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Су час ныя жан чы ны ўсё 
час цей вы му ша ны вы хо дзiць 
з дэ крэт на га вод пус ка 
да тэр мi но ва, i та ды пе рад 
iмi паў стае пы тан не: ка му 
да ве рыць сваё дзi ця? Доб ра, 
ка лi на да па мо гу га то вы 
прый сцi ба бу лi. А ка лi та кой 
маг чы мас цi ня ма?.. У гэ тым 
вы пад ку за ста ец ца толь кi 
ад но ра шэн не: шу каць 
нянь ку збо ку. Але як 
не па мы лiц ца з вы ба рам 
ня нькi?

Яшчэ дзе сяць га доў та му жан чы на, 
у якой па вiн на бы ло на ра дзiц ца дзi ця, 
лi чы ла ся на ней кi час стра ча най для 
гра мад ства i ак тыў на га ла ду жыц ця. 
Не маў ля моц на пры вяз ва ла ма цi да 
до му i хат нiх аба вяз каў на цэ лыя тры 
га ды. Ды i са ма жан чы на не вель мi 
iмк ну ла ся су мя шчаць ак тыў нае пра-
фе сiй нае i гра мад скае жыц цё з до гля-
дам дзi ця цi. Але по тым сi ту а цыя па ча-
ла змя няц ца. Су час ныя прад стаў нi цы 
пры го жа га по лу ў дэ крэт ным вод пус ку 
зна хо дзяц ца звы чай на не больш за 
паў та ра-два га ды. А вы пад кi, ка лi ма цi 
цал кам вы ка рыс тоў вае ад ве дзе ны ёй 
пра цоў ным ко дэк сам тэр мiн на до гляд 
дзi ця цi, на огул ста лi рэд кас цю. Су час-
ная жан чы на прос та не мо жа да зво-
лiць са бе зна хо дзiц ца столь кi ча су па-
за ме жа мi абра най пра фе сii. Да та го ж 
вель мi час та прад стаў нi цы пры го жай 
па ло вы зай ма юць знач ныя па са ды, з 
якi мi (i гэ та так са ма зра зу ме ла) ба-
яц ца раз вi тац ца з-за вост рай кан ку-
рэн цыi ў пра фе сiй най сфе ры. Ёсць i 
яшчэ вель мi знач ны ар гу мент — гэ та 
гро шы, якiя ў лю бой, на ват са май за-
бяс пе ча най сям'i, нi ко лi не бы ва юць 

лiш нi мi. Дык цi трэ ба здзiў ляц ца та-
му, што не ка то рыя су час ныя жан чы ны 
на огул... не вы ка рыс тоў ва юць свой 
дэ крэт ны вод пуск? У вы нi ку па слу гi 
бэ бi-сi та раў (цi ня нек) ста но вяц ца ўсё 
больш па пу ляр ны мi?..

Як па ве да мi лi ў агенц тве па най-
ме хат ня га пер са на лу, кож ны дру гi 
зва нок да iх быў зроб ле ны з мэ тай 
знай сцi нянь ку для дзi ця цi. I ка лi ра-
ней ня нек звы чай на шу ка лi для дзе так 
ад ад на го-двух га доў, то ця пер усё 
час цей за маў ля юць бэ бi-сi та раў для 
зу сiм ма лень кiх — да го ду. А по пыт, 
як во дзiц ца, дык туе i кошт па слу гi. 
Бэ бi-сi та ры, на ня тыя баць ка мi праз 
агенц твы, абы хо дзяц ца ў ся рэд нiм 
па 3,5—4 у. а. у га дзi ну. Су ма толь кi 
за ты дзень пра цы та кой нянь кi на бя-
гае не ма лень кая. Та му мно гiя ма мы 
i та ты спра бу юць абы хо дзiць агенц-
твы-па срэд нi кi i шу ка юць ня нек для 

сва iх дзе так на пра мую — праз аб'-
явы ў срод ках ма са вай iн фар ма цыi. 
Бэ бi-сi та ры, на ня тыя та кiм чы нам, 
каш ту юць кры ху тан ней — ад 2,5 да 
3 у. а. за га дзi ну. Але ў гэ тым вы пад-
ку ўзнi кае ўжо iн шая праб ле ма. Ка лi 
ў агенц тве iс ну юць пэў ныя па тра ба-
ван нi да кан ды да таў у нянь кi (уз рост, 
во пыт ра бо ты з ма лень кi мi дзець мi, 
рэ ка мен да цыi ад ра ней шых пра ца-
даў цаў i вель мi час та — спе цы яль ная 
пра фе сiй ная аду ка цыя), то сi та ры, 
зной дзе ныя праз аб' явы, — як чор ны 
кот у цём ным па коi. Доб ра, ка лi сям'i 
па шан цуе i тра пiц ца сум лен ная нянь-
ка, якая хоць i не зу сiм ад па вя дае па-
тра ба ван ням агенц тваў, але ста вiц ца 
да сва iх аба вяз каў ад каз на. А ка лi не, 
то сям'я ры зы куе i зда роў ем дзi ця цi, 
i даб ра бы там.

