
ДЗВЕС ЦЕ ДО ЛА РАЎ 
ЗА ПРАЎ ДУ

— Зван коў да нас па сту пае шмат, — 
рас каз вае на мес нік на чаль ні ка ад дзе-
ла ге не тыч ных экс пер тыз упраў лен-
ня су до ва-бія ла гіч ных экс пер тыз 
га лоў на га ўпраў лен ня су до ва-ме ды-
цын скіх экс пер тыз цэнт раль на га апа-
ра та Дзяр жаў на га ка мі тэ та Мі ка лай 
КУ ЗУБ. — Але больш за па ло ву тых, хто 
тэ ле фа нуе, так і не да яз джае.

Да сле да ван ні пра вод зяць па аса-
біс тых зва ро тах і па ра шэн ні су да (на 
до лю апош ніх пры па дае 70 пра цэн таў). 
Рас паў сю джа ныя пры чы ны — па трэ ба 
ў алі мен тах і прэ тэн зія на част ку пры 
па дзе ле ма ё мас ці. У апош нія два-тры 
га ды па вя лі чы ла ся коль касць спраў, 
ка лі не аб ход на вы зна чыць, ці з'яў ляў ся 
баць кам дзі ця ці па мер лы ча ла век. Гэ та 
ра ней жан чы не, у якой за ста лі ся ма лыя 
ад гра ма дзян ска га му жа, бы ло больш 
вы гад на мець ста тус ма ці-адзі ноч кі. Ця-
пер жа, пас ля пэў ных змен у за ка на даў-
стве, бе ла рус кі, што апы ну лі ся ў та кой 
сі ту а цыі, ста ра юц ца афор міць пен сію па 
стра це кар мі це ля.

— Ге не тыч ныя экс пер ты зы ў да чы-
нен ні па мер ла га ча ла ве ка скла да ныя. 
Ча сам пры мя ня юц ца ўскос ныя да сле-
да ван ні, па ро дзі чах. Ка лі дзі ця — хлоп-
чык, су вязь з та там мож на пра са чыць 
па муж чын скай лі ніі — праз дзе да ці 
дзядзь ку. Ка лі дзяў чын ка, гля дзім, ці 
ўна сле да ва ла яна пры кме ты ад ба бу-
лі, — тлу ма чыць Мі ка лай Мі ка ла е віч.

Кошт экс пер ты зы ў роз ных рэ гі ё нах 
ад роз ні ва ец ца. У ста лі цы яна абы дзец-
ца ў 2,9 міль ё на руб лёў, у аб лас цях і 
ра ё нах — ад 2,2 да 2,6 міль ё на. У па раў-
на нні з су свет ны мі рас цэн ка мі — там за 
тэст на баць коў ства пла цяць ка ля 300 
до ла раў (а ў су сед няй Ра сіі, за да сле да-
ван ні ў фе дэ раль ным цэнт ры па су до вых 
спра вах і ўсе 800) — ня до ра га.

Ма ю чы за пля чы ма сур' ёз ны се ры-
яль ны бэкг ра унд, не маг лі не спы таць: 
ці не звяр та юц ца да спе цы я ліс таў жан-
чы ны, якія па да зра юць, што іх дзі ця пад-
мя ні лі ў ра дзіль ні? Мой су раз моў ца ўсмі-

ха ец ца і згад вае толь кі адзін па доб ны 
вы па дак, ка лі кі раў ніц тва ра дзіль ні са мо 
ар га ні за ва ла экс пер ты зу, каб су па ко іць 
не да вер лі вую жан чы ну. Але да сле да-
ван ні па ўста наў лен ні ма ця рын ства ча-
сам пра вод зяць. На прык лад, у да чы нен-
ні жан чын, якія на ра джа лі до ма.

МУ ТА ЦЫІ 
І ПІЛЬ НЫЯ БА БУ ЛІ

Мі ні маль ны ўзро вень, пры якім экс-
пер ты мо гуць да ваць па цвер джан не 
баць коў ства — 99,9 пра цэн та. Звы-
чай на гэ та ліч ба знач на боль шая (вык-
лю чэн не скла да юць да сле да ван ні, якія 
пра водз яць без ма ці), але ні ко лі не да-
ся гае ста пра цэн таў. Заў сё ды ёсць ве-
ра год насць вы пад ко ва га су па дзен ня.

