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баць ка і ма ці ў шмат дзет най сям'і, пра фі зіч нае 
і ма раль нае на пру жан не і пра тыя ста ноў чыя 
вы ні кі, якіх уда ец ца да сяг нуць ня гле дзя чы ні на 
што. Яны ве да юць, якая гэ та ра дасць — мець 
шмат дзя цей, са чыць, як рас це, ста лее, ро біц ца 
год ным ча ла ве кам кож нае з іх, рых та ваць ся-
мей ныя свя ты, на якія збі ра юц ца ра зам баць кі, 
да рос лыя дзе ці і ма лень кія ўну кі...

У. Гро заў: — І гэ та — са мае га лоў нае! Ча-
му вя лі кая сям'я? Бо яна да зва ляе ад чуць усю 
паў на ту шчас ця! Та му што ад пя ці све чак ідзе 
больш свят ла і цеп лы ні, чым ад дзвюх. Тое ж 
з ча ла ве чы мі сэр ца мі. Як цар коў ны ча ла век, 
на га даю: сям'я — гэ та ма лень кі храм, у якім 
кож ны мае ду хоў ную ра дасць. І на ват ка лі 
зда рыц ца неш та, ты — у ко ле са мых бліз кіх 
і род ных лю дзей, якія заўж ды пад тры ма юць і 
да па мо гуць...

— Як па каз вае жыц цё, не заўж ды. Зда-
ра ец ца ж — і да нас пры хо дзяць ліс ты ад 
чы та чоў з па доб ны мі гіс то ры я мі — вы га да-
ва ла ма ці не каль кіх дзя цей, а по тым за ста-
ла ся ад на, з ма лень кай пен сі яй і без ні чы ёй 
пад трым кі.

Т. Краў чан ка: — А гэ та ўжо за ле жыць ад 
та го, як гэ тых дзя цей вы ха ва лі са мі баць кі, які 
ду хоў ны па ча так у іх за кла лі. Я, на прык лад, не 
ба ю ся, што мне не бу дзе ка му шклян ку ва ды 
па даць.

С. Сіт ні ка ва: — Гэ та тая са мая су вязь па ка-
лен няў, пра якую я ўзгад ва ла на па чат ку раз-
мо вы. Баць кі сён ня час та ка жуць да рос лым 
дзе цям: вы са бе на ра дзі лі — вы і вы хоў вай це, 
мы да па ма гаць не бу дзем. Я ве даю, на жаль, 
шмат жан чын, якія га во раць: «Уну кі? Я яшчэ 
не да спе ла да гэ та га!». Пра бач це, як гэ та — не 
да спе ла? Як мож на не па ра да вац ца з'яў лен ню 
но ва га жыц ця, род на га та бе ці на ват не вель мі 
род на га?

Т. Краў чан ка: — А по тым, на ста рас ці га-
доў, та кія лю дзі атрым лі ва юць бу ме ранг — як 
вы да сва іх род ных ста ві лі ся, так і яны да вас. 
За ста ю чы ся ў адзі но це, вель мі мно гія шка ду-
юць, што не ўма цоў ва лі, са мі пе ра рва лі гэ тыя 
ні тач кі су вя зі з дзець мі і ўну ка мі.

Не даб ра бы там адзі ным
— Пры вя ду кра са моў ныя ліч бы: у Ра сіі 

за час дзе ян ня пра гра мы «ма ця рын ска га 
ка пі та лу» на ра джаль насць 2-га і 3-га дзя-
цей у сем' ях вы рас ла з 33 да 51%. У цэ лым 
за гэ тыя не каль кі га доў, па вод ле звес так 
Мі ніс тэр ства пра цы і са ца ба ро ны РФ, на ра-
джаль насць па вя лі чы ла ся на 28,5%. Сім па-
тыч ныя ліч бы. Але, зра біў шы «са цы яль ны 
зрэз» сем' яў, у якіх ад быў ся гэ ты пры рост, 
спе цы я ліс ты не спя ша юц ца ра да вац ца, бо 
вы рас лі ўтры ман скія на строі ў гра мад стве... 
Мо жа, і нам пры ўвя дзен ні пра гра мы «Вя лі-
кая сям'я» вар та быць вель мі абач лі вы мі?

