-
рак, па гро зы тра піць за мя жу бед нас ці ў пен сі-
я не раў ня ма. Змян шэн не пры быт каў ні жэй за 
бюд жэт пра жыт ко ва га мі ні му му хут чэй ве ра-
год на для асоб ных ма ла за бяс пе ча ных сем' яў 
з дзець мі, чым для па жы лых лю дзей.

Ця пер вы пла ты па ўзрос це спра бу юць ра-
біць больш ды фе рэн ца ва ны мі, каб тыя, хто 
меў боль шы за ро бак, мог і на пен сіі атрым-
лі ваць больш. Так, на сён ня мак сі маль ная 
пра цоў ная пен сія вы шэй шая за мі ні маль ную 
ў 2,8 ра за. Са сту дзе ня 2016 го да, у су вя зі з 
уступ лен нем у сі лу нор маў аб да дат ко вым 
па вы шэн ні пен сіі за доў гі стаж, ча ка ец ца, 
што гэ тыя су ад но сі ны па вя лі чац ца да 3,1 ра-
за. У мі ніс тэр стве спа дзя юц ца, што та кая ды-
фе рэн цы я цыя бу дзе сты му ля ваць гра ма дзян 
указ ваць свой рэ аль ны пры бы так.

— Сён ня прад пры маль ні кі і ін шыя са ма за-
ня тыя са ма стой на вы зна ча юць па мер да хо ду, 
з яко га яны пла цяць уз но сы на са цы яль нае 
стра ха ван не, — ка жа Ва ле рый Ка валь коў. — 
Ёсць адзі ная ўмо ва: гэ ты пры бы так па ві нен 
быць не ні жэй шым за мі ні маль ны за ро бак. У 
пра цэн тах 90 вы пад каў на шы ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі ўказ ва юць мі ні маль ны за ро-
бак як свой да ход. Пры чым гэ тая тэн дэн цыя 
на зі ра ла ся не толь кі ў кры зіс ны год. Ра ней 
ніж ня га па ро га не бы ло, і мы бы лі вы му ша ны 
яго ўнес ці, бо мно гія ўво гу ле па каз ва лі, што 
цэ лы год пра цу юць у стра ту.

У най блі жэй шы пе ры яд пла ну ец ца рас-
паў сю дзіць аба вяз ко вае са цы яль нае стра-
ха ван не на за меж ных гра ма дзян і асоб без 
гра ма дзян ства, якія пры яз джа юць на за роб кі 
ў Бе ла русь (па куль яны ўдзель ні ча юць у сіс-

тэ ме на доб ра ах вот ных ас но вах). Гэ та да зво-
ліць па вя лі чыць па ступ лен ні ў фонд. І лік ві дуе 
пе ра ва гу за меж ных ра бот ні каў: па куль яны 
больш вы гад ныя для най маль ні ка, бо за іх не 
трэ ба пла ціць уз но сы. Пра цоў ныя міг ран ты, як 
пра ві ла, не ве да юць аб тым, што яны му сяць 
пі саць за яву, каб удзель ні чаць у са цы яль ным 
стра ха ван ні, та му для ар га ні за цыі та кі пер са-
нал каш туе на 34 пра цэн ты тан ней.

ПА ВЫ ШАЦЬ УЗ РОСТ 
ТРЭ БА З ЖАН ЧЫН

Мі ніс тэр ства ўжо не раз за яў ля ла аб маг-
чы мым па ве лі чэн ні не аб ход на га пра цоў на га 
ста жу. Яго па вы шэн не, на прык лад, да 20 га-
доў прак тыч на зраў ня ла б пе ры яд фар мі ра-
ван ня пра ва на пен сію і час яе атры ман ня.

— Але мы не бу дзем іс ці та кі мі шо ка вы мі 
кро ка мі, па пяць га доў, — абя цае Ва ле рый 
Ка валь коў. — У Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 
ёсць ужо пра ект на ша га ўка за, дзе пра па-
ноў ва ец ца па вя ліч ваць стра ха вы стаж што-
га до ва на паў го да.

Што ты чыц ца пен сій на га ўзрос ту, то афі-
цый на га ра шэн ня аб па вы шэн ні па куль ня ма. 
Ад нак Ва ле рый Ка валь коў лі чыць гэ ты за хад 
не аб ход ным: «Як спе цы я ліст ма гу ска заць, 
што без па ве лі чэн ня пен сій на га ўзрос ту мы 
лі та раль на праз не каль кі га доў бу дзем вы му-
ша ны зні жаць су ад но сі ны па між ся рэд нім па-
ме рам пен сіі і ся рэд няй за ра бот най пла тай. 
40 пра цэн таў за хоў ваць не атры ма ец ца».