Ге не тыч ныя пры кме ты дзі ця ці па 
15 тэс тах па раў ноў ва юц ца з ДНК-ха-
рак та рыс ты ка мі па тэн цый на га баць кі. 
Усю ды су па дзен не — зна чыць, муж чы на 
са праў ды та та. У трох пра цэн тах вы пад-
каў су пра цоў ні кі ка мі тэ та су ты ка юц ца 
з му та цы я мі. Каб упэў ніц ца ў тым, што 
ра зы хо джан не ў ад ным з 15 тэс таў — 
спра ва пры ро ды, а не ўдзел бліз ка га 
сва я ка ве ра год на га та ты, пра вод зяць 
па глыб ле нае да сле да ван не. Ка лі ў 
трох і бо лей тэс тах ня ма су па дзен няў, 
баць коў ства вы клю ча ец ца. Та кія не су-
ця шаль ныя вы ні кі (хоць для тых, хто не 
збі раў ся пла ціць алі мен ты і пры зна ваць 
сы на ці дач ку, гэ ты ва ры янт па жа да ны) 
ча ка юць пя тую част ку муж чын (ка ля 
400 ча ла век за год), што прый шлі на 
экс пер ты зу.

Аба вяз ко вая ўмо ва для пра вя дзен-
ня да сле да ван ня — ад на ча со вая яў ка ў 
ла ба ра то рыю дзі ця ці, ма ці і па тэн цый-
на га та ты.

— Бы вае, ба бу лі тэ ле фа ну юць: маў-
ляў, ня вест ка не на дзей ная, пад ма ну ла 
май го сы на, я да вас за раз пры еду з 
ма тэ ры я ла мі. Вя до ма, мы та кія зва ро-
ты не раз гля да ем. Па ра па він на са ма 
вы ра шыць, ці па трэб на ёй гэ тае да сле-
да ван не, і свя до ма прый сці, — ка жа Мі-
ка лай Ку зуб.

Зра біць тэст уці хую ад ма ці дзі ця ці? 
Мож на. Праз пры ват ныя кам па ніі. Праў-
да, Мі ка лай Мі ка ла е віч па пя рэдж вае, 
што за якасць пра цы та кіх экс пер таў 
ру чац ца не бу дзе: ні хто з іх не атрым лі-
ваў лі цэн зію ў Дзярж ка мі тэ це.

СА БРАЦЬ СЯМ'Ю
Пе ры пе тыі пры ват на га жыц ця, што 

ад кры ва юц ца пад час экс пер ты зы, — га-
то вы сю жэт ме лад ра мы, над якой бу-

дзе пла каць і ўзды хаць не ад на хат няя 
гас па ды ня. «На ма ёй па мя ці бы ло да 
пя ці спроб знай сці баць ку, — рас каз-
вае Мі ка лай Мі ка ла е віч (ён зай ма ец ца 
ге не тыч ны мі да сле да ван ня мі больш за 
20 га доў). — Мак сі маль ная коль касць 
дзя цей, што ўдзель ні ча лі ў экс пер ты-
зе, — сем. Ад ной чы та та пры яз джаў да 
нас пас ля доў на з тры ма «кам плек та мі» 
ма лых. Пры чым з усі мі жан чы на мі ён 
быў у доб рых ад но сі нах».

Не ка то рыя сі ту а цыі на огул зда юц ца 
не ве ра год ны мі. Па ру ра зоў да ге не ты-
каў звяр та лі ся з прось бай вы зна чыць 
баць ку з бра тоў-бліз нят! Праў да, ты мі 
ме та да мі, які мі ва ло да юць на ву коў цы, 
ад роз ніць на ге не тыч ным уз роў ні ад на-
яй ца вых двай нят не маг чы ма. У тэ о рыі, 
ка лі цал кам ра за браць ге ном ча ла ве ка, 
шанц ёсць. Але на прак ты цы та ко га да-
сле да ван ня не ро бяць. Па доб ны тэст 
бу дзе на столь кі да ра гім, што знач на 
тан ней вы плач ваць алі мен ты да кан ца 
жыц ця.