Вы пад кi, ка лi сi та ры здек ва лi ся з 
дзя цей цi аб кра да лi сва iх пра ца даў-

цаў, вель мi рас паў сю джа ны ў су сед-
няй Ра сii. А вось у на шай кра i не гуч-
ных гiс то рый, звя за ных з дзей нас цю 
не сум лен ных ня нек, не бы ло. Са мая 
агiд ная гiс то рыя, якую мне ўда ло ся 
знай сцi, — гэ та сi ту а цыя, з якой су-
тык ну ла ся ма ла дая ма цi Ва лян цi на. 
З му жам Аляк се ям яны па жа нi лi ся, 
ка лi ёй бы ло 23, а яму 26 га доў. Абое 
пры еха лi ў Мiнск з аб лас ных цэнт раў, 
та му, ка лi на ра дзi ла ся да чуш ка Ма-
ры на, ба буль з дзя ду ля мi по бач не 
ака за ла ся. Ма рын цы толь кi споў нiў-
ся го дзiк, як Ва лян цi не пра па на ва лi 
вель мi доб рую па са ду.

— Вя до ма, вель мi шка да бы ло па-
кi даць дзi ця, — рас каз вае жан чы на, 
— але я ра зу ме ла, што та кую пра цу 
мо гуць больш i не пра па на ваць. Та-
му, па ра iў шы ся з му жам, вы ра шы ла 
вы хо дзiць з дэ крэ та. Паў ста ла пы-
тан не аб тым, ка му да ве рыць до гляд 
да чуш кi.

Спа чат ку па ра звяр ну ла ся ў агенц-
тва, але кошт па слуг «ле галь на га сi та-
ра» ў ме сяц ака заў ся за над та вы со кiм 
для Ва лян цi ны i Аляк сея. Пас ля ня ў-
да ла га зва ро ту да агенц тва яны вы-
ра шы лi шу каць нянь ку праз зна ё мых, 
але так са ма без вы нi ко ва. Та ды сям'я 
звяр ну ла ся да рек лам ных аб' яў. Пас ля 
не ад на ра зо вых су стрэч з кан ды дат ка-
мi ў «сi та ры» ўзя лi 32-га до вую Але ну. 
Жан чы на бы ла ста ран най, ад каз най 
i лас ка вай. Ма лень кая Ма рын ка да яе 
хут ка пры вык ла. Ва лян цi на прос та не 
маг ла на ра да вац ца на сваю нянь ку, 
па куль ад ной чы, вяр нуў шы ся вы пад-
ко ва ра ней з ра бо ты, не за ста ла свай-
го му жа Аляк сея з Але най.

— У мя не быў шок! — рас каз вае 
Ва лян цi на. — А са мае жу дас нае, што 
су вязь му жа з нянь кай доў жы ла ся не-
каль кi ме ся цаў!

Зра зу ме ла, ад па слуг Але ны ад-
мо вi лi ся. Му жу Ва лян цi на да ра ва ла, 
але не пры ем ны аса дак за стаў ся. I ўжо 
сваё дру гое дзi ця жан чы на нянь цы не 
да ве ры ла. Сы на да гля да ла ма цi Ва-
лян цi ны.

Але гэ тая сi ту а цыя, хут чэй, вы клю-
чэн не з пра вi ла...

— Ка лi вы шу ка е це скан даль ныя 
гiс то рыi, то гэ та не да мя не. Мая ня нь-
ка — цу доў ны ча ла век, i мы з ёй сяб-
ру ем! — ска за ла яшчэ ад на мая су-
бя сед нi ца.

Гiс то рыя зна ём ства Юлi з нянь кай 
Ве ра нi кай — узор ная, хоць i звон ку 
ты по вая. Юля так са ма бы ла вы му-
ша на ра на вый сцi з дэ крэ та — яе 
ста рэй шай да чуш цы не бы ло яшчэ 
го да. Дзяў чын ка за хва рэ ла, а ма цi 
не маг ла доў га яе да гля даць. Вось 
ся мей ная па ра i вы му ша на бы ла шу-
каць нянь ку. Iм па шан ца ва ла знай сцi 
Ве ра нi ку ся род зна ё мых му жа. Да рэ-
чы, iх бэ бi-сi та ру та ды так са ма бы ло 
кры ху за 30, але Юлю ма ла ды ўзрост 
нянь кi не спу жаў. Ды i пад стаў рас ча-
ра вац ца ў са бе Ве ра нi ка не да ва ла. 
Ма быць, дзя ку ю чы свай му доб ра му 
i шчы ра му ха рак та ру i пра фе сiй най 
аду ка цыi (Ве ра нi ка ра ней пра ца ва ла 
ў дзi ця чым сад ку).

— Мне на столь кi спа да ба ла ся Ве-
ра нi ка, што ка лi на свет з'я вiў ся сын 
Нi кi фар, то на ват не ўзнiк ла пы тан ня, 
да ка го зноў звяр нуц ца па да па мо гу, 
— уз гад вае Юлiя.

Пас ля Нi кi фа ра ў «бэ бi-сi тар скай» 
прак ты цы Ве ра нi кi бы ло яшчэ двое 
дзя цей: дзяў чын ка i хлоп чык. I iх баць-
кi так са ма не рас ча ра ва лi ся ў нянь-
цы.

Ра зам з тым, ска заць, што ма ла-
дыя па ры ах вот на iмк нуц ца най маць 
та кiх жа ма ла дых «бэ бi-сi тарш», 

нель га. Ма цi ў боль шас цi вы пад каў 
звяр та юц ца па да па мо гу да ня нек, 
якiм «пад 50» i больш га доў. У та кiм 
вы пад ку сям'я атрым лi вае шэ раг «бо-
ну саў»: нянь кай на ўрад цi спа ку сiц-
ца ма ла ды муж, а муд расць i во пыт 
ста рэй шай жан чы ны бу дуць вель мi 
да рэ чы.

