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Але на ТА ПА РКО ВА, 
эка на міст, ма ці дзвюх да чок:

— Я ад на знач на «за»! Гля джу на сва іх ма лых: яны ву чац ца кан так та ваць з 
ад на год ка мі, ву чац ца пра ві лам па во дзін з не зна ё мы мі і ма ла зна ё мы мі да рос-
лы мі, а га лоў нае — увесь час да вед ва юц ца пра неш та но вае і ад но ад ад на го, 
і ад вы ха валь ні каў. Мож на доў га раз ва жаць, доб рыя ці дрэн ныя ме то ды кі пры-
мя ня юц ца ў дзі ця чых сад ках, але ў лю бым вы пад ку з дзець мі там зай ма юц ца, 
да юць но выя ве ды і за ма цоў ва юць ужо за свое ныя...

Сва іх дзяў чат я ад да ла ў са док на ват кры ху ра ней, чым у мя не скон чыў-
ся дэ крэт. Не та му, што трэ ба бы ло тэр мі но ва вы хо дзіць на пра цу ці мне 
аса біс та за ха це ла ся «ад па чыць» ад дзя цей, а з той пры чы ны, што ўба чы ла: 
толь кі з ма май дзяў ча там ужо сум на, яны «да спе лі» да та го, каб са цы яль на 
адап та вац ца, кан так та ваць з ін шы мі дзець мі і да рос лы мі. Аб сва ім ра шэн ні 
не па шка да ва ла ні ра зу. Ця пер, да рэ чы, дзе ці хо дзяць і ў са док, і ў раз ві-
ва ю чы цэнтр, і, па ма іх на зі ран нях, ад но дру го му не за мі нае. Гэ тыя за ня ткі 
дзе ці ўспры ма юць па-роз на му: у сад ку яны пра вод зяць увесь дзень — ядуць, 
спяць, гу ля юць, тан цу юць, ма лю юць, сва рац ца і мі ра цца з ін шы мі дзець мі, 
— фак тыч на жы вуць; а ў цэнтр мы пры хо дзім на не каль кі га дзін, як на да-
дат ко выя за ня ткі ў гур ток.

Гэ та толь кі на пер шы по-
гляд зда ец ца, што лю быя 
жыл лё выя пы тан ні лёг-
ка вы ра ша юц ца з да па-
мо гай пэў най коль кас ці 
гро шай. Ка лі не жа дае, 
на прык лад, да рос лы сын 
ці дач ка жыць ра зам з 
баць ка мі — праб лем ня-
ма, збі рай гро шы і жы ві 
на здым най ква тэ ры.

Ма ла дыя сем'і звы чай на 
так і ро бяць. Ад нак апош нім 
ча сам асоб ным сем' ям ста но-
віц ца праб ле ма тыч на ад шу-
каць здым нае жыл лё.

Аў тар гэ тых рад коў сам 
больш як 10 га доў жыў з 
сям' ёй на здым ных ква тэ рах. 
Пер шы раз апе ра тыў на шу-
каць но вае жыл лё да вя ло ся, 
ка лі ма ёй да чцэ споў ні ла ся 
ўся го 7 ме ся цаў. Та ды гас па-
дар ад на па ка ёў кі, як толь кі 
ўба чыў віль гот ныя пя люш кі, 
што сох лі на кух ні, амаль ад-
ра зу і аб' явіў, што яму тэр мі-
но ва са мо му трэ ба жыць у 
гэ тым па мяш кан ні. Сур' ёз на 
спра чац ца з ула даль ні кам жы-
лых мет раў бы ло не маг чы ма, 
бо зды маў я та ды ква тэ ру без 
афі цый на га афарм лен ня...

Без дзя цей, 
але са штам пам

Ця пер пры ват ная арэн да 
сур' ёз на па да ра жэ ла, здым-
ных ква тэр ка та стра фіч на не 
ха пае, а ўлас ні кі «здым ных 
мет раў» па ча лі ўжо скру пу-
лёз на вы бі раць са бе бу ду чых 
ква та ран таў. Пры чым па доб-
ныя тэн дэн цыі на зі ра юц ца не 
толь кі ў ста лі цы і аб лас ных 
цэнт рах, а ў лю бым больш-
менш буй ным го ра дзе.

