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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Як ака за ла ся, да гэ туль Дзмiт-
ры е вы жы лi ў iн тэр на це блоч на га 
ты пу. На па чат ку зай ма лi адзiн па-
кой, а з на ра джэн нем дру го га дзi-
ця цi iм ад да лi ўвесь блок пло шчай 
37 «квад ра таў».

— Мы не ста вi лi кан крэт ных 
пла наў па коль кас цi дзя цей, — 
усмi ха ец ца Але на. — Пас ля та го 
як на ра дзiў ся Мац вей, ха це лi яшчэ 
дзi ця, але доў гi час не маг лi гэ та 
ажыц ця вiць. Толь кi праз во сем га-
доў на ра дзi ла ся Мар га ры та, а по-
тым, у на ступ ным го дзе, не ча ка на 
з'я вi ла ся Мла да. На па чат ку бы ло 
да во лi скла да на спраў ляц ца ад ра-
зу з дзвю ма ма лы мi, але ця пер яны 
сяб ру юць i ра зам ба вяць час.

Дзяў чын кi раз-по раз пад бя га-
юць да ма мы, каб неш та ска заць. 
Ад ной хо чац ца з'е хаць з гор кi, дру-
гой — пай сцi на ска лад ром. Ро бiм 
паў зу, каб за да во лiць жа дан нi ма-
лых i су пра ва дзiць iх па iн та рэ сах. 
Зда ец ца, што цяр пен не i да бры ня 
Але ны за кла дзе ны ў ёй з дзя цiн-
ства. Але ака за ла ся, што гэ та да-
лё ка не так.

Са ма Але на не ве дае, што та кое 
рас цi з ма ту лi най пя шчо тай. Яна 
сi ра та з са ма га ма лен ства, прай-
шла i праз дом не маў ля цi, i праз 

iн тэр на ты. Але i на яе лёс ха пi ла 
да бры нi. З удзяч нас цю ўспа мi нае, 
як жы ла ў до ме ся мей на га ты пу, 
дзе ад чу ла i кло пат, i цяп ло баць-
коў-вы ха ва це ляў. Ма быць, з та го 
ча су i ўма ца ва ла ся гэ тае жа дан-
не — мець сваю моц ную сям'ю. Для 
Але ны яе муж — i да рад чык, i па-
моч нiк, i на дзей ная апо ра ў жыц цi. 
Ця пер на яго пля чах — ра монт у 
но вай ква тэ ры.

— Мы вы ра шы лi браць ква тэ ру 
без ра мон ту, бо так вы хо дзi ла тан-
ней, — удак лад няе Але на. — Па-
ду ма лi, што па цi ху са мi спра вiм ся. 
Асноў ныя ра бо ты ўжо зра бi лi. Га-
лоў нае, што ёсць утуль ная трох-

па ка ёў ка, дзе мож на ўсiм раз мяс-
цiц ца.

Па сло вах жан чы ны, на па чат ку 
ста я лi ў чар зе на жыл лё як ма-
ла дая сям'я, а лi та раль на праз
год — ужо як шмат дзет ная. 
З улi кам но вых мер па пад трым цы
шмат дзет ных сем' яў Дзмiт ры е вы 
ска рыс та лi ся пра вам на па ско ра-
нае атры ман не жыл ля, пры чым з 
да во лi знач най дзяр жаў най суб-
сi ды яй. Та кое пра ва га ран ту ец ца 
Ука зам № 240 Прэ зi дэн та Рэс пуб-
лi кi Бе ла русь.

Зар пла та 
за ста ец ца 
ў сям'i

Як рас тлу ма чы лi ў ад дзе ле 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кi 
Гро дзен ска га гар вы кан ка ма, суб-
сi дыя на кi роў ва ец ца на па га шэн не 
пра цэнт най стаў кi па крэ ды це. Яго 
банк вы дае на бу даў нiц тва жыл ля. 
А суб сi дыя да зва ляе ў знач най ме-
ры па га сiць гэ ту па зы ку.

