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З
'ЯЎ ЛЕН НЕ дзі ця ці ў сям'і — 

і ра дасць, і вя лі кая ад каз насць. 

Не за будзь це ся атры маць 

да па мо гу, якую вы плач вае дзяр жа ва

 ў та кіх вы пад ках!

Да па мо га ў су вя зі з на ра джэн нем 

дзі ця ці — гэ та ад на ра зо вая вы пла та, 

якая пры зна ча ец ца і вы плач ва ец ца 

на кож нае дзі ця не толь кі 

пры на ра джэн ні, але і пры ўсы наў лен ні 

(уда ча рэн ні). Яе па мер скла дае на пер шае 

дзі ця — 10 бюд жэ таў пра жыт ко ва га 

мі ні му му (далей — БПМ), які дзей ні чае 

на да ту на ра джэн ня дзі ця ці; на дру гое 

і на ступ ных дзя цей — 14 БПМ.

Пра тое, якія да ку мен ты і ку ды 

не аб ход на прад ста віць, 

нам рас ка за ла на чаль нік упраў лен ня 

на ро да на сель ніц тва, ген дар най 

і ся мей най па лі ты кі Мі ніс тэр ства пра цы 

і са цы яль най аба ро ны Ве ра ЛАБ КО ВІЧ.

Хто мае пра ва 
на да па мо гу?

Пра ва на да па мо гу ў су вя зі з на ра джэн нем 

дзі ця ці ма юць ма ці аль бо баць ка — у поў най 

сям'і; той з баць коў, хто да гля дае за дзі цем, — у 

ня поў най сям'і; асо ба, якая ўсы на ві ла дзі ця ва 

ўзрос це да 6 ме ся цаў аль бо бы ла пры зна ча на 

апе ку ном дзі ця ці ва ўзрос це да 6 ме ся цаў.

У поў най сям'і для пры зна чэн ня гэ та га ві ду 

дзяр жаў най да па мо гі хоць бы ў ад на го з баць-

коў па він на быць пра ва на яе на да ту на ра джэн-

ня (усы наў лен ня) дзі ця ці.

Ка лі ў поў най сям'і адзін з баць коў (усы на ві-

це ляў) — гра ма дзя нін Рэс пуб лі кі Бе ла русь, які 

па ста ян на пра жы вае ў Бе ла ру сі, пра ва на гэ тую 

дзяр жаў ную да па мо гу сям'я мае (пры вы ка нан ні 

ін шых умоў, уста ноў ле ных за ка на даў ствам).

Ка лі ў поў най сям'і абод ва баць кі — ін ша зем-

цы, то да па мо га ў су вя зі з на ра джэн нем дзі ця ці 

мо жа быць пры зна ча на, ка лі хоць бы адзін з 

баць коў на да ту на ра джэн ня дзі ця ці:

— быў за рэ гіст ра ва ны па мес цы жы хар ства 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь;

— аль бо меў ста тус ча со ва пра жы ва юча га 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь (пры на яў нас ці мар кі 

«Да звол на ча со вае пра жы ван не» або «Да звол 

на ча со вае зна хо джан не») і пры гэ тым пад ля гаў 

дзяр жаў на му са цы яль на му стра ха ван ню (быў 

у пра цоў ных ад но сі нах або ажыц цяў ляў ін шыя 

ві ды дзей нас ці).

Пры гэ тым ін ша зем цам, якія ча со ва пра жы-

ва юць у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, да па мо га ў су-

вя зі з на ра джэн нем дзі ця ці пры зна ча ец ца пры 

ўмо ве вы пла ты аба вяз ко вых стра ха вых унёс-

каў на са цы яль нае стра ха ван не не менш за 

6 ме ся цаў уво гу ле да дня на ра джэн ня дзі ця ці. 

На зва ная ўмо ва не ўжы ва ец ца ў да чы нен ні да 

бе жан цаў і асоб, якія атры ма лі пры ту лак у Рэс-

пуб лі цы Бе ла русь.