...Свят ла на i Кан стан цiн пры еха лi 
ў Бе ла русь з Ра сii. Яны пра цу юць у 
фi лi яле ра сiй ска га вы да вец тва ў на-
шай рэс пуб лi цы. Ка лi ў iх на ра дзiў ся 
Ся ро жа, па ра маг ла звяр нуц ца па да-
па мо гу толь кi да бэ бi-сi та ра.

Нянь ку Свят ла на i Кан стан цiн най-
ма лi праз агенц тва. Iм па рэ ка мен да-
ва лi Над зею Вiк та раў ну. Жан чы не 57 
га доў. Да та го, як вый сцi на пен сiю, 
яна пра ца ва ла на стаў нi кам у ся рэд-
няй шко ле.

— Вы хоў ваць дзя цей — яе пры-
зван не, — га во рыць Свят ла на, — яна 
прос та не мо жа без гэ та га. Да та го ж 
яе дзе цi ўжо да рос лыя, а ўну каў па-
куль ня ма. Не зрас хо да ва ную лю боў 
На дзея Вiк та раў на цал кам пе ра нес ла 
на на ша га Ся рож ку, а мы з му жам гэ-
та му толь кi ра ды.

Ад нак сцвяр джаць, што ўсе жан-
чы ны-ма цi iмк нуц ца най маць бэ бi-сi-
та раў, нель га. Вель мi мно гiя ма мы ад 
па слуг ня нек ад маў ля юц ца прын цы-
по ва.

— Як мож на да ве рыць сваё дзi ця 
чу жо му ча ла ве ку? — ка жа На тал ля.

Жан чы на пра цуе ў бан ку, зай мае 
ад каз ную па са ду. Муж кi руе пад раз-
дзя лен нем на пра мыс ло вым прад пры-
ем стве. Нi адзiн з iх не мог ска рыс тац-
ца пра вам на дэ крэт ны ад па чы нак. 
На тал ля, ка лi на ра дзi ла ся дач ка Вар-
ва ра, узя ла толь кi баль нiч ны ў су вя зi 
з на ра джэн нем дзi ця цi i ў хут кiм ча се 
вый шла на пра цу.

— З да чуш кай, па куль мы з му жам 
на ра бо це, зна хо дзiц ца мая ма цi, — 
рас каз вае На тал ля. — Яна i ёсць са-
мая леп шая з ня нек на све це!

З па зi цы яй На тал лi не згод на ма цi-
адзi ноч ка Ксе нiя:

— У мя не сы на так са ма да гля да ла 
ба бу ля ра зам з пра ба бу ляй. Але, ка лi 
б я маг ла на няць бэ бi-сi та ра, то зра-
бi ла б гэ та. Кошт па слуг та кiх ня нек 
знач на пе ра вы шаў мой за ро бак. На-
няць бэ бi-сi та ра мо жа да зво лiць са бе 
не кож ная сям'я, ужо не ка жу чы пра 
ма цi, якая ад на вы хоў вае дзя цей.

Але, на здзiў лен не, са мым жорст-
кiм пра цiў нi кам «ня нек збо ку» ака-
заў ся... муж чы на. Ка лi я ў Фей сбу ку 
звяр ну ла ся да сяб роў з пы тан нем: 
што яны ду ма юць пра бэ бi-сi та раў, 
Аляк сандр ад ка заў ка тэ га рыч на:

— Лi чу, што нель га за во дзiць дзi ця, 
ка лi баць кi дзе ля яго не здоль ны цал-
кам змя нiць сваё жыц цё. Да ве рыць 
сы на цi дач ку бэ бi-сi та ру — зна чыць 
па кi нуць яго з чу жым ча ла ве кам. Мы з 
жон кай на гэ та не пай шлi. I ўпэў не ны, 
што пра вiль на зра бi лi. Бо толь кi баць кi 
мо гуць вы ха ваць ма лень ка га ча ла ве-
ка як след: са праўд ным, шчы рым, з 
доб рым сэр цам i ду шой.

Най маць цi не для свай го дзi ця цi 
нянь ку, кож ная па ра вы ра шае са ма-
стой на. I ў кож най сям'i ёсць свае «за» 
i «су праць» гэ та га кро ку. Але ка лi вы 
ўсё ж та кi вы ра шы лi зра бiць яго, то 
аба вяз ко ва за пы тай це ў ся бе: на коль-
кi вы змо жа це да вя раць сва ёй нянь цы 
i цi ад па вя дае яна ва шым па тра ба ван-
ням? Бо Аляк сандр мае пэў ную ра-
цыю: як нi кру цi, а вы збi ра е це ся ўзяць 
у дом i сям'ю чу жо га ча ла ве ка.

Але на КА ВА ЛЁ ВА

�

— Ха дзем шу каць крэ вет ку. Чорт яе ве дае, ку ды яна зноў сха-
ва ла ся. І ка лі толь кі па спе ла?..

— Ча му б не па спець: у ця бе толь кі дзве на гі, а ў яе аж но дзе-
сяць. Ні чо га не ска жаш — крэ вет ка.

