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Смі ла віц кія май стры сла-
вяц ца ўмен нем ра біць ва-
лён кі яшчэ з ХІХ ста год дзя. 
У па чат ку 20-х га доў мі ну ла-
га ста год дзя тут ства ры ла ся 
ар цель «Крас ная звез да»: 
дроб ныя ра мес ні кі вы пус-
ка лі ва лён кі і га лё шы са ма-
туж ным спо са бам у хат ніх 
умо вах. У 1928 го дзе на ба-
зе ар це лі ўзнік ла Смі ла віц кая 
ва люш на-лям ца вая фаб ры-
ка. Пра ца ва лі тут амаль ад-
ны муж чы ны. Яны пе ра бі ра лі 
і ча са лі воў ну на ма шы нах, 
што пры во дзі лі ся ў дзе ян не 
з да па мо гай цяг ла вай сі лы. 
У 30-х уз вя лі но вы бу ды нак 
фаб ры кі і ка цель ню, за вез лі 
пе ра да вое па тых ча сах аб-
ста ля ван не. За сваю ба га тую 
гіс то рыю прад пры ем ства пе-
ра жы ло шмат — і ўзлё ты, і 
кры зі сы...

— Асаб лі ва цяж кі мі вы-
да лі ся 90-я га ды мі ну ла га 
ста год дзя: над фаб ры кай 
на віс ла па гро за за крыц ця. 
Та кія прад пры ем ствы на той 
час ні ко га не ці ка ві лі, маў-
ляў, і без ва лё нак мож на 
пра жыць, — згад вае ды рэк-
тар Ва сіль Са бан. — Але мы 
пе ра адо ле лі цяж кас ці перш 
за ўсё дзя ку ю чы на шым ра-
бот ні кам. Яны ра зу ме лі, што 
фаб ры ка перс пек тыў ная і яе 
пра дук цыя бу дзе заўж ды за-
па тра ба ва на. Ра зам з тым, 
мы па ча лі част ко ва пе ра-
пра фі ля ваць вы твор часць. 
Бра лі ся за ўсё — вы пус ка лі 
мэб лю, ва гон ку, дош кі для 
пад ло гі, шы лі па сцель ную 
бя ліз ну, чах лы для аў та ма-
бі ляў, мах ро выя ха ла ты. 
А за ад но пе ра вуч ва лі лю-
дзей. Ця пер на шы ра бот ні кі 
ма юць па ча ты ры спе цы яль-
нас ці — з вы пус ку ва лё нак 
мо гуць без праб лем пе ра клю-
чыц ца на ін шыя апе ра цыі.

У вы ні ку ўда ло ся за ха-
ваць і ра бо чыя мес цы. І лю-
дзі вель мі ўдзяч ны свай му кі-
раў ні ку, які здо леў збе раг чы 
ка лек тыў. Ва сіль Мі ка ла е віч 
на фаб ры цы амаль 40 га доў, 
прай шоў шлях ад элект ры ка 
да ме ха ні ка і ін жы не ра, і вось 
ужо ка ля трыц ца ці га доў уз-
на чаль вае ка лек тыў.

Як па ка заў час, ці ка васць 
да ва лён каў з кож ным го дам 
па вя ліч ва ец ца. Са праў ды, 
больш зруч на га, цёп ла га, 
эка ла гіч на чыс та га абут ку, 
што пры ду ма лі на шы прод кі, 
ні хто ў све це яшчэ не вы най-
шаў. Ва лён кі па трэб ны і вай-
скоў цам, і сель скім жы ха рам, 
і вы ра та валь ні кам, і бу даў ні-
кам, і ры ба кам, і па ляў ні чым. 

З за да валь нен нем но сяць ва-
лён кі і су час ныя мод ні цы. Ма-
кі яж, спад ніч ка і... ва лё нач кі. 
Зруч на, стыль на і пры го жа.

Ва лян ці на Вальц са сва ім 
му жам у свой час па ма та лі ся 
па бы лым Са вец кім Са ю зе і 
вы ра шы лі спы ніц ца ў Смі ла-
ві чах: больш за 10 га доў жан-
чына пра цуе на фаб ры цы.

— Зру хі тут ад бы лі ся знач-
ныя, — сцвяр джае Ва лян ці на 
Мі ка ла еў на. — Ка лі я толь-
кі ўлад ка ва ла ся на пра цу, 
тут вы пус ка лі не пры ваб ныя 
стан дарт ныя шэ рыя ва лён-
кі. Пад час роз ных кір ма шоў 
ад чу ва лі мы ся бе не зу сім 
утуль на, ды і ад во дзі лі нам 
гас па да ры звы чай на мес цы 
«на за двор ках». Ра зу ме лі, 
што так больш нель га пра-
ца ваць, трэ ба па ляп шаць 
ды зайн, па вя ліч ваць асар ты-
мент, раз на ста іць ка ля ро вую 
га му. Па ча лі экс пе ры мен та-
ваць: зра бі лі ва лён кі бе ла-
га ко ле ру. За тым аздо бі лі іх 
фут рам. Пры го жа, але... не-
прак тыч на. Як зра біць та вар 
уні вер саль ным і ад на ча со ва 
экс клю зіў ным, каб да га дзіць 
усім: і ма ла дым мод ні цам, і 
жан чы нам ста ла га ўзрос ту? 
Пры ду ма лі зруч ную па дэ шву, 
каб мож на бы ло ха дзіць і ў 
ха це па пад ло зе, і па ву лі-
цы.