Амаль усе ква тэ раз дат чы-
кі пры вы ба ры па тэн цы яль ных 
ква та ран таў па ча лі вы ка рыс-
тоў ваць свое асаб лі вы дрэс-код. 
Сён ня для іх най леп шым клі-
ен там лі чыц ца ма ла дая сям'я 
без ма лых дзя цей і хат ніх жы-

вёл. Лепш без дзя цей на огул. 
Дру гім па знач нас ці па тра ба-
ван нем з'яў ля ец ца афі цый ная 
рэ гіст ра цыя шлю бу, па жа да на 
«ін тэ лі гент ная» пра фе сія ква-
та ран таў. А вось ра бот ні кам 
се зон ных рын каў мо гуць і ад мо-
віць. Апош няй эк стра ва гант най 
«фіш кай» з'яў ля ец ца па тра ба-
ван не прад' явіць да вед ку з па-
ста ян на га мес ца пра цы клі ен та 
аб ся рэд нім уз роў ні за роб каў за 
апош ні год. Бы ва юць вы пад кі, 
ка лі ўлас ні ку жыл ля не па да-
ба ец ца, што ква та рант гуч на 

раз маў ляе, за над та вя сё лы ці 
ў сям'і нех та ку рыць. Праў да, 
з лю бо га пра ві ла ёсць вы клю-
чэн ні, бо не ўсе гас па да ры та кія 
«во ра гі».

Без да га во ра ты — 
ку зур ка

Іс нуе не каль кі ўні вер саль-
ных пра ві лаў для бу ду чых 
жы ха роў здым на га жыл ля. 
Ква та ран ту не аб ход на піль на 
пры гля дзец ца да гас па да роў. 
Лепш, каб гэ та бы ла поў ная 
сям'я без сур' ёз ных ма тэ ры-
яль ных ці ін шых праб лем. Ідэ-
а льна, ка лі ў ва ша га ква тэ ра -
з дат чы ка не бу дуць «блі-
шчаць» гро шы ў ва чах, а на ад-
ва рот, ён раз гле дзіць вас ме-
на ві та як доб ра га ча ла ве ка.

Ад нак, ба дай, са мае га-
лоў нае тут за ле жыць ад вас. 
Не аб ход на аба вяз ко ва рэ-
гіст ра ваць да га вор арэн ды 
ў струк ту ры жыл лё ва-ка му-

наль най служ-
бы. Ме на ві та ў 
гэ тым вы пад ку 
сям'я бу дзе ўпэў-
не на, што ква тэ ру 
ім за кон на здае 
гас па дар жыл ля. 
Ця пер за клю чэн не 
та ко га да га во ра ста-
ла яшчэ больш ак ту аль ным, 
бо іс нуе за ба ро на на зда чу тых 
ква тэр, што бы лі па бу да ва ны з 
вы ка ры стан нем іль гот ных крэ-
ды таў, да гэ туль не па га ша ных. 
Ня цяж ка ўя віць, што бу дзе з 

ква та ран та мі, якія «ўцём-
ную» жы вуць у гэ тым 
жыл лі, а апош нім кан крэт-
на за ці ка вяц ца кам пе тэнт-
ныя ор га ны.

Пас ля за клю чэн ня да-
га во ра, не аб ход на дак-
лад на вы свет ліць «гра шо-
вае« пы тан не на перс пек-
ты ву. Каб не бы ло не па-
ра зу мен няў, удак лад ні це, 
праз які тэр мін ча су і як 
моц на мо жа па вя ліч вац ца 

ці па мян шац ца арэнд ная пла-
та. Ня ліш не да мо віц ца і аб 
тым, у якіх вы пад ках і як час-
та гас па дар мо жа на вед вац-
ца з ін спек цы яй у здым ную 

ква тэ ру. Што трэ ба ра біць у 
вы пад ку ава рый ка му ні ка цый, 
ка лі ква та рант за то піць су сед-
нюю ква тэ ру ці яго «за льюць» 
са мо га — усе гэ тыя мо ман ты 
лепш так са ма пра пі саць ужо ў 
пры ват ным да га во ры.