Днём уз нік нен ня пра ва на да па мо гу з'яў ля-

ец ца дзень на ра джэн ня дзі ця ці.

Май це на ўва зе: пры зва ро це па зга да ную 

да па мо гу па за кан чэн ні 6 ме ся цаў з дня на-

ра джэн ня дзі ця ці яна не бу дзе пры зна ча на. 

Так са ма зга да ная да па мо га не пры зна ча ец ца 

су ра гат ным ма ці і ў вы пад ку, ка лі ма ці па кі ну ла 

дзі ця ў ра дзіль ным до ме, а так са ма ў вы пад ках 

ад мо вы ад дзі ця ці, ада бран ня дзі ця ці, на ра-

джэн ня мёрт ва га дзі ця ці.

Якія да ку мен ты 
і ку ды трэ ба па да ваць?

Асо бы, якія з'яў ля юц ца ІП, на та ры у са мі, ад-

ва ка та мі, ра мес ні ка мі, а так са ма асо бы, што 

пра цу юць у мік ра ар га ні за цы ях коль кас цю да 

15 ча ла век, аль бо з'яў ля юц ца бес пра цоў ны мі ў 

ня поў най сям'і, па да юць не аб ход ныя да ку мен-

ты ў ра ён нае (га рад ское) упраў лен не (ад дзел) 

па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най аба ро не па 

мес цы жы хар ства. Усе ас тат нія атрым лі ва юць 

да па мо гу па мес цы пра цы (ву чо бы, служ бы). 

Ка лі ма ці ў поў най сям'і бес пра цоў ная, то яна 

атрым лі вае да па мо гу па мес цы пра цы му жа.

Не аб ход ны на ступ ныя да ку мен ты:

за ява;

паш парт або ін шы да ку мент, які свед чыць 

асо бу;

да вед ка аб на ра джэн ні дзі ця ці — у вы пад ку, 

ка лі дзі ця на ра дзі ла ся ў Бе ла ру сі;

па свед чан не аб на ра джэн ні дзі ця ці — у вы-

пад ку, ка лі дзі ця на ра дзі ла ся за ме жа мі Бе-

ла ру сі;

па свед чан не аб на ра джэн ні, смер ці дзя цей, 

у тым лі ку ста рэй шых за 18 га доў (прад стаў ля-

юц ца на ўсіх дзя цей);

ко пія ра шэн ня су да аб усы наў лен ні (уда ча-

рэн ні) — для сем' яў, якія ўсы на ві лі (уда ча ры лі) 

дзя цей;

вы піс кі (ко піі) з пра цоў ных кні жак баць коў 

(усы на ві це ляў, уда ча ры це ляў), апе ку ноў ці ін-

шыя да ку мен ты, якія па цвяр джа юць іх за ня-

тасць, — у вы пад ку не аб ход нас ці вы зна чэн ня 

мес ца пры зна чэн ня да па мо гі;

ко пія ра шэн ня мяс цо ва га вы ка наў ча га і рас-

па рад ча га ор га на аб уста наў лен ні апе кі (па пя-

чы цель ства) — для асоб, на зна ча ных апе ку на мі 

(па пя чы це ля мі) дзі ця ці;

ко пія 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 ка тэ го рыю ня поў най 

сям'і, — для ня поў ных сем' яў;

па свед чан не аб за клю чэн ні шлю бу — у вы-

пад ку, ка лі вы зна хо дзі це ся ў шлю бе.

Акра мя та го, для на зна чэн ня да па мо гі ра ён-

нае (га рад ское) упраў лен не (ад дзел) па пра цы, 

за ня тас ці і са цы яль най аба ро не са ма стой на 

за пы тае на ступ ныя да ку мен ты:

да вед ку аб мес цы жы хар ства і скла дзе сям'і 

або ко пію аса бо ва га ра хун ку;

да ку мен ты або звест кі, якія па цвяр джа юць 

не атры ман не ана ла гіч най да па мо гі за ме жа мі 

Бе ла ру сі, — для поў ных сем' яў, у якіх адзін з 

баць коў па ста ян на пра жы вае на тэ ры то рыі дзяр-

жа вы, з якой на шай кра і най за клю ча ны між на-

род ныя да га во ры, двух ба ко выя па гад нен ні аб 

су пра цоў ніц тве ў га лі не са цы яль най аба ро ны.

