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На сва ім мес цыНа сва ім мес цы

УБА ЧЫЦЬ «КАР ЦІ НУ» ЗЛА ЧЫН СТВА
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
Пра ца ві тасць і мэ та на кі-

ра ва насць бу ду чых кры мі-
на ліс таў пра яў ля ец ца яшчэ 
ў сце нах Ака дэ міі. За га ды 
на ву чан ня ў гру пе Мі ка лая і 
Аляк сея з 27 ча ла век толь кі 
адзін «сы шоў з дыс тан цыі».

— Су стрэ лі на ра бо це нас, 
ма ла дых, «зя лё ных», доб-
ра, — смя ец ца Мі ка лай. — 
Ста рэй шыя ка ле гі па ра да мі 
прос та за кі да лі, толь кі па спя-
вай за на тоў ваць.

— У 2011 го дзе кон курс ся-
род дзяў чат быў 50 ча ла век 
на мес ца. Але я свой шанц 
не ўпус ці ла, — з го на рам ка-
жа На стас ся ГЕТ МАН СКАЯ, 
лей тэ нант юс ты цыі, экс перт 
кры мі на ліс тыч на га сек та ра 
Ма ла дзе чан ска га між ра ён-
на га ад дзе ла Дзяр жаў на га 
ка мі тэ та су до вых экс пер-
тыз, якая сё ле та так са ма 
скон чы ла Ака дэ мію і пры сту-
пі ла да аба вяз ко вай ад пра-
цоў кі.

На сця рас каз вае, што на 
вы бар бу ду чай пра фе сіі паў-
плы ва ла ця га да за га дак, 
та ям ніц. Су до вы экс перт з 
дзя цін ства за чыт ва ла ся дэ-
тэк ты ва мі.

— Ска жу, што дзяў чы не 
ня лёг ка ву чыц ца на «муж-
чын скім» фа куль тэ це. Бы-
ло скла да на пры вык нуць да 
фор мы, служ бы, рас па рад ку 
дня, зваль нен няў, не звы чай-
на га бы ту. З ча сам, вя до ма, 
пры вы ка еш і на ват па чы на еш 
ба чыць у гэ тым плю сы, — дзе-
ліц ца дум ка мі На сця.

Дзяў чы на пры зна ец ца, што 
на ра бо це ма ла ды спе цы я ліст 
атрым лі вае шмат ін фар ма цыі. 
І ўся му хо чац ца на ву чыц ца, 
штось ці да во дзіц ца чы таць 
до ма, каб не пад вес ці ста рэй-
шых ка лег.

— Пер шае дзя жур ства бы-
ло вель мі хва лю ю чым, але я 
спра ві ла ся. Ра зу ме е це, у тэ-
о рыі на «мес цы зда рэн ня» 

ў ця бе ўсё дак лад на: па пунк-
тах рас пі са на, што, як, з да-
па мо гай ча го і ка лі трэ ба 
ра біць. На прак ты цы ж з'яў-
ля ец ца шмат фак та раў, якія 
збі ва юць: не да хоп ча су, шмат-
лі кія пы тан ні па цяр пе лых і ін-
шае. Але я ра зу мею, што ўсё 
наладзіцца з ча сам.

Пра фе сі я на лізм пры хо-
дзіць з во пы там, пацвярджае 
і ку ра тар на вас пе ча ных кры-
мі на ліс таў — ма ёр юс ты цыі, 
стар шы экс перт-кры мі на-
ліст Мінск ага між ра ён на га 
ад дзе ла Дзяр жаў на га ка-
мі тэ та су до вых экс пер тыз 
Дзміт рый РАБ ЦАЎ:

— Ма ла дым спе цы я ліс-
там па куль не ха пае во пы ту, 
ад яко га за ле жыць хут касць 
вы ка нан ня экс пер тыз. А ў на-

шай спра ве час ады гры вае 
важ ную ро лю. Упэў не насць 
не толь кі ў сва іх ве дах, але і ў 
дзе ян нях — вось што па трэб-
на тым, хто толь кі пры хо дзіць 
да нас. Мы, у сваю чар гу, ста-
ра ем ся да па маг чы ма лод шым 
ка ле гам за ма ца ваць іх сіс тэ-
му ве даў, да вес ці свае дзе ян ні 
да аў та ма тыз му.

