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Па мя та е це кры ла тую 

фра зу: «Цi лёг ка быць 

ма ла дым»? А мы вы ра-

шы лi да ве дац ца: цi лёг-

ка быць пен сi я не рам? 

Асаб лi ва ка лi ўсё яшчэ 

хо чаш пра ца ваць, жыць 

як ма га больш ак тыў на. 

Па га ва рыць пра гэ та 

пага дзi ла ся мiн чанка 

Вера КА РЭ ЛА ВА, якая 

доў гi час пра ца ва ла 

ў сфе ры са цы яль най 

дапа мо гi на сель нiц тву.

— Як прай шоў ваш пер-

шы дзень пас ля вы ха ду на 

пен сiю?

— Яшчэ да афарм лення 

пен сii ра зу ме ла, што бу-

ду шу каць но вую ра бо ту. 

Не ўяў ляю ся бе жан чы най, 

якая ся дзiць до ма. Лю дзям 

май го па ка лен ня хо чац ца 

хоць ця пер атры маць тое, 

што ў ма ла до сцi не бы ло 

да ступ на. Для не ка га гэ та 

па да рож жы, для iн шых — 

па леп ша ная якасць жыц ця. 

А ў пер шы дзень я скла ла рэ-

зю мэ i раз мяс цi ла яго на сай-

тах. Гэ та быў 2014 год, та ды 

ад кры ва ла ся шмат гас цi нiц. 

Мне гэ та зда ло ся цi ка вай 

сфе рай дзей нас цi. Прай шла-

ся па не ка то рых з iх, вель мi 

спа да ба ла ся ў «Гар нi», дзе 

бы ла ва кан сiя за гад чы цы 

ну мар ным фон дам. Мно га му 

да вя ло ся ву чыц ца, але мне 

гэ та бы ло цi ка ва, я не са ро-

ме ла ся звяр тац ца з пы тан-

ня мi да ка лег. Тут я ад пра ца-

ва ла шэсць га доў, а ця пер у 

мя не ёсць но вая пра па но ва.

— Вас не за сму чае 

зме на дзей нас цi i ка лек-

ты ву?

— На ад ва рот, мне зда ец-

ца, што гэ та вель мi доб ра, 

бо ў жыц цi з'яў ля ец ца неш та 

но вае. Вель мi ўдзяч ная бы-

ло му i ця пе раш ня му кi раў-

нiц тву «Мi на тэ ля» за тое, 

што ў свой час па ча лi пры-

маць на ра бо ту лю дзей пе-

рад пен сiй на га i пен сiй нага 

ўзрос ту. Ды рэк цыя па ве ры-

ла ў гэ тых лю дзей, да ла нам 

шанц, хоць мно гiя гас цi нi цы, 

няхай гэ та i не афi шу ец ца, 

шу ка лi тых жа па ка ё вак ва 

ўзрос це да 40 га доў.

— Ра бот нi каў пен сiй на га 

ўзрос ту час ад ча су аб вi на-

вач ва юць у тым, што яны 

«тры ма юц ца за па са ду». 

У той жа час не сак рэт, што 

не толь кi на пен сii, але ўжо 

i пас ля 45 га доў ра бот нi ку 

пра па ну юць па са ды, за ве-

да ма нi жэй шыя за яго па-

тэн цы ял...

— Як бы ча ла век нi тры-

маў ся за па са ду, у яго ёсць 

най маль нiк. I ка лi пад аў жа-

юць кант ракт з 70-га до вым 

кi раў нi ком, зна чыць, не ба-

чаць аль тэр на ты вы. Пры-

чын тут мо жа быць шмат, 

апош няя з якiх — свя до ма 

не фар мi ру юць рэ зерв на 

кi ру ю чую па са ду. А тое, 

што спе цы я лiст ста рэй шы 

за 45 га доў, ча сам не мо жа 

атры маць ра бо ту, якая ад-

па вя дае яго ква лi фi ка цыi, 

прос та пры нi жае ча ла ве ка. 