Да дзім не каль кі па рад і гас-
па да рам арэнд на га жыл ля. Ка-
лі жы лое па мяш кан не зда ец ца 
зу сім ма ла дой сям'і, то доб ра 
бу дзе па зна ё міц ца з баць ка мі 
ма ла дых. Іх кан такт ныя тэ ле-
фо ны ста нуць пэў най га ран-
ты яй ва ша га спа кою. Бу дзе не 
ліш нім час ад ча су звяз вац ца 
па тэ ле фо не ці праз ін тэр нэт з 
су се дзя мі. Пэў ны кант роль па-
ві нен быць аба вяз ко ва. Але га-
лоў нае — каб ва шы дзе ян ні не 
пе ра шка джа лі лю дзям спа кой-
на і кам форт на жыць. Доб рых 
ква та ран таў так са ма ўдзень 
са свеч каю не зной дзеш!

Так бы вае

Арэн да плюс
На якую б су му вы нi да мо вi лi ся з гас па да ром ква тэ ры, 

хут чэй за ўсё, пла цiць у вы нi ку бу дзе це больш. Пер шы пункт 
у спi се да дат ко вых вы дат каў — «плюс ка му нал ка». Да та го ж 
гас па дар з за да валь нен нем «па ве сiць» на вас яшчэ i адзi ны 
па да так за зда чу ква тэ ры ў арэн ду. Пэў ныя праб ле мы мо гуць 
уз нiк нуць i з «ка му нал кай»: пла ця жы iс тот на па вя лi чац ца, 
ка лi ў ква тэ ры пра пi са на не да стат ко вая коль касць жы ха роў 
цi ка лi там не за рэ гiст ра ва ны нi хто.

«Дзе цi? Дзя куй, не»
Ты по вы вы па дак: ста лiч ная сям'я вы ра шы ла па бу да ваць 

вя лi кую но вую ква тэ ру, а ста рую ма лень кую пра да лi. Усё бы-
ло доб ра, па куль гас па да ры здым най двух па ка ёў кi не ўба чы лi 
цу доў ную iн тэ лi гент ную сям'ю ў поў ным скла дзе. Трое ма лых 
дзе так спу жа лi да рос лую цёт ку амаль да за iкан ня. «Вы што, 
звар' я це лi? Мiн ча не, з вы шэй шай аду ка цы яй i та кое... Яно 
вя до ма, дзет кi — квет кi, ад нак не для нас», — ка тэ га рыч на 
ска за ла ка бе та. Шмат дзет ная сям'я больш за два тыд нi шу-
ка ла гас па да роў без «за ба бо наў».

Са ма сё лам тут не мес ца
Ад ной чы ра нi цай пер ша га сту дзе ня ў су сед нiм пад' ез дзе я 

на зi раў су мную кар цi ну. З дзвю ма вя лi кi мi тор ба мi ка ля да ро гi 
ста я ла зу сiм яшчэ юная дзяў чы на, а на лаў цы сi рат лi ва ля жаў 
по суд з на ва год няй вя чэ рай... Сту дэнт ку а па ло ве дзя вя тай 
вы ста вi лi на ву лi цу. Рэч у тым, што яна, па да моў ле нас цi з 
гас па да ром, жы ла ў ква тэ ры з сяб роў кай. Су сед ка на свя ты 
з'е ха ла, а ў ква тэ ры з'я вiў ся ка ха ны... 