У вы ні ку по шу каў з'яў ля лі-
ся но выя не ар ды нар ныя ды-
зай нер скія ра шэн ні. Так па-
сту по ва, дзя ку ю чы на ма ган-
ням не абы яка вых лю дзей, 
фаб ры ка за ва я ва ла сваё 
мес ца пад сон цам. Зрэш ты, 
ужо з са ма га па чат ку ва лён-
кі ня суць у са бе ге не тыч нае 
цяп ло, сон ца. Як жа інакш? 
Сы ра ві на за во зіц ца з цёп лых 
паў днё вых кра ін, а вы ра бы 
пра сяк ну ты лю боўю ра бот-
ні каў, якія ўклад ва юць у іх 
сваю ду шу. На прык лад, Хо та 
Ка на пац кая ад пра ца ва ла на 
фаб ры цы 56 га доў, ня даў на 
пай шла на пен сію. На чаль нік 
ад дзе ла тэх ніч на га кант ро-
лю Воль га Дзе да вец так са-

ма ве тэ ран, пры вя ла сю ды 
сваю дач ку Ак са ну. У ка лек-
ты ве ўво гу ле шмат мо ла дзі, 
та му што тут прэ стыж на 
пра ца ваць, ды і за ра бот ная 
пла та ста біль ная — больш 
за 500 до ла раў ЗША ў эк ві-
ва лен це.

На фаб ры цы вы пус ка юць 
17 ты сяч ва лё нак за ме сяц 
для дзя цей і да рос лых роз-
ных па ме раў і ко ле раў: з 
бан ці ка мі і пам по на мі, аплі-
ка цы яй і вы шыў кай, з на ту-
раль ным і штуч ным фут рам. 
Тут рас пра ца ва ны кам плек-
ты для ўсёй сям'і, на кшталт 
«та та, ма ма, я — друж ная 
сям'я».

— Я сва ім дзяў ча там — 
жон цы і дзвюм доч кам — ні-
ко лі не да ру на свя ты квет кі і 
ду хі, — ці то жар туе, ці ка жа 
праў ду муж чы на ся рэд ніх га-
доў, які прад ста віў ся Іга рам. 
— Куп ляю ім ва лён кі. У «ад-
ным фла ко не», так бы мо-
віць, не каль кі кам па не нтаў. 
Па дэ шва за бяс печ вае на зе 
су хасць, свят ло ад бі валь ная 
стуж ка га ран туе бяс пе ку, 
аздо ба квет ка мі, фут рам ды 
роз ны мі вя сё лы мі ма люн ка-
мі на дае шарм і пры га жосць. 
Акра мя та го, аў чын ка, якая 
шчыль на пры ля гае да на гі, 
не да зва ляе цяп лу вы хо дзіць 
з ва лён ка, а ха лод на му па-
вет ру пра ні каць уся рэ дзі ну, 
як бы ства рае эфект тэр ма-
су. У та кім уні вер саль ным 
абут ку мож на і на ра бо ту ха-
дзіць, і па ву лі цы, і са ба ку ве-
ча рам вы гу ляць, і на ры бал ку 
з'ез дзіць.

Дзі ця чыя ва лён кі, на прык-
лад, ро бяц ца ў кам плек це з 
лёг кі мі праз рыс ты мі га лё-

ша мі, а для да рос лых — на 
рыф ле най па дэ шве са свет-
ла га по лі ўрэ та ну. Ды зай не-
ры пра цу юць над тым, каб 
зра біць ва лён кі больш пры-
ваб ны мі для жан чын — на 
не вя лі кім аб ца сі ку. Пра цэс 
вы ра бу ва лён каў да во лі цяж-
кі, скла да ны, уклю чае 36 у 
асноў ным руч ных апе ра цый. 
На па чат ку пра цэ су ва лён кі 
вы гля да юць вель мі вя лі кі-
мі, амаль у ча ла ве чы рост! 
А пас ля ва лен ня на бы ва юць 
акрэс ле ную фор му. Пят ка, 
на сок, ха ля ва фар му юц ца 
ўруч ную. Та му лю дзі, якія 
тут доў га пра цу юць, ма юць 
вель мі да лі кат ныя і ад чу-
валь ныя паль цы і мо гуць 
вы зна чыць на воб ма цак таў-
шчы ню вы ра бу да та го, як ён 
бу дзе га то вы.

У цэ лым жа на прад пры-
ем стве асар ты мент вы ра баў 
з аве чай воў ны да хо дзіць 
да 30. Гэ та не толь кі ва лён-
кі, але і па душ кі, коў дры з 
якас най шэрс ці ме ры нос ных 
аве чак, лаз не выя кам плек-
ты. У асноў ным сы ра ві на 
за во зіц ца з Ся рэд няй Азіі — 
Та джы кі ста на, Уз бе кі ста на, 
Турк ме ніі, Ка зах ста на. За год 
прад пры ем ству па тра бу ец ца 
яе 500-600 тон.

— Да стаў ка воў ны, ві даць, 
ня прос ты і да во лі страт ны 
пра цэс? — па ці ка ві ла ся ў 
ды рэк та ра.