Па вы шаць пен сій ны ўзрост, на дум ку ве-
дам ства, трэ ба па чы наць з жан чын. І гэ та му 
ёсць тлу ма чэн не. Пра цяг ласць жыц ця пас ля 
вы ха ду на ад па чы нак па ўзрос це для муж чын 
скла дае 16 га доў, а для жан чын — 26. Дэ мог-
ра фы звяр та юць ува гу так са ма на тое, што 
змя ні ла ся ро ля жан чы ны ў гра мад стве. Ка лі 
раз мо ва іш ла аб вы зна чэн ні ўзрос ту вы ха ду на 
пен сію, то бе ла рус кі на ра джа лі па пя цё ра дзя-
цей і з улі кам гэ та га быў вы бра ны та кі тэр мін.

У лю бым вы пад ку без зго ды на ро да змя-
няць уз рос та вую план ку не бу дуць. І сі ту а цыі, 
ка лі ча ла век з аб' ек тыў ных пры чын пра ца-
ваць у гэ тыя га ды не мо жа, абя ца юць улі-
чыць. Да сле да ван не гра мад скай дум кі па 
пен сій ных пы тан нях га то вы пра вес ці Ін сты тут 
са цы я ло гіі НАН Бе ла ру сі.

— Ча сам пры хо дзіц ца пры маць не па пу-
ляр ныя ра шэн ні, каб не ста ла горш, — за ўва-
жыў Ва ле рый Ка валь коў. — Але мы ста ран на 
ўсё пра дум ва ем, перш чым за цвер дзіць.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by
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Што зме ніц ца 
ра зам з ба за вай 

ве лі чы нёй?
З па чат ку на ступ на га го да ба за вая ве лі чы ня 
па вы сіц ца на 30 ты сяч да 210 ты сяч руб лёў. А 
зна чыць, вы платы, якія за ле жаць ад яе, так-
са ма па вя лі чац ца.

ПА ЧА ТЫ РЫ МІЛЬ Ё НЫ 
З УТРЫ МАН ЦА

Зраў няць да па мо гу па бес пра цоўі з бюд жэ там 
пра жы тач на га мі ні му му пла ну юць не ра ней, чым 
праз два га ды. Але, у су вя зі з рос там ба за вай ве-
лі чы ні, гэ тыя вы пла ты кры ху пад рас туць. Су ма, на 
якую змо жа раз ліч ваць не за ня ты гра ма дзя нін, — да 
420 ты сяч руб лёў у ме сяц. Мак сі маль ная сты пен дыя 
бес пра цоў ным, на кі ра ва ным на бяс плат нае пе ра на-
ву чан не, скла дзе 630 ты сяч. Тым жа, хто не ўдзель ні-
чаў у фі нан са ван ні дзяр жаў ных вы дат каў на пра ця гу 
больш чым 183 дзён у го дзе, да вя дзец ца за пла ціць 
4,2 міль ё на руб лёў (20 ба за вых ве лі чынь). Ка лі пры-
маў ся ад па вед ны дэ крэт, па да так на са цы яль нае 
ўтры ман ства абя цаў быць на 600 ты сяч мен шым.

Вы рас туць і штра фы для ня доб ра сум лен ных най-
маль ні каў.

— Ця пер за не апа вя шчэн не ці не свое ча со вае 
па пя рэ джан не аб ва кан сі ях пра ца да вец му сіць за-
пла ціць ад 900 ты сяч да 3,6 міль ё на. Са сту дзе ня 
мак сі маль ны па мер штра фу вы рас це да 4,2 міль-
ё на, — ка мен туе на чаль нік упраў лен ня па лі ты кі 
за ня тас ці Мінп ра цы Алег ТО КУН. — За ад мо ву ў 
пры ёме на пра цу па бро ні, на прык лад ін ва лі даў ці 
сі рот, з най маль ні ка мо гуць спаг наць да 10,5 міль ё на 
(па куль што — да 9 міль ё наў).

Пра ца даў цу, які за трым лі вае за ро бак, ча кае 
штраф да ча ты рох міль ё наў. За па ру шэн не па тра-
ба ван няў па ахо ве пра цы — да 10,5 міль ё на.

