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МНОГА — НЕ МАЛА 23 студзеня 2020 г.

З 1 сту дзе ня 2020 го да ся мей ным 

ка пі та лам мож на рас па ра дзіц ца, не 

ча ка ю чы, па куль дзі ця ці, на якое ён 

аформ ле ны, споў ніц ца 18 га доў. Ра ней 

гэ тыя срод кі мож на бы ло вы ка рыс-

таць да тэр мі но ва толь кі для апла ты 

ме ды цын скіх па слуг. Ця пер спіс па-

шы рыў ся. У пры ват нас ці, ся мей ным 

ка пі та лам мож на ска рыс тац ца для па-

ляп шэн ня жыл лё вых умоў шмат дзет-

най сям'і, для на ву чан ня ў дзяр жаў ных 

ВНУ і ССНУ, а так са ма і для апла ты 

мед пас луг, у тым лі ку ста ма та ла гіч-

ных.

Так са ма з 1 сту дзе ня 2020 го да зме не-

ны пе ра лік да ку мен таў, якія па він на па даць 

сям'я ў мяс цо вы вы кан кам для пры зна чэн ня 

ся мей на га ка пі та лу і рас па ра джэн ня срод-

ка мі ся мей на га ка пі та лу (у тым лі ку да тэр-

мі но ва).

Так, у Мі ніс тэр стве пра цы і са цы яль най 

аба ро ны рас тлу ма чы лі, якія да ку мен ты 

трэ ба па даць для да тэр мі но ва га рас па-

ра джэн ня срод ка мі ся мей на га ка пі та лу 

з мэ тай па ляп шэн ня жыл лё вых умоў (бу-

даў ніц тва (рэ кан струк цыі) або на быц ця жы-

лых па мяш кан няў, па га шэн ня за па зы ча нас-

ці па крэ ды тах, вы да дзе ных на гэ тыя мэ ты, і 

вы пла ты пра цэн таў за ка ры стан не імі).

Пе ра лік не аб ход ных да ку мен таў уклю-

чае ў ся бе:

за яву; паш парт або ін шы да ку мент, 

які свед чыць асо бу; ра шэн не або ко пію ра-

шэн ня (вы піс ку з ра шэн ня) аб пры зна чэн ні 

ся мей на га ка пі та лу; да вед ку аб тым, што 

сям'я ста іць на ўлі ку для па ляп шэн ня жыл-

лё вых умоў, — у вы пад ку, ка лі гэ та ад бы ва-

ец ца па мес цы ра бо ты (служ бы);

па свед чан не аб дзяр жаў най рэ гіст ра-

цыі зя мель на га ўчаст ка або дзяр жаў ны акт 

на пра ва ўлас нас ці на зям лю або на пра ва 

па жыц цё ва га спад чын на га ва ло дан ня зям-

лёй, ко піі да ку мен таў, якія па цвяр джа юць 

на яў насць уз год не най пра ект най да ку мен-

та цыі і да зво лу на бу даў ніц тва (рэ кан струк-

цыю), — у вы пад ку бу даў ніц тва (рэ кан струк-

цыі) ад на ква тэр на га жы ло га до ма, ква тэ ры 

ў бла кі ра ва ным жы лым до ме;

да га вор ства рэн ня аб' ек та до ле ва га 

бу даў ніц тва — у вы пад ку бу даў ніц тва (рэ-

кан струк цыі) жы ло га па мяш кан ня ў па рад ку 

до ле ва га ўдзе лу ў жыл лё вым бу даў ніц тве;

 вы піс ку з ра шэн ня агуль на га схо ду 

ар га ні за цыі за бу доў шчы каў (схо ду ўпаў на-

ва жа ных) аб пры ёме гра ма дзя ні на ў гэ тую 

ар га ні за цыю — у вы пад ку бу даў ніц тва (рэ-

кан струк цыі) жы ло га па мяш кан ня ў скла дзе 

ар га ні за цыі за бу доў шчы каў;

па пя рэд ні да га вор на быц ця жы ло га 

па мяш кан ня — у вы пад ку на быц ця жы ло га 

па мяш кан ня, за вы клю чэн нем жы ло га па-

мяш кан ня, бу даў ніц тва яко га ажыц цяў ля-

ла ся па дзяр жаў ным за ка зе;

ко пію за рэ гіст ра ва на га да га во ра куп-

лі-про да жу жы ло га па мяш кан ня — у вы пад-

ку на быц ця жы ло га па мяш кан ня, бу даў ніц-

тва яко га ажыц цяў ля ла ся па дзяр жаў ным 

за ка зе;