Сяр гей КУР КАЧ
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Па чынПа чын  ��

РЭ АЛЬ НЫ ШЛЯХ 
ДА ДО МУ — 

ПРАЗ ІН ТЭР НЭТ
Па вод ле ста тыс ты кі, ка ля 40% бе ла рус кіх сем' яў 
ма юць до ступ да ін тэр нэ ту з да маш ня га кам п'ю-
та ра. Та му за пра ша ем усіх не абы яка вых на ве-
даць но вы ад рас у се ці ве — www.dadomu.by. «Да-
ро га да до му» — пад та кім дэ ві зам 14 каст рыч ні ка 
па чаў пра ца ваць но вы бе ла рус кі ін фар ма цый ны 
пар тал. Ство ра ны ён для та го, каб па лег чыць 
по шу кі но вых сем' яў для дзя цей, якія ўсё яшчэ 
жы вуць у да мах-ін тэр на тах ці ча со вых сем' ях, 
а так са ма да па маг чы лю дзям, за ці каў ле ным ва 
ўсы наў лен ні ці пры ёме дзі ця ці пад апе ку.

Ад мет насць даб ра чын на га пра ек та ў тым, што гэ та 
не ка мер цый ная і пры ват ная іні цы я ты ва, пад тры ма ная 
дзяр жаў ны мі ўста но ва мі. Ле тась пад пі са ная больш як 
500 бе ла ру са мі прось ба аб ства рэн ні ін тэр нэт-рэ сур су, 
які змя шчаў бы да дат ко вую ін фар ма цыю пра дзя цей-
сі рот і дзя цей, якія за ста лі ся без апе кі баць коў, па сту-
пі ла ў На цы я наль ны цэнтр усы наў лен ня Мі ніс тэр ства 
аду ка цыі Бе ла ру сі. Ідэя знай шла ак тыў ную пад трым-
ку ў кі раў ніц тва цэнт ра, Бе ла рус ка га са ю за жан чын, 
На цы я наль на га бан ка Бе ла ру сі, Мі ніс тэр ства пра цы 
і са цы яль най аба ро ны, Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя. 
Усю не аб ход ную тэх ніч ную пра цу па за пус ку пар та лу 
бяз вы плат на вы ка на ла та ва рыст ва з аб ме жа ва най 
ад каз нас цю «Лайт Вел Ар га ні зэйшн».

Афі цый ным ла га ты пам пра ек та абра на кве тач ка 
ка ню шы ны з 4 пя лёст ка мі, кож ны з якіх сім ва лі зуе пэў-
ную фор му пры ёму дзя цей на вы ха ван не: усы наў лен не 
(уда ча рэн не), апя кун ства, пра фе сій ны ся мей ны кло пат 
(пры ём ная сям'я, дзі ця чы дом ся мей на га ты пу), па тра-
нат (для тых, хто хо ча стаць дзі ця ці сяб рам, пра во дзіць 
з ім вы хад ныя, за пра шаць у гос ці да до му і г.д.).

Па доб ныя ін тэр нэт-пар та лы ўжо не каль кі га доў 
па спя хо ва пра цу юць у Ра сіі, Лат віі, ва Укра і не. У Бе-
ла ру сі ж да ня даў ня га ча су ўся ін фар ма цыя бы ла 
са бра на ў ство ра ным у 1997 го дзе Рэс пуб лі кан скім 
бан ку звес так пра дзя цей, якія пад ля га юць усы наў-
лен ню. Але звест кі ў ім прад стаў ле ны ў вы гля дзе 
па пя ро вых ан кет і да ступ ныя для азна ям лен ня толь кі 
ў офі сах На цы я наль на га цэнт ра ўсы наў лен ня і толь кі 
кан ды да там ва ўсы на ві це лі — гэ та зна чыць, тым, хто 
ўжо атры маў да звол ор га на апе кі на ўсы наў лен не.

