
У суд Бераставіцкага раѐна  

Гродзенскай вобласці 

Ісцец:         Диллен Анастасія Іванаўна, 

06.10.1989 года нараджэння,  

пражывае: г.п.Бераставіца, вул.Анохіна, 

 д.7,  знаходзіцца ў водпуску па 

доглядзе за дзіцѐм да дасягнення ім 

узросту трох гадоў(асабісты нумар 

пашпарта, кім і  калі выдадзены) 

Адказчык:       Диллен Уладзімір Казіміравіч, 

16.02.1985  года нараджэння, пражывае 

г.Гародня, вул.Леніна, 5 комн.214, 

працуе  ААТ «Гродзенскі 

мясакамбінат» наладчык, (асабісты 

нумар пашпарта, кім і  калі выдадзены) 

 

ІСКАВАЯ ЗАЯВА 

аб спагнанні аліментаў на дзіця і ўтрыманне жонкі 

 

 06 ліпеня 2009 года я ўступіла ў шлюб з Диллен В.К. 24 кастрычніка 

2014 года ў нас нарадзіўся сын Дзмітрый, які знаходзіцца на маім утрыманні. 

 На працягу працяглага часу муж аб дзіцяці не клапоціцца, 

матэрыяльнай дапамогі не аказвае. Сама знаходжуся ў водпуску па доглядзе 

за дзіцѐм да дасягнення 3-х гадоў. Сродкаў на жыццѐ і ўтрыманне дзіцяці не 

хапае. 

 Муж другіх дзяцей не мае. Вылічэнняў з яго заробку па выканаўчых 

дакументах не праводзіцца. 

 У адпаведнасці з артыкуламі 29, 91, 92 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб 

шлюбе і сям'і і кіруючыся артыкулам 6 Грамадзянскага працэсуальнага 

кодэкса Рэспублікі Беларусь, 

ПРАШУ: 

 Спагнаць з Диллен Уладзімір Казіміравіча, 16.02.1985 года нараджэнні, 

ураджэнца г.Гародня ў маю карысць аліменты на змест сына Дзмітрыя,                               

24 кастрычніка 2014 года нараджэння, у памеры 25 працэнтаў* заробку і 

(або) іншага даходу штомесяц, але не менш 50 працэнтаў бюджэту 

пражытачнага мінімуму ў сярэднім для насельніцтва, пачынаючы са 

спагнання аліментаў з дня падачы заявы і да паўналецця сына. 

 Спагнаць з Диллен Уладзімір Казіміравіча, 16.02.1985 года нараджэнні, 

ураджэнца г.Гародня на маю карысць штомесяц на маѐ ўтрыманне 6 базавых 

велічынь, устаноўленых на момант выплаты, да выканання сыну трох гадоў, 

т.е. да 25 кастрычніка 2017 года. 

 Дадатак: 

 1) копія пасведчання аб заключэнні шлюбу;  

2) копіі пасведчанняў аб нараджэнні дзіцяці; 

3) даведка аб складзе сям'і; 



4) даведка аб знаходжанні ў водпуску па доглядзе за дзіцѐм; 

5) даведка аб заробку** 

6) копія іскавай заявы. 

 

Дата       Подпіс 

 

 

*У адпаведнасці з часткай 1 артыкула 92 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб 

шлюбе і сям'і «аліменты на непаўналетніх дзяцей з іх бацькаў пры адсутнасці 

Пагаднення аб дзецях, Пагаднення аб выплаце аліментаў, а таксама калі 

памер аліментаў не вызначаны Шлюбным дагаворам, спаганяюцца ў 

наступных памерах: на адно дзіця – 25 працэнтаў, на двух дзяцей – 33 

працэнта, на трох і болей дзяцей – 50 працэнтаў заробку і (або) іншага даходу 

бацькаў у месяц. Пры гэтым для працаздольных бацькаў мінімальны памер 

аліментаў у месяц павінен складаць не менш 50 працэнтаў на адно дзіця, 75 

працэнтаў – на двух дзяцей, 100 працэнтаў – на трох і болей дзяцей бюджэту 

пражытачнага мінімуму ў сярэднім на душу насельніцтва.» 

 

**У даведцы ўказваецца памер заробку за перыяд 12 месяцаў на дату звароту 

ў суд за вылікам падаходнага падатку 

 


