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По шу кі пра цяг ва юц ца
Той дзень Анд рэй Ва лер' е віч па мя тае 

як сён ня. Аб пра па жы хлоп чы ка па ве да-
мі лі ў 18.20.

— Я та ды вы ехаў з на пар ні кам пер шым 
на ра дам. Са мыя пер шыя ту ды пры еха лі, 
ка лі ма ці па тэ ле фа на ва ла, — ус па мі нае су-
раз моў нік. — Мы та ды ез дзі лі па ле се, сіг-
на лі лі, мі гал ку ўклю чы лі, каб яго за ры ен та-
ваць. Ду ма лі, што ён вый дзе на гу кі...

Бол бат браў удзел у по шу ках хлоп чы ка 
з пер шых дзён та ды яшчэ на па са дзе су-
пра цоў ні ка ДАІ. Пра цяг вае гэ ту ра бо ту ў 
якас ці ўчаст ко ва га.

— По шу кі вя дуц ца. Ця пер цяж кас ці з 
тым, што скла да на неш та ўба чыць з-за зя-
лё на га ліс ця, больш спры яль ны пе ры яд 
для по шу каў — гэ та во сень і зі ма. Асаб лі вая 
ўва га па-ра ней ша му на да ец ца ба ло ту Дзі-
ко му. Гэ та вель мі не бяс печ нае мес ца, ку ды 
на ват ва лан цё раў не пус ка лі, каб іх са міх 
не згу біць. Іш лі толь кі пад рых та ва ныя су-
пра цоў ні кі, — рас каз вае Анд рэй.

Сам ён так са ма не ад на ра зо ва «пра-
чэс ваў» гэ ту мяс цо васць. Але трэ ба быць 
асця рож ным. З мяс цо вых жы ха роў на ба-
ло та хо дзяць толь кі тыя, хто са праў ды ве-
дае гэ тыя мяс ці ны: у асноў ным усе ідуць 
убок ад ба ло та.

— На ма ім участ ку гэ та адзі ны знік лы 
без вес так. За два га ды не рас кры тых пра-
ва па ру шэн няў тут не бы ло. Бы ва ла, што 
пра па даў ча ла век (тут дзя ду ля быў пра-
паў у ле се, але яго знай шлі). Ня даў на мне 
па тэ ле фа на ва лі лес ні кі, што ні бы та знай-
шлі Мак сі ма, але ін фар ма цыя ака за ла ся 
не дак лад ная, прос та чут ку нех та пус ціў. 
Вя до ма, мы тры ма ем на кант ро лі гэ ту сі-
ту а цыю, — ка жа Анд рэй.

Асноў ная вер сія — яна дня мі бы ла агу ча-
на ў Мі ніс тэр стве ўнут ра ных спраў, — што 
хлоп чык за блу каў у ляс ным ма сі ве. Анд рэй 
Бол бат на ват кан крэ ты зуе: Мак сім ішоў па 
да ро зе і пе ра блы таў на прам кі. Да моў яму 
трэ ба бы ло зва роч ваць ля вей, а ён па вяр-
нуў на ба ло та Дзі кое. Ту ды так са ма вя дуць 
сцеж кі, па якіх хо дзяць мяс цо выя па ро-
гі але няў. Гэ тыя сцеж кі і маг лі за блы таць 
хлоп чы ка. Ён ішоў прос та на ба ло та.

— Мно гія жы ха ры за раз збі ра юць жу-
ра ві ны. Ця пер больш-менш су ха, але ўсё 
роў на ў не зна ё мыя мяс ці ны не хо дзяць, —
ад зна чае Анд рэй Бол бат.

Але вер нем ся да сён няш ніх праб лем і 
кло па таў участ ко ва га ін спек та ра. Іх на тэ-
ры то рыі На вад вор ска га сель ска га са ве та 
так са ма ня ма ла. Хтось ці скраў збож жа, 
нех та вы піў на ра бо це, нех та ганд люе са-
ма го нам...

З вы ез дам на мес ца
На мі лі цэй скім аў то ад' яз джа ем ад Свіс-

лац ка га ра ён на га ўпраў лен ня ўнут ра ных 
спраў. На чаль нік ад дзя лен ня ахо вы пра ва-
па рад ку і пра фі лак ты кі Дзя ніс Паў лю чэ ня 
па тлу ма чыў: да яго па сту пілі звесткі, што 
ра бо чы на фер ме кра дзе кар мы. Трэ ба гэ-
ты факт пра ве рыць на мес цы.

