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Гэ та са праўд ны гіп на тыч ны 

се анс. «Бя рэ» ўсіх, не за леж-

на ад уз роў ню аду ка ва нас ці ці 

да вер лі вас ці. Спа чат ку — да-

куч лі выя зван кі з за пра шэн-

ня мі на прэ зен та цыю та ва раў 

для зда ро ва га ла ду жыц ця. 

Тыя, хто прый шоў, аба вя за ны 

па ка заць паш парт. Ма ла дзей-

шых за 50 га доў не пус ка юць. 

У асноў ным у за ле — жан чы ны 

за 60. Ім за гад ва юць вы клю-

чыць тэ ле фо ны. Па чы на ец ца 

рэ кла ма ван не по су ду і аба вяз-

ко вае абя цан не па да рун каў.

Тыя, ка го сён ня мож на на-

зваць па цяр пе лы мі, рас каз ва-

юць, што іх час та ва лі пі ра гом і 

ку ры цай, пры га та ва най тут жа 

ў за ле. Ім на га да лі, што по суд 

фір ма вы — та му та кі да ра гі. І 

су му пра па на ва лі вы плач ваць 

што ме сяц — на пра ця гу трох 

га доў.

— Я ні як у га ла ве не маг ла 

су му ў да га во ры пе ра вес ці на 

«ста рыя» гро шы, — рас каз вае 

На тал ля Ішуў на. — Ка лі ма ру-

дзі ла, ме не джар зла ва ла ся. 

По тым яна ўклю ча ла на ма-

біль ні ку ней кае ві дэа. Я пад-

пі са ла ўсе па пе ры, пры гэ тым 

ні хто не спы таў, якая ў мя не 

пен сія. На огул, мо жа, я не дзея-

здоль ная?

Толь кі праз дзень На тал ля 

Івань ко ва ад кры ла ся дзе цям. 

Рас ка за ла пра вы ні кі свай го 

шо пін гу. Ра зам уваж лі ва пра-

чы та лі да га вор. Вы свет лі ла ся, 

што на пра ця гу двух га доў пен-

сі я нер ка па він на вы плач ваць 

што ме сяц па 198 руб лёў. Да-

га во рам пра ду гле джа на і рас-

тэр мі ноў ка на тры га ды: пла-

ця жы што ме сяц па 113 руб лёў 

на пра ця гу го да, по тым па-

чы на юць рас ці пра цэн ты. Су-

ма пе ра пла ты за два га ды — 

242 руб лі. У рэш це рэшт на бор 

по су ду бу дзе каш та ваць звыш 

5000 руб лёў. Гэ та — ка лі па-

куп нік па га шае за па зы ча насць 

у тэр мін. Пе ня за не па га ша ныя 

свое ча со ва пра цэн ты — 0,1 % 

ад су мы за кож ны дзень.

На тал ля Ішуў на пер ша па-

чат ко ва пай шла ў мі лі цыю і 

па кі ну ла за яву. Па пе ру пры ня-

лі, але па пя рэ дзі лі: у па доб ных 

спра вах нель га сцвяр джаць, 

што факт мах ляр ства меў мес-

ца. Рас паў сюдж валь ні кі та ва-

ру — афі цый на за рэ гіст ра ва-

ная фір ма. У да га во ры ўка за ны 

кошт та ва ру, пад да ку мен там 

га мяль чан ка без пры му су па-

ста ві ла свой под піс. Та кія гра-

мад ска-пра цэ су аль ныя ад но-

сі ны раз бі ра юц ца ў су до вым 

па рад ку.

Са сля за мі на ва чах жан чы-

на рас каз вае пра цяг гіс то рыі:

— Дзе ці ад вез лі мя не ў спа-

жы вец кае та ва рыст ва, на пі са лі 

прэ тэн зію на ад рас фір мы. Ад-

ка зу на ліст не ча ка лі: па гру зі лі 

по суд і па да рун кі ў ма шы ну і 

ад вез лі за 600 кі ла мет раў ад 

Го ме ля — у Грод на. На мес цы 

да бі лі ся ска са ван ня да га во ра 

куп лі-про да жу.