 ко пію крэ дыт на га да га во ра аб вы-

да чы крэ ды ту на бу даў ніц тва (рэ кан струк-

цыю) або на быц цё жы ло га па мяш кан ня — у 

вы пад ку па га шэн ня за па зы ча нас ці па крэ-

ды тах, вы да дзе ных на бу даў ніц тва (рэ кан-

струк цыю) або на быц цё жы ло га па мяш кан-

ня, і вы пла ты пра цэн таў за ка ры стан не імі;

да ку мент, які свед чыць асо бу, і (або) 

па свед чан не аб на ра джэн ні чле на сям'і, у 

да чы нен ні да яко га да тэр мі но ва вы ка рыс-

тоў ва ец ца ся мей ны ка пі тал;

 да ку мен ты, якія свед чаць асо бу, і 

(або) па свед чан не аб на ра джэн ні, вы піс кі з 

ра шэн няў су да аб усы наў лен ні (уда ча рэн ні), 

аб ад наў лен ні ў баць коў скіх пра вах ці ін шыя 

да ку мен ты, якія па цвяр джа юць уклю чэн не ў 

склад сям'і гра ма дзя ні на, не ўлі ча на га ў яе 

скла дзе пры пры зна чэн ні ся мей на га ка пі та-

лу (прад стаў ля юц ца на дзя цей, якія не бы лі 

ўлі ча ны ў скла дзе сям'і пры пры зна чэн ні 

ся мей на га ка пі та лу);

да ку мен ты, якія па цвяр джа юць сва-

яц тва ў ад но сі нах да чле наў сям'і (па свед-

чан не аб на ра джэн ні, па свед чан не аб шлю-

бе, аб зме не імя, вы піс ка з ра шэн ня су да 

аб усы наў лен ні (уда ча рэн ні) і ін шыя), — у 

вы пад ку зме ны проз ві шча, улас на га імя, імя 

па баць ку, да ты на ра джэн ня паў на лет ня га 

чле на сям'і, та го, хто звяр нуў ся па да тэр мі-

но вае рас па ра джэн не срод ка мі ся мей на га 

ка пі та лу, і (або) чле на сям'і, у да чы нен ні да 

яко га да тэр мі но ва вы ка рыс тоў ва ец ца ся-

мей ны ка пі тал;

па свед чан не аб смер ці або да вед-

ку з за гса, якая змя шчае звест кі з за пі су 

ак та аб смер ці, ко пію ра шэн ня су да аб 

аб' яў лен ні гра ма дзя ні на па мер лым, аб 

пры знан ні яго без вес так ад сут ным, ко-

пію ра шэн ня су да аб ска са ван ні шлю бу 

або па свед чан не аб ска са ван ні шлю бу ці 

ін шы да ку мент, які па цвяр джае вы клю-

чэн не са скла ду сям'і гра ма дзя ні на, яко му 

пры зна ча ны ся мей ны ка пі тал, або не маг-

чы масць яго зва ро ту, — у вы пад ку зва ро ту 

паў на лет ня га чле на сям'і, які не з'яў ля ец ца 

гра ма дзя ні нам, яко му пры зна ча ны ся мей-

ны ка пі тал, або за кон на га прад стаў ні ка не-

паў на лет ня га чле на сям'і, які не ад но сіц ца 

да чле наў сям'і.

Свят ла на БУСЬ КО.

Са цы яль ная кан суль та цыяСа цы яль ная кан суль та цыя

Вы ка рыс таць ся мей ны ка пі тал
для па ляп шэн ня жыл лё вых умоў

Пра ва на да тэр мі но вае 

вы ка ры стан не срод каў ся мей на га 

ка пі та лу ма юць і тыя сем'і, якім 

ся мей ны ка пі тал быў пры зна ча ны 

па пра гра ме мі ну лых га доў.

 Гэ та важ на
За ява аб да тэр мі но вым рас па ра-

джэн ні срод ка мі ся мей на га ка пі та лу 
раз гля да ец ца мяс цо вым вы кан ка мам 
на пра ця гу ад на го ме ся ца з дня яе па-
да чы. Пас ля пры няц ця ра шэн ня аб да-
тэр мі но вым рас па ра джэн ні срод ка мі 
ся мей на га ка пі та лу гра ма дзя нін з ко-
пі яй пры ня та га ра шэн ня і ад па вед ны мі 
да ку мен та мі звяр та ец ца ў лю бое пад-
раз дзя лен не ААТ «АСБ Бе ла рус банк», 
якое ажыц цяў ляе апе ра цыі па ўкла дах 
(дэ па зі тах) «Ся мей ны ка пі тал», для пе-
ра лі чэн ня срод каў ся мей на га ка пі та лу.

