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Два пра ек ты
Як вы зра зу ме лі, Свят ла на Мі лі нке-

віч і Аляк сандр Дзя дзюк а жа ні лі ся ды 
ад ра зу ста лі сям' ёй з дву ма дзець мі. 
Вя до ма, тут жа паў ста ла жыл лё вае пы-
тан не. Яны та ды ста лі на ўлік у сель-
вы кан ка ме, у па рад ку чар гі атры ма лі 
ўчас так пад бу даў ніц тва. «Жы лі на той 
час у ін тэр на це, раз ліч ваць маг лі толь кі 
на свае фі нан са выя сі лы, ду ма лі, што 
бу да ваць да вя дзец ца доў гія га ды, — 
рас каз вае ма ці ся мей ства. — Я ха це ла 
наш дом яшчэ мен шым спра ек та ваць. 
Гэ та Са ша ўга ва рыў не спя шац ца з 
пра ек там, пе ра кон ваў, што бу дуць 
яшчэ дзе ці ў сям'і. За ўва жа ла, што 
мой муж вель мі лю біць дзя цей, гэ та 
бы ло пры кмет на на ват па тым, як ён 
гу ляе з ма лы мі пля мен ні ка мі. На шы 
дзяў чын кі пад рас та лі, і хоць мне бы-
ло за трыц цаць, на ві ну пра бу ду чае 
дзі ця мы абое су стрэ лі з вя лі кай ра-
дас цю. А дом па чы на лі бу да ваць, ка лі 
ме лі толь кі дзвюх дзяў чы нак. Да на ра-
джэн ня ж чац вёр та га дзі ця ці — сы на 
Ва ні — «ка роб ка» до ма бы ла».

Да рэ чы, у іх ёсць два пра ек ты. Той, 
пер ша па чат ко вы, раз лі ча ны на мен шы 
мет раж, ця пер за хоў ва ец ца ў якас ці 
ста рон кі ся мей най гіс то рыі. А ў спра ву 
пус ці лі дру гі пра ект бу дын ка пло шчай 
107 квад рат ных мет раў. Дом скла да ец-
ца з ча ты рох па ко яў, пра стор най кух ні, 
не вя лі кіх гас па дар чых па мяш кан няў.

«Ка роб ка» 
плюс суб сі дыя

«Ка роб ку» до ма вы ве лі з зям лі дзя-
ку ю чы та му, што ў шмат дзет на га баць-
кі за ла тыя ру кі, што ён ро біць усё сам. 
«Але што та кое «ка роб ка»? — раз ва-
жае Свят ла на. — Дом, му сіць, і сён-
ня ўяў ляў бы са бой «ка роб ку», каб не 
суб сі дыя дзяр жа вы, якую мы як шмат-
дзет ная сям'я атры ма лі ў 2017 го дзе. 
Та ды ад ра зу за ка за лі і па ста ві лі вок ны, 
ста лі ра біць усё ўнут ры, на паў няць гэ-
тую «ка роб ку» па трэб ным на чын нем. 
Вя до ма, ста ра лі ся сэ ка но міць на ўсім. 
На прык лад, мая спра ва ў бан ку на 
атры ман не суб сі дыі са мая тоў стая ў 
па раў на нні з ін шы мі. Бо я шмат ча го 
мя ня ла, пе ра раб ля ла да ку мен ты ме-
на ві та ў кі рун ку эка но міі. Не эка но мі лі 
толь кі на ацяп лен ні: дом аб кла дзе ны 
мін ва тай, вок ны мы па да бра лі энер га-
збе ра галь ныя. Вель мі мно гае ў гэ тым 
бу даў ніц тве ра бі лі па сту по ва, боль шую 
част ку сва і мі сі ла мі».

У гэ тым сэн се сям'і па шан ца ва ла, 
бо яе га ла ва — пра фе сій ны бу даў нік, 
ён пра цуе ман таж ні кам-вы сот ні кам у 
ад ной з брэсц кіх ар га ні за цый. Ад па вед-
на, мно гае ўмее, а ўмен не сваё па спя-
хо ва пры мя няе на бу даў ні чай пля цоў цы. 
Фак тыч на ўсё ўнут ра нае ад строй ван не 
гас па дар ро біць са ма стой на. Па вод ле 
слоў гас па ды ні, ця пер за ста ец ца па-
клас ці пад ло гу, па кле іць шпа ле ры, 
па фар ба ваць унут ры — і мож на за яз-
джаць. Ла мі нат на пад ло гу і пліт ку яны 
ку пі лі за га дзя за кошт суб сі дыі.