У Го ме лі ўжо раз бі ра лі ся з 

бан кам, які пе ра лі чыў на ра ху-

нак фір мы су му кош ту та ва ру. 

Па ска са ва ным да га во ры крэ-

дыт ную лі нію на імя Івань ко вай 

за кры лі. Хэ пі-энд, як ка жуць.

Ах вя ры 
мар ке тын га вых 
пры над

Ад нак пен сі я нер ка звяр ну-

ла ся ў СМІ, пра сі ла сва іх дзя-

цей па ве да міць пра яе гіс то-

рыю так са ма ў сац сет ках. Усё 

не толь кі для та го, каб па пя рэ-

дзіць ін шых да вер лі вых пен сія-

не раў аб мар ке тын га вых пры-

на дах, але і каб да па маг чы лю-

дзям, якія тра пі лі ў ана ла гіч ную 

сі ту а цыю. За гэ тыя дні з На-

тал ляй Ішуў най звя за лі ся яшчэ 

тры жан чы ны, якія так са ма на-

ве да лі прэ зен та цыю да ра го га 

по су ду. Ад на з іх — Люд мі ла 

Краў цо ва — пад пі са ла крэ дыт-

ны да га вор на ча ты ры га ды:

— Я ні да ча го не да кра на-

ла ся. Пры чым на столь кі, што 

на ват не ад чы ня ла скрын кі. Та-

му што я ба я ла ся — рап там бу-

дуць зды маць ад біт кі паль цаў.

Пра на бы ты по суд жан чы на 

ні ко му са сва я коў не па ве да мі-

ла. Сха ва ла яго і да ку мен ты. 

Да го вор не пе ра чы та ла і стра-

ці ла за кон нае пра ва ў 14-дзён-

ны тэр мін здаць па куп ку на зад 

пра даў цу.

— Гэ та мо жа ўсклад ніць сі-

ту а цыю, ка лі ганд лё вая кам па-

нія ад мо віц ца ска са ваць да га-

вор куп лі-про да жу, — ка мен-

туе сі ту а цыю вя ду чы юрыст 

Го мель ска га спа жы вец ка га 

та ва рыст ва Анд рэй БА БІЧ. — 

Па куп нік звяр ну ла ся да нас 

больш чым праз 20 дзён. Мы 

скла лі і ад пра ві лі прэ тэн зію 

на ад рас фір мы-пра даў ца. Ва 

ўся ля кім ра зе за пу шча на ад мі-

ніст ра цый ная пра цэ ду ра. Ёсць 

два тыд ні, каб пра да вец пры-

няў ра шэн не пе ред па да чай 

іс ку ў суд.

На па куп ні ках апра ба ва на і 

ін шая схе ма, па якой дзей ні ча-

лі ня доб ра сум лен ныя рас паў-

сюдж валь ні кі. Яны пра да ва лі 

віб ра ма саж ныя на кід кі кош там 

ад 3260 да 4560 руб лёў. Так-

са ма ў крэ дыт. А па коль кі гэ та 

ўжо тэх ніч на скла да ны та вар, 

у якас ці яко га ня ма су мнен няў, 

вяр нуць яго пра даў цу нель га.

Га мяль чан цы На тал лі Укра і-

нец на тэ ле фон прый шло па ве-

дам лен не. Кам па нія з Грод на 

за пра ша ла на се мі нар, пры-

све ча ны зда роўю. Абя ца лі бяс-

плат ны курс ма са жу і па да рун-

кі. Жан чы не ста ла ці ка ва. Але 

на спра ве ме не джа ры рэ кла-

ма ва лі най ноў шае аб ста ля ван-

не, якое па він на за мя ніць пра-

фе сій ных ма са жыс таў. Пра па-

на ва лі афор міць крэ дыт праз 

банк на на быц цё ма саж на га 

крэс ла кош там 3260 руб лёў. 