Бы ва юць і шчас лі выя вы пад кі, ка лі 
за клю чэн не ге не ты каў да па ма гае аб'-
яд наць сям'ю. Мой су раз моў ца згад вае 
гіс то рыю дзе ся ці га до вай даў нас ці пра 
жан чы ну, якая па еха ла на за роб кі ў 
Гер ма нію, па зна ё мі ла ся там з муж чы-
нам і за ця жа ра ла ад яго. На чу жы не 
ма ла дая ма ці не за ста ла ся: вяр ну ла ся 
ў Бе ла русь. Але праз коль кі ча су па-
мер ла ад ан ка ло гіі, а ма лы тра піў у ін-
тэр нат. Ка лі хлоп чы ку з ня звык лым для 
бе ла ру саў імем Эрык бы ло сем га доў, 
яго за ўва жы ла пе ра клад чы ца, якая ра-
зам з ня мец кі мі прад стаў ні ка мі раз во зі-
ла гу ма ні тар ную да па мо гу па дзі ця чых 
да мах. Па ча ла рас пыт ваць школь ні ка, 
звяр та ла ся ў СМІ. І на рэш це знай шла 
та ту. Экс пер ты за баць коў ства па цвер-
дзі ла, і ў хлоп чы ка з'я ві ла ся сям'я.

Ця пер, да рэ чы, па пу ляр на шу каць ро-
дзі чаў праз тэс ты ДНК. Так зва ная ге не-
тыч ная ге не а ло гія. На За ха дзе гэ ты рух 
на быў шы ро кія маш та бы. Ня гле дзя чы на 
тое, што пра 5-6 па пя рэд ніх па ка лен няў 
мож на да ве дац ца ў ар хі ве, не ка то рыя 
хо чуць атры маць па цвер джан не з бо ку 
на ву кі.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.
lubneuskaya@zvіazda.by
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Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

ГОР КІ 
ПАХ 

ЯЗ МІ НУ
Кі да ю чы пад но гі тое, што ма еш, 
мо жаш апы нуц ца на краі без да ні

К
А ЗАК у жыц ці ў прын цы пе не бы вае, а тыя, што ўсё ж 
зрэд ку зда ра юц ца, пес ціш у па мя ці доў гія га ды, ста-
ра ючы ся за ха ваць кож ную драб ні цу, каб зноў і зноў 

вяр тац ца да та го ад чу ван ня акры ле най ра дас ці.
У мя не да ня даў ня га ча су бы ла та кая каз ка — прос тая і 

пры го жая. Яна зда ры ла ся дзе вяць га доў на зад і па чы на ла ся 
ў тлу ме і бе га ні не — з «га ра чай пу цёў кі», якую ку пі лі ў са мы 
апош ні мо мант за прос та смеш ныя гро шы. По тым бы лі ба ка выя 
мес цы ў плац кар це мас коў ска га цяг ні ка, мі тус лі вая да ро га да 
Вну ка ва, са ма лёт, на які па спе лі толь кі цу дам, сум ка, якая ў 
аэ ра пор це да лё кай не зна ё май кра і ны ўмуд ры ла ся зва ліц ца ў 
ся рэ дзі ну кру га, па якім ру ха лі ся рэ чы пры ля цеў шых па са жы-
раў, по шук та го, хто яе да ста не, а пас ля — па трэб на га аў то бу са 
ся род сот ні ін шых, што ста я лі на пля цоў цы. Цём ная-цём ная 
ноч, якая рап тоў на, без пры цем каў, апус ці ла ся прос та на га ла-
ву чор най без дан ню не ба з ка лю чы мі яр кі мі зор ка мі і не да ла 
раз гле дзец ца, зра зу мець, асэн са ваць...

