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НО ВЫ ДОМ 
І НО ВЫ РЫТМ

І вось мы ся дзім у іх но вым 

до ме. Ча су ў нас толь кі га дзі на ў 

шчыль ным Юлі ным рас па рад ку. 

На ва спе ча ная пры ём ная ма ці ся-

мей ства ка жа, што ўжо пры вык ла 

да та ко га рыт му жыц ця. А вось 

ад ра зу бы ло вель мі цяж ка. Пе ра-

еха лі яны сю ды ў ся рэ дзі не снеж ня 

з дву ма дзець мі. І ад ра зу да ба ві ла-

ся яшчэ пя цё ра: бра ты Ко ля і Ві ця 

ад па вед на трох і шас ці га доў, а так-

са ма 4-га до вая Ка ця, 9-га до вы 

Да нік і 12-га до вая Ка ры на. Та-

кім чы нам у сям'і за раз трое да-

школь ні каў і чац вё ра школь ні каў. 

Усіх трэ ба на кар міць, да па маг чы з 

уро ка мі і свое ча со ва вы пра віць па 

сва іх уста но вах. Школь ні кі зай ма-

юц ца ў дру гую зме ну.

— Па ды ма ю ся я а шос тай га-

дзі не, — рас каз вае Юлія. — Га-

тую лёг кі сня да нак і бу тэрб ро ды 

для му жа ў той дзень, ка лі яму на 

ра бо ту, за тым іду бу дзіць му жа і 

дзя цей, якім у са док. Ма лыя са-

мі апра на юц ца, на ват трох га до-

вы Ко ля ўмее гэ та ра біць. Па куль 

хлоп чы кі ўмы ва юц ца, я па спя ваю 

Ка цю і Ва сі лі ну пры ча саць і зра-

біць «хвос ці кі». У ра бо чыя дні муж 

вя зе Ва сі лі ну ў шко лу, бо ім у адзін 

бок, а я вя ду ма лых у са док. Скла-

да насць у тым, што Ва сю трэ ба 

ва зіць у спе цы я лі за ва ную шко лу, а 

гэ та фак тыч на на дру гім кан цы го-

ра да. І да ро га зай мае га дзі ну ту ды 

і га дзі ну на зад. А да лей ужо, як па-

шан цуе. У ра бо чыя дні му жа толь кі 

я ма гу яе за браць. Гэ та зна чыць, 

аб адзі нац ца тай трэ ба вы хо дзіць 

з до му, каб да два нац ца ці аль бо 

па ло вы пер шай, у за леж нас ці ад 

рас кла ду ўро каў, быць у шко ле. 

За тыя дзве га дзі ны, якія маю ра-

ні цай, са ста рэй шы мі мы рых ту ем 

уро кі і я га тую абед. На ву чы ла ся 

ра біць гэ та па ра лель на. По тым еду 

са ма па пер ша клас ні цу, — пра-

цяг вае Юлія, — а дзе ці абе да юць 

са ма стой на і вы хо дзяць у шко лу. 

Ва дзім за мы кае дом. Мы пры яз-

джа ем ка ля дзвюх га дзін, абе да ем 

і ма ем га дзі ны дзве ча су, каб пад-

рых та ваць уро кі з Ва сі лі най, зра-

біць хат нія спра вы, по тым трэ ба 

іс ці ў са док па ма лых. Па сту по ва 

пры хо дзяць са шко лы ста рэй шыя. 

Вя чэ ра ем, дзе ці мы юц ца і а дзя-

вя тай га дзі не кла дуц ца спаць. Ка-

лі муж на ра бо це, ён пры хо дзіць 

а па ло ве адзі нац ца тай. Яго аба-

вяз ко ва ча каю, карм лю, і та ды ўжо 

прос та па да ем і за сы на ем. За тое 

дні пра хо дзяць хут ка, усё па кан-

ве е ры, — смя ец ца Юлія.

АДАП ТА ЦЫЯ
Ці каў лю ся, што бы ло са мым 

цяж кім на па чат ку: адап та цыя дзя-

цей, баць коў, пры цір ка ха рак та раў? 

Рап там атрым лі ваю не ча ка ны ад-

каз: мност ва пра ве рак. І хоць яны 

з му жам цу доў на ра зу ме юць, што 

пра вер кі — аба вяз ко вы сег мент іх 

ра бо ты, але ж па вы ша ная ўва га 

вель мі на пруж вае. Тым больш ка лі 

пры хо дзяць з кож най шко лы, кож-

на га сад ка па гля дзець на ўмо вы 

пра жы ван ня і вы ха ван ня дзя цей. 