У нас па вы ша ец ца пен сiй-

ны ўзрост, але свя до масць 

най маль нi каў ад стае. Ця пе-

раш нiя 50-га до выя па паш-

пар це знач на ма ла дзей шыя 

псi ха ла гiч на i фi зiч на, чым iх 

баць кi ў гэ тым уз рос це, а на-

шы дзе цi бу дуць яшчэ ма ла-

дзей шыя! Та му ра на нас ус-

пры маць як лю дзей мi ну ла га 

ча су. Ме на вi та ра бот нi кi ва 

ўзрос це 50+ мо гуць быць за-

ла тым фон дам пра цоў на га 

ка лек ты ву: ёсць во пыт, аду-

ка цыя, вы рас лi дзе цi, вы ра-

ша ны бы та выя пы тан нi, i ўсё 

яшчэ цi ка ва жыць.

— З-за ча го, на ваш по-

гляд, у пра цоў ных ка лек-

ты вах бы ва юць кан флiк ты 

«баць коў i дзя цей»?

— Вы лу чы ла б дзве 

асноў ныя па мыл кi ста рэй-

ша га па ка лен ня. Пер шая: 

не ка то рыя ўзрост раз гля-

да юць як ней кую за слу-

гу — мне ўсе па вiн ны, та му 

што мне шмат га доў. Але 

ўзрост — гэ та не за слу га, 

а хут чэй уда ча. Дру гая: ка лi 

ма еш на мер пра ца ваць, трэ-

ба ад па вя даць — сён ня толь-

кi на во пы це не ўтры ма еш ся, 

не аб ход на ўмець ус пры маць 

на ва цыi. Пра цу ю ча му пен сi-

я не ру трэ ба ра зу мець свае 

маг чы мас цi. Нех та спа кой на 

вы трым лi вае ра бо ту з поў-

най на груз кай, ка мусь цi трэ-

ба неш та ляг чэй шае, до сыць 

i паў стаў кi.

А ма лод шае па ка лен не 

час та не хо ча нi чо га ве-

даць пра ча ла ве ка, акра мя 

ўзросту. I ме на вi та па гэ тым 

кры тэ рыi «бра куе» ка лег.

— Ра дуе, што мы ба-

чым усё больш эле гант-

ных, да гле джа ных лю дзей 

пен сiй на га ўзрос ту. А вы 

што ро бi це, каб доб ра вы-

гля даць?

— Мне зда ец ца, нi чога 

асаб лi ва га не раб лю. Ка-

рыс та ю ся бе ла рус кай кас-

ме ты кай, якая, да рэ чы, 

доб ра ка цi ру ец ца за мя жой. 

Iмк ну ся больш ха дзiць пеш-

шу, на вед ваю ба сейн. Ка лi 

па раў наць з ма ёй ма ла до-

сцю — та ды ся дзе лi па тры 

га дзi ны ў чар зе да цы руль-

нi ка, — ця пер ня ма та кiх 

праб лем. Мож на вы браць 

май строў па сва iх фi нан са-

вых маг чы мас цях. Я не з тых 

жан чын, у якiх вя лi кi гар дэ-

роб i кож ны раз праб ле ма: 

што на дзець. Лi чу, што рэ-

чаў па вiн на быць ня шмат, 

але каб яны доб ра спа лу-

ча лi ся па мiж са бой. Яшчэ 

га доў пяць та му ска зала б, 

што са праўд ныя знiж кi бы-

ва юць за мя жой, а ў нас так 

са бе. Але сi ту а цыя змя нi ла-

ся: знiж кi 50—70 % на бе-

ла рус кую воп рат ку — гэ та 

рэ аль насць. Тым больш што 

на знiж ках час цей за ўсё 

бы ва юць кла сiч ныя фа со-

ны, а не ўльтра мод ныя. Ды 

i кра мы за меж ных брэн даў 

ла дзяць рас про да жы, там 

мож на адзец ца без вя лi кай 

стра ты для ка шаль ка.

— Як вы лi чы це, гэта 

нар маль на, ка лi баць кi-пен-

сi я не ры фi нан са ва да па ма-

га юць да рос лым дзе цям?

— У мя не ня ма ад на знач-

на га ад ка зу, усё за ле жыць 

ад тра ды цый, сi ту а цыi ў 

сям'i. Не заў сё ды дзе цi, якiм 

да па ма га юць, лай да кi. Але 

гля дзi це, ця пер усё час цей 

на ра джа юць не толь кi дру-

гое-трэ цяе, але ча сам i пер-

шае дзi ця ў 38—40 га доў. Тое 

дзi ця ў 20 га доў яшчэ ву чыц-

ца, а баць кам 58—60 га доў. 