Ме ха нiзм усёй пра цэ ду ры на-
ступ ны. Сям'я ста iць на ўлi ку на 
па ляп шэн не жыл лё вых умоў па 
мес цы жы хар ства. По тым, згод на 
з чар гой, ус ту пае ў склад жыл-
лё ва-бу даў нi ча га спа жы вец ка га 
ка а пе ра ты ву (ЖБСК). Ад мi нiст-
ра цыя ра ё на пры мае ра шэн не 
аб вы дзя лен нi дзяр жаў най пад-
трым кi ў вы гля дзе суб сi дыi як на 
па га шэн не асноў най па зы кi, так i 
на па га шэн не част кi пра цэн таў па 
крэ ды це. I ўжо ў ад па вед нас цi з 

гэ тым ра шэн нем сям'я звяр та ец-
ца ў банк i бя рэ крэ дыт на бу даў-
нiц тва жыл ля. Шмат дзет ная сям'я, 
дзе рас туць трое дзя цей, мо жа 
раз лiч ваць на па га шэн не асноў-
най па зы кi ў па ме ры 95 %. А тыя, 
у ка го дзя цей чац вё ра i больш, 
ма юць пра ва на стап ра цэнт нае 
па га шэн не.

Пра цэ ду ра хоць i зай мае ней кi 
час, але для Але ны i яе сям'i ўвесь 
«па пя ро вы» пе ры яд за вяр шыў ся 
ўда ла. I з вы ба рам па шан ца ва ла — 
пры лё са ван нi муж вы цяг нуў да во лi 
зруч ны шос ты па верх.

— Вя до ма, да вя ло ся са браць 
мност ва па пе рак, да ве дак, але лi чу,

што мы атры ма лi ква тэ ру да во-
 лi хут ка — у чар зе ста я лi не больш 
за тры га ды ў ста ту се шмат дзет най 
сям'i. Ця пер кож ны ме сяц пла цiм 
па крэ ды це 80 руб лёў, — рас каз-
вае Але на.

Суб сi дыя на жыл лё — не адзi-
ная дзяр жаў ная пад трым ка. 
Шмат дзет ная сям'я мае пра ва на 
атры ман не ма ця рын ска га ка пi та-
лу. Па сло вах Але ны, па куль яны 
не вы ра шы лi, як iм ска рыс тац ца. 
Маг чы ма, так са ма для вы ра шэн-
ня ква тэр на га пы тан ня — дзе цi 
ж рас туць. Праў да, ця пер тэр мiн 
вы ка ры стан ня аб ме жа ва ны 2024 
го дам. Але да гэ тай па ры, раз ва-
жае жан чы на, па вiн ны вы зна чыц-
ца. За раз га лоў ны кло пат — гэ та 
дзе цi. Дзяр жаў ная суб сi дыя да зво-
лi ла амаль усю зар пла ту па кi нуць 
у сям'i. А гэ та зна чыць — ёсць 
маг чы масць па тра цiць гро шы на 
дзя цей, зра бiць iх жыл лё больш 
кам форт ным.

«Адзiн 
з баць коў па вi нен 
пра ца ваць»

Шмат дзет ныя сем'i ў Грод не 
атрым лi ва юць но выя ква тэ ры ме-
на вi та ў мiк ра ра ё не Гран дзi чы. 
Пла ну ец ца, што сё ле та бу дуць за-
бяс пе ча ны жыл лём усе 1300 шмат-
дзет ных гро дзен скiх сем' яў, якiя 
ста яць у чар зе. У да лей шым мяр-
ку ец ца ска ра цiць тэр мiн ча кан ня 
жыл ля да ад на го го да.

Пра дзейс насць та кiх пла наў 
доб ра ве дае стар шы ня ЖБСК 
На тал ля Са сiм. Яна кi руе дву мя 
да ма мi, якiя ця пер уз вод зяц ца ў 
асноў ным для шмат дзет ных сем' яў. 
Умо вы, па яе сло вах, да во лi спры яль -
ныя для на ва сё лаў — 873 руб лi 
за квад рат ны метр. Шмат дзет ным 
сем' ям гэ ты кошт па га шае дзяр жа-
ва праз суб сi дыi.