Бо ну сам, маў ляў, ідуць вель мі 

каш тоў ныя па да рун кі — пы ла-

сос, руч ны ма са жор, па душ кі 

і коў дра. Уга вор ва лі, мно га 

абя ца лі. За пэў ні ва лі, што на 

пра ця гу 14 дзён пад пі са ны 

да га вор мож на бу дзе ска са-

ваць — ка лі па куп нік пе ра ду-

мае. На тал ля Кан стан ці наў на 

ўсё пад пі са ла.

— Я прый шла без аку ля-

раў, ска за ла ма ла до му ча-

ла ве ку, што вель мі дрэн на 

ба чу, ён су па ко іў. Ка жа: «Я 

бу ду вам усё чы таць і па ка жу, 

дзе пад піс ваць». По тым я ска-

за ла, што дрэн на чую, а там 

увесь час іг ра ла гуч на му зы-

ка, я не маг ла за ся ро дзіц ца. 

Па мя таю ўсе сло вы, якія ён 

мне ка заў, але яны не як пра-

плы ва лі...

На тал ля Кан стан ці наў на 

пры нес ла да до му «каш тоў ныя» 

скрын кі. Але раз гар нуць па да-

рун кі і на бы тае віб ра крэс ла ру-

ка не пад ня ла ся. Ка жа: сэр цам 

ад чу ла неш та ня доб рае. Дзе ці 

да па маг лі ра за брац ца ў вы ні-

ках шо пін гу ма ту лі.

— Мы раз гле дзе лі, што гэ та 

не ма саж нае крэс ла, а на кід ка. 

Ка лі са мной за клю ча лі да га-

вор, мне ска за лі, што кож ны 

ме сяц я па він на бу ду пла ціць 

па 100 руб лёў на пра ця гу трох 

га доў. На спра ве ака за ла ся зу-

сім не так. Кож ны ме сяц там 

вы стаў ле ны роз ныя су мы — гэ-

та ўжо пра чы та лі ў да га во ры 

мае дзе ці.

На тал ля Кан стан ці наў на на 

на ступ ны ж дзень звя за ла ся з 

бан кам, які за цвер дзіў крэ дыт, 

і на пі са ла за яву аб пры пы нен ні 

крэ ды та ван ня. Ад ра зу скла ла і 

прэ тэн зію. На свой страх і ры-

зы ку па вез ла ў Грод на па кун кі 

і да бі ла ся ска са ван ня да га во ра 

куп лі-про да жу.

Ска са ваць 
да га вор праз суд

У го мель скую га рад скую ар-

га ні за цыю гра мад ска га аб' яд-

нан ня «Бе ла рус кае та ва рыст ва 

аба ро ны спа жыў цоў» звяр ну лі-

ся яшчэ дзве пен сі я нер кі, якія 

так са ма сха дзі лі на прэ зен та-

цыю ма саж на га аб ста ля ван-

ня кам па ніі з Мін ска. Кож ная 

пад пі са ла крэ дыт ны да га вор 

на куп лю віб ра на кід кі па 4657 

руб лёў. Ні на Мі ка ла еў на і Ла-

ры са Ге ор гі еў на пра сі лі не на-

зы ваць іх проз ві шчаў. Іх сва я кі 

да гэ туль не ве да юць, у якую 

гіс то рыю яны тра пі лі.

— По тым ка жуць: ідзі це 

яшчэ раз па ся дзі це на крэс-

ле. Гэ та ўсё ро біц ца толь кі 

дзе ля та го, каб я не сха мя ну-

ла ся. Я бы ла там аб са лют на 

бяз воль ная. Па пра сі лі на пі-

саць вод гук пра прэ зен та цыю 

і па абя ца лі асоб ны па да ру нак 

за ну ма ры тэ ле фо наў сяб ро-

вак-пен сі я не рак. Я ж пра ціў нік 

лю бых крэ ды таў і ні ко лі іх не 

бра ла да гэ тай сі ту а цыі!