Т. Краў чан ка: — Са мае га лоў нае, паў та ру-
ся — за бяс пе чыць сем'і жыл лём. З 2000 го да 
ў Бе ла ру сі па ча ла дзей ні чаць ад па вед ная пра-
гра ма пад трым кі шмат дзет ных сем' яў. А ў 2006 
го дзе мы пра во дзі лі рэс пуб лі кан скі се мі нар для 
шмат дзет ных сем' яў. У Мін ску іх на ліч ва ла ся 
ўся го толь кі 2 з ліш нім ты ся чы. Ця пер жа — 
амаль 8,5 ты ся чы! Так што гэ ты «ма ця рын скі 

ка пі тал» — маг чы масць па бу да ваць улас ную 
ква тэ ру, дом — даў іс тот ны і вель мі ад чу валь ны 
штур шок лю дзям, якіх стрым лі ва лі аб ме жа ва-
ныя жыл лё выя ўмо вы.

У. Гро заў: — Доб ра, да лі ква тэ ру. Зда ва-
ла ся б, мож на і да лей пры рас таць дзець мі. А 
з да хо да мі ўсё вель мі сціп ла, ска жам, адзін ці 
абод ва баць кі — на стаў ні кі. Уя ві це, ка лі род-
ная дзяр жа ва да дат ко ва пра па нуе не каль кі 
дзя сят каў ва ры ян таў ся мей на га біз не су — не 
«га то выя» льго ты і гро шы, а маг чы масць са мім 
іх за раб ляць. Бо ква тэ ра — толь кі фун да мент, 
га лоў нае — па бу да ваць са ма стой нае жыц цё, 
інакш са праў ды рас це ўтры ман скі на строй.

С. Сіт ні ка ва: — На жаль, на пэў ным эта пе 
яго спра ва ка ва лі за ха ды дзяр жаў най пад трым-
кі. На прык лад, зір ні це на да мы ся мей на га ты пу. 
Я да во лі час та на вед ваю іх і ба чу: ма ла ва кол 
ага ро дзі каў ці са доў. Як та ды баць кі збі ра юц ца 
пры ву чаць гэ тых дзя цей да пра цы? У шко лу іх 
ад во зяць і пры во зяць, на ад па чы нак вы праў ля-
юць, да Но ва га го да, Дня ве даў, Дня аба ро ны 
дзя цей вя зуць па да рун кі... І праз не ка то ры час 
ёсць не бяс пе ка атры маць з гэ тых дзя цей са-
праўд ных утры ман цаў. Не сак рэт, што мно гія 
пры ём ныя сем'і па чы на лі сваю ра бо ту як на-
тхнё ныя эн ту зі яс ты; ця пер, на жаль, мож на су-
стрэць баць коў з мер кан тыль ным ін та рэ сам.

А. Іва ноў: — Маю па зі цыю на гэ ты конт вы 
ве да е це — ка лі лю дзі па чы на юць ра біць ак-
цэнт на ма тэ ры яль нае, га во раць пра тое, што 
не мо гуць да зво ліць са бе дзя цей з фі нан са вых 
пры чын, зна чыць, на са мрэч яны прос та шу ка-
юць зруч ныя ад га вор кі. Бо ка лі нех та са праў-
ды хо ча вя лі кую ся мю, той пра цуе над са бой, 
атрым лі вае но выя ве ды, шу кае но выя маг чы-
мас ці для за бес пя чэн ня даб ра бы ту. Усё ас тат-
няе — прос та пры ха ва нае жа дан не ха ля вы, 
каб нех та прый шоў, даў гро шай і вы ра шыў усе 
праб ле мы за ця бе.

У. Гро заў: — Звяр ну ўва гу яшчэ на ад ну 
праб ле му — не пад рых та ва насць мно гіх ма ла-
дых лю дзей да ства рэн ня сям'і. Ня даў на адзін 
са сту дэн таў-пя ці курс ні каў рас па вёў са сля за мі 
на ва чах: маў ляў, з жон кай ра зы шоў ся. З-за 
ча го? У яе бы лі імя ні ны, са сты пен дыі пай шлі 
ў ка вяр ню, ды там усё і «пра ся дзе лі». Ра ні цай 
пра чну лі ся — ес ці ня ма ча го. «Па пра сі ў сва ёй 
ма мы». — «Дык яна ж нам да ва ла на ха ла дзіль-
нік, ле пей ты ў сва ёй па пра сі». — «Мы і ма ёй 
яшчэ па зы ку не вяр ну лі». Сло ва за сло ва, так 
і па сва ры лі ся ўшчэнт... Мы лі чым, што на шы 
дзе ці, бе ру чы шлюб, aпрыёры зна ё мыя з ас-
но ва мі ся мей най эка но мі кі, уме юць га та ваць, 
пла на ваць бюд жэт. А яны гэ та га не ве да юць.