— Гэ тыя 66 ты сяч руб лёў бюд жэт-
най суб сі дыі ўсё і вы ра шы лі, — раз-
ва жае Свят ла на Ле а ні даў на. — Мы 

абое са звы чай ных сем' яў, у нас не 
бы ло вя лі кіх збе ра жэн няў, на зар пла-
ты бу даў ні ка і спе цы я ліс та рэ клам най 
служ бы пры ўмо ве ўтры ман ня ча ты рох 
дзя цей дом мы не хут ка ўзвя лі б. Мяк ка 
ка жу чы, не хут ка. Вя до ма, ха це ла ся б, 
каб бы лі гро шы на ага ро джу і гас-
 па дар чую па бу до ву ў два ры, але іх не 
ха пі ла, і мы ад кла лі гэ тую ра бо ту на 
паз ней шы час. Мы ўсве дам ля ем, што і 
так нам вель мі доб ра да па маг ла дзяр-
жа ва. І не ра зу ме ем тых баць коў шмат-
дзет ных ся мей стваў, якія за мах ва юц ца 
на двух па вяр хо выя аса бня кі, а по тым 
на ра ка юць, што срод каў суб сі дыі не 
ха пае. Вя до ма, не хо піць, бо сён ня ўсе 
бу даў ні чыя ма тэ ры я лы каш ту юць вель-
мі до ра га па вод ле ме рак ча ла ве ка не-
вы со ка га да стат ку. Пом ню, як мы вя лі 
ну ля вы цыкл. Зда ец ца, ку піш бе тон, 
яшчэ неш та, столь кі гро шай убу ха еш 
у ней кую ка му ні ка цыю, а яе не ві даць 
на ват, усё ў зям лі. У мя не ча сам слё зы 
на ва роч ва лі ся ў та кой сі ту а цыі, але ж 
маў ча ла. Ве даю, што муж і так з усіх 
сіл імк нуў ся ўсё ўзяць на ся бе. Гэ та 
ця пер я зра зу ме ла, што ча сам лепш 
на няць ча ла ве ка, за пра сіць тэх ні ку, 
каб не ры зы ка ваць улас ным зда роў-
ем, не над ры вац ца. Яму і на ра бо це 
да во дзіц ца цяж ка пра ца ваць.

Рэ цэпт 
шчас лі вай сям'і

— А вось ця пер, ка лі спра ва блі-
зіц ца да за вяр шэн ня, то і ап ты міз му 
пры ба ві ла ся, — пра цяг вае Свят ла-
на. — Мы ўсе ча ка ем ле та, каб ра зам 
з дзець мі ад свят ка ваць на ша га лоў-
нае ся мей нае свя та — на ва сел ле. 
Бо па куль ча со ва жы вём з баць ка-
мі му жа. І хоць уся ляк ста ра ем ся не 
ства раць ня зруч нас ці ста лым лю дзям, 
але гэ та не над та маг чы ма на прак ты-
цы. У ква тэ ры жы ве во сем ча ла век, 
з іх чац вё ра дзя цей, дзяў ча ты ця пер 
ву чац ца дыс тан цый на. Яны сё ле та 
цяж ка пе ра хва рэ лі на рэ спі ра тор ную 
ін фек цыю, та му я не ра шы ла ся ад-
праў ляць іх у шко лу. Тым больш што 
гэ та вель мі ад каз ныя ву ча ні цы. Ну а 
ма лыя, вя до ма, ства ра юць сваю пор-
цыю шу му і вэр ха лу.

