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— Ка лі б ма ма бы ла жы-

вая, усё вы гля да ла б інакш, —

па чы нае свой рас каз ма ла-

дая жан чы на. — Яна на огул 

бы ла су праць на ша га шлю-

бу з Ва дзі мам. Я не ра зу ме-

ла: та кі пры го жы, дас ціп ны, 

ду ша лю бой кам па ніі, дзе б 

ён ні па вяр нуў ся, ва кол яго 

ўзні ка юць лю дзі. Ра бо ту час-

та мя няў, га ва рыў, што яму 

хут ка на да куч вае ад на стай-

насць. Вось гэ та ўсё ма ме і 

не па да ба ла ся. А я бы ла за-

ка ха ная, мне зда ва ла ся, усе 

бу дуць зайз дрос ціць...

Ну і пер шыя га ды жы лі 

доб ра. На ра дзі лі ся адзін за 

ад ным двое сы ноў. Муж пра-

ца ваў то ў ад ной, то ў дру-

гой транс парт най кам па ні і. 

Я вый шла з дэ крэт на га ў сваю

швей ную фір му. Не ве даю 

на ват, з ча го ўсё па ча ло ся, і 

не ска жу, што ён над та мно-

га вы пі ваў, не бы ло асаб лі ва 

і сва рак. Прос та, ві даць, ён 

са праў ды не мо жа доў га на 

ад ным мес цы. Ад ным сло-

вам, муж са браў рэ чы і сы-

шоў. Я бы ла ў та кім шо ку, 

што доў га на ват на спаг нан-

не алі мен таў не па да ва ла. 

Ду ма ла, сам ча ла век па ві-

нен усвя до міць свой баць-

коў скі аба вя зак. Ён і праў да 

на па чат ку з'е хаў за мя жу і 

пры сы лаў час ад ча су ней-

кія ка пей кі. По тым усё ж — 

не без на стой лі вай пад каз кі 

ма мы — я знай шла ў са бе 

сі лы па даць да ку мен ты на 

спаг нан не алі мен таў. Пер-

шы год вы пла ты пры хо дзі лі 

рэ гу ляр на... А по тым за хва-

рэ ла ма ма, яе не ста ла лі та-

раль на за два ме ся цы. Гэ тая

стра та мя не і пад ка сі ла. 

Я так са ма тра пі ла ў баль ні цу.

І з ра ней шай ра бо тай да вя-

ло ся раз ві тац ца. Вы се дзець 

зме ну за швей най ма шы най, 

са гнуў шы спі ну, мне ака за ла-

ся над та цяж ка. Ды і зар пла-

ты ў нас упа лі.

Ней кі час я бы ла без ра-

бо ты, гэ та з'е ла апош нія 

за па сы-збе ра жэн ні. У нас у 

сям'і не бы ло пры ня та жыць 

упры тык, заў сё ды неш та ад-

клад ва ла ся на ўся ля кі вы па-

дак. А тут вось так вый шла. 

Алі мен ты больш не пры хо-

дзі лі. Я пай шла да су до ва-

га вы ка наў цы, які на кі ра ваў 

мя не ў мі лі цыю. Май го бы-

ло га му жа ста лі шу каць як 

алі мент шчы ка-даў жні ка.

Як ака за ла ся, ра ней ён 

па пра ца ваў у Поль шчы, Іс па-

ніі, ін шых кра і нах Еў ро пы, а 

на час па чат ку по шу каў жыў 

у сва ім го ра дзе ў ін шай жан-

чы ны. Пас ля ві зі ту ўчаст ко-

ва га з даў га мі па алі мен тах 

раз лі чыў ся, але на ра бо ту 

ўлад коў вац ца не спя шаў ся,

вось даў гі ста лі рас ці зноў. 