РУБ ЛЁМ — ПА «ШЭ РЫХ» 
КВА ТЭ РАЗ ДАТ ЧЫ КАХ

Вя до ма, што пад атко вая ін спек цыя ўво гу ле не 
ві тае тых гра ма дзян, якія зда юць свае ква тэ ры ў 
арэн ду без афі цый на га афарм лен ня. Ад нак больш 
сур' ёз на пла ну юць ка раць ме на ві та тых, хто збі ра ец-
ца атрым лі ваць да дат ко вы да ход ад арэн ды жыл ля, 
якое бы ло па бу да ва на з дзяр жаў най пад трым кай. 
Тыя, хто здае ква тэ ры, якія бы лі па бу да ва ны па 
льгот ных крэ ды тах, мо гуць быць аштра фа ва ны на 
4-30 ба за вых ве лі чынь, а з 1 сту дзе ня та кі штраф 
скла дзе ўжо ад 840 ты сяч да 6,3 млн руб лёў. За тое 
ж дзе ян не, учы не нае паў тор на на пра ця гу ад на го го-
да пас ля на кла дан ня ад мі ніст ра цый на га спаг нан ня, 
штраф мо жа па вя лі чыц ца да 10,5 млн руб лёў.

Уво гу ле, пад атко вая служ ба пра па нуе на ле та ў ра-
зы па вя ліч ваць пад атко выя стаў кі за зда чу жыл ля за 
той час, ка лі жы лое па мяш кан не зда ва ла ся ўпо тай.

РАЗ ВО ДЗІЦ ЦА 
Ў ЧА ТЫ РЫ РА ЗЫ ДА РА ЖЭЙ

На ле та да во лі іс тот ныя штра фы (20-200 БВ) мо-
гуць атры маць усе ін ды ві ду аль ныя прад пры маль ні кі, 
якія бу дуць пра да ваць та ва ры лёг кай пра мыс ло вас ці 
без сер ты фі ка таў. А гэ та ўжо су мы ад 4,2 да 42 млн 
руб лёў. У сту дзе ні вы рас туць і па ме ры дзярж пош лін. 
На прык лад, за за ме ну паш пар та трэ ба бу дзе за пла-
ціць 105 ты сяч руб лёў.

ЖА НІЦЬ БА ПА ДА РА ЖЭЕ
Больш да вя дзец ца пла ціць тым, хто зды мае дзяр-

жаў нае арэнд нае жыл лё. На прык лад, ад на па ка ё вая 
ква тэ ра пло шчай у 40 квад рат ных мет раў у цэнт ры 
Мін ска па цяг не на 2,5 міль ё на ў ме сяц, «дву шка» (60 
квад ра таў) абы дзец ца амаль у 3,8 міль ё на (ця пер 
іх арэн да каш туе на 200 ты сяч і на 600 ты сяч менш 
ад па вед на). Са мую тан ную «ад нуш ку» з дзяр жаў-
на га фон ду ў ста лі цы бу дуць зда ваць пры клад на 
за 800 ты сяч.

Штраф за са ма воль ную пе ра пла ні роў ку ква тэ ры 
вы рас це да 6,3 міль ё на (мак сі маль ны па мер). Ка лі пе-
ра ўлад ка ван не за кра не апор ную кан струк цыю ці вен-
ты ля цый ную шах ту, мо гуць спаг наць і 10,5 міль ё на.

На 30 ты сяч па вя лі чыц ца што га до вы збор за аг-
ра эка ту рызм і ра мес ніц тва (абод ва пры роў не ны да 
ад ной ба за вай ве лі чы ні).

Збі ра е це ся ажа ніц ца пас ля Но ва га го да? Рых туй це 
210 ты сяч руб лёў. Хо ча це склас ці шлюб ны да га вор — 
пры плю суй це яшчэ амаль 1,7 міль ё на (ка лі па спець у 
гэ тым го дзе, абы дзец ца на 200 ты сяч тан ней).

ЗА НЕ ЦВЯ РО ЗАСЦЬ — 21 МІЛЬ ЁН
За без бі лет ны пра езд у гра мад скім га рад скім 

транс пар це ў 2016-м па про сяць на 15 ты сяч больш — 
105 ты сяч. Ка лі ж вас без квіт ка зло вяць на пры га рад-
ным марш ру це, да вя дзец ца за пла ціць 147 ты сяч.