Т. Краў чан ка: — Мае, на прык лад, ве да юць. 
І пры га та ваць кож ны змо жа, што трэ ба, і вы-
дат кі на воп рат ку ці ін шыя па трэ бы пла на ваць 
на ву ча ныя. Гэ та ж і ёсць вы ха ван не ў сям'і, каб 
дзе ці ўсё ўме лі ра біць.

С. Сіт ні ка ва: — За ла тыя сло вы! У мя не муж 
вай ско вец, і ка лі, вяр та ю чы ся да до му, ён ба чыў 
у сы ноў не па чы шча ны абу так ці ня мы тыя шкар-
пэт кі — па ды маў іх з лож каў і пры му шаў усё гэ та 
ра біць. Сён ня абедз ве ня вест кі ка жуць «дзя куй», 
бо кож ны з ма іх хлоп цаў здоль ны сам ся бе аб слу-
гоў ваць. І ў нас ні ко лі не ста я ла пы тан не, што жон-
ка па він на га та ваць, а муж — ра дзі му аба ра няць, 
бо ўсё ў сям'і трэ ба ра біць ра зам, так нас ву чы ла 
яшчэ мая за ла тая свяк роў. І ка лі дзе ці на гэ тым 
вы рас та юць, а дзя ду лі і ба бу лі не ўмеш ва юц ца са 
сва ім ста ту там і не па да гра юць унут ра ныя праб-
ле мы, але заўж ды, ка лі спат рэ біц ца, пры хо дзяць 
на да па мо гу — вось яно, вы ха ван не і вось яна, 
су вязь па ка лен няў. Та му і сён ня, праз 36 га доў 
шлю бу, ня ма пы тан няў, хто ў на шай сям'і што 
па ві нен ра біць, бо ўсё — ра зам.

У. Гро заў: — Ёсць пы тан не! Яно ў тым, як 
гэ ты вы дат ны во пыт аку му ля ваць, кла ні ра ваць 
і кож на му па кро пель цы ўліць.

Т. Краў чан ка: — Ды гэ та эле мен тар на — 
прос та быць для сва іх дзя цей аў та ры тэ там і 
ад на ча со ва сяб рам, каб яны ве да лі, што заўж-
ды мо гуць звяр нуц ца да ця бе па да па мо гу ці 
пад каз ку.

А. Іва ноў: — Трэ ба па ста ян на, што дзён на 
вы хоў ваць дзя цей на ўлас ным пры кла дзе. У ма-
ёй сям'і пя цё ра ста рэй шых дзя цей аба вяз ко ва 
пры ма юць удзел і ў пра цы па до му — ге не раль-
ная пры бор ка, пад рых тоў ка да свят — жон ка як 
ні хто ўмее ар га ні за ваць пра цэс з най леп шым 
вы ні кам, каб ні хто не ўхі ляў ся. Я, са свай го 
бо ку, ста ра юся пе ра даць дзе цям тыя на вы кі 
ра мес най дзей нас ці, які мі ва ло даю сам, бо лі чу, 
гэ та вель мі важ на, каб ча ла век умеў пэў ныя 
рэ чы ра біць ру ка мі, а не спа дзя ваў ся заўж ды 
на «за про ша ных май строў». Вы б ве да лі, як на 
да чы хлоп цам па да ба ец ца ка сіць тра ву тры ме-
рам ці рас пі ла ваць бер вя но са мім!

А. Бар су коў: — І не спра чац ца аб ген дар най 
роў на сці, а за хоў ваць у сям'і са мае га лоў нае 
— лю боў, па ва гу і парт нёр ства. Не дзя ліц ца: 
ты прач ка, а я зда быт чык, а ўдва іх ра біць тое, 
што трэ ба ў гэ ты мо мант для сям'і, для вы ха-
ван ня дзя цей.