У рэш це рэшт яму аб ме жа ва лі 

вы езд з кра і ны. Ця пер ён га-

во рыць — най больш, праў да, 

мі лі цы я не рам, — што і ехаў 

ту ды, каб мець вы со ка аплат-

ную ра бо ту і лепш пад трым-

лі ваць сва іх дзя цей. Толь кі я 

ў гэ та не асаб лі ва ве ру, бо і 

па ра ней шых даў гах за час 

ра бо ты ў Еў ро пе ён раз лі-

чыў ся пас ля та го, як да яго 

за ві таў су до вы вы ка наў ца, а 

по тым і на рад мі лі цыі.

На чаль нік ад дзе ла вы-

шу ко вай ра бо ты на ша га 

РА УС — ча ла век чу лы, ён 

нам, га рот ні цам, спа чу вае, 

ка жа раз: «Ка лі хо чаш, мы 

яго па са дзім». Але што мне 

з та го, што ён бу дзе ся дзець 

у тур ме? Мне трэ ба дзя цей 

кар міць-апра наць. Я не імк-

ну ся ка раць тур мою ча ла ве-

ка, які здра дзіў мне і сва ім 

дзе цям. Як ка жуць, Бог — 

суд дзя. Я ўжо ўлад ка ва ла ся 

на ра бо ту ў дзі ця чы са док 

ня не чкай. Яшчэ зна ё мая 

прад пры маль ні ца-швач ка 

да па ма гае за ка за мі. Я ўмею 

шыць і спа дзя ю ся, што хут-

ка пач ну не прос та зво дзіць 

кан цы з кан ца мі, а нар маль-

на ўтрым лі ваць сва іх дзя цей. 

Ця пер ус пом ніць страш на, 

як зда ра ла ся, што ў нас на 

цэ лы дзень быў толь кі кі ла-

грам буль бы, на ват без ке-

фі ру. І як я пер шы раз пай-

шла ў дом даб ра чын нас ці па

адзен не для сы ноў. Там, да-

рэ чы, пра цу юць вель мі доб-

ра зыч лі выя пен сі я нер кі, яны 

да па маг лі па да браць абу так, 

курт кі, шта ны для дзя цей. 

За ўва жы лі маю раз губ ле-

насць, су па ко і лі... Ве да е це, 

вель мі на ват пры стой ныя рэ-

чы лю дзі ад да юць. Ка лі са-

мо му мож на на сіць адзен не 

хоць дзя ся так га доў, то дзе-

цям трэ ба на бы ваць неш та 

пе ры я дыч на, яны ж рас туць. 

І гэ ты даб ра чын ны дом, што 

ёсць у нас у го ра дзе, вый сце 

для мно гіх...

Дык вось у вы ні ку я зра зу-

ме ла, што ў нас ня ма га ран-

та ва на дзейс на га ме ха ніз ма 

спаг нан ня алі мен таў. Мне мі-

лі цы я не ры та кія дзіў ныя гіс-

то рыі рас каз ва лі пра гэ тых 

са мых не пла цель шчы каў, 

што смех і грэх. А по тым я 

ў га зе це пра чы та ла, як пра-

ку рор на ад ной на ра дзе ска-

заў неш та на кшталт «трэ ба 

ства раць ва кол не пла цель-

шчы каў аб ста ноў ку не цяр-

пі мас ці».

Але хто і як яе бу дзе ства-

раць? Мне рас каз ва лі, як 

чу жыя лю дзі ха ва лі не пла-

цель шчы каў у ко шы ку для 

бя ліз ны, у сва ім га ра жы. 

А вы ка жа це, аб ста ноў ка не-

 цяр пі мас ці... Ця пер — кож ны 

за ся бе. Шка да толь кі, што 

на шы гіс то рыі не ста но вяц ца 

ўро кам для тых са мых ма-

ла дых дур ніц, якой бы ла і я, 

ка лі вы хо дзі ла за муж. Трэ-

ба больш уваж лі ва і ад каз на 

ста віц ца да вы ба ру та го, хто 

ста не баць кам тва іх дзя цей. 

Ця пер я доб ра ра зу мею сваю 

ма ці, якая пе ра сце ра га ла ад 

па спеш лі ва га кро ку.