Пад хоп лі ва ю ся з ка на пы, кі даю ў ра ка ві ну ку бак з не да пі тай 
ка вай, чап ля ю ся на га мі за тап кі — хто іх тут скі нуў?.. Ледзь не па-
даю — на злом га ла вы ля чу на Яго го лас.

Ужо не каль кі тыд няў за пар што дня пас ля вя чэ ры мы ся да-
ем на су праць аква ры у ма і, на зі ра ю чы за гой дан нем во да рас цяў 
у хва лях, што ідуць ад сіс тэ мы філь тра цыі, шу ка ем гэ тую ру жо вую 
паў праз рыс тую іс то ту. І так апан та на, быц цам яна зу сім не крэ вет-
ка, а якая-не будзь за гад ка вая рэ лік та вая мі зі да. Га рэ за, бы вае, 
зна хо дзіц ца. І зноў губ ля ец ца. Быц цам драж ніц ца. Та ды Ён, мой 
муж, га лоў ны зда быт чык і за ха валь нік ці ка вос так у на шай сям'і і 
га лоў ны аква ды зай нер па су мя шчаль ніц тве, па гроз лі ва абя цае вы-
ка рыс таць яе якім-не будзь «не вель мі пры стой ным чы нам». У якас-
ці ін грэ ды ен ту для са ла ты, на прык лад. Жар тач кі на ку лі нар ныя 
тэ мы — амаль заў сёд ныя на шы ста сун кі з хат ні мі жы вёл ка мі.

Ра ней адзі най на сель ні цай вя лі кай шкля ной скры ні бы ла ры бі-
на, ро да вае імя якой гу чыць, быц цам зор кі па не бе сце люц ца, — 
аст ра но тус. Адзі най, ка лі, вя до ма, не лі чыць без лі чы слі ма коў-
«шпу лек» (чы тай — се мак для аст ра но ту са) і па рач кі ка ра сі каў, 
якія апы ну лі ся ў гэ тай кам па ніі толь кі та му, што не па спе лі не ка лі, 
яшчэ ў ста не маль коў, тра піць на кру чок у якас ці на сад кі. Ка ра сі кі 
тыя не ў за лік, бо пла на ва лі ся, зра зу ме ла, як ежа.

…Чор ная, ні бы ноч, з жаў тля вым млеч ным шля хам на ба ках, 
пры хвас та вым плаў ні ку яна ме ла жаў тля вае ж «воч ка», якое ў 
спа лу чэн ні з са праўд ным во кам ства ра ла ней кую звыш ары гі наль-
ную сі мет рыю. Што да асноў на га ко ле ру, то, на пэў на, дзя ку ю чы 
ме на ві та яму на рас ты ра жа ва нае пы тан не су се дзяў і зна ё мых: 
«Ка лі сма жыць бу дзе це?» — ад каз заў сё ды тры маў ся на па га то ве: 
гэ та, маў ляў, чор ная ры бі на — зна чыць, пой дзе на чор ны дзень, 
а ён, дзя куй Бо гу, па куль не на стаў.

Ак са міт ная. Па гла дзіць ха це ла ся — та кая ак са міт ная. На пу-
ка тым іл бе ры бі ны пра чыт ваў ся ня сла бы ін тэ лект. Ча сам на ват 
зда ва ла ся, што яна ра зу мее, пра што маў чаць сце ны па коя, ка лі 
гас па да роў ня ма до ма. Да ка ра сі каў, якіх не ка лі, па шка да ваў шы, 
не з'е ла, ста ві ла ся, як шлях цян ка да чэ ля дзі. Лю дзей, асаб лі ва 
дзя цей, пя шчот на лю бі ла, за баў ля ю чы жар тоў ны мі на па да мі. Ка-
лі і ха па ла за ру ку, што да ва ла ёй корм, то не ку са ю чы, а толь кі 
мя кень ка шчы па ю чы за па лец…

Лю бі ла ма ка ро ны з мас лам…
Апош нім ча сам яна хва рэ ла, на ша ры бі на аст ра но тус. Мы яе 

ля чы лі, яна ачунь ва ла, але не на доў га. Ста рэнь кая ўжо і ба чы ла 
дрэн на. Не так, як у мі ну лыя га ды, сва воль ні ча ла, не та кі жыц-
це сцвяр джаль ны ме ла на строй. А ня даў на на шай чор най ры бі ны 
не ста ла. Ка лі ўлі чыць, што ад бы ло ся гэ та ў скла да ны для на шай 
сям'і час, то мож на ска заць, што вось так — ёй дзя ку ю чы — 
не на стаў наш чор ны дзень. Бо сле дам на дыш лі ру жо выя. І зу сім 
вы пад ко ва — за блы та ная ў во да рас цях (якія Ён, мой муж, га лоў-
ны зда быт чык і за ха валь нік ці ка вос так у на шай сям'і і га лоў ны 
аква ды зай нер па су мя шчаль ніц тве, пры нёс ад ной чы ад не куль, 
каб цал кам ад на віць ланд шафт шкля ной скры ні), з'я ві ла ся гэ та 
сва воль ная «рэ лік та вая мі зі да» — ру жо вая крэ вет ка, якая больш 
за што ін шае лю біць гу ляць з на мі ў хо ван кі.