Па вя лі ча ныя штра фы ча ка юць па ру шаль ні каў 
ПДР. За пе ра вы шэн не хут ка сці на 20-30 кі ла мет-
раў у га дзі ну бу дуць спа га няць 420 ты сяч, на 30-40 
кі ла мет раў у га дзі ну — 840 ты сяч. Тыя, хто ез дзіць 
у не цвя ро зым ста не, са сту дзе ня му сяць ад даць ад 
10,5 да 21 міль ё на. За бы лі ся пе ра абуць аў то ў зі мо-
вую гу му — за пла ці це да міль ё на руб лёў. Столь кі ж 
бу дзе каш та ваць не пры шпі ле ны ра мень бяс пе кі.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. lubneuskaya@zvіazda.by
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ПЕН СІЙ НУЮ СІС ТЭ МУ ЧА КА ЮЦЬ РЭ ФОР МЫ
Ся род іх — аба вяз ко вае стра ха ван не для за меж ных ра бот ні каў і па вы шэн не ста жу

Без зго ды на ро да змя няць 
уз рос та вую план ку не бу дуць. 
І сі ту а цыі, ка лі ча ла век 
з аб' ек тыў ных пры чын пра ца ваць 
у гэ тыя га ды не мо жа, абя ца юць 
улі чыць.

ФактФакт  ��

У ПА НЯ ДЗЕ ЛАК ПАД МА РО ЗІЦЬ, 
А Ў ПЯТ НІ ЦУ — ДОЖДЖ

У на ступ ныя двое су так на двор'е ў Бе ла ру сі бу дуць вы-
зна чаць цёп лыя па вет ра ныя ма сы, што ру ха юц ца да нас з 
бо ку Ат лан ты кі. Сён ня без апад каў, але вет ра на, а максі-
маль ная тэм пе ра ту ра па вет ра скла дзе плюс 4-9 гра ду саў, 
па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Бел гід ра мет цэнт ра.

Цёп ла бу дзе і ў пят ні цу. Уна чы на 25 снеж ня пе ра важ на без 
апад каў. Уна чы і ра ні цай мес ца мі ту ман, га ла лёд і га ла лё дзі ца 
на да ро гах. Удзень амаль паў сюд на прой дуць ка рот ка ча со-
выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ад мі нус 2 да плюс 
3 гра ду саў, удзень — плюс 2-8 гра ду саў. Да во лі цёп ла бу дзе і ў 
су бо ту. Удзень у боль шас ці ра ё наў не пра цяг лыя даж джы, ад нак 
па поў на чы кра і ны маг чы мы мок ры снег. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы на су бо ту скла дзе ад мі нус 1 да плюс 4 гра ду саў, удзень 
— 2-7 цяп ла, у Брэсц кай воб лас ці — да плюс 9 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных спе цы я ліс таў, у 
ня дзе лю кры ху па ха ла дае і ўна чы мес ца мі ча ка ец ца ўжо мок ры 
снег. Тэм пе ра ту ра па вет ра на пра ця гу су так скла дзе ад мі нус 3 
да плюс 3 гра ду саў. У па чат ку на ступ на га тыд ня на двор'е ўво-
гу ле ста не амаль зім нім. Уна чы бу дзе пад ма рож ваць да мі нус 7 
гра ду саў, а ўдзень ча ка ец ца ад мі нус 4 да плюс 2 гра ду саў. Та ды 
апад кі бу дуць ужо вы ключ на ў вы гля дзе мок ра га сне гу і сне гу.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПРА ЕЗД ПРЫ БА ВІЎ У КОШ ЦЕ
Кошт пра ез ду ў на зем ным гра мад скім транс пар це Мін ска 
па вя лі чыў ся да 5 ты сяч, у мет ро — да 5,5 ты ся чы руб лёў. 
Та кім чы нам, па езд ка ў аў то бу сах, трам ва ях, тра лей бу сах 
ста ла да ра жэй шай на 500 руб лёў, у мет ро — на ты ся чу.

Ца на пра яз но га на ме сяц на адзін від транс пар ту (аў то бус, 
трам вай, тра лей бус) за раз скла дае 225 ты сяч, мет ра па лі-
тэн — 247,5 ты ся чы. Кошт ме сяч на га пра яз но га на два ві ды 
транс пар ту скла дзе ад 300,3 ты ся чы да 360,4 ты ся чы; на тры 
ві ды — ад 358,1 ты ся чы да 405,8 ты ся чы; на ча ты ры ві ды — 
415,1 ты ся чы руб лёў.

На га да ем, што па пя рэд няе па вы шэн не кош таў на пра езд у 
ста лі цы ад бы ло ся год та му — так са ма ў снеж ні. Та ды пра езд 
па да ра жэў з 4 да 4,5 ты ся чы руб лёў за ад ну па езд ку.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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