Але по тым на ста ла ра ні ца, і, вы гля нуў шы ў акно свай го 
па коя, мы прос та ахну лі. Бла кіт нае спа кой нае мо ра, кры ху 
свят лей шае за яго не ба, бе лы пя сок на пля жы, паль мы, з якіх 
цяж кі мі грон ка мі зві са юць фі ні кі, вя ліз ныя, да гэ туль ня ба ча-
ныя квет кі ўсіх маг чы мых ад цен няў... Го рад, у які мы тра пі лі, 
са праўд ны ўсход ні го рад, жыў сва ім раз ме ра ным жыц цём. 
Да гэ та га жыц ця мож на бы ло з лёг кас цю да лу чыц ца, прос та 
вый шаў шы за ме жы тэ ры то рыі га тэ ля. І гэ та быў но вы раз дзел 
эк за тыч най не за быў най каз кі. Ча го вар тая бы ла куп ля ся рэб-
ра на га бран за ле та на кір ма шы ў Ме ды не (гіс та рыч най част цы 
го ра да): мы з ганд ля ром тар га ва лі ся дзве га дзі ны, са браў шы 
дзя сят кі з тры гле да чоў, і ўрэш це ца на са ста трыц ца ці до ла раў 
бы ла зні жа на да трыц ца ці ся мі пад апла дыс мен ты ўра жа ных 
пры сут ных. Ці па лёт над го ра дам на дэль тап ла не — з вы шы ні 
бы ло ўра жан не чыс цют ка-бе ла га ко ле ру ўсіх бу дын каў, яны 
ні бы іск ры лі ся пад га ра чым сон цам. Ра зам з мес ці ча мі мы 
пі лі са праўд ную араб скую ка ву ў ка вяр нях, на ват спра ба ва-
лі ку рыць каль ян. Заў сё ды зна хо дзі лі агуль ную мо ву — ці то 
фран цуз скую, ці то анг лій скую. Ба чы лі: жы вуць не ба га та, але 
спа кой на, і шчы ра ра ду юц ца нам усім, бо ту рыс ты для мно-
гіх — га лоў ная кры ні ца да хо даў.

Яшчэ ў той каз цы бы лі па да рож жа на ўскра ек Са ха ры на 
джы пе, па езд ка вер хам на дра ма дэ ры (так за вуц ца ад на гор быя 
вярб лю ды, і ўтры мац ца на ім на ват у дых тоў ным сяд ле, ска жу 
я вам, ня прос та). Вёс ка траг ла ды таў — «пя чор ных лю дзей», 
якія жы вуць у апарт амен тах, вы ка па ных прос та ў зям лі. Го ры 
Ма ло га Ат ла са — там Джордж Лу кас зды маў «мар сі ян скі» пей-
заж сва іх «Зор ных вой наў». Су стрэ ча ўсхо ду сон ца на бы лым 
са лё ным во зе ры. Ця пер там пус ты ня, але соль, якая вы сту пі ла 
на па верх ню і на бы ла ру жо вы ко лер пяс ку, пад пер шы мі пром-
ня мі па чы нае ззяць і пе ра лі вац ца. І ты ідзеш, ідзеш на су страч 
сон цу па гэ тай дыя мен та вай пра сто ры, і зда ец ца, вось-вось 
уба чыш Ства раль ні ка Су све ту... Пас ля зноў бы лі чор ныя но чы 
і бліз кія — зда ец ца, пра цяг ні ру ку і да ста неш — пра ніз лі ва-яр-
кія зор кі. І пах яз мі ну, які там больш па доб ны на на шы пі во ні. 
І ад чу ван не спа кою, якім, зда ва ла ся, ды хае ўся гэ та са грэ тая 
шчод рым сон цам зям ля...

К
АЗ КІ не ста ла рап тоў на, яна пе ра тва ры ла ся ў каш мар, 
які не да ваў за снуць не каль кі на чэй за пар. 26 чэр ве ня. 
Ту ніс. Го рад Сус. Тэ ра рыст з аў та ма там Ка лаш ні ка ва 

на пля жы. Со рак за бі тых, дзя сят кі па ра не ных. Той са мы го рад, 
той са мы га тэль, той са мы пляж. Там, дзе дзе вяць га доў на зад 
бы ло ад чу ван не раз ня во ле на га спа кой на га па лё ту...