— Але пры ваз ная воў на 
амаль ўдвая тан ней, чым ай-
чын ная. Да та го ж бе ла рус кія 
вы твор цы мо гуць нам па ста-
віць толь кі 5-6 тон воў ны за 
год.

— Атрым лі ва ец ца, пры во-
зі це сы ра ві ну з Ка зах ста на 
і ту ды ж экс пар ту е це сваю 
пра дук цыю?

— Не толь кі ў Ка зах стан. 
У Нар ве гію, Ка на ду, Фін лян-
дыю, Аў стрыю, Укра і ну, Лат-
вію, Літ ву, Эс то нію. Ра ней 
ары ен та ва лі ся ў асноў ным 
на Ра сію, яшчэ ў 2011 годзе 
па стаў ля лі ту ды 70 пра цэн таў 
пра дук цыі. Ле тась па каз чык 
зні зіў ся да 30 пра цэн таў, за-
тое геа гра фія па ста вак ста ла 
да во лі шы ро кай. І гэ та для 
нас не мя жа, — за зна чае Ва-
сіль Мі ка ла е віч.

— Пра нас ве да юць на ват 
у Аме ры цы, — да да юць ра-
бот ні кі.

А яшчэ мне рас ка за лі, што 
не як на фаб ры ку пры яз джа лі 
прад пры маль ныя лю дзі ад-
ной з азі яц кіх кра ін, і вель мі 
ж ці ка ві лі ся тэх на ло гіяй вы-
ра бу ва лён каў. Вя до ма, ні хто 
ім сак рэ ты не ад крыў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Пра па хо джан не наз вы Ві-
на град жы ха ры па сёл ка вы ка-
за лі дзве вер сіі. Пер шая (па чуў 
ад Юрыя Пал та ра ка) пра тое, 
што па сё лак, які ля жыць ля 
вёс кі Язе ры, утва рыў асоб ную 
га лін ку, ні бы тую грон ку на ві-
на град най ла зе. Дру гая (рас па-
вя ла Але на Та та рэн ка) пра тое, 
што не ка лі ў ду бо вым гаі (ён 
кра су ец ца на па чат ку па сёл ка), 
рас лі кус ты з яга да мі, вель мі 
па доб ны мі на ві на град. Але 
гэ тыя вер сіі ні чым не пад ма-
ца ва ныя, і та му абедз ве ма юць 
роў нае пра ва на іс на ван не.

Рэ аль нае ў Ві на гра дзе тое, 
што ў па сёл ку сён ня дзе сяць 
да моў, з якіх жы лыя толь-
кі пяць. Ня даў на ўзве дзе ны 
яшчэ два да мы, але жы ха ры 
па куль не ве да юць, хто ста не 
іх гас па да ра мі. Са праўд ны мі 
ві на град ца мі (з пра піс каю ў 
паш пар це і па свед чан нем аб 
на ра джэн ні) з'яў ля юц ца 13 ча-
ла век. Най ста рэй шая жы хар ка 
— 80-га до вая Ве ра Якаў леў на 
Сяр ка на ва. Са мая ма лень кая 
— Ве ра ні ка Ра за ро на ва, якой 
уся го адзін га док і адзі нац цаць 
ме ся цаў. Гэ та адзі нае ў па сёл-
ку дзі ця. Пяць з гэ тых на сель-
ні каў — пра ца здоль ныя.

На ўмо вы жыц ця ві на град-
цы не на ра ка юць. А пен сі я не ры 

на ват за да во ле ныя імі. Але на 
Ры го раў на Та та рэн ка і яе су-
сед ка Ні на Мі хай лаў на Пе ла-
гей кі на пе ра ліч ва юць бы та выя 
ўмо вы, якія ро бяць ту тэй шае 
жыц цё па-свой му пры ваб ным: 
«газ, ва да, тэ ле фо ны, ас фаль-
та ва ная ву лі ца, аў та кра ма два 
ра зы на ты дзень».

Але на Та та рэн ка — гас па-
ды ня адзі на га ко ні ка, яко га 
клі ча Сіў кай, у свае 79 га доў 
не ча ка на ста ла пі саць вер шы, 
хоць жыц цё ў яе бы ло ня лёг-
кім і век свой яна да жы вае ўда-
вою. Ад яе і па чуў рад кі ад ной 
з лю бі мых за столь ных пе сень 
ві на град цаў:

«Мя не ма ці ў сад па сла ла,
Каб я ві на град на рва ла.
А я ві на град не рва ла —
З мі лым па са ду гу ля ла...»
Хто ве дае, ці не з гэ тай 

пес ні на ра дзіў ся Ві на град? 
Спя ва лі ж не ка лі шмат. І да-
спя ва лі ся!..

Толь кі адзі ны жы хар па сёл-
ка — Юрый Пал та рак (ці то 
свя до ма з-за наз вы, ці вы пад-
ко ва?) зай ма ец ца раз вя дзен-
нем ві на гра ду. Не каль кі ла зін 
га тун ку «Іза бэ ла» рас туць на 
паў днё вым ба ку яго гас па дар-
чых па бу доў і кож нае ле та да-
юць па па ру вя дзёр ягад. 

Ана толь КЛЯ ШЧУК. 
Фо та аў та ра.

Чэ ры каў скі ра ён.

Месца прапіскі — Месца прапіскі — ВВі на граді на град

МЯ НЯЮ БО ЦІ КІ 
НА ВА ЛЁН КІ

Су сед кі Ні на Пе ла гей кі на (зле ва) і Але на Та та рэн ка вя дуць Сіў ку з вяс ко ва га лу га.