Су до вы экс перт апра цоў-
вае спе цы яль ны мі срод ка мі 
мес цы маг чы ма га кан так ту 
зла чын ца з па верх ня мі, прад-
ме та мі, фа та гра фуе на ва-
кол ле, да па ма гае след ча му 
ад бі раць улі кі зла чын ства. На 
вы клік звы чай на пры яз джае 
след ча-апе ра тыў ная гру па, 
якая скла да ец ца з су до ва га 
экс пер та, след ча га, апе ра тыў-
на га су пра цоў ні ка і кі роў цы-
мі лі цы я не ра.

— У на шай пра фе сіі шмат 
ню ан саў. На прык лад, пры апі-
сан ні злеп ка па дэ шваў ма ла-
дыя спе цы я ліс ты па він ны на-
ву чыц ца пра віль на вы кла даць 
свае дум кі, каб ча ла век збо ку 
зра зу меў усю «кар ці ну». На 
за клю чэн нях экс пер таў-кры-
мі на ліс таў ля жыць вя лі кая 
ад каз насць, та му пра ва на 
па мыл ку ў нас ня ма, — пад-
крэс лі вае Дзміт рый.

Стаць экс пер тамі-кры мі-
на ліс тамі мо гуць і вы пуск ні кі 
гра ма дзян скіх ВНУ. Для гэ та-
га не аб ход на скон чыць кур-

сы пры Ін сты ту це па вы шэн ня 
ква лі фі ка цыі і пе ра пад рых тоў-
кі кад раў Дзяр жаў на га ка мі тэ-
та су до вых экс пер тыз.

— Ма ла дым су до вым экс-
пер там пра па ну ец ца ін тэр нат 
або аплач ва ец ца част ка ад су-
мы за арэн ду ква тэ ры. Акра-
мя гэ та га, мы ма ем пра ва на 
атры ман не льгот на га крэ ды ту 

на бу даў ніц тва жыл ля, мо жам 
прэ тэн да ваць на арэнд ную 
ква тэ ру. Вод пуск у су до вых 
экс пер таў — да 45 дзён, — 
рас каз вае Мі ка лай.

Свае заробкі ма ла дыя 
спе цы я ліс ты не агуч ва юць, 
але ка жуць, што на  жыц цё ім 
ха пае. Да та го ж і прэ мію за 
доб ра сум лен ную пра цу ні хто 
не ад мя няў.

— Спа чат ку муж чы ны-
ка ле гі тро хі жар та ва лі: «Ідзі 
да моў, па куль не поз на. Што 
ты тут за бы ла ся?» Але праз 
ты дзень зра зу ме лі, што ген-
дар ныя стэ рэа ты пы ле пей 
ад кі нуць: пол на якасць ра-
бо ты не ўплы вае. Га лоў нае — 

лю біць сваю спра ву, — дзе-
ліц ца На стас ся. — Уво гу ле, 
дзяў ча ты больш ад каз ныя 
і кар пат лі выя. На прык лад, 
мне па да ба ец ца пра во дзіць 
по чыр каз наў чыя экс пер ты зы, 
у той час як хлоп цам у Ака-
дэ міі гэ ты за ня так па да ваў ся 
сум ным.

На вас пе ча ныя спе цы я ліс-
ты ўсе ў адзін го лас ка жуць, 
што воль на га ча су ў іх ма ла. 
Ма ла дыя су до выя экс пер ты 
чы та юць кні гі, у тым лі ку па 
кры мі на ліс ты цы, слу ха юць 
му зы ку, зай ма юц ца спор там.

На стас ся не ха вае, што 
вель мі за да во ле ная мес цам 
свай го раз мер ка ван ня. Дзяў-

чы на вяр ну ла ся на сваю ма-
лую ра дзі му, у Ма ла дзеч на. 
Там баць кі, сяб ры. Як ка жуць, 
до ма і сце ны да па ма га юць. 
Аляк сей ро дам з Ня сві жа. Хло-
пец пры зна ец ца, што роз ні цы, 
у якім го ра дзе пра ца ваць, ня-
ма. Га лоў нае, каб спра ва пры-
но сі ла за да валь нен не і ка лек-
тыў пад трым лі ваў.

— Як ка жуць, нам ёсць 
ку ды рас ці і да ча го імк нуц-
ца, — пад су ма ваў Мі ка лай. — 
Бу дзем ста рац ца. Пры ходзь-
це да нас праз год. Упэў не ны: 
рас ка заць бу дзе што.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.
asmykovіch@zvіazda.by

Вя лі кія га ра ды ці не з кож ным 
днём ста но вяц ца яшчэ боль-
шы мі: тут уз вод зяц ца но выя 
да мы, офі сы, шко лы і дзі ця чыя 
сад кі. Та му зда ец ца, што бу даў-
нік — пра фе сія перш за ўсё «га-
рад ская». Але вёс цы сён ня на 
па ста ян най асно ве так са ма па-
трэб ны ма ла дыя спе цы я ліс ты 
ў гэ тай га лі не. 21-га до вы май-
стар-бу даў нік Іван МА КА ЕД рас-
ка заў пра сваё жыц цё і ра бо ту 
ў СВК «Ве лу та» Лу ні нец ка га 
ра ё на.

