
ЗВЯРТАЕМ УВАГУ 

У стаж працы для прызначэння працоўнай пенсіі ўключаюцца тыя перыяды работы, 

за якія праводзілася выплата узносаў у бюджэт фонду . Акрамя таго, само права на 

працоўную пенсію набываецца толькі пры наяўнасці неабходнага страхавога стажу, г. зн. 

перыяду выплаты узносаў у бюджэт фонду (у 2017 годзе гэта 16 гадоў, у 2018 годзе - 16 

гадоў і 6 месяцаў і г. д. да дасягнення 20 гадоў). 

Улічваючы патрабаванні заканадаўства аб пенсійным забеспячэнні, у страхавой стаж 

работнікаў не будуць залічаны перыяды, за якія працадаўца не пералічыў ўзносы ў 

бюджэт фонду, што ў канчатковым выніку можа паўплываць не толькі на памер 

прызначанай пенсіі, але, перш за ўсѐ, можа пацягнуць адсутнасць права атрымліваць 

працоўную пенсію па ўзросце.  

Таксама няпоўная выплата вносов прыводзіць да парушэння правоў работнікаў на 

выплаты сацыяльнага характару: права застрахаваныных асоб на дапамогі па часовай 

непрацаздольнасці, па цяжарнасці і родах, якое вызначаецца з улікам таго, выплачваліся 

або не ўзносы ў бюджэт фонду ва ўстаноўленым парадку і памерах да наступлення 

страхавога выпадку. 

У цяперашні час многія прадпрыемствы Гродзенскай вобласці не заплацілі ўзносы ў 

бюджэт фонду за працуючых грамадзян. Атрымліваецца, што для іх работнікаў сітуацыя 

выглядае наступным чынам: яны працуюць, але пры гэтым страхавой стаж, ад якога 

наўпрост залежыць пенсія, ім не налічваецца, таму што узносаў няма. Аднак, калі 

прадпрыемства пагасіць запазычанасць, усе гэтыя перыяды будуць уключаны ў страхавой 

стаж. 

 

БУДЗЬЦЕ Ў КУРСЕ 

Узнікае пытанне, як праверыць плаціў ці Ваш працадаўца ўзносы ў бюджэт фонду? 

Зрабіць гэта можна двума спосабамі.  

 

Першы - праверыць наяўнасць Вашай арганізацыі ў спісе даўжнікоў, размешчаным на 

афіцыйным сайце Фонду (www.ssf.gov.by раздзел «Збор і выплата страхавых узносаў», 

пункт «Даўжнікі»).  

 

Другі спосаб – грамадзянін можа звярнуцца з заявай у раѐнны аддзел (сектар) Фонду 

па месцы жыхарства і атрымаць там інфармацыю, якая змяшчаецца на яго 

індывідуальным асабовым рахунку (аб стажы і заробку), якую прадставіў на яго 

наймальнік. 

Калі грамадзянін даведваецца пра тое, што яго працадаўца не выплачвае ўзносы, у 

першую чаргу ѐн павінен звярнуцца непасрэдна да працадаўцы і запатрабаваць выплаціць 

ўзносы. Калі ў канчатковым выніку гэтага не адбудзецца, грамадзянін мае права 

звярнуцца ў суд. 

 

 

За атрыманнем інфармацыі з індывідуальнага асабовага рахунку Вы можаце 

звярнуцца: 

 у Бераставіцкі раѐнны аддзел Гродзенскага абласнога ўпраўлення Фонду 

сацыяльнай абароны насельніцтва па адрасе: г.п Бераставіцка, вул. Леніна, 4, 

тэл. 70-259, 72-385. 

 у любы раѐнны аддзел (сектар) Фонду на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. 

 

Звесткі з індывідуальнага асабовага рахунку (далей - ИЛС) прадастаўляюцца 

грамадзяніну ў раѐнным аддзеле (сектары) Фонду на падставе заявы аб атрыманні 

інфармацыі, якая змяшчаецца ў ИЛС, пры прад'яўленні ім страхавога пасведчання 

дзяржаўнага сацыяльнага страхавання і дакумента, які сведчыць асобу, або дакумента для 



выезду за мяжу . Пры гэтым са згоды грамадзяніна, якое пацвярджаецца ў заяве, выпіска з 

ИЛС можа быць накіравана яму заказным лістом па пошце .  

 

Па пытаннях дзейнасці Фонду Вы можаце звярнуцца ў Гродзенскае абласное 

ўпраўленне Фонду сацыяльнай абароны насельніцтва па адрасе: г. Гродна, вул. 

Дзяржынскага, 88/1, тэл. 72-20-97, 70-27-30, 68-33-71, 70-27-37.  

 

 

Да чаго можа прывесці неуплата страхавых узносаў у бюджэт фонду сацыяльнай  абароны 

насельніцтва. 