— Знай шла ся! Тут ёй, да рэ чы, доб ра: як у пя чор цы ся дзіць.
Знай шла ся. Там, дзе па між шклом і кам прэ са рам утва рыў ся 

да во лі ўтуль ны гро цік.
— Мне тут так са ма доб ра, — пра маў ляю я, ту ля чы ся да Яго. І 

так са ма трап ляю ва ўтуль нень кі гро цік, што ства ра ец ца не ўза ба ве 
спе цы яль на для мя не — яго моц ным і муж ным пля чом…

Свят ла на ДЗЯ НI СА ВА, 
га лоў ны рэ дак та р ча со пi са «Ма ла досць» 

�

РУ ЖО ВЫЯ 
ДНІ

«За» i «су праць»«За» i «су праць»  ��

МАЯ ЦУ ДОЎ НАЯ НЯНЬ КА

Ле та — тра ды цый ны час 
для вя сел ля. Але ка лі 
для жа ні ха і ня вес ты гэ та 
вя лі кае свя та, то для 
іх баць коў — вя ліз ныя 
тур бо ты, у пер шую чар гу 
— ма тэ ры яль ныя. І ка лі 
ў вас гэ тыя кло па ты 
яшчэ на пе ра дзе, то вам 
да па мо гуць на шы па ра ды. 
Мы па спра ба ва лі ад ка заць 
на ты по выя для боль шас ці 
баць коў пы тан ні: коль кі 
спат рэ біц ца гро шай на 
вя сел ле, як і на чым пад час 
яго мож на сэ ка но міць і пры 
гэ тым не са пса ваць на строй 
ні са бе, ні ма ла да жо нам?

Пад рых тоў ку да вя сел ля не аб ход на 
па чы наць са сцэ на рыя. Пра ана лі за ваў-
шы вя лі кую коль касць пра па ноў, мы 
вы но сім на ваш раз гляд шэсць ва ры-
ян таў.

ВЯ СЕЛ ЛЕ З РАСКОШАЙ
Гэ та кла січ нае вя сел ле, да рэ чы, 

вель мі мод нае за раз. Акра мя тра ды цый-
ных бе ла рус кіх за ру чын, сва тоў, свед каў 
з бо ку жа ні ха і ня вес ты, вы кра дан ня і 
вы ку пу ма ла дой, яно яшчэ пра ду гледж-
вае та кія зна ё мыя па за меж ных стуж ках 
дзя воч нік і хла печ нік.

Ка лі вы жы вя це ў сель скай мяс цо-
вас ці, то дзя воч нік ці хла печ нік мож на 
ар га ні за ваць на пры ся дзіб ным участ ку 
(у гэ тым вы пад ку не абы сці ся без аба-
вяз ко вых шаш лы коў) аль бо ў рэ ста ра не 
па блі зу.

Ка лі вы жы ве це ў го ра дзе, то хла печ-
нік ці дзя воч нік мож на пра вес ці ў нач-
ным клу бе (аль бо ка вяр ні) ці арэн да ваць 
лі му зін. А мож на су мяс ціць пер шае і дру-
гое: спа чат ку не каль кі га дзін па ка тац-
ца на лі му зі не, а по тым на кі ра вац ца ў 
ка вяр ню (аль бо за га дзя арэн да ва ную 
ква тэ ру, што да зво ліць вам сэ ка но міць 
гро шы).

Лі му зін Ка дзі лак Эс ка лэйд на 20 мес-
цаў абы дзец ца ў су му ад 90 да 110 у. а. 
у га дзі ну. Мож на знай сці лі му зін і па 
больш пры ваб ным кош це. На прык лад, 
лі му зін-край слер — ад 80 до 100 до ла-
роў у га дзі ну. Ка лі ў вас ёсць вы бар, то 
ка вяр ню для дзя воч ні ка лепш абраць з 
асоб ны мі ка бі не та мі. У гэ тым вы пад ку 
вы за пла ці це за па пя рэд ні за каз ка бі-
не та і за ме ню. Што да ты чыц ца ежы, то 
не аб ход на зы хо дзіць з су мы, не мен шай 
за 20-30 у. а. на ча ла ве ка.

Да рэ чы, ат ры бу там су час на га еў ра-
пей ска га дзя воч ні ка ці хла печ ні ка з'яў-
ля ец ца за каз стрып тыз-шоу. Та кое за да-
валь нен не мож на за мо віць і ў нас — яно 
бу дзе каш та ваць ад 100 у. а. у за леж-
нас ці ад сцэ на рыя. За ка заць стрып тыз 
мож на і ў сель скую мяс цо васць: амаль 
усе ар тыс ты, якія спе цы я лі зу юц ца на 
стрып тыз-тан цах, га то вы вы ехаць у лю-
бы рэ гі ён рэс пуб лі кі.

Пад рых тоў ку не па срэд на да вя сел-
ля па-еў ра пей ску не аб ход на па чы наць 
з вы ба ру рэ ста ра на і мес ца для нач ле гу 
гас цей. Тут ёсць не каль кі ва ры ян таў. 
Ка лі баць кі не аб ме жа ва ны ў срод ках, 
то мож на аран да ваць за га рад ны гас ці-
ніч ны комп лекс з рэ ста ра нам. Але май-
це на ўва зе, што чар га на арэн ду мо жа 
быць вя лі кай, і ле там вы здо ле е це за ка-
заць та кі комп лекс толь кі на ве ра сень ці 
каст рыч нік.