На бя лют кім пяс ку пля жа — ру дыя пля мы кры ві і це лы за-
бі тых. Ту рыс ты на тоў па мі па кі да юць кра і ну. Бюд жэт пад ліч вае 
стра ты: ка ля ся мі міль яр даў до ла раў — для не са май ба га тай 
кра і ны вель мі знач ны ўрон. Як на пі саў ня даў на ў се ці ве там-
тэй шы ка ле га, з якім па зна ё мі ла ся на ад па чын ку: «Ту ніс ужо 
не той і, на жаль, ні ко лі ра ней шым не ста не»...

У 
ТЫЯ не каль кі бяс сон ных на чэй, ка лі пе рад ва чы ма 
ста яў рас стра ля ны пляж з ма іх ка зач ных ус па мі наў, 
ду ма ла ся шмат аб чым. Пра тое, што фак тыч на з Ту-

ні са, з іх «Яз мі на вай рэ ва лю цыі» па ча ла ся «араб ская вяс на», 
якая, як ска жуць ця пер па лі то ла гі, і спа ра дзі ла гэ тых ма ла дых 
не ба рак з аў та ма та мі, га то вых стра ляць ва ўсіх без раз бо ру. А 
та ды лю дзі па за клі ку ў са цы яль ных сет ках вый шлі на ву лі цу з 
па тра ба ван нем... не вя до ма ча го і, га лоў нае, зме ны ўла ды. Аў-
тар пер ша га за кі ду з за клі кам да пра тэс ту і сён ня за ста ец ца 
не вя до мым, але і праз га ды, ка лі ўсё рас кры ец ца, вель мі ма ла 
ту ніс цаў ска жуць яму дзя куй. Лю дзі, спа кой ныя нар маль ныя 
лю дзі, фак тыч на са мі раз бу ры лі і стра ці лі сваю кра і ну, якую 
яшчэ коль кі га доў та му з гор дас цю на зы ва лі част кай Еў ро пы 
ў Аф ры цы. Ахоп ле ныя эй фа ры яй на тоў пу, гар ла ня чы ра зам з 
ін шы мі «Да лоў!», яны на ўрад ці на ват у страш ным сне маг лі 
ўя віць, што праз коль кі га доў лю дзей бу дуць стра ляць ся род 
бе ла га дня ў му зе ях і на пля жы, што ту рыс ты, якіх яны так пес-
ці лі і дзя ку ю чы якім да во лі бяз бед на жы лі, бу дуць стрым га лоў 
кі дац ца да па да дзе на га тра па са ма лё та, каб хут чэй з'е хаць 
ад сюль і больш каб на га ні ко лі не сту па ла... Апа на ва ныя ней-
кай не зу сім зра зу ме лай, але дак лад на «вы са ка род най» мэ тай, 
тыя ты ся чы, што вый шлі на ву лі цы зі мой 2011-га, вя до ма ж, не 
ха це лі, каб ад бы ло ся тое, што ма ем сён ня. Але, пэў на, мно гія 
з іх ця пер за дум ва юц ца, ці не стаў аса біс та іх учы нак част кай 
вя лі ка га пус ка во га ме ха ніз му, які, спра ца ваў шы, пры вёў да 
ка та стро фы, ад якой цер піць і кра і на ўво гу ле, і кож ны асоб ны 
яе жы хар.

Р
АЗ БУ РЫЦЬ заў сё ды пра сцей, чым ства рыць. Кі нуў-
шы пад но гі тое, што ма еш, на бы ва еш усе шан цы 
прый сці да без да ні. Вось та кая ма раль у гэ тай каз кі, 

якой не ста ла.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. alena@zviazda.by
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Пе ры пе тыі жыц цяПе ры пе тыі жыц ця  ��

У ПО ШУ КАХ БАЦЬ КІ
Пя тая част ка бе ла рус кіх муж чын, 

што ро бяць экс пер ты зу на баць коў ства, 
атрым лі ва юць ад моў ны рэ зуль тат

На су вя зіНа су вя зі  ��

Звы чай ная су до вая спра ва. Жан чы на па жы ла з ка ха ным у гра ма дзян-
скім шлю бе, на ра дзі ла яму двай нят, а по тым, як той ка заў, не сыш лі ся 
ха рак та ра мі і раз бег лі ся. Дзе ці не за рэ гіст ра ва ны, а алі мен ты па трэб ны. 
Суд пры зна чыў экс пер ты зу, каб уста на віць баць коў ства. Фар маль насць, 
зда ва ла ся б. І тут не ча ка насць: у дзя цей (раз на яйца вых бліз нят) — роз-
ныя баць кі!