Ва сіль Пал та рак з сы нам Мак сі мам — Ва сіль Пал та рак з сы нам Мак сі мам — 
уся го толь кі гос ці ў Ві на гра дзе.уся го толь кі гос ці ў Ві на гра дзе.
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Зі мой гэ та га го да ма лень кі хлоп чык Ва ня 
Ці ма шэн ка стаў сум на вя до мым. Ві дэа за піс 
з Ка лін ка віц кай баль ні цы быў вы кла дзе ны ў 
ін тэр нэт. Здым кі су пра ва джа лі ся ка мен та ры-
я мі пра баць коў, якія быц цам бы збі лі дзі ця. 
Сён ня гэ тае мер ка ван не поў нас цю аб верг ну-
та пра ва ахоў ны мі ор га на мі. Пра вер кі іш лі на 
пра ця гу паў го да. Кан чат ко вы вер дыкт агу-
чыў стар шы след чы СК Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па Го мель скай воб лас ці Ігар ЯЦ КО:

— За раз пра ве дзе на пра вер ка і пры ня та кан-
чат ко вае ра шэн не па фак це пры чы нен ня ця лес-
ных па шко джан няў ма ла лет ня му Іва ну Ці ма шэн ку. 
Уста ноў ле на, што ні я кіх на ўмыс ных дзе ян няў з бо-
ку пры ём ных баць коў не бы ло. Ця лес ныя па шко-
джан ні, якія бы лі на це ле Іва на, утва ры лі ся ў вы-
ні ку ня шчас на га вы пад ку — па дзен ня з дзі ця чых 
арэ ляў. Ін шыя вон ка выя ця лес ныя па шко джан ні 
на це ле Іва на з'яў ля юц ца вы ні кам хра ніч на га за-
хвор ван ня — ата піч на га дэр ма ты ту, на які дзі ця 
па ку туе з ма лен ства. На мо мант да стаў кі хлоп чы-
ка ў баль ні цу па ча ло ся аб васт рэн не гэ та га за хвор-
ван ня. У вы ні ку пер ша па чат ко ва ме ды кі не ад ра зу 
зра зу ме лі, чым вы клі ка ны ран кі і сі ня чкі на це ле 
дзі ця ці. У рас па чы нан ні кры мі наль най спра вы па 
фак це пры чы нен ня Ці ма шэн ку Іва ну ця лес ных 
па шко джан няў ад моў ле на. У дзе ян нях пры ём ных 
баць коў ад сут ні чае склад зла чын ства.

На га да ем: пас ля та го, як ін фар ма цыя пра дзі ця 
тра пі ла ў СМІ, пры ём ная ма ці звяр та ла ся ў мі лі цыю 
з за явай пра па клёп. Пас ля суд пры няў ра шэн не 
ад мя ніць усы наў лен не. За раз дзі ця ў цяж кім ста-
не вер ну та ту ды, ад куль яго ўзя лі — у Го мель скі 
аб лас ны дом дзі ця ці для дзя цей з па шко джан нем 
цэнт раль най нер во вай сіс тэ мы і па ру шэн нем псі хі-
кі. Збі ра юц ца да ку мен ты на атры ман не ім ста ту су 
ін ва лі да. Га лоў ны ўрач уста но вы Але на ШЧАР-
БІЦ КАЯ ад зна чае, што ўзро вень псі ха фі зіч на га 
раз віц ця дзі ця ці ця пер ад па вя дае ўзроў ню пры-
клад на трох ме сяч на га не маў ля ці.

— У Ва ні ста біль на цяж кі стан, аб умоў ле ны 
не ўра ла гіч най сімп та ма ты кай, ус клад нен ня мі 
з бо ку нер во вай сіс тэ мы, якія раз ві лі ся пас ля 
траў мы. Спа дзя вац ца на цуд не вы па дае, ха ця 
мы ро бім усё маг чы мае: пра во дзім ме ды ка мен-
тоз ную тэ ра пію і адап та цыю. Рас пра цоў ва ец ца 
ін ды ві ду аль ная пра гра ма яго рэ абі лі та цыі. Між 
ін шым, ня шчас ныя вы пад кі зда ра юц ца і з род ны мі 
дзець мі, і час та баць кі з гэ тым так са ма не мо гуць 
спра віц ца са мі. Та ды яны звяр та юц ца да нас, і мы 
пры ма ем на ля чэн не дзя цей пас ля траў мы або 
цяж ка га за хвор ван ня.