Тэр мі ны раз гля ду за явы

10 дзён з дня па да чы за явы, а ў вы пад ку за пы-

ту да ку мен таў і (або) звес так ад ін шых дзяр жаў-

ных ор га наў, ін шых ар га ні за цый — 1 ме сяц.

Свят ла на БУСЬ КО.

ЯК АТРЫ МАЦЬ ДА ПА МО ГУ 
Ў СУ ВЯ ЗІ 

З НА РА ДЖЭН НЕМ ДЗІ ЦЯ ЦІ

ДА ВЕД КАДА ВЕД КА
Ка лі з'явіліся на свет двай ня ты...

Ка лі гэ та пер шыя дзе ці, то вы пла та скла дзе 

10 БПМ на пер шае дзі ця і 14 БПМ на дру гое, 

ка лі гэ та дру гое і трэ цяе дзі ця — то вы пла та 

скла дзе па 14 БПМ на кож на га. Так са ма ў гэ-

тым вы пад ку вы ма е це пра ва на да дат ко вую 

ма тэ ры яль ную да па мо гу ад дзяр жа вы.

Да дат ко ва вы пла цяць з мяс цо ва га бюд жэ-

ту па 2 БПМ на кож нае дзі ця не за леж на ад 

чар го вас ці іх на ра джэн ня (Па ста но ва Саў мі-

на № 985). Та кая вы пла та ажыц цяў ля ец ца 

ў ор га нах па пра цы, за ня тас ці і са цы яль най 

аба ро не па мес цы жы хар ства на пад ста ве 

прад стаў ле ных да ку мен таў — паш пар та і па-

свед чан няў аб на ра джэн ні дзя цей.

Так са ма май це на ўва зе, што бяс плат нае 

за бес пя чэн не пра дук та мі хар ча ван ня дзя цей 

пер шых двух га доў жыц ця ў рам ках дзяр жаў-

най ад рас най са цы яль най да па мо гі пры зна-

ча ец ца без улі ку су куп на га да хо ду сям'і.Жы хар ка бе ла рус ка га мяс тэч ка, 

не за бру джа на га ра ды я цы яй, 

за му жам, мае дзі ця, уз рост 

ад 20 да 35 га доў, зда ро вая, 

не асу джа ла ся за зла чын ства 

і не бы ла па да зра ва най 

у кры мі наль най спра ве, не п'е, 

не ку рыць, не зай ма ец ца сек сам 

пад час ця жар нас ці. 

Гэ тым і мност ву ін шых кры тэ ры яў 

па він на ад па вя даць, згод на 

з за ко нам і па тра ба ван ня мі 

за каз чы каў, ай чын ная су ра гат ная 

ма ці. Каб атры маць дзі ця, 

па тэн цый ныя баць кі ў сваю 

чар гу аба вяз ва юц ца мець 

ме ды цын скую да вед ку, што не 

мо гуць на ра дзіць сваё не маў ля, 

за бяс печ ваць су ра гат ную ма ці 

ўсім не аб ход ным да ро даў 

і за пла ціць на 30 % больш, 

ка лі на ро дзіц ца не ад но ма лое, 

а два.

Да звол ад му жа 
на ця жар насць

Боль шасць пар, якія хо чуць атры-

маць дзі ця ад бе ла рус кай су ра гат най 

ма ці, — гэ та ра сі я не, хо ць су стра ка юц-

ца і гра ма дзя не Укра і ны, Ка зах ста на. 