Гэ та не сю жэт чар го ва га бра зіль ска га се ры я ла, а рэ аль ная бе ла рус кая 
гіс то рыя. У Дзяр жаў ным ка мі тэ це су до вых экс пер тыз, дзе што год пра во-
дзіц ца ка ля дзвюх ты сяч тэс таў на баць коў ства, з кур' ёз ны мі, тра гіч ны мі 
і не ве ра год ны мі вы пад ка мі су ты ка юц ца час та. Кож нае да сле да ван не — 
гэ та сям'я са сва і мі праб ле ма мі і та ям ні ца мі.

Да сле да ван ні пра вод зяць 
па аса біс тых зва ро тах 
і па ра шэн ні су да (на до лю 
апош ніх пры па дае 70 пра цэн таў). 
Рас паў сю джа ныя пры чы ны — 
па трэ ба ў алі мен тах і прэ тэн зія 
на част ку пры па дзе ле ма ё мас ці.

Па ру ра зоў да ге не ты каў 
звяр та лі ся з прось бай 
вы зна чыць баць ку 
з бра тоў-бліз нят! 
Праў да, ты мі ме та да мі, 
які мі ва ло да юць на ву коў цы, 
ад роз ніць на ге не тыч ным 
уз роў ні ад на яй ца вых 
двай нят не маг чы ма.

Аба не нтам МТС больш не прый дзец ца ці ка віц ца, 
па слу га мі яко га апе ра та ра ка рыс та ец ца 
су раз моў ца — кам па нія пер шай у Бе ла ру сі 
ад мя няе роз ні цу ў кош тах зван коў унут ры сет кі 
і па-за яе ме жа мі.

З 16 лі пе ня змя нен ні ў та ры фах ус ту пяць у сі лу, яны бу-
дуць да ты чыц ца ўсіх аба не нтаў МТС: як ста рых, та к і но вых. 
Но выя пра ві лы ак ту аль ныя і для тых, хто ка рыс та ец ца так 
зва ны мі ар хіў ны мі та ры фа мі, якія ўжо не пра па ноў ва юць но-
вым клі ен там.

— На та кія зме ны нас пад штурх ну ла ра зу мен не та го, што 
ры нак ма біль ных па слуг у Бе ла ру сі за ста яў ся, яму па трэб ныя 
сур' ёз ныя пе ра ме ны, — па ве да мі лі ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» 
ў прэс-служ бе кам па ніі. — Мы хо чам, каб на шы аба не нты 
ад чу ва лі ся бе сва бод ны мі ў вы ка ры стан ні па слуг су вя зі, не 

пры кід ва лі ў га ла ве, коль кі ім бу дзе каш та ваць той ці ін шы 
зва нок.

Для боль шас ці та ры фаў гэ та азна чае, што кошт зы хо дзя ча га 
зван ка ўнут ры сет кі вы рас це, а на тэ ле фо ны ін шых апе ра та-
раў — зні зіц ца. Ад на хві лі на раз мо вы на боль шас ці па пу ляр ных 
пла наў ця пер бу дзе каш та ваць 399 або 599 руб лёў. Пры гэ тым 
спе цы яль ныя пра па но вы за ха ва юц ца, на прык лад, на та рыф ным 
пла не «Вы дат ны» (раз мо ва ўнут ры сет кі ад па чат ку дру гой хві-
лі ны за ста нец ца бяс плат най). Азна ё міц ца з поў ным пе ра лі кам 
змен на кож ным та ры фе мож на на сай це кам па ніі.

Трэ ба за ўва жыць, што зван кі ў за меж жа і на ка рот кія ну ма-
ры (спе цы яль ныя да ве дач ныя служ бы і г.д.) бу дуць каш та ваць 
па-ра ней ша му.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ. lyskavets@zvіazda.by
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