— Ёсць у на шым жыл лё вым 
ка а пе ра ты ве ма цi-ге ра i ня, у якой 
шас цё ра дзя цей. Яна жы ве ў двух -
па ка ёў цы i ця пер бу дуе трох па ка ё-
 вую ква тэ ру. Як i ва ўсiх чле наў 
ка а пе ра ты ва, у яе ад кры та крэ дыт-
ная лi нiя. Згод на з 240-м ука зам, 
усе ра бо ты па бу даў нiц тве аплач-
вае дзяр жа ва. Ка лi не бу дзе ха паць 
суб сi дыi, жан чы на змо жа па га сiць 
част ку крэ ды ту ма ця рын скiм ка-
пi та лам. Так мно гiя ро бяць, i гэ та 
знач ны плюс у та кой сi ту а цыi, — 
рас каз вае На тал ля.

Ся род удзель нi каў жыл лё ва га 
пра ек та — у асноў ным шмат дзет-
ныя сем'i. Ёсць i ма цi-адзi ноч кi, якiя 
вы хоў ва юць тра iх дзя цей. Дзя ку ю-
чы суб сi ды ям i ма ця рын ска му ка-
пi та лу яны мо гуць да зво лiць са бе 
апла ту но вай ква тэ ры, пры чым з 
ра мон там. Пры гэ тым бан ку вы-
плач ва юц ца не вя лi кiя пра цэн ты. 
Па коль кi чар га ся род шмат дзет ных 
так са ма не ма лая, крэ дыт ныя лi нii 
ад кры ты ў пя цi бан ках кра i ны.

— Зда ра ец ца, што крэ ды ты не-
маг чы ма ад крыць, бо баць кi не 
пра цу юць. Яны жы вуць на дзi ця-
чую да па мо гу. Але адзiн з баць-
коў аба вяз ко ва па вi нен пра ца ваць, 
толь кi та ды мож на раз лiч ваць на 
да па мо гу дзяр жа вы, i гэ та спра-
вяд лi ва, — лi чыць На тал ля.

Уво гу ле для шмат дзет ных сем' яў 
ня ма ла льгот. У свой час стар шы ня 
ЖБСК ад чу ла iх на ўлас най сям'i. 
Гэ та i лет нi кi, i роз ныя па езд кi, i на-
вед ван не куль тур ных уста ноў, пар-
каў. Сын ужо да рос лы, за кон чыў 
ва ен ную ака дэ мiю, дзве дач кi-па-
год кi — ву чац ца ў шко ле.

— Я i са ма бу да ва ла ква тэ ру 
як шмат дзет ная ма цi ў 2010 го-
дзе, — ка жа су раз моў нi ца. — Мы 
атры ма лi трох па ка ёў ку i з'е ха лi ад 
баць коў. Згод на з 13-м ука зам, нам 
ад кры лi iль гот нае крэ ды та ван не, 
па якiм мне трэ ба вы пла цiць 25 % 
кош ту ква тэ ры. Ця пер я пла чу ў ме-
сяц 4 руб лi, а 75 % кош ту па га шае 
дзяр жа ва.

У дру гiм паў год дзi ў Грод не пач-
нец ца ўзвя дзен не жыл ля ў мiк ра-
ра ё не Гран дзi чы-3. Для шмат дзет-
ных сем' яў пра ду гле джа на амаль 
40 ча ты рох па ка ё вых ква тэр. Уся-
го ква тэр для гэ тай ка тэ го рыi сё-
ле та бу дзе па бу да ва на больш за 
300. Так са ма шмат дзет ныя сем'i 
вы ка рыс тоў ва юць маг чы масць 
бу да ваць свае да мы ў ра ё нах iн-
ды вi ду аль най жы лой за бу до вы. Зя-
мель ныя ўчаст кi iм вы дзя ля юц ца ў 
пер шую чар гу.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ,

фо та аў та ра.

ЯК МЛА ДА, МАР ГА РЫ ТА
I МАЦ ВЕЙ СТА ЛI НА ВА СЁ ЛА МI

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

ДАЎ ГI 
ПА АЛI МЕН ТАХ 

ДЛЯ 
БЕС ПРА ЦОЎ НЫХ
Яны бу дуць на лiч вац ца 
па-но ва му з 1 лi пе ня, 
згод на са зме на мi 

ў Ко дэк се 
аб шлю бе i сям'i

Зараз у раз лi ках ад штур -

хоў ва юц ца ад ве лi чы нi 

ся рэд няй зар пла ты па 

кра i не, а па но вых пра вi-

лах бу дзе ўлiч вац ца па мер 

ся рэд ня га пра жы тач на га 

мi нi му му, якi сён ня скла-

дае 247 руб лёў.