Бе ла ру саў-за каз чы каў, да рэ чы, вель мі 

ня шмат. Для за меж ні каў гэ тая па слу га 

ў нас і тан ней шая, чым до ма, і га ран тыі 

на яе боль шыя. Баць ка мі не маў ля ці ад 

су ра гат най ма ці, згод на з бе ла рус кі мі 

за ко на мі, мо гуць быць толь кі ге не тыч-

ныя — тыя, хто да ваў ма тэ ры ял для 

аплад нен ня або вы ка рыс тоў ваў до нар-

скую яй цак лет ку і спер му па тэн цый на га 

баць кі. Уз рост за каз чы каў дзі ця ці пры 

гэ тым не мае зна чэн ня. Важ ны юры-

дыч ны мо мант пры гэ тым: су ра гат ная 

ма ці не мо жа быць ад на ча со ва і до на-

рам яй цак лет кі. Акра мя та го, па трэб на 

аба вяз ко вая зго да му жа су ра гат най ма-

ці на та кую па слу гу.

— Пры за клю чэн ні да га во ра акра мя 

аба вяз ко вых пра піс ва юц ца і да дат ко выя 

ўмо вы. На прык лад, зме на мес ца жы хар-

ства су ра гат най ма ці на час ця жар нас ці, 

бо, пэў на, не кож най жан чы не хо чац-

ца тлу ма чыць су се дзям, ку ды дзеў ся 

яе «ця жар ны» жы вот. Пра ду гле джа ны 

да дат ко выя вы пла ты, ка лі ма ці рап там 

спат рэ біц ца ке са ра ва ся чэн не ці апе ра-

цыя, пас ля якой нель га бу дзе за ха ваць 

ця жар насць ці прый дзец ца па зба віц ца 

ней кай част кі сва ёй дзе та род най сіс-

тэ мы. За каз чы кі так са ма аплач ва юць 

адзе жу для ця жар ных, хар ча ван не і ін-

шае, — за ўва жы ла Ва лян ці на СТРЭХ, 

на та ры ус Мін скай га рад ской на та ры-

яль най акру гі.

У вы ні ку на бя гае круг лень кая су ма, 

бо толь кі са ма па слу га су ра гат на га ма-

ця рын ства (не па срэд на вы нош ван не) 

каш туе пры клад на 10 000 до ла раў. 

А да дай це сю ды да дат ко выя да пла ты 

і што ме сяч ныя рас хо ды на ўтры ман не 

ма ці і кошт пра цэ ду ры ЭКА...

У сваю чар гу па тэн цый ныя баць кі па-

тра бу юць ад ма ці не зай мац ца сек сам 

пад час ця жар нас ці, каб не спра ва ка ваць 

вы кі дыш ці ней кія ін шыя ме ды цын скія 

праб ле мы. Ка лі за каз чы кі жы вуць у ін шай 

кра і не, час тай умо вай ста но віц ца што-

тыд нё вая спра ва зда ча су ра гат най ма ці 

пра стан зда роўя і на вед ван не ўра чоў.

Сён ня — малое, 
заўт ра — гро шы

Аплад ня юць «жы вы ін ку ба тар» не 

толькі ў Мінску, але і ў Санкт-Пе цяр бур-

гу ці Маск ве, ад нак вы нош ваць ця жар-

насць і на ра джаць жан чы на па він на ў 

Бе ла ру сі. На ват ка лі яна не гра ма дзян ка 

на шай кра і ны, але мае від на жы хар-

ства. За каз чы кі, у тым лі ку і за меж ныя, 

перш чым атры маць пра ва на па слу гу 

су ра гат на га ма ця рын ства ў Бе ла ру сі, 

па він ны прай сці ў на шай кра і не аб сле-

да ван не, якое па цвер дзіць іх не маг-

чы масць мець сваё дзі ця. Апраў даць 

сваё не жа дан не ця жа рыць і на ра джаць 

стра хам бо лю ці са пса ван ня фі гу ры не-

маг чы ма, пры ма юц ца пад ува гу толь кі 

ме ды цын скія па каз чы кі.