Ця пер апе ку ны ма ло га, яко му па трэб ная сям'я, 
змо гуць змя шчаць на пар та ле фо та дзі ця ці, сціс лую 
ін фар ма цыю аб ім і роз ных фор мах маг чы ма га ўлад-
ка ван ня ў ся мі. По тым прад стаў нік апе ку на — пры-
зна ча ная за га дам службовая асо ба — бу дзе пры маць 
зван кі ад за ці каў ле ных лю дзей і кан суль та ваць іх 
па пы тан нях ся мей на га ўлад ка ван ня. Ства раль ні кі 
пар та ла спа дзя юц ца, што вы сіл ка мі роз ных лю дзей 
атры ма ец ца да па маг чы кож на му дзі ця ці, якое рас це 
без па ста ян най сям'і, знай сці сваю да ро гу — да ро гу 
да до му...
Да вед ка «СГ»

У на шай кра і не кло пат аб дзе цях, якія за ста лі ся 
без апе кі баць коў, ус кла дзе ны на тры ве дам ствы:

— Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя со чыць за вы-
ха ван нем у да мах дзі ця ці ма лых, у якіх ня ма сям'і, 
ва ўзрос це ад на ра джэн ня да 3-4 га доў;

— Мі ніс тэр ства аду ка цыі ад каз вае за вы ха ван-
не і даб ра быт дзя цей (ад 3-4 га доў да паў на лец ця), 
якія жы вуць у дзі ця чых да мах, ча со ва зна хо дзяц-
ца ў пры тул ках, вы хоў ва юц ца ў да мах-ін тэр на тах 
і ча со вых пра фе сій ных за мя шчаль ных сем' ях;

— Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най аба ро ны 
ку ры руе вы ха ван не ў спе цы я лі за ва ных да мах-
ін тэр на тах дзя цей роз на га ўзрос ту, якія ма юць 
асаб лі вас ці ў ста не зда роўя.

Іры на КАС ЦЮ КЕ ВІЧ
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ЦІ ПА ТРЭБ НЫ ДЗІ ЦЯ ЦІ СА ДОК?

Ці вар та рэ гіст ра ваць шлюб? 
Або мож на вы дат на жыць 

і без штам па ў паш пар це? Ка-
лі і дзе на ра джаць дзі ця, як яго 
вы хоў ваць? Ма ла дой сям'і лепш 
жыць з баць ка мі ці асоб на? Муж-
чын скі і жа но чы по гля ды на мно-
гія прын цы по ва важ ныя пы тан ні 
час та бы ва юць дыя мет раль на 
су праць лег лы мі. Хто мае ра-
цыю? Іс ці на, як звы чай на, не дзе 
па ся рэ дзі не. А пер шае пы тан не, 
якое мы пра па ну ем да аб мер ка-
ван ня, гу чыць так:

Па вел МА ЗУР КЕ ВІЧ, 
прад пры маль нік, баць ка два іх дзя цей:

— Маё стаў лен не да сад коў не ад на знач нае. З ад на го 
бо ку, я пры хіль нік та го, што дзі ця па він на ву чыц ца са цы-
яль на му ўза е ма дзе ян ню, а са док для гэ та га — най леп шае 
мес ца. З дру го га ж, сад кі ў на шай кра і не, як і ўся аду ка цыя, 
пра цу юць па ме то ды ках мі ну ла га ста год дзя (каб зра зу мець, 
што я маю на ўва зе, да стат ко ва прос та кры ху пра чы таць 
пра скан ды наў скія ці із ра іль скія да школь ныя ўста но вы). Пра 
ква лі фі ка цыю вы ха валь ні каў на огул га ва рыць не хо чац ца: 
та кое ад чу ван не, што ця пер бя руць усіх ах вот ных — абы 
хоць ся рэд няя аду ка цыя бы ла. А ран няе дзя цін ства — гэ та 
са мы важ ны этап у раз віц ці ча ла ве ка. І тут кож ны з баць коў 
вы круч ва ец ца па-свой му. Мы, на прык лад, ста ра ем ся са мі 
да плач ваць вы ха ва цель кам, каб утры маць іх на пра цоў ных 
мес цах (яны больш-менш за да валь ня юць усіх баць коў) плюс 
мак сі маль на «за гру зіць» дзі ця гурт ка мі. На жаль, са док — 
гэ та ў боль шас ці вы пад каў вы му ша ная ме ра, а не свя до мы 
вы бар баць коў.

На тат кі праг ма ты каНа тат кі праг ма ты ка  ��

СЯМ'Я ШУ КАЕ КВА ТЭ РУ. 
  ЯКІЯ ШАН ЦЫ?