Кож ны раз ад но і тое ж. Але зда-

ец ца, і гэ тыя ме ра пры ем ствы ме-

на ві та ў та кім вя лі кім аб' ёме мож на 

лі чыць прой дзе ным эта пам.

Вя до ма, няпрос та бы ло пе ра-

стро іц ца Юліі ў вя дзен ні хат няй 

гас па дар кі. На прык лад, па мя няць 

каст ру лі на вась мі- аль бо дзя сяці -

літ ро выя, прызвычаіцца га та ваць 

на та кую вя лі кую сям'ю. Вель мі 

ўдзяч ныя Гу ля е вы шмат лі кім спон-

са рам, якія пад тры ма лі на пер ша-

па чат ко вым эта пе. Ма юц ца на ўва-

зе ганд лё выя і вы твор чыя фір мы. 

На прык лад, су пра цоў ні кі «Пло да-

а га род ні нап ра ма» пры вез лі буль-

бы, морк вы, цы бу лі, «Еў ра опт» і 

«Ка ро на» — пра дук то выя на бо ры, 

«Са вуш кін пра дукт» за бяс пе чыў 

на пер шы час тва ра гом, смя та най, 

ёгур та мі. Па вод ле слоў гас па ды ні, 

на ват не ў гра шах спра ва: прый-

шлі ў пус ты дом, усё гэ та трэ ба 

ку піць, пры нес ці, а ма га зі ны — не 

по бач. Тым больш ін шых кло па-

таў, звя за ных з на ва сел лем, бы ло 

мно га. Ад ным сло вам, Но вы год 

ужо су стра ка лі ва ўтуль ным до ме 

ў но вым ся мей ным скла дзе. Хоць, 

не су мнен на, два ме ся цы яшчэ не 

тэр мін, каб ра біць ней кія вы сно вы, 

але Юлія Гу ля е ва не рас ча ра ва ла-

ся, што вы бра ла ра бо ту ма ці-вы-

ха валь ні цы.

Яна га во рыць: «Мы бы лі ў кур-

се, якая ра бо та, якая ад каз насць 

нас ча кае, бо не раз раз маў ля лі з 

ка ле га мі, якія жы вуць у су сед ніх 

да мах».

ПРЫ ЁМ НАЯ ДАЧ КА
Зноў упэў ні ва ю ся, што ра шэн не 

стаць ма ці ся мей на га дзі ця ча га до-

ма не бы ло для яе вы пад ко вае. Па 

аду ка цыі Юлія пе да гог-ма тэ ма тык. 

Па спя хо вая вы пуск ні ца фі зі ка-ма-

тэ ма тыч на га фа куль тэ та ў шко-

ле пра ца ва ла зу сім не доў га. Ёй 

больш кам форт на ста ла ў дзі ця-

чым сад ку з ма лы мі вы ха ван ца мі. 

По тым зай ма ла ся рэ пе ты тар ствам 

як ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік. 

З пер шым му жам ра зы шлі ся, ка лі 

сы ну бы ло тры га ды. Доў га жы лі 

з сы нам удва іх, па куль вы пад ко ва 

не тра пі лі ў Коб рын скі дзі ця чы дом 

на дзень ад кры тых дзвя рэй. З та го 

дня ў іх з Ва дзі кам ста лі па яў ляц ца 

гос ці на вы хад ныя — вы ха ван цы 

дзет до ма. Пад час ад на го з на-

вед ван няў яны і ўба чы лі Ва сі лін-

ку. Праз паў го да дзяў чын ка ста-

ла пры ём най дач кой Юліі. Ма лую 

пры вез лі ва ўзрос це паў та ра го да, 

ха дзіць яна не ўме ла. У но вай сям'і 

па сту по ва ста ла да га няць сва іх ра-

вес ні каў у раз віц ці. Ня стом ная ма-

ма Юля кож ны дзень ва дзі ла дач ку 

на пра цэ ду ры і за ня ткі, пра хо дзі лі 

кур сы ля чэн ня. Эфект ві да воч ны, 

але праб ле мы з маў лен нем за ста-

лі ся. Дак та ры ра яць не страч ваць 

над зею, зма гац ца. Та му і во зяць 

Ва сі лі ну ў пер шы клас за бліз-

кі свет, бо там спе цы я лі за ва ная 

шко ла з ма лы мі кла са мі, а пе да го гі 

і дэ фек то ла гі ма юць знач ны во пыт 

за ня ткаў з та кі мі дзець мі.