Жан чы ны вый гра лі ў су дзе 

іс кі аб ска са ван ні да га во ра 

куп лі-про да жу. Але па куль іх 

крэ дыт ныя лі ніі бы лі не за кры-

ты, пен сі я нер кі ча ты ры ме ся цы 

пра цяг ва лі пла ціць гро шы. Бо 

ка лі б пла цеж пра тэр мі на ва лі, 

па він ны бы лі б га сіць і пе ню — 

50 %. Што ме сяч ныя ўзно сы 

по тым вяр ну лі, а вы пла ты па 

пра цэн тах так і за ста лі ся на ра-

хун ку бан ка.

Юрыст та ва рыст ва ад зна-

чыў: спа жыў цоў, якія пай шлі 

на па доб ныя ка баль ныя здзел-

кі, — дзя сят кі, і ўсе пен сі я не ры. 

Ён як спе цы я ліст са шмат га до-

вай прак ты кай у спра вах аба-

ро ны пра воў спа жыў цоў на зі-

рае не пры ем ную тэн дэн цыю 

па доб ных зва ро таў лю дзей 

ста ла га ўзрос ту.

Асоб ныя фір мы пра да юць 

вель мі да ра гія та ва ры пен сія-

не рам праз пад пі сан не крэ дыт-

на га да га во ра, скла дзе на га 

бан кам. Пры гэ тым на блан ках 

гэ тай фі нан са вай уста но вы ня-

ма пя ча цяў, а под пі сы ад каз-

ных асоб — ксе ра ко пія.

Да пры кла ду, пра даў цы на-

кі дак ра і лі ў крэ дыт ных за пы-

тах для бан каў ука заць боль-

шы па мер пен сіі, чым ёсць на 

са май спра ве. Але вы пла та па 

крэ ды це для пен сі я не раў — не-

пад' ём ная, ка жа юрыст Анд рэй 

Ба біч.

— У ад па вед нас ці з пунк-

там 1 ар ты ку ла 16 за ко на 

«Аб аба ро не пра воў спа жыў-

ца», па куп нік, яко му ў мес цы 

рэа лі за цыі та ва ру не бы ла да-

ведзена не аб ход ная і дак лад-

ная ін фар ма цыя аб та ва ры, 

мае пра ва па тра ба ваць ска-

са ван ня да га во ра куп лі-про да-

жу, — тлу ма чыць су раз моў нік. 

Ён мо жа быць ска са ва ны пры 

іс тот ным па ру шэн ні толь кі су-

дом. У ас тат ніх вы пад ках да-

га вор ба кі мо гуць ска са ваць у 

доб ра ах вот ным па рад ку. Ка-

лі спа жы вец за клю чыў на ват 

ня вы гад ны для ся бе да га вор, 

ён аба вя за ны вы кон ваць яго 

ўмо вы, па куль да га вор не ска-

са ва ны.

Да рэ чы, толь кі з па чат ку 

го да Го мель скае та ва рыст ва 

па аба ро не пра воў спа жыў цоў 

на кі ра ва ла ў суд во сем іс ка вых 

па тра ба ван няў па ска са ван ні 

да га во раў куп лі-про да жу віб ра-

ма саж ных на кі дак. Да су до ва га 

па ся джэн ня па між па куп ні ка мі 

і пра даў ца мі бы ло пад пі са на 

шэсць мі ра вых па гад нен няў. 

Адзін спа жы вец — па жы лая 

жан чы на — па мер ла, не да-

ча каў шы ся ра шэн ня су да па 

яе спра ве. Ця пер вы пла ты па 

крэ ды це і пра цэн тах, вяр тан не 

да ра го га аб ста ля ван ня — клу-

бок, які бу дуць раз блыт ваць яе 

род ныя.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА.

 Не аб ход ны ка мен та рый
Прак ты ку ю чы псі хо лаг, стар шы вы клад чык фа куль тэ та 

псі ха ло гіі і пе да го гі кі Го мель ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та 

імя Фран цыс ка Ска ры ны Сця пан СТА НІ БУ ЛА:

— Па-пер шае, для мно гіх лю дзей ста рэй ша га ўзрос ту 

ўлас ці вы не пе ра жы ты комп лекс пер ма нент на га дэ фі цы ту та-

ва раў. Пад свя до ма яны схіль ныя да на быц ця і на за па шван ня 

рэ чаў, якія ім на ват не па трэб ны. Па-дру гое, дзей ні чае ме ха-

нізм ве ры ў спра вяд лі васць і сум лен насць лю бо га ча ла ве ка. 