Хло пец прый шоў сю ды ле тась 
на ад пра цоў ку пас ля ка ле джа. Ён 
лі чыць, што яму па шан ца ва ла. Не ка-
то рыя ад на курс ні кі Іва на з-за не да-
хо пу пра цоў ных мес цаў вы му ша ны 
бы лі ўлад ка вац ца звы чай ны мі бу даў-
ні ка мі, а хтось ці і ўво гу ле атры маў 
воль ны дып лом.

— Да вяс ко ва га жыц ця мне не 
пры звы чай вац ца: я на ра дзіў ся і вы-
рас у вёс цы Вя лі кія Чу ча ві чы, якая 
зна хо дзіц ца за тры нац цаць кі ла мет-
раў ад Ве лу ты. І ка лі мно гія ба яц ца 
раз мер ка ван ня з-за не вя до мас ці, 
якая іх ча кае на пе ра дзе, то мне ні-
чо га но ва га тут не ад кры ла ся, усё 
бы ло зна ё мым, — рас каз вае ма ла ды 
май стар.

За Іва нам за ма ца ва на бры га да з 
пя ці ча ла век: трое ня даў ніх вы пуск-
ні коў ка ле джа і двое бу даў ні коў, якія 
ста рэй шыя за бры га дзі ра пры клад на 
на двац цаць га доў. Ён дае рас па ра-

джэн ні, ка ар ды нуе іх ра бо ту, со чыць 
за якас цю вы ка на на га.

— Са стар шым па ка лен нем пра-
сцей: яны мне да па ма га юць, ве да-
юць тон ка сці і ню ан сы пра цы, за 
лю бое за дан не бя руц ца без ліш ніх 
пы тан няў. З ма ла ды мі знай сці па ра-
зу мен не атрым лі ва ец ца не заў сё ды, 
час та да во дзіц ца чуць фра зы: «Нас 
гэ та му не ву чы лі» ці «Мы не ўме-
ем». У пра фе сій на-тэх ніч ным ка ле-
джы да юць толь кі «азы». Ас тат няе 
спа сці га ец ца ўжо не па срэд на пад час 
ра бо ты, а тут га лоў нае, на мой по-
гляд, — не ўхі ляц ца ад яе.

Іван пра цуе шэсць дзён на ты-
дзень (у су бо ту толь кі да абе ду). 

Кож ную ра ні цу ён атрым лі вае ад кі-
раў ніц тва за дан не для сва ёй бры га-
ды. Пра цы ў бу даў ні коў у СВК ха пае, 
без спра вы яны не ся дзяць ні ко лі, бо 
заў сё ды трэ ба неш та ад ра ман та ваць 
ці пе ра бу да ваць.

— Зда ра ец ца, што не ха пае пэў-
ных бу даў ні чых ма тэ ры я лаў. У та кіх 
сі ту а цы ях мы не ча ка ем, ка лі яны 
з'я вяц ца, а пе ра клю ча ем ся на ін-
шыя за ня ткі, якія па тра бу юць толь-
кі на шых умен няў. Вы круч ва ем ся, 
неш та пры дум ля ем, і ру кі заў сё ды 
пра цу юць, — рас каз вае хло пец. — 
Ха лод нае на двор'е, да рэ чы, так са ма 
не пры чы на, каб ра бо та спы ні ла ся. 
За мяр за еш толь кі та ды, ка лі ста іш 

на ву лі цы без спра вы. А мы ж ру ха-
ем ся ўвесь час, та му ні я кі хо лад нам 
не за мі нае.

Са мае скла да нае ў пра фе сіі май-
стра, па сло вах Іва на, — гэ та за паў-
няць бланк на ра да на здзель ную 
ра бо ту ў па чат ку кож на га ме ся ца. 
Згод на з гэ тай па пе рай, бры га дзе 
на ліч ва юць за ра бот ную пла ту. Пра-
цу юць яны па-роз на му, бы вае, што 
ў пэў ныя ме ся цы вы кон ва юць вель-
мі мно га за дан няў, але срод каў, каб 
за іх за пла ціць, у СВК ха пае не заў-
сё ды... Та ды ў бры га ды ўзні ка юць 
пы тан ні, і ў пер шую чар гу да Іва на: 
мо жа, ён што за быў па зна чыць, ка лі 
бланк за паў няў? Да во дзіц ца тлу ма-
чыць сі ту а цыю.