У мя не двое сы ноў, абод ва 

пра цу юць, цал кам са ма да-

стат ко выя. Маё па ка лен не 

рас ло ва ўмо вах, ка лi баць кi 

дзя лi лi ся з дзець мi апош нiм, 

та му i мне хо чац ца ча сам 

сва iм да па маг чы.

— А ўну каў, на пэў на, 

пес цi це?

— Гэ та так са ма ня прос-

тае пы тан не. Ад каз насць за 

вы ха ван не дзя цей па вiн ны 

нес цi баць кi, а не ба бу ля. 

Тое, што бы ло доб ра, ка лi 

рас лi мае сы ны, ця пер ча-

сам не пра цуе, та му я па-

га дзi ла ся з па ды хо да мi да 

вы ха ван ня сы на i ня вест кi. 

Пес цiць уну каў мож на па-

роз на му — аб няць, сха дзiць 

у цырк, на пя чы пi раж коў. Вя-

до ма, i па да рун кi хо чац ца 

зра бiць, але ў нас пра вi ла — 

аб мяр коў ваю па тэн цый ныя 

прэ зен ты з баць ка мi.

— Ка жуць, у пен сi я не-

раў тры цi ка вас цi: уну кi, 

па лi клi нi ка, ле цi шча.

— З уз рос там, ду маю, 

у кож на га з'яў ля юц ца тыя цi 

iн шыя пы тан нi са зда роў ем. 

Я не вы клю чэн не, прос та 

на ву чы ла ся жыць са сва ёй 

праб ле май. Ле цi шча ў мя не 

ня ма, але ёсць баць коў скi 

дом на Брэст чы не. Гэ та па-

мяць пра баць коў, та му пра-

вод жу там ад па чы нак, пад-

трым лi ваю ў до ме жыц цё. 

Iмк ну ся, каб i дзе цi з уну ка мi 

не за бы ва лi пра спад чы ну, 

пра на шы ка ра нi.

— Як пра во дзi це воль-

ны час?

— На вед ваю тэ ат ры, кан-

цэр ты, люб лю чы таць, як я 

ка жу, жы выя, а не элект рон-

ныя кнi гi. Па маг чы мас цi ад-

праў ля ю ся ў не вя лi кiя па да-

рож жы. На су пе рак стэ рэа ты-

пам, усё мож на ар га нi за ваць 

за цал кам да ступ ныя для 

пра цу ю ча га пен сi я не ра гро-

шы. Вя до ма, даў но асвоiла 

камп'ю тар, усе су час ныя 

срод кi су вя зi — гэта да па ма-

гае пад трым лi ваць кан так-

ты з род ны мi, сяб ра мi, якiя 

жы вуць не толь кi ў роз ных 

га ра дах, але i кра i нах. Зно сi-

ны — вель мi важ ны склад нiк, 

па куль мы ся род лю дзей, па-

куль мы цi ка выя i па трэб ныя 

ад но ад на му, мы жы вём!

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Пра вы на дзя цей, ма ё масць, жы вёл, 

біз нес і ін тэ ле кту аль ныя зда быт кі 

муж і жон ка, а так са ма жа ніх і ня вес-

та мо гуць пра пі саць у шлюб ным да-

га во ры.

У да ку мен це мож на па дзя ліць аба вяз кі 

па до ме, зар пла ту, рэ чы, якія на бы лі су-

жэн цы, і на ват тыя, якія яны яшчэ толь кі 

збі ра юц ца на быць.

Шлюб ны да га вор мож на за клю чыць да 

шлю бу, пад час яго і ў тым лі ку не па срэд на 

пе рад раз во дам. Ва ўсіх ва ры ян тах доб-

ра ах вот ная да моў ле насць ба коў спры яе 

бяс пе цы іх ка пі та лаў, збе ра гае нер вы, гро-

шы і час пры ска са ван ні шлю бу і зды мае 

пы тан ні па атры ман ні спад чы ны.