Да дай це да гэ та га ад сут насць псі ха ла гіч най пад рых тоў кі 

да эка на міч ных рэа лій сён няш ня га ча су — эле мен тар ную 

фі нан са вую і юры дыч ную не пісь мен насць. Ад кры тас цю і 

да вер лі вас цю та кіх лю дзей мо гуць ка рыс тац ца асоб ныя 

ня доб ра сум лен ныя ганд ля ры та ва ра мі. Я лі чу, што трэ ба 

ад кры ваць шко лы эка на міч най асве ты для лю дзей ста ла га 

ўзрос ту. А іх да рос лым дзе цям — час цей тэ ле фа на ваць сва-

ім баць кам і ці ка віц ца, чым тыя жы вуць.

НІ ЧО ГА АСА БІС ТА ГА, НІ ЧО ГА АСА БІС ТА ГА, 
ТОЛЬ КІ БІЗ НЕС...ТОЛЬ КІ БІЗ НЕС...

Са цы яль ны век тарСа цы яль ны век тар

ГА ЛОЎ НАЕ — 
НЕ ТРА ПІ ЦЬ 

У ДЗІ ЦЯ ЧЫ ДОМ
На сён няш ні дзень боль шасць сі рот у 

на шай кра і не — больш за 14 ты сяч — 

вы хоў ва ец ца ў за мя шчаль ных, 

апя кун скіх і пры ём ных сем' ях або 

ў дзі ця чых да мах ся мей на га ты пу. 

Акра мя та го, да 500 хлоп чы каў і 

дзяў чы нак што год усы наў ля юц ца і 

ўдачараюцца. Толь кі дзве ты ся чы 

дзя цей зна хо дзіц ца на дзяр жаў ным 

за бес пя чэн ні. Са мае га лоў нае пра ва 

дзі ця ці — гэ та пра ва на пра жы ван не ў 

сям'і, та му і для дзяр жа вы ме на ві та гэ та 

з'яў ля ец ца пры яры тэ там.

Ця пер у Бе ла ру сі пра жы вае кры ху больш 

за 18 ты сяч дзя цей, якія за ста лі ся без апе кі 

баць коў, — гэ та менш за 1 % ад коль кас ці ўся го 

дзі ця ча га на сель ніц тва кра і ны (для па раў на ння, 

у 2007 го дзе та кія дзе ці скла да лі 1,5 % ад усіх 

дзя цей). На жаль, боль шасць та кіх не паў на лет-

ніх — 83 % — з'яў ля юц ца са цы яль ны мі сі ро та мі 

(іншымі словамі, ма юць баць коў, але за ста лі ся 

без іх апе кі), і толь кі 16 % — бія ла гіч ныя сі ро-

ты (стра ці лі баць коў). Яшчэ 1 % зна хо дзяц ца 

ў ін тэр на тных уста но вах ча со ва (на прык лад, 

у вы пад ку, ка лі баць кі тра пі лі ў мес цы па збаў-

лен ня во лі). Та кія звест кі агу чы ла жур на ліс там 

га лоў ны спе цы я ліст упраў лен ня са цы яль-

най, вы ха ваў чай і ідэа ла гіч най ра бо ты га-

лоў на га ўпраў лен ня вы ха ваў чай ра бо ты і 

ма ла дзёж най па лі ты кі Мі ніс тэр ства аду ка-

цыі Але на СІ МА КО ВА.

Яна ад зна чае та кую тэн дэн цыю, як ска ра-

чэн не сет кі дзі ця чых да моў і да моў-ін тэр на таў 

у кра і не (так, сё ле та ўжо за чы ні лі ся два дзі-

ця чыя да мы і шко ла-ін тэр нат). Гэ та звя за на 

з тым, што ўхіл ідзе на тое, каб не да пус каць 

вы пад каў, ка лі дзі ця трап ляе ў ін тэр нат. «Як 

па каз вае прак ты ка, лепш за бяс пе чыць ад ра зу 

ўлад ка ван не дзі ця ці ў сям'ю», — ка жа Але на 

Сі ма ко ва.