Свят ла на лі чыць га лоў ным склад ні-
кам іх па спя хо вай сям'і тое, што яны з 
му жам ад на дум цы. Яны ўме юць эка-
но міць, у іх не ўзні кае спрэ чак з на го-
ды рас хо да ван ня гро шай, бо ўсе свае 
срод кі ўклад ва юць у дом і ў дзя цей. 
Дзе ці ве да юць, што па куль сям'я не 
мо жа са бе да зво ліць па езд ку на мо ра 
ці на ват аў та па да рож жа ў ме жах кра і ны. 
Усе ра зам вы яз джа юць па гу ляць у
аб лас ны цэнтр, на вед ва юць парк аль-
бо Брэсц кую крэ пасць, лю бяць ез дзіць 
да сва я коў у вёс ку. Дзе ці ра зу ме юць 
баць коў і не про сяць ні чо га ліш ня га, 
на ад ва рот, ра ду юць сва і мі пос пе ха мі. 
Ста рэй шая Со ня за кан чвае дзя ся ты 
клас, вы дат ні ца ў шко ле. Дзяў чын ка 
іг рае на скрып цы, не раз удзель ні ча ла 
ў кан цэр тах — на ват за ме жа мі кра і ны. 
10-га до вая Уль я на так са ма па спя хо ва 
ву чыц ца ў шко ле, на вед вае сту дыю 
вы яў лен ча га мас тац тва. Вя до ма, яе 
ра бо ты з ча сам упры го жаць но вы дом. 
Яна пер шая па моч ні ца ма мы ў гас па-
дар чых спра вах, умее да па маг чы з 
ма лы мі, з за да валь нен нем кор па ец ца 
ў ага ро дзе — па ўсім ві даць, доб рая 
гас па дынь ка вы рас це. Шас ці га до вы 
За хар не пе ра стае здзіў ляць баць коў 
сва ёй ці каў нас цю, у тым лі ку да па-
дзей у све це. Яшчэ не ўме ю чы чы таць, 
ён на ву чыў ся зна хо дзіць па трэб ную 
ін фар ма цыю ў смарт фо не. Хлоп чык 
не гу ляе, як боль шасць дзя цей, а пра-
слу хоў вае са мыя роз ныя сю жэ ты — 
а пас ля пра гля ду і пра слу хоў ван ня, 
бы вае, ста віць у ту пік сва і мі пы тан-
ня мі. На прык лад, ня даў на ён спы таў 
ма му, ча му, на яе по гляд, за ка та ва лі 
Хрыс та. І не па га дзіў ся з яе трак тоў кай 
біб лей скай гіс то рыі — агу чыў сваю. 
Ма лень кі Ва неч ка ці ка віц ца ма шы на мі, 
ве дае іх мар кі і раз на від нас ці. «Ма лы, 
вя до ма, усе агуль ны лю бім чык, яго ўсе 
пес цяць, бо ён са мы мен шы і апош ні ў 
сям'і, — рас каз вае Свят ла на. — Хоць 
муж ня даў на ска заў: «Каб мы з та бой 
су стрэ лі ся ад ра зу, у ма ла до сці, у нас 
бы ло б не менш за шэсць дзя цей». А я 
ду маю, два сы ны і дзве дач кі, ма ма, та-
та ў сва ім до ме — гэ та і ёсць кам плект 
для поў най і шчас лі вай сям'і».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Брэсц кі ра ён.

Та кі доў га ча ка ны Та кі доў га ча ка ны 
і лю бі мыі лю бі мы

#яжмаці!#яжмаці!

Яб лыч кі 
ад яб лынь кі...

У на шай сям'і ёсць гіс то рыя, якая з па ву чаль ных 

пе ра тва ры ла ся ў смеш ную. Упер шы ню я па чу ла 

яе ад свяк ру хі. Мы раз гля да лі ста рыя фа та гра фіі, 

і яна мне рас каз ва ла, як цяж ка бы ло га да ваць 

дзя цей ад ной... Ад ной чы яна па сла ла май го 

му жа Са шу — та ды дзе ся ці га до ва га хлоп чы ка — 

па смя та ну, якую пра да ва лі на раз ліў. У яго быў 

вы дат ны на строй, ён хут ка да бег да кра мы, на быў 

смя та ны, па клаў яе ў авось ку і з пры ско кам па бег 

на зад. Каб бы ло яшчэ ве ся лей, стаў рас круч ваць 

авось ку са сло і кам «со ней кам».