Можна аран да ваць у го ра дзе асоб на 
ка вяр ню і асоб на ну ма ры ў гас ці ні цы. 
Ка лі гас цей ча ка ец ца ад нос на ня шмат, 
то мож на сэ ка но міць і за мест гас ці ні цы 
аран да ваць ква тэ ру (аль бо не каль кі).

Асоб най ува гі бу дзе па тра ба ваць 
за ла рэ ста ра на. Аздаб лен не мес ца для 
жа ні ха і ня вес ты, а так са ма для іх свед-

каў, ува ход ных дзвя рэй у еў ра пес кім 
сты лі, ка лон, по руч няў, ніш, мас кі роў ка 
тых дэ та ляў ін тэр' еру, якія вы не ха це лі 
б ба чыць. Вам так са ма мо гуць зра біць 
схе му раз мя шчэн ня гас цей за ста лом і 
ад па вед ныя шыль дач кі. Уся гэ та па слу га 
бу дзе каш та ваць ад 50 у. а. і вы шэй.

За га дзя ўпэў ні це ся, што мес ца 
для ма ла дых бы ло аздоб ле на на леж-
ным чы нам, у тым лі ку стол. Звяр ні-
це ўва гу на по суд, на яў насць ба ка лаў 
(мож на за ка заць ба ка лы «Ка хан не» 
ад Swarovskі: ад на па ра для ма ла дых 
абы дзец ца ў 100 у. а.), све чак і ін шых 
ра ман тыч ных рэ чаў. На прык лад, у 
цэнтр ста ла мож на па ста віць кам па-
зі цыю з кве так.

Вы кра дан не ня вес ты. Па ва шым 
жа дан ні ма ла дую мо гуць вы крас ці... 
«ганг ста ры» ці «спец наз». Пер шае бу-
дзе каш та ваць вам ад 250 у. а., дру-
гое — ад 200 у. а. Дэ та лі вы кра дан ня 
бу дуць ад роз ні вац ца, але агуль ны сцэ-
на рый пры бліз на ад ноль ка вы: у за ле не-
ча ка на (та му не за будзь це па пя рэ дзіць 
пра гэ та жа ні ха і ня вес ту!) з'яў ля юц ца 
ганг ста ры аль бо спец наз і «за хоп лі ва-
юць» ма ла дую. Каб вяр нуць са бе жон-
ку, жа ні ху не аб ход на бу дзе пры клас ці 

на ма ган ні: пра дэ ман стра ваць сваю 
сі лу і ра шу часць. У ро лі «за хоп ні каў» 
вы сту па юць, зра зу ме ла, ар тыс ты, якіх 
так са ма мож на за пра сіць у лю бы рэ гі ён 
рэс пуб лі кі.

А каб ва шы гос ці не за су ма ва лі на 
вя сел лі, ра ім пра ду гле дзець за баў-
ляль ныя ну ма ры. Ла зер нае шоу (абы-
дзец ца ад 3 да 40 міль ё наў бе ла рус кіх 
руб лёў) мо жа да паў няц ца вог нен ны мі, 
пі ра тэх ніч ны мі ці не она вы мі эфек та мі, 
а так са ма за пус кам кан фе ці і сер пан-
ці ну. Вы ступ лен не ар тыс таў бе ла рус-
кай эст ра ды бу дзе каш та ваць ад 50 да 
500 у. а. Асоб на мож на за пра сіць сак-
са фа ніс та за 70 у. а.: жы вая му зы ка 
ў са мых раз на стай ных сты лях, не су-
мнен на, ство рыць доб ры на строй вам 
і ва шым гас цям.

ВЯ СЕЛ ЛЕ НА ПРЫ РО ДЗЕ
Трэ ба вы браць мес ца пра вя дзен ня 

та ко га вя сел ля, аца ніць тэ ры то рыю, на 
якой раз мес ціц ца ўсё не аб ход нае для 
свя та.

За ка заць вы яз ную рэ гіст ра цыю 
шлю бу. Ро біц ца гэ та за га дзя, каш туе 
— 450 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў.

Не аб ход на бу дзе па дзя ліць тэ ры то-
рыю на не каль кі ўмоў ных зон. На пер-
шай з іх раз мес ціц ца ар ка пад шат ром ці 
на ве сам для рэ гіст ра цыі шлю бу і мес цы 
для гас цей, на дру гой — ста лы для ма-
лы дых, свед каў і гас цей — так са ма пад 

на ве сам ці пад шат ром. У Мін ску для 
гэ тай мэ ты цу доў на па ды дзе вост раў ка-
хан ня, што на Кам са моль скім во зе ры.

Для рэ гіст ра цыі шлю бу не аб ход-
на бу дзе за ка заць ар ку (каш туе ка-
ля 100 у. а.), сто лік для рос пі су (ка ля 
70 у. а.), ша цер ці на вес (ад 200 до ларў 
за адзін) і лаў кі ці та бу рэ ты для гас цей. 
Не за будзь це ўсе гэ та пры го жа аздо біць 
(гэ та бу дзе каш та ваць яшчэ 100 у. а.).

У вя лі кім шат ры, дзе раз мес цяц ца 
ста лы (аль бо ма лень кія сто лі кі на не-
каль кі ча ла век) для гас цей і ма ла дых 
са свед ка мі, так са ма не аб ход на аздо-
біць ува ход нае мес ца (для ма ла дых і 
свед каў).