— Шлюб ны да га вор — спо саб доб ра ах-

вот на, без пры цяг нен ня су да і све дак, вы ра-

шыць ма ё мас ныя і не ма ё мас ныя пы тан ні, 

а так са ма дэ та лё ва вы зна чыць мо ман ты, 

якія да ты чац ца ўтры ман ня не паў на лет ніх 

дзя цей і ся мей ных аба вяз каў, — сцвяр джае 

Воль га ФЯДУ ЦІК, кан суль тант упраў лен-

ня на та ры я та і за гсаў Мі ніс тэр ства юсты-

цыі. — Да та го ж вы ра шэн не ма ё мас ных 

пы тан няў пры за клю ча ным шлюб ным да га-

во ры знач на тан ней шае, чым праз суд.

У ней кіх вы пад ках шлюб ны да ку мент — 

гэ та «план» на перс пек ты ву.

— На прык лад, у ня вес ты ёсць зя мель ны 

на дзел, дзе з ча сам мяр ку юць збу да ваць 

дом. Каб вы зна чыць, чыя гэ та бу дзе ма ё-

масць, лепш склас ці да га вор, інакш дом 

бу дзе су мес на на жы тай ма ё мас цю, — тлу-

ма чыць прад стаў ні ца Мі нюс ту.

Ка лі да га вор скла да юць да та го, як ство-

раць сям'ю, то ён па чы нае дзей ні чаць толь кі 

пас ля рэ гіст ра цыі шлю бу. Ка лі ж да ку мент 

ро бяць ужо муж і жон ка, яны мо гуць аба зна-

чыць тэр мін, ка лі да га вор па ві нен ус ту піць у 

сі лу: з мо ман ту на та ры яль на га за свед чан ня 

або ў ней кі аба зна ча ны му жам і жон кай час, 

у тым лі ку і пе рад ска са ван нем шлю бу, рас-

ка за ла Га лі на КАВАЛЬ ЧУК, на та ры ус Мін-

скай га рад ской на та ры яль най акругі:

— У шлюб ны да га вор з ця гам ча су мож на 

да даць зме ны ў вы гля дзе да дат ко вых па-

гад нен няў, а так са ма ска са ваць да ку мент. 

Пас ля раз во ду дзе ян не да га во ра спы ня ец ца, 

і да даць у яго ўжо ні чо га не маг чы ма. Праў да, 

ёсць вы клю чэн ні — ка лі су жэн цы ўста наў лі-

ва юць ад но сі ны да ней кіх аба вяз каў, як пра-

ві ла, па ўтры ман ні ад но ад на го пас ля раз во-

ду ці ма тэ ры яль ным за бес пя чэн ні дзя цей.

Бы вае, муж і жон ка пра піс ва юць умо вы 

вы пла ты крэ ды ту, вы да дзе на га на куп лю 

ква тэ ры. Вы зна ча юць, хто бу дзе пла ціць 

гро шы, ка лі ма ё масць пя рой дзе ва ўлас-

насць ад на го з су жэн цаў пас ля раз во ду.

Шлюб ны да га вор перш за ўсё і рэ гу-

люе пра вы на ўлас насць, якая бы ла пры-

дба ная пад час ся мей на га жыц ця. І ў му жа, 

і ў жон кі роў ныя пра вы на ўсю су мес на на-

бы тую ўлас насць, у тым лі ку і на ін тэ ле к ту-

аль ную, згод на з ар ты ку лам 23 Ко дэк са аб 

шлю бе і сям'і, пад крэс лі ла на та ры ус.

— Ка лі адзін пад час шлю бу быў за ня ты 

вя дзен нем хат няй гас па дар кі і до гля дам дзя-

цей і не меў улас на га за роб ку, а дру гі ў гэ ты 

час пі саў вер шы і кар ці ны, то апош няе лі-

чыц ца агуль ным і дзе ліц ца па па лам. Ад нак у 

шлюб ным да га во ры мож на аба зна чыць, што 

тво ры мас тац тва бу дуць на ле жаць толь кі іх 

аў та ру. З ін ша га бо ку, Ко дэк сам аб шлю бе і 

сям'і за ба ра ня юц ца здзел кі па між су жэн ца мі 

ад нос на ма ё мас ці, на бы тай у шлю бе, — яе 

нель га ні па да рыць, ні пра даць ад но ад на-

му. Ка лі муж і жон ка хо чуць, на прык лад, 

пе ра афор міць ква тэ ру, на бы тую ў шлю бе, 

з ад на го на дру го га, то амаль што адзі ны 

маг чы мы ва ры янт — шлюб ны да га вор, у якім 

аба зна ча ец ца пе ра ход пра ва ўлас нас ці. Важ-

на па мя таць, што ка лі прад мет шлюб на га да-

га во ра — не ру хо мая ма ё масць, то да ку мент 

ус ту піць у сі лу толь кі з мо ман ту яго рэ гіст ра-

цыі ў агенц тве па дзяр жаў най рэ гіст ра цыі і 

зя мель ным ка даст ры.