Рас ка заць пра тое, што зда ры ла ся на са мрэч 
у пер шыя дні сту дзе ня, ма лень кі Іван Ці ма шэн ка 
сам не змо жа. Ме на ві та та му лі та раль на па хві-
лі нах яго жыц цё ад наў ля лі з да па мо гай све дак 
след чыя. Пра тое, як ад быў ся ня шчас ны вы па дак, 
рас ка заў стар шы след чы СК Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
па Го мель скай воб лас ці Ігар Яц ко:

— 6 сту дзе ня дзе ці ўтра іх гу ля лі ў до ме на 
ва чах у баць коў. Па між па ко я мі за мест дзвя рэй 
у пра ёме бы лі ўста ля ва ны дзі ця чыя арэ лі за вод-
скай вы твор час ці. Хлоп чык упаў з арэ ляў, ма ці 
ад ра зу ж агле дзе ла яго, пас ля ча го арэ лі пры ня лі, 
а дзе ці пра цяг ва лі гу ляць. На на ступ ны дзень ён 
устаў, як звы чай на — ні хто не ўба чыў ні я кіх змя-
нен няў у па во дзі нах. Ве ча рам 7 сту дзе ня ма ці яго 
ку па ла — рых та ва ла да на вед ван ня ўра ча-дэр-
ма то ла га ра ні цай 8 сту дзе ня. Яна не ад на ра зо ва 
звяр та ла ся ў Ка лін ка віц кую баль ні цу для агля ду 
хлоп чы ка, які з на ра джэн ня па кут ваў на ата піч ны 
дэр ма тыт. Бы лі свя ты, і, хут чэй за ўсё, ён што-
сьці не да зво ле нае з'еў, бо пай шло аб васт рэн не 
хва ро бы. Ка лі ж ма ці яго ку па ла, маг чы ма, пад 
уз дзе ян нем цёп лай ва ды ад бы ло ся кро ва зліц цё 
ў мозг, спра ва ка ва нае па пя рэд няй траў май. Та ды 
ён стра ціў пры том насць.

Ме ды цын скі ас пект рас тлу ма чы ла га лоў ны 
ўрач Го мель ска га аб лас но га до ма дзі ця ці для 
дзя цей з па шко джан нем цэнт раль най нер во вай 
сіс тэ мы і па ру шэн нем псі хі кі Але на Шчар біц кая:

— У раз віц ці ге ма то мы іс нуе так зва ная «свет-
лая пля ма», або свет лы пра ме жак, ка лі не ка то-
ры час ге ма то ма не пра яў ляе сімп то маў, але ж 
на пра ця гу 2-3 су так у дзя цей і да 14 у да рос-
лых раз ві ва ец ца клі ні ка за хвор ван ня. Тое, што 
дзі ця ці не ад ра зу пас ля па дзен ня ста ла дрэн на, 
а клі ні ка раз ві ла ся праз су ткі, і быў свет лы пра-
ме жак. Пас ля та го, як Ва ня стра ціў пры том насць, 
ма ці ад ра зу кі ну ла ся ў баль ні цу. Ме ды цын скія 
ра бот ні кі са праў ды ў пер шыя га дзі ны не маг лі 
вы зна чыц ца з ды яг на зам, пры гэ тым не вы клю-
ча лі і чэ рап на-маз га вую траў му. Пас ля кан сі лі у-
ма зра бі лі за клю чэн не, што, хут чэй за ўсё, так і 
ёсць. Быў эк стран на за про ша ны ней ра хі рург з 
Го ме ля, які на мес цы і пра апе ры ра ваў дзі ця. Што 
да ты чыц ца плям на це ле, ура чы спа чат ку не маг лі 
ра за брац ца з іх па хо джан нем, бо ме ды цын ская 
карт ка зна хо дзі ла ся ў па лі клі ні цы, а не ў баль ні-
цы. Ка лі дзі ця тра пі ла ў баль ні цу з траў май, урач 
па ві нен звяр нуц ца ў мі лі цыю. Ме ды кі так і зра бі лі, 
і па фак це ад ра зу ж бы ла пра ве дзе на пра вер ка. 
Што да ты чыц ца чэ рап на-маз га вой траў мы — яны 
бы ва юць вель мі роз ныя. Бы вае, што ге ма то ма 
рэ цы ды вуе. Дзі ця апе ры ра ва лі паў тор на. Вы пі-
са лі да до му ста біль на цяж кім, ля жа чым. А дру гі 

раз ён быў шпі та лі за ва ны з бран хі там — у яго 
бы лі вель мі дрэн ныя ана лі зы. Што да ты чыц ца 
ата піч на га дэр ма ты ту, ён мо жа мець роз ныя пра-
явы, у тым лі ку ў вы гля дзе сі ня коў і яз ваў. Ва ні 
па трэб на бы ла пэў ная ды е та — без алер ге наў. 
Ці пры трым лі ва ла ся гэ та га ма ці — не ве даю. 
На фо не аб васт рэн ня дэр ма ты ту ад бы ла ся траў-
ма, а гэ та моц ны стрэс для ар га ніз ма, які заў сё ды 
ро біць больш цяж кім ця чэн не хра ніч най хва ро бы. 
Што і ад бы ло ся.

Рэ за нанс у гра мад стве, на які раз ліч ва лі тыя, 
хто раз мяс ціў здым кі ў се ці ве, атры маў ся вя лі кі. 
І ка мен та рыі бы лі ад па вед ныя. І пра вер кі пай шлі на 
ўсіх уз роў нях — у тым лі ку па кры ні цах, якія «злі лі» 
ін фар ма цыю ў СМІ. Як рас ка заў стар шы ін спек-
тар па асо бых да ру чэн нях праў лен ня ахо вы 
пра ва па рад ку і пра фі лак ты кі УУС Го мель ска га 
абл вы кан ка ма Сяр гей ЯФІМ ЧЫК, баць кі, дзе ці 
якіх ля жа лі по бач з Ва нем у баль ніч най па ла це, 
зра бі лі тыя са мыя здым кі на ма біль ны тэ ле фон:

— Свае вы сно вы зра бі лі баць кі, якія па ба чы лі 
хлоп чы ка ў цяж кім ста не пас ля чэ рап на-маз га вой 
траў мы, да та го ж з па шко джан ня мі на ску ры. Яны 
вы ра шы лі, што дзі ця ці пры чы ні лі траў мы пры-
ём ныя баць кі Ва ні, і раз мяс ці лі ві дэа ў ін тэр нэ це 
з са мых доб рых на ме раў — каб пры цяг нуць да 
праб ле мы гэ та га дзі ця ці гра мад скасць і вы ра-
та ваць яго.