— Пры хо джу да вы сно вы: 
ка лі лю дзі са праў ды хо чуць 
ства рыць вя лі кую сям'ю — ім 
ні што не пе ра шко дзіць гэ та 
зра біць: ні знеш нія фак та ры, 
ні ўнут ра ныя. А на ша за да ча, 
маю на ўва зе СМІ, па ка заць на 
кан крэт ных пры кла дах, што 
мож на спа лу чаць вы ха ван не 
не каль кіх дзя цей і кар' е ру, што 
мець сям'ю — гэ та не над звы-
чай ны подз віг, а нар маль нае 
паў на цэн нае жыц цё...

У. Гро заў: — Аб са лют на так.
С. Сіт ні ка ва: — Вось мы тут 

ка за лі пра спра вяд лі васць і цнат-
лі васць як асно ву моц най сям'і 
і моц най дзяр жа вы, а я б яшчэ 
да да ла — са ма ах вяр насць. Гэ та 
зна чыць не лег чы касць мі і па-
мер ці дзе ля ін ша га, а га тоў насць 
да па маг чы, пад тры маць. Каб не 
гу ча ла ў кож най ма ла дой сям'і: 
«Ты па ві нен, ты па він на» — а бы-
ло ад но «мы». Мы. Сям'я.

Пад рых та ва ла 
Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

P.S. Да рэ чы, ва ўдзель ні каў 
гэ та га «круг ла га ста ла» — ад 
2 да 6 дзя цей.

�

НА СЯМ'Ю?
Без ад ва ка та Без ад ва ка та   ��

не раз бя рэш сяне раз бя рэш ся

Ка лі па асоб ку 
скла да на, 
а ра зам — 

не маг чы ма
«Я з му жам у шлю бе па бу да-

ва ла ква тэ ру з вы ка ры стан нем 
іль гот на га крэ ды ту. У нас ёсць 
дзі ця. Апош нім ча сам (больш як 
паў го да) муж па чаў моц на вы пі-
ваць, дэ ба шы рыць. Я не ад на ра-
зо ва вы клі ка ла мі лі цыю, але на 
яго па во дзі ны гэ та не паў плы ва-
ла — ён прос та ро біць су мес нае 
жыц цё не вы нос ным. За сце ра га-
ю чы ся ад на ступ стваў, я жы ву 
ў сяст ры. Больш як 5 ме ся цаў з 
дзі ця чай да па мо гі пла чу крэ дыт 
і ка му наль ныя пла ця жы. Але ж я 
не ма гу ха вац ца ад му жа-дэ ба-
шы ра ўсё жыц цё... Пад ка жы це, 
ка лі лас ка, як мож на дзей ні чаць 
у гэ тай сі ту а цыі. Ці рэ аль на знай-
сці ўпра ву?»

Але на Ко пач, г. Го мель.

— Кры ху не зра зу ме ла, што ма ец ца 
на ўва зе пад сло ва злу чэн нем «знай-
сці ўпра ву», але ма гу пад ка заць, як 
аба ра ніць ся бе ў жыл лё вым пы тан ні, 
— за зна чае ад ва кат Мін скай аб лас-
ной юры дыч най кан суль та цыі № 2 
Тац ця на РА МАН КЕ ВІЧ.

Па вод ле арт. 23 Ко дэк са Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь аб шлю бе і сям'і (КШС), 
ма ё масць, на жы тая су жэн ца мі ў пе-
ры яд шлю бу, не за леж на ад та го, на 
ка го яна на бы тая аль бо кім уне се ны 
гро шы, з'яў ля ец ца іх агуль най су мес-
най улас нас цю. Пры па дзе ле та кой 
ма ё мас ці до лі су жэн цаў пры зна юц ца 
роў ны мі, ка лі ін шае не пра ду гле джа на 
шлюб ным да га во рам (част ка 1 арт. 24 
КШС). Жон ка мо жа звяр нуц ца ў суд з 
іс кам аб раз дзе ле су мес на на жы тай 
ма ё мас ці з вы дзя лен нем ёй асоб на-
га па коя ў спрэч най ква тэ ры, а ка лі 
ква тэ ра ад на па ка ё вая — до лі ў пра-
ве ўлас нас ці на ква тэ ру. Суд мо жа 
ады сці ад пры знан ня до ляў роў ны мі, 
уліч ва ю чы ін та рэ сы ня поў на га до вых 
дзя цей аль бо ін та рэ сы ад на го з су-
жэн цаў, што за слу гоў ва юць ува гі. Так, 
до ля мо жа быць па вя лі ча на, ка лі муж 
ці жон ка ўхі ля лі ся ад пра цоў най дзей-
нас ці аль бо рас хо да ва лі агуль ную ма-
ё масць на шко ду ін та рэ сам сям'і.

