
У суд Бераставіцкага раѐна  

Гродзенскай вобласці 

Спагнаннік:    Шидлевская Іна Іванаўна,  

  18.10.1983 года нараджэння,  

  пражывае: д.Лишки, д.3,  Бераставіцкі   

раѐн, працуе ў СВК «Макараўцы»    

аператар 

 Даўжнік:        Шидлевский Анатоль Анатолевіч,  

   28.09.1981 года нараджэння,  

пражывае: д.Лишки, д.3, Бераставіцкі раѐн, 

працуе СВК «Макараўцы» механізатар    

 

 

ЗАЯВА 

аб спагнанні аліментаў на дзяцей у прыказным парадку 

 

10 ліпеня 2006 года ўступіла ў шлюб з Шидлевским А.А. Ад 

сумеснага шлюбу маем двое непаўналетніх дзяцей: сын Іван,                                                    

16 чэрвеня 2007 года нараджэнні і дачка Алена, 20 ліпеня 2009 года 

нараджэння, які знаходзяцца на маім утрыманні. 

 На працягу працяглага часу даўжнік аб дзецях не клапоціцца, 

матэрыяльнай дапамогі не аказвае. 

 Даўжнік другіх непаўналетніх дзяцей не мае, вылічэнняў па 

выканаўчых дакументах з яго не праводзіцца. 

 На падставе выкладзенага і ў адпаведнасці з артыкуламі 88, 91, 92 

Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і і кіруючыся артыкулам 6 

Грамадзянскага працэсуальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь, 

ПРАШУ: 

 Распачаць загаднае вытворчасць і спагнаць з Шидлевского Анатоля 

Анатолевіча, 28.09.1981 года нараджэнні, ураджэнца дэр.Лишки, 

Бераставіцкага раѐна, Гродзенскай вобласці ў маю карысць аліменты на сына 

Івана,  16 чэрвеня 2007 года нараджэнні і дачкi Алены, 20 ліпеня 2009 года 

нараджэння, у памеры 33 працэнтаў* заробку і (або) іншага даходу 

штомесяц, але не менш 75 працэнтаў бюджэту пражытачнага мінімуму ў 

сярэднім на душу насельніцтва, пачынаючы са спагнання аліментаў з дня 

падачы заявы і да паўналецця дзяцей. 

  

 Дадатак: 

1) копія пасведчання аб заключэнні шлюбу  

2) копія пасведчання аб нараджэнні дзяцей; 

3) даведка аб складзе сям'і; 

4) даведка аб зарплаце Шыдлоўскага А.А.** 

 

 

16.03.2017г.       Шыдлоўская И.И. 



 

 

 

 

*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.» 

** даведка павінна ўтрымліваць звесткі аб заробку даўжніка за вылікам 

падаходнага падатку за кожны месяц работы на працягу апошнія 12 месяцаў 

да падачы заявы ў суд або фактычна адпрацаваныя месяцы, калі даўжнік 

прапрацаваў няпоўны год 

 

 

 

 

 

 

 

 