РА ШЭН НЕ 
ПРЫ МА ЛІ РА ЗАМ

Ка лі Ва сі лін цы не бы ло і пя ці, 

у сям'і па явіў ся та та. Гэ та над звы-

чай ра ман тыч ная гіс то рыя. Юля 

і Анд рэй па зна ё мі лі ся ў ін тэр нэ-

це, по тым су стрэ лі ся і зра зу ме лі, 

што знай шлі ад но ад на го. Анд рэй 

кру та па мя няў сваё жыц цё і пе-

ра ехаў з Хар ка ва ў Брэст. На ра-

дасць му жа і жон кі дзе ці ад ра зу 

пры ня лі но ва га та ту. З пад лет кам 

Ва дзі мам яны сыш лі ся як два ін тэ-

ле кту а лы з іра ніч ным скла дам ро-

зу му і асаб лі вым па чуц цём гу ма ру. 

А ма лая ні бы толь кі і ча ка ла, пры-

ня ла но ва га да рос ла га з ад кры тай 

дзі ця чай ду шой. Праў да, з ра бо тай 

вы пуск ні ку Хар каў ска га авія цый-

на га ін сты ту та, бы ло му на мес ні ку 

ды рэк та ра фір мы, доў га не шан-

ца ва ла. Але ня даў на ўлад ка ваў ся 

на прад пры ем ства па вы твор час ці 

мэб лі — ста ноч ні кам. Яшчэ адзін 

до каз та го, што хто хо ча знай сці 

ра бо ту, той яе зна хо дзіць...

Ужо не каль кі га доў на роз ных 

ме ра пры ем ствах са цы яль на-пе да-

га гіч на га цэнт ра Юлія раз маў ля ла 

з баць ка мі дзі ця чых да моў ся мей-

най га ты пу, пры гля да ла ся да іх ра-

бо ты. Яны з Анд рэ ем ве да лі, што 

ўзво дзіц ца пя ты па лі ку і апош ні ў 

Мас коў скім ра ё не та кі дом. Гэ та 

зу сім по бач з цэнт рам го ра да, не-

да лё ка ад іх ква тэ ры. Па ду ма лі, і 

на сва ім не вя лі кім ся мей ным са ве-

це пры ня лі ра шэн не. Ва дзім так-

са ма не пя рэ чыў, каб пе ра ехаць 

у дом, дзе бу дзе мно га ма лод шых 

бра тоў і сяс цёр. Ён да рэ чы, да па-

ма гае баць кам. Ма ма ка жа, што 

хлоп чык на ват крыш ку га на рыц ца 

сва ёй «да рос лас цю». Бо, на прык-

лад, ка лі ма лод шыя за сы на юць, у 

га дзін дзе сяць ве ча ра Юля з Анд-

рэ ем у яго вы хад ныя вы хо дзяць 

на вя чэр нюю пра гул ку, а Ва дзім 

за ста ец ца до ма на тэ ле фо не. Каб 

не ён, то на ват на чвэрць га дзі-

ны нель га бы ло б па кі нуць дом. 

А так мож на пры свя ціць ве ча рам 

20—30 мі нут са бе, як гэ та яны ра-

бі лі ра ней. Усё ас тат няе пад па рад-

ка ва на жорст ка му гра фі ку.

Юлія і Анд рэй атрым лі ва юць 

паў та ры стаў кі баць коў-вы ха валь-

ні каў і ка ля 200 руб лёў да па мо гі 

на кож нае пры ём нае дзі ця. Зар-

пла та на ліч ва ец ца фар маль на за 

во сем га дзін ра бо ты ў дзень, а на 

пра цы яны фак тыч на 24 га дзі ны. 

Цяж кас цяў — хоць ад баў ляй: не 

толь кі фі зіч на ўсё зра біць, усю ды 

па спець, усім удзя ліць ува гу. Юля 

за паў та ра ме ся ца ра бо ты ста ла 

на сіць і джын сы, і су кен кі на па мер 

мен шыя... Яшчэ ад на праб ле ма ў 

тым, што дзе ці час та мя ня юц ца. 

На прык лад, у іх жы вуць трое дзя-

цей з пры тул ку, іх ма ці да лі паў го-

да на вы праў лен не. І яна зра бі ла 

вы сно вы, кож ную су бо ту пры яз-

джае, тэ ле фа нуе па ста ян на. Дзе ці 

ча ка юць, што вер нуц ца да сва ёй 

ма мы. Зна чыць, толь кі пры вык-

нуць да гэ тых дзя цей, зной дуць 

па ды хо ды, як да вя дзец ца не дзе 

ў кан цы вяс ны пра во дзіць іх і су-

стра каць но вых.