Мі ні маль ны тэр мін пе ра лі чэн ня 
срод каў ся мей на га ка пі та лу скла дае 
31 ка лян дар ны дзень з дня зва ро ту 
гра ма дзя ні на ў ААТ «АСБ Бе ла рус-
банк» (мак сі маль ны — 41 ка лян дар ны 
дзень).

(Заканчэнне. Пачатак 

на 1-й стар. «СГ».)

— Ча му лю дзі ха це лі 

ўсту паць у ва шу ар га ні за-

цыю?

— Па-пер шае, мы ста-

ра лі ся да па ма гаць ад но ад-

на му, а па-дру гое, шу ка лі 

спон са раў, і нам уда ва ла ся 

іх знай сці. У той час у на шу 

кра і ну па сту па ла шмат гу-

ма ні тар най да па мо гі. Што 

мы толь кі не ра бі лі!.. Звяр-

та лі ся і на птуш ка фаб ры ку, і 

на мар га ры на вы за вод, і на-

ват на фар фо ра вы за вод — 

па по суд. Дзя куй бо гу, той 

пе ры яд мы пе ра жы лі.

— Як у той час ста ві лі ся 

да шмат дзет ных?

— Вель мі ад моў на. Лі-

чы ла ся, што ўсе шмат дзет-

ныя дак лад на ня шчас ныя. 

Не толь кі звы чай ныя лю-

дзі гля дзе лі на та кія сем'і з 

асу джэн нем, але гэ та іш ло 

і ад чы ноў ні каў. На ра дзі лі — 

спраў ляй це ся са мі, ка за лі 

яны. Але мы ж на ра джа лі ў 

ад ной кра і не — СССР, а вы-

хоў ва лі ўжо ў ін шай. Бы ло 

цяж ка ча ла ве ку на ват ад-

на му вы жыць, а як вя лі кай 

сям'і?.. І та ды на шай за да чай 

ста ла не толь кі да па маг чы 

шмат дзет ным, але і па мя няць 

стаў лен не гра мад ства да іх. 

Мы па ча лі пра во дзіць кон-

кур сы на най леп шую сям'ю, 

спар тыў ныя ме ра пры ем ствы 

і ўсё тое, што сён ня пра хо-

дзіць ужо на ўзроў ні кра і ны, 

каб па ка заць лю дзям, што 

шмат дзет ныя — не ня шчас-

ныя. Пер шыя, ад ка го атры-

ма лі пад трым ку, — ад мі ніст-

ра цыя Фрун зен ска га ра ё на, 

які і сён ня слаў ны коль кас цю 

шмат дзет ных сем' яў. По тым 

ужо блі жэй ста лі су пра цоў-

ні чаць з га рад скі мі ўла да мі. 

Я не ка жу, што ся род шмат-

дзет ных ня ма не ўлад ка ва-

ных сем' яў. Але нель га ка-

заць так пра ўсіх.

— Вы ска за лі, што пас-

ля раз ва лу СССР чы ноў ні кі 

ста ві лі ся да шмат дзет ных, 

мяк ка ка жу чы, на сця ро жа-

на. Як змя ні ла ся гэ та стаў-

лен не сён ня?

— Змя ні ла ся вель мі. У пер-

шую чар гу з-за дэ ма гра фіч-

най сі ту а цыі — на сель ніц тва 

ста рэе... Кі раў нік дзяр жа вы 

звяр нуў на гэ та асаб лі вую 

ўва гу, і та ды нас па ча лі ак-

тыў на пад трым лі ваць. Ця пер 

іс нуе да па мо га пры бу даў-

ніц тве жыл ля, па вя ліч ва ец-

ца па мер дзі ця чай да па мо гі, 

ста лі зноў уз на га родж ваць 

Ор дэ нам ма ці, ёсць і ін шыя 

льго ты для шмат дзет ных. Як 

толь кі змя ні ла ся стаў лен не 

да шмат дзет ных «на вер се», 

ад ра зу па ча ло пад цяг вац ца 

і гра мад ства. Ця пер і ся род 

са міх чы ноў ні каў з'я ві лі ся 

шматдзетныя баць кі. Шмат-

дзет ным быць ужо не со рам-

на.

— Але, на ваш по гляд, 

ча му ўсё ж на ра джаль-

насць у кра і не па кі дае ча-

каць леп ша га?

— Па-пер шае, та му, 

што ня ма ка му на ра джаць. 