Але зда ры ла ся не спа дзя ва нае для дзі ця ці і, у прын цы-
пе, ві да воч нае для да рос лых. Сло ік вы сліз нуў з авось кі і 
гуч на грук нуў ся аб ас фальт. Са шка ўспа мі наў, як спра ба-
ваў вы ра та ваць смя та ну, якая па-здрад ніц ку рас плы ва ла-
ся... Ён ста ран на са браў рэшт кі і склаў у авось ку. Да до му 
ён ішоў як на ка ру, з жа хам раз-по раз па гляд ва ю чы на 
сет ку, з якой пра цяг ва ла ка паць смя та на. Ма ма яго, вя-
до ма ж, сва ры ла ся — ёй бы ло не да сме ху.

У смеш ную гэ та гіс то рыя пе ра тва ры ла ся з-за на шай 
ста рэй шай дач кі Аляк санд ры. Ёй бы ло ка ля 9 га доў, ка лі 
мы ўпер шы ню зня лі «пад да чу» до мік у вёс цы. Па сла ла 
я яе па ку ры ныя яй кі. На быў шы іх, Аляк санд ра так са-
ма шчас лі вая бег ла да до му, але су стрэ ла па да ро зе 
па цеш на га ма лень ка га са бач ку. Яна ні чо га лепш не 
пры ду ма ла, як ад бі вац ца ад шча ню ка яй ка мі. Ім абод-
вум бы ло ве се ла. Сця мі ла дач ка, што на ра бі ла, толь кі 
пас ля та го, як з па ке та ўжо ка па ла, а шча нюк з за да-
валь нен нем аб ліз ваў ся. Та ды я не ве да ла, што ра біць,
ці то смя яц ца, ці то сва рыц ца на дач ку за глуп ства. 
З му жам жа ўве ча ры жар та ва лі: маў ляў, яб лык ад яб лынь-
кі не да лё ка па дае.

А дня мі зна ё мая мне па абя ца ла пры вез ці з Ра сіі 
«іке еў скія» та лер кі. Ка лі, на рэш це, пры быў мой за каз, я па-
сла ла адзі нац ца ці га до ва га сы на Мі шу па доў га ча ка ны 
по суд — зна ё мая жы ла не да лё ка, у су сед нім до ме. Праз 
дзе сяць хві лін мой ма біль нік ра зы ваў ся ад па ве дам лен-
няў. Мне тэ ле фа на ва лі су се дзі, а хтось ці на ват зды маў на 
фо та, як мой сын вя зе та лер кі. Мі ша склаў во сем та ле рак 
у то нень кі па кет і па ве сіў яго на руль ро ва ра. Хлоп чык ён 
су ро вы, па тра ту а ры ез дзіць не пры вык, та му аб раў са бе 
шлях па ку пі нах. Су се дзі мае, гас па дынь кі чул лі выя, якія 
вы пад ко ва на зі ра лі за гэ тай кар ці най, ха па лі ся за сэр ца 
кож ны раз, ка лі па ке цік з гру ка там га хаў аб ра му ро ва ра. 
Я ў жа ху ча ка ла сы на.

— Вось твае та лер кі, — за кры чаў ён з па ро га.
Я пад бег ла, вы ха пі ла па кет і ста ла раз гля даць кож ную 

та лер ку. Ні трэ шчын кі! З па лёг кай уз дых ну ла, але сы ну 
пра чы та ла лек цыю аб ад каз нас ці.

— Цёт ка Ка ця ска за ла, што на на ступ ным тыд ні куб-
кі пры вя зуць, але я па іх ужо не пай ду, — па крыў джа на 
ска заў Міш ка.

— Ма ма, ма ма, а мож на я сха джу? — умя ша ла ся дзе-
вя ці га до вая Уль я на.

— І я, і я, і я з ёй! — пра ле пя та ла ча ты рох га до вая Ма-
ла ння.

Я па гля дзе ла на дзяў чы нак з лёг кім па чуц цём тры во гі 
за свае ку бач кі.

— Ра зам пой дзем, — ска за ла ўслых упэў не на, ра зу ме-
ю чы, што ад асін кі не на ро дзяц ца апель сін кі, і раз ліч ваць 
на ін шае, як па каз вае до свед, не пры хо дзіц ца.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

«Не ра зу ме ем тых баць коў 
шмат дзет ных ся мей стваў, якія 
за мах ва юц ца на двух па вяр хо выя 
аса бня кі, а по тым на ра ка юць, 
што срод каў суб сі дыі не ха пае». 

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «СГ».)