Па вод ле п.14 па ста но вы Пле ну-
ма Вяр хоў на га Су да Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь ад 26 са ка ві ка 2003 го да №2 
«Аб пры мя нен ні су да мі за ка на даў ства 
пры вы ра шэн ні спрэ чак, звя за ных з 
пра вам улас нас ці на жы лыя па мяш-
кан ні», ка лі ква тэ ра бу да ва ла ся ці на-
бы ва ла ся су жэн ца мі не толь кі за кошт 
су мес ных срод каў, але і за кошт крэ-
ды ту, атры ма на га ў пе ры яд су мес на га 
пра жы ван ня і вя дзен ня агуль най гас-
па дар кі, суд мо жа па дзя ліць жы лое 
па мяш кан не па між му жам і жон кай, 
са зго ды крэ ды то ра ўсклаў шы на кож-
на га з іх аба вя зак па да лей шым па-
га шэн ні крэ ды ту ў ад па вед ных до лях. 
Але са ма стой на рас па ра дзіц ца сва ёй 
до ляй у пра ве ўлас нас ці на ква тэ ру 
кож ны з іх змо жа толь кі пас ля поў-
на га па га шэн ня льгот на га крэ ды ту. 
Та кое аб ме жа ван не пра ду гле джа на 
п.18 Ука за Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь ад 6.01.2012 го да №13 «Аб 
не ка то рых пы тан нях пра да стаў лен ня 
гра ма дзя нам дзяр жаў най пад трым кі 
пры бу даў ніц тве (рэ кан струк цыі) ці на-
быц ці жы лых па мяш кан няў».

— Ка лі ж чы тач ка не жа дае і не 
збі ра ец ца раз во дзіц ца, — да дае ад ва-
кат, — то ёй мож на па ра іць звяр нуц ца 
ў суд для пры знан ня му жа аб ме жа-
ва на дзея здоль ным у ад па вед нас ці 
з арт. 30 Гра ма дзян ска га ко дэк са 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Аб ме жа ван не 
дзея здоль нас ці маг чы мае пры ад-
на ча со вым вы ка нан ні дзвюх умоў: 
1) зло ўжы ван не гра ма дзя ні нам спірт-
ны мі на по ямі і 2) увя дзен не сва ёй сям'і 
ў цяж кае ма тэ ры яль нае ста но ві шча. 
Пры гэ тым не па тра бу ец ца свед чан-
не, што гра ма дзя нін з'яў ля ец ца хра-
ніч ным ал ка го лі кам. У вы ні ку аб ме-
жа ван ня дзея здоль нас ці гра ма дзя-
нін без зго ды апе ку на не мае пра ва 
здзяйс няць здзел кі па рас па ра джэн-
ні ма ё мас цю, а так са ма са ма стой на 
атрым лі ваць за ра бот ную пла ту.

�

За клі каць бяз дум на на ра джаць 
як ма га больш — так са ма 
дрэн на. Як дрэн на і за клад ваць 
у гра мад стве пэў ныя 
стэ рэа ты пы, ро бя чы ўпор 
на льго тах, якія ма юць 
шмат дзет ныя сем'і.

Толь кі ліч бы
«Ці ха це лі б вы мець у сям'і 

два іх і больш дзя цей?» — спы та-
лі мы на сай це www.zvіazda.by. І 
атры ма лі ад ка зы: «Ужо» — 19%, 
«Так, пла ную ў бу ду чы ні» — 27%, 
«Не з ма і мі фі нан са вы мі маг чы-
мас ця мі» — 29%, «Мне не да зва ляе 
зда роўе» — 5%, «Не, муж (жон-
ка) су праць» — 5%, «На ват не ду-
маў(ла) аб гэ тым» — 1%.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