З 1990-х да 2000-х ма ла хто 

на ра джаў. Су стрэць на ву лі-

цы ця жар ную жан чы ну або 

жан чы ну з ка ляс кай бы ло 

прак тыч на не маг чы ма. Та-

му сён ня мы па жы на ем, па 

сут нас ці, пла ды та го цяж ка га 

ча су. Дру гая пры чы на — у 

стаў лен ні мо ла дзі, якая не 

спя ша ец ца на ра джаць, ды і 

ўво гу ле ства раць сем'і. Лю дзі 

ста лі больш праг ма тыч ныя, 

ду ма юць пра кар' е ру, гро шы 

ці прос та ад кла да юць на ра-

джэн не дзя цей на паз ней шы 

пе ры яд жыц ця. Але маё глы-

бо кае пе ра ка нан не — дзе ці 

кар' е ры не пе ра шка джа юць, 

не вар та ба яц ца на ра джаць. 

У мя не бы ло пя цё ра, і гэ та 

мне не пе ра шко дзі ла зра-

біць кар' е ру. Я на ват у Са ве-

це Рэс пуб лі кі па пра ца ва ла. 

Ка лі па чы на ла, ма лод ша му 

дзі ця ці бы ло ўся го паў та ра 

го да... Цяж кас ці бу дуць заў-

сё ды і ў кож най сям'і, але вя-

лі кая сям'я — гэ та і вя лі кая 

пад трым ка.

— Але мно гія лі чаць, 

што з ад ным дзі цем ляг-

чэй жыць, раз ві вац ца...

— Не згод на. Ка лі дзе ці 

ба чаць, што на баць коў не 

«па дае з не ба», што яны 

шмат пра цу юць, каб неш та 

атры маць, то і са мі ста но-

вяц ца больш ак тыў ныя. Што 

зна чыць ад но дзі ця? Баць кі ж 

не веч ныя: сён ня мы ёсць, 

заўт ра — не, і як дзі ця ад но 

за ста нец ца на зям лі? З ін-

ша га бо ку — і пра гэ та не 

лю бяць ка заць, — а ка лі што 

зда рыц ца з дзі цем? Вя до ма, 

спа чат ку з ма лы мі цяж ка. 

Па мя таю, мне зда ва ла ся, 

што я ў тры зме ны пра цую. 

Але за тое ця пер я вель мі 

шчас лі вая. У су бо ту прый шлі 

мя не па він ша ваць тры сы ны 

з сем' я мі, дач ка... Наш тэ ле-

пра ект «Род ныя лю дзі», ад-

зна ча ны Прэ зі дэн там, як раз 

пра гэ та. Да ку мен таль ныя 

двац ца ці хві лін ныя філь мы 

рас каз ва юць пра жыц цё кан-

крэт най шмат дзет най сям'і. 

На ша мэ та па ка заць, што 

гэ та та кое, — каб мо ладзь 

уба чы ла вя лі кую сям'ю, яе 

ра дас ці, да сяг нен ні, праб-

ле мы... Сён ня, да рэ чы, гэ та 

аду ка ва ныя, твор чыя і та ле-

на ві тыя лю дзі.

— Вы шмат ува гі ўдзя-

ля е це стаў лен ню да вя лі-

кіх сям' яў. З які мі цяж кас-

ця мі су ты ка е це ся ў гэ тай 

ня лёг кай спра ве?

— Сён ня іс нуе мер ка-

ван не «на ра джа юць дзе ля 

ква тэр» — ні бы та на яў насць 

іль гот на бу даў ніц тва жыл-

ля аў та ма тыч на па збаў ляе 

шмат дзет ных баць коў улас-

ці вас ці лю біць сва іх дзя цей! 

На мой по гляд, гэ та са мы 

га неб ны від зайз драс ці. 

Атрым лі ва ец ца, што ра ней 

на ра джа лі толь кі «мар гі-

наль ныя» сем'і, а сён ня — 

толь кі «дзе ля ква тэр»? Ка-

лі вам так ко ле во ка гэ тая 

льго та, дык ска рыс тай це ся 

ёю, на ра дзі це са мі! Але ж не 

спя ша юц ца. Не аб ход на ву-

чыц ца та ле рант на ста віц ца 

да шмат дзет ных сем' яў. Мне 

зда ец ца, гэ та бу дзе ка рыс на 

для ўся го гра мад ства.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

«ЦЯ ПЕР Я ВЕЛЬ МІ ШЧАС ЛІ ВАЯ!»

«Маё глы бо кае 
пе ра ка нан не — 
дзе ці кар' е ры 
не пе ра шка джа юць, 
не вар та ба яц ца 
на ра джаць. У мя не 
бы ло пя цё ра, і гэ та мне 
не пе ра шко дзі ла зра біць 
кар' е ру».