Для вы кра дан ня ня вес ты ра ім 
за ка заць «шат ланд цаў» аль бо «ры-
ца раў». У пер шым вы пад ку вы і ва шы 
гос ці не толь кі ўба чы це са праўд нае 
шоу, але і па зна ё мі це ся з ня звык лай 
для бе ла ру саў шат ланд скай му зы кай, 
гуль ня мі і тра ды цы я мі. У дру гім — апы-
ня це ся ў ся рэд ня веч чы з яго ра ман тыз-
мам, муж нас цю і культ ам «пры го жай 
да мы». Ка му ад даць пе ра ва гу — вы-
ра шай це са мі. І шат ланд цы, і ры ца ры 
вам пра дэ ман стру юць яр кае тэ ат ра-
лі за ва нае шоу, а жа ні ху прый дзец ца 

па ста рац ца, каб вяр нуць са бе ма ла дую 
жон ку.

У якас ці за баў ляль ных ну ма роў 
для гас цей ра ім са му рай скае шоу: 
бой кі на мя чах доў жац ца 15-20 хві лін, 
каш ту юць 150 у. а. Мож на за ка заць на 

вя сел ле ка ва ля. Жа ні ху бу дзе ці ка ва ра-
зам з ім вы ка ваць пад ко ву на шчас це, а 
ня вес це і гас цям — па на зі раць за гэ тым 
пра цэ сам. І, без умоў на, што за вя сел ле 
на пры ро дзе без пі ра тэх ніч на га прад-
стаў лен ня з фе ер вер кам і са лю там?.. 
Яно бу дзе каш та ваць 90 у. а. А вось 
ар тыс таў ці «жы вую му зы ку» за каз ваць 
не ра ім: ка лі не па шан цуе з па го дай, то 
свя та мо жа быць са пса ва на. Можна аб-
ме жа вац ца та ма дой (150-190 у. а.), але 
і ў гэ тым вы пад ку не аб ход на пра ду гле-
дзець, якім чы нам і ку ды бу дзе пад клю-
ча на му зыч нае аб ста ля ван не.

ВЯ СЕЛ ЛЕ 
НА ПА ВЕТ РА НЫМ ША РЫ

Рэ гіст ра цыя шлю бу над зям лёй ста-
не не за быў ным ура жан нем для ва шых 
ма ла дых на ўсе жыц цё. Па вет ра ны шар 
бу дзе каш та ваць ад 100 да 300 у. а. По-
тым, ка лі ма ла дыя ра зам са свед ка мі 
і ра бот ні кам ЗА ГСа апы нуц ца ў кар зі-
не, па вет ра ны шар па ды мец ца на 30 
мет раў над зям лёй, дзе і ад бу дзец ца 
рэ гіст ра цыя шлю бу. Пас ля ча го ма ла-
дыя вяр та юц ца на зям лю да гас цей, а 
да лей шы сцэ на рый свя та мо жа пра хо-

дзіць як на вя сел лі па-еў ра пей ску аль бо 
на вя сел лі на пры ро дзе. Да рэ чы, па вет-
ра ны шар мож на за ка заць для та го, каб, 
на прык лад, спус ціц ца з не ба да гас цей 
ці ад пра віц ца ў сваё пер шае вя сель нае 
ванд ра ван не ад ра зу пас ля рэгістрацыі 
шлюбу. У апош нім вы пад ку не аб ход на 
па пя рэд не знай сці пля цоў ку для пры-
зям лен ня ма ла дых.

ВЯ СЕЛ ЛЕ 
Ў СТА РА БЕ ЛА РУС КІМ 
СТЫ ЛІ

Па слу га каш туе ад 200 у. а. У пра-
гра ме — не паў тор ная ат мас фе ра бе-
ла рус ка га ся рэд ня веч ча. Ва шым гас-
цям не да дуць за су ма ваць ар тыс ты ў 
ся рэд ня веч ных стро ях, ры цар скія баі, 
аб рад ста ра даў ня га вян чан ня. Аба вяз-
ко ва спа да ба ец ца ста ра бе ла рус кая 
ежа, тра ды цый ныя за столь ныя бе ла-
рус кія тос ты-ві ва ты, аб рад «Ке ліх-Ко-
ла», ры цар скія кон кур сы і за ба вы: «Бой 
на мяк кіх мя чах», «Страль ба з лу ка», 
«Аб ла чэн не ў ры цар скія да спе хі», «Кі-
дан не дзі ды», «Кі дан не ся кер», «Сэр со», 
«Цяж кі меч», «Ся рэд ня веч ныя лы жы». 
Доб ры на строй так са ма ство раць ста-
ра даў нія гуль ні і тан цы пад ду ду: «Ма-
ра зу ля», «Бранль Пра лек», «Дру мул 
Дра ку ле», «То тэн танц», «Ой ра», «Уда-
вец», «Явар», «Ця цер ка», «Ля во ні ха», 
«Па дэс пань», «Анёл», «Ве ра бей» і інш. 
У аба вяз ко вай пра гра ме — вы ступ ры-
ца раў на ко нях.

Для вы кра дан ня ня вес ты так са ма 
мож на за пра сіць ры ца раў.

ВЯ СЕЛ ЛЕ ЗА МЯ ЖОЙ
Па слу га каш туе ад 1000 да 4000 у. а. 