За раз вось за ста ец ца вы-

бі ваць тыя алі мен ты з да па-

мо гай пра ва ахоў ных ор га наў. 

У бы ло га му жа фар маль на 

ня ма ні я кай не ру хо мас ці, на-

 ват аса біс тых рэ чаў, та кіх

як бы та вая тэх ні ка, кам п'ю-

та ры, аў та ма біль. Хоць на-

шы агуль ныя зна ё мыя мне 

га ва ры лі, што з-за мя жы ён 

шмат ча го пры вёз. Але ўсё 

гэ та ста ла ўлас нас цю яго 

гра ма дзян скай жон кі. Пра-

жы вае ён на яе жылп ло шчы. 

Што з ча ла ве ка возь меш? 

А ка лі ён на ват улад ку ец ца 

на ра бо ту з зар пла тай у 300 

руб лёў і бу дзе пры сы лаць 

ка пей кі, то яны не ста нуць 

дзейс най пад трым кай дзе-

цям, — за клю чы ла Ган на.

...Та кая вось, кры ху сум-

бур на вы кла дзе ная, не вя сё-

лая гіс то рыя, што ад люст роў-

вае ад ну з вель мі на дзён ных 

праб лем на ша га гра мад ства 

і вы кры вае як мі ні мум два 

яе ас пек ты. Са праў ды, ня ма 

дзейс на га спо са бу спаг нан-

ня алі мен таў, не вы пра ца-

ва ла яго на ша гра мад ства. 

І ад гэ та га па ку ту юць дзе ці. 

Зда ра ец ца, прос та не да я-

да юць, не да атрым лі ва юць

у сва ім раз віц ці, вы ха ван ні, 

бо не мо гуць на вед ваць у 

поў най ме ры гурт кі, сек цыі, 

да дат ко выя за ня ткі. Дзе ці 

Ган ны, да рэ чы, хоць і на ка-

рот кі час, але тра пі лі ў спіс 

тых, хто зна хо дзіц ца ў са цы-

яль на не бяс печ ным ста но ві-

шчы. Пас ля ўлад ка ван ня яе 

на ра бо ту іх зня лі з улі ку.

Ге ра і ня спа сы ла ец ца 

на вы каз ван не пра ку ро ра 

Брэсц кай воб лас ці, якое рас-

ты ра жа ва лі СМІ. Са праў ды 

ле тась пра ку ра ту ра Брэсц-

кай воб лас ці пра во дзі ла ка-

ар ды на цый ную на ра ду па 

ба раць бе са зла чын нас цю і 

ка руп цы яй. На ёй уз ды ма-

лі ся пы тан ні не свое ча со вай 

вы пла ты алі мен таў. Та му 

пра ку ра ту ра і за бі ла тры-

во гу, што коль касць не пла-

цель шчы каў ста ла рас ці. І з 

гэ та га вы ні ка юць не га тыў-

ныя на ступ ствы. Пры во дзі-

лі ся, на прык лад, та кія фак-

ты: за два га ды коль касць 

дзя цей, якія ста яць на ўлі ку ў 

ІСН, чые баць кі ўхі ля юц ца ад 

апла ты алі мен таў, вы рас ла ў 

тры ра зы, а тых, хто зна хо-

дзіц ца ў са цы яль на не бяс-

печ ным ста но ві шчы, ста ла 

ў паў та ра ра за больш. Як 

уста ноў ле на, кож ны трэ ці 

не пла цель шчык вя дзе аса-

цы яль ны лад жыц ця і ўяў-

ляе са бой той кан тын гент, з 

яко га ні чо га не возь меш. 

З ін шы мі ж мож на вес ці ра бо -

ту, па вод ле слоў пра ку ро-

ра Вік та ра КЛІ МА ВА, у тым 

лі ку ідэа ла гіч ны мі ме та да мі. 