Бе ла рус кія за гсы без праб лем рэ гіст-

ру юць «су ра гат нае» дзі ця (калі ў Беларусі 

няма пасольства краіны заказчыка), пры-

чым у рад до ме вы да ец ца да вед ка на імя 

ге не тыч ных баць коў, а не па ра дзі хі, якая 

па він на ўзяць з са бой на ро ды да га вор, 

што па цвяр джае яе стан су ра гат най ма ці. 

У Ра сіі, да рэ чы, каб за рэ гіст ра ваць дзі-

ця на за каз чы каў, трэ ба атры маць зго ду 

на гэ та су ра гат най ма ці. Та му ра сі я не і 

ад да юць пе ра ва гу Бе ла ру сі, бо ў гэ тым 

пла не ад чу ва юць боль шыя юры дыч ныя 

га ран тыі на пры на леж насць ім дзі ця ці. 

Не маў ля ад ра зу ў ра дзіль ні пе рад аец ца 

ге не тыч най ма ці, якая ра зам з му жам мо-

жа пры сут ні чаць і на ро дах.

— Бы ва юць за каз чы кі, якія хо чуць 

унес ці ў да га вор умо ву, што пры на ра-

джэн ні хво ра га дзі ця ці ці ін ва лі да яны 

яго не возь муць. Та кое не маг чы ма пра-

пі саць. Су ра гат ная ма ці не мо жа па кі-

нуць са бе вы на ша нае дзі ця, ад нак і 

ге не тыч ныя баць кі па він ны аба вяз ко ва 

за браць не маў ля і апла ціць па слу гі ма ці. 

Ка лі ж дзі ця ім не па трэб на, то прый дзец-

ца афор міць пра цэ ду ру ад маў лен ня ад 

пра воў на ма ло га, — аба зна чы ла на та-

ры ус. — З ін ша га бо ку, за каз чы кі мо гуць 

увес ці пункт, што ма ці за ста нец ца без 

апла ты, ка лі на ро дзіц ца дзі ця з ве не-

рыч ным за хвор ван нем, хоць яна ў гэ тым 

мо жа быць і не ві на ва тая. Ну як мож на 

да ка заць ві ну, ка лі жан чы на пад кант ро-

лем ура чоў зна хо дзіц ца? Тым не менш ёй 

пры хо дзіц ца на гэ та па га джац ца.

Да га во рам пра ду гледж ва ец ца так са-

ма коль касць эмб ры ё наў для аплад нен ня 

і лік яго спроб. Ка лі ж яны ўсе не зда валь-

ня ю чыя, су ра гат ная ма ці не атрым лі вае 

гро шай, а за каз чы кі шу ка юць ін шую 

жан чы ну. Гро шы за па слу гу вы нош ван ня 

дзі ця ці жан чы на можа атры маць толь кі 

пас ля яго на ра джэн ня. Коль касць «су ра-

гат ных» дзя цей, якіх яна мо жа на ра дзіць, 

не аб мя жоў ва ец ца. Ска са ваць да га вор 

па між за каз чы ка мі і ма ці мож на толь кі 

да на ступ лен ня ця жар нас ці.

Іры на СІ ДА РОК



Ведай свае правыВедай свае правы  

КОШТ КОШТ 
«СУ РА ГАТ НА ГА» «СУ РА ГАТ НА ГА» 
НЕМАЎЛЯ ЦІНЕМАЎЛЯ ЦІ
Аплад ня юць за мя жой, Аплад ня юць за мя жой, 
выношваюць у Бе ла ру сівыношваюць у Бе ла ру сі

Апраў даць сваё не жа дан не 
ця жа рыць і на ра джаць стра хам 
бо лю ці са пса ван ня фі гу ры 
не маг чы ма, пры ма юц ца пад ува гу 
толь кі ме ды цын скія па каз чы кі.