Шмат роз ных умоў муж і жон ка пра піс ва-

юць у шлюб ным да га во ры ад нос на дзя цей. 

Гэ та вы зна чэн не мес ца пра жы ван ня ма ло га, 

вы ез ды за мя жу, іх утры ман не (без улі ку алі-

мен таў), мес ца зна хо джан ня пад час ка ні кул, 

на вед ван не сек цый і гурт коў.

— У ад ным з да га во раў баць кі, што на-

бы ва лі для не паў на лет ня га дзі ця ці ква тэ ру, 

вы зна ча лі ся да дро бя зяў, які там па ві нен 

быць ра монт і на ват мэб ля, — рас ка за ла 

на та ры ус. — А ад ной чы баць кі ха це лі пра-

пі саць ве ра выз нан не ма ло га. Та кое зра біць 

мы, вя до ма, не маг лі, бо гэ та за кра нае ін-

та рэ сы трэ ціх асоб. У да дзе ным вы пад ку — 

дзі ця ці, якое са мо па він на вы зна чыц ца пас-

ля паў на лец ця.

Іс ну юць і ін шыя мо ман ты, якія нель га 

ад люст ра ваць у шлюб ным да га во ры. На-

прык лад, нель га ад мо віц ца ад вы пла ты алі-

мен таў, на ват ка лі дру гая па ло ва атры ма ла 

вя лі кую спад чы ну.

— У шлюб ным да га во ры мож на так са ма 

акрэс ліць умо вы вы плат агуль ных даў гоў 

му жа і жон кі і пра ва па тра ба ван ня па аба-

вяз ках, якія ўзнік лі ў ін та рэ сах сям'і. Уклю-

чыць у да ку мент мож на і до лю ў фон дах 

прад пры ем ства, ак цыі і ін шыя ак ты вы, ка лі 

га вор ка ідзе пра лю дзей, якія пра цу юць 

у сфе ры біз не су. Ад нак гэ та да ты чыц ца 

толь кі ар га ні за цый, за рэ гіст ра ва ных на тэ-

ры то рыі Бе ла ру сі, — пад крэс лі ла Га лі на 

Ка валь чук. — Тое ж са мае і з за меж най 

ма ё мас цю — пра ва ўла дан не ёю нель га вы-

зна чыць бе ла рус кім за ка на даў ствам, трэ ба 

звяр тац ца да за ко наў кра і ны яе пры на леж-

нас ці.

Іры на СІ ДА РОК.

Ве ра КА РЭ ЛА ВА: «РА НА НАС УС ПРЫ МАЦЬ 
ЯК ЛЮ ДЗЕЙ МI НУ ЛА ГА ЧА СУ»

Ве ра КА РЭ ЛА ВА.
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«Зно сi ны — вель мi 
важ ны склад нiк, па куль 
мы ся род лю дзей, 
па куль мы цi ка выя 
i па трэб ныя ад но 
ад на му, мы жы вём!»

Вы пра сі лі рас ка зацьВы пра сі лі рас ка заць

ЗБЕ РАГ ЧЫ ГРО ШЫ І НЕР ВЫ

— Па сту по ва бе ла ру сы па збаў ля юц ца 

ад стэ рэа ты пу, што шлюб ны да га вор — 

гэ та не да вер да парт нё ра. Коль касць 

да га во раў з го ду ў год па вя ліч ва ец ца, 

і ўсё больш лю дзей ра зу ме юць пе ра ва гі 

гэ та га да ку мен та, ка лі спра ва да хо дзіць 

да вы ра шэн ня ма ё мас ных пы тан няў ці 

алі мен таў. Ле тась у Бе ла ру сі бы ло за-

клю ча на 4112 да га во раў, а за тры ме-

ся цы 2020-га — ужо 1075, — па ве да-

міў Ар тур СТРЭХ, па моч нік стар шы ні 

Беларускай на та ры яль най па ла ты.