Зда ва ла ся б, на вош та ім па-

трэб ная та кая ра бо та. Муж пра цуе, 

Юлія маг ла б, як і ра ней, зай мац-

ца рэ пе ты тар ствам і атрым лі ваць 

на ват боль шыя гро шы — і жы лі б 

у сва ёй ква тэ ры. Але... У сіс тэ му 

іх ду хоў ных каш тоў нас цяў упіс ва-

юц ца ме на ві та аб дзе ле ныя лё сам 

дзе ці. Дык хто ж, ка лі не яны?

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фо та Ва ле рыя КА РА ЛЯ.

Ёсць та кая ра бо таЁсць та кая ра бо та  

ХТО, КА ЛІ НЕ ЯНЫ?
Як ста но вяц ца баць ка мі ся мей на га дзі ця ча га до ма

І хоць яны з му жам цу доў на 
ра зу ме юць, што пра вер кі — 
аба вяз ко вы сег мент іх 
ра бо ты, але ж па вы ша ная 
ўва га вель мі на пруж вае.

Як рас ка за лі ў прэс-служ бе мі ніс тэр ства, 

па зма гац ца за зван не «Най леп шы ляс ні чы 

го да» маг лі ра бот ні кі ўсіх ле са гас па дар чых 

уста ноў кра і ны. Кон курс пра хо дзіў у не каль-

кі эта паў: спа чат ку кан ды да таў ад ляс га саў 

раз гля да лі на аб лас ным уз роў ні, за тым яго 

пе ра мож цы прад стаў ля лі аб лас ныя аб' яд-

нан ні на рэс пуб лі кан скім эта пе.

Вы зна ча ла най леп ша га ляс ні ча га го да 

спе цы яль на ство ра ная ка мі сія. Яна ацэнь-

ва ла ўдзель ні каў па та кіх кры тэ ры ях, як вы-

ка нан не па каз чы каў ле са гас па дар чай дзей-

нас ці ляс ніц тваў, вы ка ры стан не і ўка ра нен не 

пе ра да вых тэх на ло гій вя дзен ня ляс ной гас-

па дар кі, раз віц цё па ляў ні ча га і эка ла гіч на-

га ту рыз му ў ляс ніц тве і інш. Акра мя та го, 

уліч ва лі ся дзе ла выя і пра фе сій ныя якас ці 

кан кур сан таў, а так са ма іх стаж пра цы ў ар-

га ні за цы ях Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі. 

У вы ні ку бы лі ада бра ны шэсць най леп шых 

ляс ні чых у кра і не, а пе ра мож цам стаў Юрый 

Мі хай ла віч.

Кон курс «Най леп шы ляс ні чы го да» стаў 

ужо тра ды цый ным. Га лоў ная яго мэ та — ак-

ты ві за цыя ра бо ты ляс ніц тваў кра і ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У па чат ку гэ та га го да ў Брэс це ўра чыс та ад кры лі дзі ця чы 

дом ся мей на га ты пу па ву лі цы Вас ня цо ва. Пя ты па лі ку. Та ды 

на ват аб' яві лі, што за пус ка ец ца но вы пра ект пад наз вай «Дзі-

ця чы квар тал на Вас ня цо ва». Дык вось, пя тай сям' ёй ста лі 

Юлія і Анд рэй Гу ля е вы. А Юлія — ге ра і ня на шых пуб лі ка цый. 

На прык лад, у га зе це (за 26 ліс та па да 2016 го да. — Аўт.) рас-

каз ва ла ся, як Юлія Юр' еў на ста ла пры ём най ма май дзяў чын кі 

Ва сі лі ны. І грэх бы ло б прай сці мі ма на ві ны, пра тое, што Юлія 

з му жам ста лі баць ка мі ся мей на га дзі ця ча га до ма.

Ім стаў ляс ні чы 

Ця рух ска га 

ляс ніц тва 

Го мель ска га ляс га са 

Юрый ГО ЛУБ, 

чый стаж ра бо ты 

скла дае ўжо 

21 год. Пе ра мож ца 

кон кур су 

пра фе сій на га 

май стэр ства 

атры маў дып лом Мі ніс тэр ства ляс ной 

гас па дар кі і каш тоў ны па да ру нак.

Вы зна чы лі 
най леп ша га 
ляс ні ча га 
го да

Віншуем!Віншуем!  