Та му ў ця пе раш ні час дзі ця ад праў ля ец ца 

ў ін тэр нат, толь кі ка лі ня ма ні я кай маг чы мас ці 

ўлад ка ваць яго ў сям'ю сва я коў або пе ра даць на 

ўсы наў лен не ў дзі ця чы дом ся мей на га ты пу.

Што да ты чыц ца ўсы наў лен ня ў сям'ю, то 

пры яры тэт ад да ец ца ўсы наў лен ню і ўда ча рэн-

ню ў ме жах на шай кра і ны. У лі да рах за 2018 год 

тут Мін ская воб ласць і Мінск. «Як пра ві ла, усы-

наў ля юц ца ма лыя да пяці га доў», — ад зна чае 

за гад чы ца сек та ра са цы яль на-пе да га гіч най 

ра бо ты і ахо вы дзя цін ства ка мі тэ та па аду-

ка цыі Мін гар вы кан ка ма Зі на і да ВА РАБ' Ё ВА. 

Хоць апош нім ча сам, па яе сло вах, ста лі ўсы-

наў ляць і дзя цей 10—12 га доў і вы шэй.

З за меж ных усы на ві це ляў вар та ад зна чыць 

італь ян цаў — ме на ві та ў гэ тую кра і ну ў асноў-

ным з'яз джа юць дзе ці. Гэ та звя за на з тым, 

што па між Бе ла рус сю і Іта лі яй быў пад пі са ны 

між на род ны да га вор аб да лей шым кант ро лі 

за лё сам усы ноў ле на га дзі ця ці. Але ка лі дзі ця 

ўсы наў ля юць сва я кі, то, па сло вах Але ны Сі-

ма ко вай, ні я кіх аб ме жа ван няў па кра і не пра-

жы ван ня ня ма.

Ёсць і та кі ва ры янт, ка лі не паў на лет нія вяр-

та юц ца ў род ную сям'ю, да бія ла гіч ных баць-

коў. Гэ та маг чы ма аль бо праз ад наў лен не ў 

баць коў скіх пра вах, аль бо праз ра шэн не су-

да аб ад ме не ра ней пры ня та га ра шэн ня аб 

ада бран ні дзі ця ці. Што год та кім чы нам вяр та-

ец ца ка ля 200 дзя цей.

* * *
Па мян ша ец ца ў на шай кра і не і коль касць 

дзя цей-ін ва лі даў, якія пра жы ва юць у да мах-

ін тэр на тах. Так, у па раў на нні з 2010 го дам, 

іх коль касць ска ра ці ла ся амаль у два ра зы. 

На сён ня, як па ве да міў на мес нік на чаль ні ка 

ўпраў лен ня ар га ні за цыі са цы яль на га аб слу-

гоў ван ня га лоў на га ўпраў лен ня са цы яль на га 

аб слу гоў ван ня і са цы яль най да па мо гі Мі ніс-

тэр ства пра цы і са ца ба ро ны Мі ка лай АРОЛ, 

у та кіх уста но вах зна хо дзяц ца 556 дзя цей. Пры 

гэ тым, ка лі ра ней та кія дзе ці пры да сяг нен-

ні паў на лец ця, як пра ві ла, пе ра мя шча лі ся ў 

да рос лыя да мы-ін тэр на ты, то па чы на ю чы з 

2013 го да пры да мах-ін тэр на тах раз ві ва юц ца 

па слу гі су пра ва джа е ма га пра жы ван ня, ка лі ма-

дэ лю юц ца на ту раль ныя ўмо вы жыц ця. Дзя ку-

ю чы гэ та му вы ха ван цы ін тэр на таў, якія ма юць 

псі хіч ныя ад хі лен ні, рых ту юц ца да бу ду ча га 

са ма стой на га жыц ця: ву чац ца га та ваць, пры-

бі раць, пла на ваць бюд жэт і г. д.

Свят ла на БУСЬ КО.