— Для мя не раз мо вы, якія ты чац-
ца фі нан са ва га бо ку на шай пра цы, 
не са мыя пры ем ныя, — пры зна ец ца 
хло пец. — Быць бу даў ні ком — спра-
ва дак лад на ня лёг кая, але за роб кі ў 
нас да во лі сціп лыя. Я атрым лі ваю 
ка ля 270 руб лёў, на ват мае ма ла дыя 
пад на ча ле ныя з бры га ды спа чат ку 
больш ме лі. З ін ша га бо ку, ве даю, 
што ёсць у нас і тыя, хто з дып ло-

мам аб вы шэй шай аду ка цыі за раб-
ляе менш за мя не.

Ле там пад час вод пус ку Іван не 
ад па чы ваў, а пай шоў на пад пра цоў-
ку ў пры ват ную фер мер скую гас па-
дар ку. Ён пры зна ец ца, што на ўлас-
ныя па трэ бы зар пла ты не ха пае.

— Не ска жу, што ў на шай вёс цы 
так ужо шмат спо са баў па тра ціць 
гро шы. Хут чэй, на ад ва рот, — раз-
ва жае ма ла ды май стар. — Баць кі 
да па маг лі ку піць аў та ма біль, а ён 
па тра буе не ма лых срод каў. До ма ж 
на вы хад ных ся дзець не хо чац ца: у 
го рад, бы вае, з сяб ра мі ез дзім ці на 
дыс ка тэ ку ў ін шую вёс ку. На па лі ва 
гро шы па трэб ны, а там на ка ву ці на 
бі лет у клуб.

Адзі нае, на чым у Іва на атрым-
лі ва ец ца эка но міць, — жыл лё. 
Гас па дар ка вы дзе лі ла на чац вя-
рых ма ла дых су пра цоў ні каў асоб-
ны но вы дом, які яны па між са бой 
на зы ва юць ін тэр на там. «Праў да, 
вах цё ра ня ма, умо вы вель мі доб-
рыя, і пла цім мы толь кі за ка му-
наль ныя па слу гі. Гэ та, без умоў на, 
плюс да пра цы ў вёс цы, але заў-
сё ды з ха лас ты мі ка ле га мі жыць 
не бу дзеш, — дзе ліц ца дум ка мі 
Іван. — Па куль мая дзяў чы на ву-
чыц ца, та му кан крэт ных пла наў на 
блі жэй шую бу ду чы ню ў мя не ня ма. 
А што да лей — час па ка жа».

Ган на КУ РАК, 
сту дэнт ка V кур са 

Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

«РУ КІ ЗА НЯ ТЫЯ? НЕ ЗМЕРЗ НЕШ!»
Бу даў нік з СВК пра жа дан не пра ца ваць

«З ма ла ды мі знай сці 
па ра зу мен не атрым лі ва ец ца 
не заў сё ды, час та да во дзіц ца 
чуць фра зы: «Нас гэ та му 
не ву чы лі» ці «Мы не ўме ем». 

Бры га да Іва на (ён пер шы зле ва) не толь кі бу дуе, але і зай ма ец ца дэ ман та жом 
ста рых бу дын каў у Ве лу це.

Ака дэ мія МУС — асноў ная на ву чаль ная ўста но ва, 
ад куль вы пус ка юц ца су до выя экс пер ты-кры мі на ліс-
ты. Ву чо ба доў жыц ца ча ты ры га ды. Вы пуск ні кі Ака-
дэ міі ма юць до пуск на пра ва пра вя дзен ня ся мі ві даў 
кры мі на ліс тыч ных экс пер тыз (дак ты лас ка піч ную, 
ба ліс тыч ную, парт рэ тную, тра са ла гіч ную, экс пер ты зу 
ха лод най і кі даль най зброі, по чыр каз наў чую і тех ніч-
ную экс пер ты зу да ку мен таў).
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Су до вы экс перт-кры мі на ліст 
На стас ся Гет ман ская.

У спе цы яль ным 
ча ма дан чы ку — 

усё па трэб нае 
для ра бо ты.

Су до выя экс пер ты Дзміт рый Раб цаў 
і Мі ка лай Яра шэн ка за ра бо тай.