Пас ля та го, як гіс то рыя Ва ні вый шла за ме жы 
сцен баль ні цы і пай шла гу ляць па су свет ны м 
па ву цін ні, пра вя ра лі ся і ме ды цын скія ўста но вы, 
дзе ля чы ла ся дзі ця, і рай вы кан кам, і ад дзел аду-
ка цыі, і сям'я, і су се дзі... Па моч нік пра ку ро ра 
Го мель скай воб лас ці па спра вах ня поў на га-
до вых і мо ла дзі Ве ра ЗА МОЙ СКАЯ мае больш 
чым 30-га до вы во пыт пра цы ме на ві та ў гэ тай 
га лі не. Яна рас каз вае пра сям'ю, у якую быў 
пры ня ты ма лень кі Ва ня:

— Усы наў лен не бы ло за кон нае, кант роль за 
сям' ёй з бо ку ор га наў апе кі ажыц цяў ляў ся вель-
мі піль ны. У до ме чыс та, сям'я за бяс пе ча ная, 
мае вя лі кую гас па дар ку. Пры ём ныя баць кі Ва ні 
вы рас лі ў звы чай ных вяс ко вых сем' ях, ні хто ні-
ко лі не пры цяг ваў ся ні да якой ад каз нас ці. Звы-
чай ная вяс ко вая сям'я. Ма ці кла па ці ла ся пра 
хлоп чы ка. Маг чы ма, яна не вель мі аду ка ва ная. 
Яна лі чы ла, што дзі ця вы рас це са мо па са бе, 
як вы рас ла яна са ма. Вя до ма, з улі кам гі пер ак-
тыў нас ці хлоп чы ка яна па він на бы ла ства рыць 
яму бяс печ ныя ўмо вы, асаб лі ва са чыць за яго 
па во дзі на мі. Баць кі бы лі не га то вы да вы ха ван-
ня ме на ві та гэ та га дзі ця ці. Су пра цоў ні кі сіс тэ мы 
аду ка цыі па він ны бы лі звяр нуць ува гу ма ці на 
тое, што яна больш піль на па він на ажыц цяў ляць 
кант роль за па во дзі на мі сы на. Але ж тое, што 
ад бы ло ся, — прос та ня шчас ны вы па дак. Усе 
па ру шэн ні, якія вы яў ле ны, пры чын най су вя зі з 
атры ман нем траў мы не ма юць! Ка лі на мі быў 
прад' яў ле ны іск аб ад ме не ўсы наў лен ня, ма ці 
пра ма ска за ла: мне дзі ця-ін ва лід не па трэб на, я 
з ім не спраў лю ся. Са праў ды, гэ тая сям'я, з улі-
кам атры ма най дзі цём цяж кай траў мы, бы ла б 
не ў ста не ажыц цяў ляць за ім да лей шы до гляд і 
за бяс печ ваць яго рэ абі лі та цыю.

Ве ра За мой ская лі чыць, што па ру шэн ні пра воў 
дзя цей у сем' ях, якія за мя шча юць бія ла гіч ныя, 
ад бы ва юц ца ў пер шую чар гу та му, што да пус-
ка юц ца па мыл кі пры пад бо ры пры ём ных баць-
коў-апе ку ноў:

— З та кі мі баць ка мі заў сё ды пра цу юць псі-
хо ла гі, якія ро бяць за клю чэн не: ці га то ва кан-
крэт ная сям'я пры няць дзі ця на вы ха ван не. 
У гэ тым вы пад ку бы ло та кое за клю чэн не. Бы-
ло пра ве дзе на шмат тэс таў, якія свед чы лі, што 
сям'я га то вая ўзяць дзі ця. Але ж, на жаль, псі ха-
ла гіч ная служ ба ў нас за раз зна хо дзіц ца не на 
тым уз роў ні, каб заў сё ды пра фе сі я наль на даць 
за клю чэн не...

Сваё за клю чэн не заў сё ды дае і га лоў ны ўрач 
Го мель ска га аб лас но га до ма дзі ця ці для дзя цей 
з па шко джан нем цэнт раль най нер во вай сіс тэ мы 
і па ру шэн нем псі хі кі Але на Шчар біц кая. Але ж, 
ка жа яна, суд не заў сё ды пры слу хоў ва ец ца да 
яе дум кі.

Між тым, ёсць і ін шы бок спра вы. Без ад каз на 
да вы ха ван ня сва іх дзя цей ста вяц ца і мно гія бія-
ла гіч ныя баць кі. Яны не ра зу ме юць са праўд най 
не бяс пе кі да та го ча су, па куль з дзець мі штось ці 
не зда рыц ца.