Вя до ма, ра бо та пра во дзіц ца 

ўсі мі за ці каў ле ны мі служ ба-

мі і дае пэў ныя вы ні кі. Тэм пы 

ўка за на га рос ту за па во лі лі-

ся. Але не пла цель шчы каў 

па-ра ней ша му мно га, толь кі 

за па за мі ну лы год за ўхі лен-

не баць ка мі ад утры ман ня 

дзя цей у рэ гі ё не за ве дзе на

940 кры мі наль ных спраў,

740 — за 11 ме ся цаў 2018-га.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПРА КАР МІЦЬ-АПРА НУЦЬ... А ЯК?
Га ра джан ка жы ве ва ўмо вах хра ніч на га не да атры ман ня алі мен таў

Рэ чы, якія кла дуць ту ды, пас ля пе ра да-

юц ца ма ла за бяс пе ча ным гра ма дзя нам. 
Та кія кан тэй не ры — рас паў сю джа ная 
ў све це прак ты ка. Іх мож на ўба чыць 
у ЗША, Гер ма ніі, Поль шчы. У Бе ла ру сі 
іх уста на ві лі па іні цы я ты ве Чыр во на га 
Кры жа. Пер шыя з'я ві лі ся ў Го мель скай 
воб лас ці яшчэ тры га ды та му. По тым 
да лу чы ла ся Брэст чы на. А ця пер кан-
тэй не ры для збо ру рэ чаў з'я ві лі ся ў 
ста лі цы: на ву лі цы Ка зі мі раў скай, 39, 

Ака дэ міч най, 34 і Ба ра вой, 7.

— Ка лі ў Го мель скай і Брэсц кай аб лас-

цях яны зна хо дзяц ца ў жы лых ра ё нах, то ў 

Мін ску мы ўста на ві лі іх на аў та за пра ва чных 

стан цы ях. Спра ва ў тым, што не ўсе ста вяц ца 

да кан тэй не раў бе раж лі ва. Ак ты ван да ліз му зда-

ра юц ца час та: бок сы па шкодж ва юць, спра бу юць 

ад чы няць, пад паль ваць. Мы ўлі чы лі гэ ты во пыт і 

вы ра шы лі знай сці мес цы, дзе б кан тэй не ры бы лі 

пад ві дэа на гля дам, — ка жа на мес нік ге не раль-

на га сак ра та ра Бе ла рус ка га та ва рыст ва Чыр-

во на га Кры жа Ра ма нія СКА МА РОШ КА.

У бок сы мож на па клас ці чыс тыя адзен не і абу-

так — як тыя, што бы лі ва ўжыт ку, так і но выя, 

якія вы не ка лі на бы лі са бе, але так і не на сі лі. 

Па жа да на, каб усё бы ло за па ка ва на ў по лі эты-

ле на выя па ке ты. Зі мой асаб лі ва ак ту аль ныя цёп-

лыя рэ чы: курт кі, па лі то, сві та ры, шап кі, ша лі кі, 

паль чат кі, бо ты на ніз кім хо дзе.

— Ка лі раз мо ва пра ўжы ва ныя рэ чы, то мы 

заў сё ды про сім, каб яны бы лі ў пры дат ным для 

на шэн ня ста не. На жаль, боль шасць адзен ня, 

якое мы вы ма ем з кан тэй не раў, нель га ад на віць: 

яно бруд нае, па рва нае, па то ча нае мол лю. Чым 

кі ру юц ца тыя, хто та кія рэ чы нам пры но сіць, мы 

не ве да ем. Але не ад чай ва ем ся і спа дзя ём ся 

на ўза е ма па ва гу, — за ўва жае Ра ма нія Ска ма-

рош ка.

Акра мя адзен ня, у бок сы мож на апус ціць сум-

кі, рук за кі, цац кі, коў дры, па кры ва лы.