Ця пер, ка лi даў жнiк не пра-
цуе (або больш чым тры ме ся-
цы та му зволь нiў ся з ра бо ты), 
алi мен ты ўтрым лi ва юц ца зы-
хо дзя чы з па ме ру ся рэд ня га 
за роб ку па кра i не. 25 % — на 
ад но дзi ця, 33 % — на два iх i 
50 % — на тра iх i больш.

А з 1 лi пе ня даў жнi кi-алi-
мент шчы кi, якiя не пра ца ва лi 
або не па да лi да ку мен ты, што 
па цвяр джа лi б iх за ро бак, бу-
дуць пла цiць па ло ву бюд жэ ту 
пра жы тач на га мi нi му му (БПМ), 
а ме на вi та 123 руб лi, на ўтры-
ман не ад на го дзi ця цi. 100 % 
БМП на лi чаць на двух дзя цей 
i 150 % — на трох i больш ма-
лых.

На га да ем, што алi мен ты ў 
Бе ла ру сi на лiч ва юц ца з усiх 
рэ гу ляр ных вi даў за роб ку, у 
тым лi ку з пен сiй. Спiс да хо-
даў для алi мен таў вы зна ча ец ца 
ўра дам, вы клю чэн нем мо гуць 
быць толь кi ка ман дзi ро вач ныя 
або iн шыя не асноў ныя да хо ды. 
Змен шыць су му алi мен таў на 
дзя цей мож на вы ключ на праз 
суд, але толь кi па аб' ек тыў ных 
пры чы нах i, хут чэй за ўсё, на 
пэў ны тэр мiн.

Час цей за ўсё алi мен ты 
спа га ня юць з баць коў на дзя-
цей, ка лi да рос лыя не ўтрым-
лi ва юць ма лых. Ад нак атрым-
лi ваць алi мен ты мо гуць так са-
ма не пра ца здоль ныя бы лыя (i 
на ват на яў ныя) муж цi жон ка. 
Пры пэў ных умо вах алi мен ты 
мо гуць пла цiць на ват паў на-
лет нiя дзе цi не пра ца здоль ным 
баць кам.

Для на лi чэн ня алi мен таў не-
аб ход ны на ступ ныя ўмо вы. Алi-
мен ты пры зна ча юць на ўтры-
ман не асо бы, якая аб' ек тыў на 
не мо жа за бяс печ ваць ся бе. 
Пла цель шчык i атры маль нiк 
алi мен таў па вiн ны быць сва я-
ка мi цi су жэн ца мi (бы лы мi або 
зна хо дзiц ца ў шлю бе). Алi мент-
шчык i асо ба, якой пры зна ча-
ны ад па вед ныя вы пла ты, не 
па вiн ны вес цi агуль ную гас па-
дар ку.

Асаб лi вая сi ту а цыя — ка лi 
алi мен ты пры зна ча юц ца ця-
жар най бы лой жон цы. Та кiя 
гро шы вы плач ва юц ца жан чы не 
да ро даў, пас ля ча го пры зна-
ча юц ца но выя алi мен ты — на 
на ро джа нае не маў ля.

Ка лi атры маль нi кам алi мен-
таў з'яў ля ец ца не дзея здоль ная 
асо ба, не маў ля, iн ва лiд у ста-
не поў най ад сут нас цi па мя цi, 
то атрым лi ваць гро шы па вi нен 
дру гi з баць коў або апя кун.

Iры на СI ДА РОК.

Шмат дзет ная сям'я, дзе 
рас туць трое дзя цей, мо жа 
раз лiч ваць на па га шэн не 
асноў най па зы кi ў па ме ры 
95 %. А тыя, у ка го дзя цей 
чац вё ра i больш, ма юць пра ва 
на стап ра цэнт нае па га шэн не.

Пла ну ец ца, што сё ле та бу дуць 
за бяс пе ча ны жыл лём усе 
1300 шмат дзет ных гро дзен скiх 
сем' яў, якiя ста яць у чар зе.