У аса біс тым лё се прак тыч на кож на га ча ла ве-
ка ёсць гіс то рыя, дзе ён прай шоў па краі жыц ця і 
смер ці. Ча мусь ці та кі до свед час цей ад бы ва ец ца 
ў дзя цін стве, ка лі яшчэ не сфар мі ра ва на па чуц цё 
не бяс пе кі. Да рос лыя мо гуць па спець па пя рэ-
дзіць зда рэн не, а мо гуць і не па спець. І та ды ў 
кры мі наль ных звод ках з'яў ля юц ца гіс то рыі пра 
ма лень кіх дзя цей, якіх баць кі па кі ну лі ад ных у 
до ме, і тыя не знай шлі леп ша га за ня тку, чым 
сва воль ства з за пал ка мі. Дзе ці, якія ак тыў на 
да сле ду юць на ва коль ны свет, па да юць з рас чы-
не ных вок наў, апя ка юц ца кі пе нем, за соў ва юць 
ру кі, но гі, га ло вы ту ды, ку ды не трэ ба... Доб ра, 
ка лі сум ны во пыт за кан чва ец ца толь кі пры ез-
дам вы ра та валь ні каў. Час цей не абы хо дзіц ца 
без ква лі фі ка ва най ме ды цын скай да па мо гі або... 
Пра гэ та ўво гу ле не хо чац ца ка заць.

— Траў ма ван не ма лень кіх дзя цей ад бы ва ец ца, 
на жаль, вель мі час та ме на ві та па ві не баць коў, 
— ад зна чае па моч нік пра ку ро ра Го мель скай воб-
лас ці па спра вах ня поў на га до вых і мо ла дзі Ве ра 
За мой ская. — І асноў ная пры чы на — ад сут насць 
кант ро лю за па во дзі на мі дзя цей. Ёсць юры дыч ны 
ар ты кул аб па кі дан ні ў не бяс пе цы, але ж не ма гу 
ўзга даць вы па дак, каб ён пры мя няў ся на спра ве 
— за над та цяж ка да ка заць та кі факт.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

Па куль гром не грым не?

Ін сты тут пры ём ных сем' яў па чаў сваё ак-
тыў нае іс на ван не ў 1999 го дзе. За 13 з ліш-
кам га доў на Го мель шчы не бы лі да тэр мі но ва 
ска са ва ны да га во ры ў да чы нен ні 265 дзя цей, 
у тым лі ку 13 — па іні цы я ты ве ор га наў апе кі. 
Час цей за ўсё пад лет кі прос та па сту па лі ву-
чыц ца і пе ра во дзі лі ся на дзярж за бес пя чэн-
не. 3828 дзя цей на бы лі сям'ю, якая за мя шчае 
бія ла гіч ную, для іх — са праўд ную.

Ста лі вя до мы я пад ра бяз нас ці гуч най спра вы

На па чат ку пра цэ су ва лён кі 
вы гля да юць вель мі вя лі кі мі, 
амаль у ча ла ве чы рост! 
А пас ля ва лен ня на бы ва юць 
акрэс ле ную фор му. Пят ка, 
на сок, ха ля ва фар му юц ца 
ўруч ную.

ПА ГРАН КАНТ РОЛЬ ДЛЯ ПА СА ЖЫ РАЎ ЦЯГ НI КОЎ МIНСК—
ВIЛЬ НЮС БУ ДЗЕ ЎВЕ ДЗЕ НЫ НА ВАК ЗА ЛЕ БЕ ЛА РУС КАЙ СТА ЛI ЦЫ

Бе ла рус кiя па гра нiч нi кi ар га нi зу юць паш парт ны кант роль па са жы раў, 
якiя едуць са стан цыi Мiнск-Па са жыр скi ў Вiль нюс i на зад, не па срэд-
на на чы гу нач ным вак за ле бе ла рус кай ста лi цы. Пра гэ та па ве да мi лi ў 
прэс-цэнт ры Дзярж па гран ка мi тэ та, ка мен ту ю чы змя нен нi, уне се ныя 
ўка зам Прэ зi дэн та Бе ла ру сi № 309 ад 15 лi пе ня 2013 го да ва ўка зы № 
313 ад 10 мая 2006 го да i № 373 ад 7 жнiў ня 2007 го да.

У пры ват нас цi, гэ тыя змя нен нi пра ду гледж ва юць ад крыц цё на стан цыi Мiнск-
Па са жыр скi пунк та про пус ку i ўва хо дзяць у сi лу з 1 сту дзе ня 2015 го да. Ад нак 
па куль у па гра нiч ным ве дам стве не на зы ва юць дак лад ных тэр мi наў ад крыц ця 
пунк та. «Гэ та за ле жыць ад та го, ка лi бу дзе ство ра на ад па вед ная iнф ра струк ту ра. 
Не аб ход ны цэ лы комп лекс ме ра пры ем стваў, у тым лi ку мно гiя пы тан нi ад но сяц ца 
да кам пе тэн цыi Бе ла рус кай чы гун кi», — па тлу ма чы лi ў па гран ка мi тэ це.

Як па ве дам ля ла ся, лi тоў скi бок ужо ства рыў ана ла гiч ны тэр мi нал на чы гу нач-
ным вак за ле Вiль ню са для па са жы раў, якiя вы яз джа юць у Мiнск або вяр та юц ца 
на зад. Та кi па ра дак дзей нi чае з мая 2013 го да. Ад нак у Лiт ве вы ра шы лi ча со ва 
вяр нуц ца да ра ней ша га па рад ку агля ду па са жы раў. Гэ та звя за на з праб ле май 
чэр гаў. У Лi тоў скай чы гун цы спа сы ла юц ца на тое, што чэр гi ўзнi ка юць, бо ў 
па гра нiч нi каў Лiт вы не ха пае пер са на лу.