Кан тэй не ры ад чы ня юць па ме ры іх за паў нен ня 

— у ся рэд нім раз на ты дзень. Вы ман нем і сар-

та ван нем зай ма юц ца су пра цоў ні кі і ва лан цё ры 

Чыр во на га Кры жа. Пас ля рэ чы пе ра да юць ма ла-

за бяс пе ча ным адзі но кім ста рым, шмат дзет ным, 

апя кун скім і пры ём ным сем' ям, сі ро там, лю дзям 

з ін ва лід нас цю, ах вя рам над звы чай ных і кры-

зіс ных сі ту а цый, бе жан цам, вы му ша ным 

пе ра ся лен цам. Больш за ўсё за па тра ба ва-

ны муж чын скія адзен не і абу так, пас ля — 

дзі ця чыя рэ чы.

Каб па ста віць больш кан тэй не раў па 

ўсёй кра і не, Чыр во ны Крыж спа дзя ец ца 

пры цяг нуць парт нё раў.

— Кошт вы ра бу і ўста ноў кі ад на го бок-

са ця пер скла дае больш за 800 руб лёў. І 

ка лі вы бі раць па між кан тэй не ра мі і апла-

тай ра бо ты не каль кіх сяс цёр мі ла сэр нас ці, 

якія да гля да юць пяць-сем па да печ ных, то 

на ша ар га ні за цыя ад дасць пры яры тэт дру го му. 

Та му мы пра цяг ва ем шу каць маг чы мас ці для 

су пра цоў ніц тва.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Доб рыя спра выДоб рыя спра вы

Не но сіш су кен ку? Пе ра дай дру го му
У Мін ску ўста на ві лі кан тэй не ры для збо ру адзен ня і абут ку
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Ган на зга дзі ла ся на раз мо ву пры дзвюх умо вах: 

па-пер шае, ні я кіх проз ві шча, мес ца ра бо ты, 

ад ра са, па-дру гое, ні я кіх здым каў. Яна са ро ме ец ца 

ця пе раш ня га ла ду жыц ця сва ёй сям'і, усе цяж кас ці 

лі чыць ча со вы мі. Спа дзя ец ца, што ў най блі жэй шы 

час іх ма тэ ры яль нае ста но ві шча вы пра віц ца, 

бо яна зноў улад ка ва ла ся на ра бо ту ды знай шла 

пад пра цоў ку. І на огул яна — ма ці два іх дзя цей, 

та му па він на быць моц най. Ган на, як ня цяж ка 

зда га дац ца, так са ма не яе імя, яна па пра сі ла 

на зваць ме на ві та так. Вось яе гіс то рыя з пэў ны мі 

ска ра чэн ня мі.

«Да на він «Да на він 
як як 

да глыт ка да глыт ка 
ва ды...»ва ды...»

Док шыц кай ра ён цы 

«Род ныя вы то кі» споў-

ні ла ся 75 га доў!

Га зе та па чы на ла свой 

шлях у ва ен ным 1943-м у 

Бя гом лі, яна бы ла ру па рам 

пар ты зан скай бры га ды 

«Жа ляз няк» і ор га нам пад-

поль на га рай ка ма КПБ.

Сён ня на шы «Род ныя 

вы то кі» — ад на з най леп-

шых ра ён ных га зет у Ві-

цеб скай воб лас ці. Та му не 

дзі ва, што па він ша ваць яе 

прый шлі сот ні пад піс чы каў 

і пры хіль ні каў, прад стаў ні кі

пра цоў ных ка лек тываў, 

рай вы кан ка ма і ра ён на га 

Са ве та дэ пу та таў.

Вель мі кра наль ным бы-

ло ўша на ван не ве тэ ра наў 

дру ку, за што мы шчы ра 

ўдзяч ныя ка лек ты ву Са-

ю за жур на ліс таў і аса біс-

та стар шы ні Док шыц ка га 

рай вы кан ка ма Але гу Пін-

чу ку.

М. Ф. Аў тух,

рэ дак тар га зе ты 

з 1992-га да 2004 го да,

г. Док шы цы.

Кан тэй не ры з'я ві лі ся на трох ста ліч ных аў та за праў ках.

Рэ чы па він ны быць чыс ты мі і пры дат ны мі для на шэн ня.