ў за леж нас ці ад дзяр жа вы, абра най для 
рэ гіст ра цыі шлю бу. Гэ тую па слу гу лепш 
за пы таць у ту рыс тыч ных апе ра та раў. 
Пры чым не за будзь це ўдак лад ніць, што 
ўва хо дзіць у яе кошт. На прык лад, хто 
бу дзе зай мац ца афарм лен нем віз для 
жа ні ха і ня вес ты, для вас як баць коў, для 
свед каў ма ла дых, а так са ма для гас цей. 
Дзе і якім чы нам бу дуць раз ме шча ны 
ўсе ўдзель ні кі вя сел ля. Пры гэ тым звяр-
ні це ўва гу на апарт амен ты для ма ла дых, 
у якіх прой дзе іх пер шая шлюб ная ноч. 
Як бу дзе ад бы вац ца пра цэ ду ра рэ гіст-
ра цыі і хто возь ме на ся бе тур бо ты па 
пе ра вод зе па свед чан ня аб шлю бе на 
рус кую, анг лій скую, бе ла рус кую мо вы, а 
так са ма на мо ву дзяр жа вы, дзе прой дзе 
рэ гіст ра цыя шлю бу.

Са мая рас паў сю джа ная пра па но-
ва сён ня — гэ та рэ гіст ра цыя шлю бу 
ў Чэ хіі, а дак лад ней — у Ну сель скай 
Ра ту шы. Вя сел ле ў Пра зе абы дзец ца 
ў 950 еў ра.

БОЛЬШ СЦІПЛАЕ 
ВЯ СЕЛ ЛЕ

Можна абы сці ся ад ным днём. Пас ля 
рэ гіст ра цыі шлю бу свя та мож на пра-
вес ці ў рэ ста ра не аль бо дзе-не будзь на 
ся дзі бе. Аба вяз ко ва пра ду май це пад-
воз гас цей да рэ ста ра на ці ся дзі бы і ў 
зва рот ным кі рун ку. Рэ ста ран ці ся дзі бу 
лепш арэн да ваць на су ткі, бо ёсць вя-
лі кая ве ра год насць , што ва шы гос ці не 
ра зы дуц ца да 24.00. За лу для пра вя-
дзен ня вя сел ля ў рэ ста ра не ці на ся дзі бе 
мож на аздо біць па вет ра ны мі ша ра мі, 
квет ка мі і стуж ка мі. Не ра ім ад маў ляц ца 
ад вы кра дан ня ня вес ты. За пра сіць для 
гэ тай мэ ты мож на шат ланд цаў, ганг ста-
раў аль бо ры ца раў... Вам так са ма спат-
рэ біц ца та ма да з му зыч ным цэнт рам. 
Акра мя та го, мож на за ка заць фа ер-шоу 
(вог нен нае шоу) за 50 у. а., шоу мыль-
ных пу зы роў (90 у. а.) і на пры кан цы вя-
сел ля — пі ра тэх ніч нае прад стаў лен не з 
фе ер вер кам і са лю там, якое абы дзец ца 
вам так са ма ў 90 у. а.

Але на КА ЗІ МІ РА ВА.

ВЯ СЕЛ ЛЕ НА ЛЮБУЮ КІШЭНЮ
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На тат нік Яго жон кіНа тат нік Яго жон кі  ��

Не за леж на ад та го, які від вя сел ля вы абе ра це, вам у аба вяз ко вым па рад-
ку спат рэ бяц ца: су кен ка для ня вес ты і вэ люм (абы дзец ца ад па вед на ад 100 
да 400 у. а. і ад 30 да 100 у. а.), туф лі (ад 35 у. а.), упры га жэн ні з бі жу тэ рыі 
(кам плект ад 30 да 60 у. а.), кас цюм, галь штук і туф лі для жа ні ха (ад па вед-
на ад 270 да 450 у. а., ад 20 да 50 у. а., ад 100 да 280 у. а.), фо та здым ка і 
ві дэа здым ка вя сел ля (ад 100 да 500 у. а.), аў та ма бі лі і мік ра аў то бу сы для 
ўдзель ні каў вя сел ля (ад 20-30 у. а. за ма шы ну і ад 35-50 у. а. за мік ра аў то-
бус у за леж нас ці ад коль кас ці мес цаў), бу кет для ня вес ты (ад 30 да 150 у. а.), 
вя сель ныя за моч кі для на веш ван ня (па 10 у. а. за ад ну шту ку), аздаб лен не 
ма шын (у ся рэд нім па 7 у. а. за шту ку ў за леж нас ці ад ма тэ ры я лу для аздаб-
лен ня: стуж кі, па вет ра ныя ша ры, квет кі, у тым лі ку штуч ныя). Ка лі вя сел ле 
не тан нае і з вя лі кай коль кас цю гас цей, то мо жа спат рэ біц ца ар га ні за тар, які 
возь ме на ся бе ўсе тур бо ты (абы дзец ца ў 100 у. а.). Ка лі па жа да е це за ка заць 
пра фе сій ных му зы кан таў і, ад па вед на, жы вы гук, то прый дзец ца вы клас ці ад 
300 у. а. за га дзі ну ра бо ты ар тыс таў.

Та кім чы нам, вя сел ле вам абы дзец ца: больш сціплае — 1,5 — 2,5 ты ся-
чы у. а., ас тат нія ві ды — ад 5-7 ты сяч у. а. і больш. Але доб ры на строй жа ні ха 
і ня вес ты гэ та га за слу гоў вае.