Кар. БЕЛ ТА.

ЖЫ ХАР ГРОД НА ЗА РАБ ЛЯЎ НА ВІ ЗАХ, ЯКІЯ І НЕ ДУ МАЎ АФАРМ ЛЯЦЬ
У да чы нен ні 24-га до ва га гро дзен ца, які браў гро шы на па слу гі па 
афарм лен ні шэн ген скіх віз у жы ха роў Грод на і Мін ска, за ве дзе на 
кры мі наль ная спра ва. Па цяр пе лы мі па ёй пры зна ны 16 ча ла век.

Па вод ле слоў афі цый на га прад стаў ні ка ўпраў лен ня След ча га ка мі тэ та па 
Гро дзен скай воб лас ці Сяр гея ШЭР ША НЕ ВІ ЧА, ма ла ды ча ла век, каб увай сці ў 
да вер, прад стаў ляў ся су пра цоў ні кам тур фір мы аль бо спа сы лаў ся на зна ём ствы 
ў ту рыс тыч ных ко лах. За тым браў у лю дзей паш пар ты і гро шы — у ся рэд нім па 
150 до ла раў, але аба вя за цель ствы вы кон ваць не збі раў ся.

Пад час след ства вы свет лі ла ся, што ён, акра мя та го, умуд рыў ся вы ман та чыць 7,3 
млн руб лёў (за тым па тра ба ваў яшчэ 4 міль ё ны) у свай го «кан ку рэн та» — та ко га ж 
мах ля ра, як і ён сам. На зваў ся су пра цоў ні кам мі лі цыі і пры гра зіў за вес ці ў да чы нен ні 
яго кры мі наль ную спра ву. Так са ма пад час пра цы на ад ным з гро дзен скіх прад пры-
ем стваў так зва ны «су пра цоў нік тур фір мы» скраў паў та ры то ны бен зі ну і столь кі ж 
ды зель на га па лі ва. Тым са мым на нёс урон на су му больш за 22 міль ё ны руб лёў.

На дзея ДРЫ ЛА.

АБ ВI НА ВА ЧАН НЕ ПРАД' ЯЎ ЛЕ НА СУД НА ЎЛА ДАЛЬ НI КУ 
ПА ФАК ЦЕ ТРА ГЕ ДЫI НА ВО ЗЕ РЫ БЕ ЛАЕ ЖЫТ КА ВIЦ КА ГА РА Ё НА
Афi цый нае аб вi на ва чан не прад' яў ле на суд на ўла даль нi ку ў па ру шэн нi 
пра вiл бяс пе кi ру ху i экс плу а та цыi ма ла мер на га суд на, якое пры вя ло 
па не асця рож нас цi да смер цi лю дзей на во зе ры Бе лае Жыт ка вiц ка га 
ра ё на. Да яго пры ме не на ме ра стры ман ня — за клю чэн не пад вар ту, 
па ве да мi лi ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА ва ўпраў лен нi След ча га ка мi тэ та па 
Го мель скай воб лас цi.

Як па ве дам ля ла ся, тра ге дыя на во зе ры Бе лае ад бы ла ся 14 лi пе ня. У час 
ка тан ня дзе ся цi ча ла век, у тым лi ку пя ця рых дзя цей, пе ра вяр ну ла ся ма тор ная 
лод ка «Пра грэс», якой кi ра ваў 40-га до вы жы хар Жыт ка вiч, што зна хо дзiў ся ў 
ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. Па вод ле па пя рэд няй iн фар ма цыi, пры ажыц цяў-
лен нi па ва ро ту ва дзi цель не спра вiў ся з кi ра ван нем. У вы нi ку зда рэн ня за гi ну лi 
жы ха ры Са лi гор ска: трое хлоп чы каў ва ўзрос це ча ты рох, пя цi i ся мi га доў, ма цi 
ста рэй ша га з iх, а так са ма жы хар ка го ра да Жыт ка вi чы.

Пры пра вя дзен нi пер ша па чат ко вых след чых дзе ян няў быў вы яў ле ны шэ раг па-
ру шэн няў з бо ку ва дзi це ля ма ла мер на га суд на, у тым лi ку: ад сут насць да ку мен таў 
аб пра хо джан нi рэ гiст ра цыi ма тор най лод кi i iс тот нае змя нен не яе кан струк цыi. 
Акра мя та го, у час ка тан ня суд на ака за ла ся на гру жа на ў два ра зы больш чым на-
ле жыць. Пры гэ тым усе па са жы ры зна хо дзi лi ся без вы ра та валь ных ка мi зэ лек. У 
пра цэ се раз бо ру ўста ноў ле на так са ма, што муж чы на пра па на ваў ад па чы валь нi кам 
ка тан не за пла ту, хоць не зай маў ся гэ тым вi дам прад пры маль нiц кай дзей нас цi.

Ця пер аб вi на ва ча ны зна хо дзiц ца ў IЧУ Жыт ка вiц ка га РА УС. След чыя ме ра-
пры ем ствы пра даў жа юц ца.