Ад Свіс ла чы да Но ва га Два ра кі ла мет-
раў трыц цаць. Гэ та цэнтр сель са ве та. Тра са 
Свіс лач — Пру жа ны да во лі спа кой ная, ды і 
са ма да ро га роў ная — не каль кі га доў та му 
яе аб на ві лі. Пра хо дзіць яна ва кол Бе ла-
веж скай пу шчы. Але нам трэ ба звяр нуць 
убок, і да Но ва га Два ра едзем яшчэ кі ла-
мет раў дзе сяць па та кой жа роў най тра се. 
Па ду ма ла ся: як важ на ехаць па доб рай 
да ро зе, коль кі на гэ тым мож на за ха ваць 
нер ваў.

Ад ра зу на кі роў ва ем ся ў сель скі Са вет. 
Стар шы ня Ула дзі мір Зда но віч га то вы да лу-
чыц ца да рэй ду. Яму важ на, каб жы ха ры
не ўсту па лі ў су пя рэч насць з за ко нам. 
А ін спек тар, па яго сло вах, та кія фак ты заў-
сё ды тры мае на кант ро лі.

— Тут ка ля дзвюх ты сяч жы ха роў, гэ та 
амаль што са мы вя лі кі сель скі Са вет ра ё -
на, — ка жа Ула дзі мір Ва сі лье віч. — Ёсць у
нас і тыя, хто вяр нуў ся з мес цаў па збаў-
лен ня во лі, і аба вя за ныя, і кан ды да ты 
на ЛПП. Яны час цей за ўсё трап ля юць у 
спі сы пра ва па ру шаль ні каў. Не каль кі ча-
ла век асу джа ны і ад бы ва юць па ка ран не. 
У асноў ным — за кра дзя жы.

Вось і чар го вая спра ва так са ма звя за на 
з кра дзя жом. Праў да, па куль толь кі вя-
дзец ца пра вер ка. З гэ тай мэ тай пад' яз джа-
ем да до ма мяс цо ва га жы ха ра, які пра цуе 
на фер ме і быў за ўва жа ны на кра дзя жы 
кам бі кор му. Гэ ты пра дукт ён мя няе на са-
ма гон.

— Мы ма ем санк цыю на агляд, та му 
па він ны агле дзець і дом, і ўсе ін шыя гас-
па дар чыя па бу до вы. Як ба чым, на гру кат 
ні хто дзве ры не ад чы няе, хоць ка ля до-
ма ста іць ве ла сі пед. Зна чыць, гас па дар 
аль бо не ад чы няе дзве ры, аль бо ку дысь-
ці ады шоў, — ка мен туе сі ту а цыю Анд рэй 
Бол бат.

Па сло вах стар шы ні сель ска га Са ве та, 
на мі ну лым тыд ні муж чы на зна хо дзіў ся на 
ля чэн ні ў баль ні цы, бо апа рыў на гу. Уво гу-
ле кі раў нік мяс цо вай ула ды ха рак та ры зуе 
ра бот ні ка фер мы як пра ца ві та га, здат на-
га да лю бой ра бо ты ча ла ве ка. Ён яшчэ і 
за яд лы збор шчык гры боў і ягад, а ця пер 
як раз жу ра він ны се зон. І на вош та, зда-
ец ца, крас ці кам бі корм, ка лі мож на мець 
ня дрэн ны да дат ко вы за ро бак на ягад ным 
про мыс ле? Мно гія так і ро бяць, у тым лі ку 
і тыя, хто вяр нуў ся з мес цаў ад бы ван ня па-
ка ран ня і ста іць на пра фі лак тыч ным улі ку. 
За дзень на бі ра юць і 4, і 5 вёд раў. На рых-
тоў шчы кі ад ра зу на ба ло це пры ма юць яга-
ду па 3 руб лі за кі ла грам. Стар шы ня сель-
 са ве та пад лі чыў: за пяць вёд раў ва гой сем 
кі ла гра маў мож на за ра біць 100 руб лёў. За 
ты дзень атрым лі ва ец ца ся рэд няя ме сяч-
ная зар пла та. На ват у пра цоў ным гра фі ку 
раз дат чы ка кар моў ёсць вы хад ныя, каб 
за ра біць яшчэ і на збо ры жу ра він.

Гэ та спра вяд лі вы ўчаст ко вы...
На марш ру це яшчэ адзін ад рас. Анд рэй 

Бол бат тлу ма чыць: едзем да муж чы ны, 
яко га дня мі за тры ма лі на ра бо це п'я ным.

Аў та ма біль спы ня ец ца ка ля не бла го га 
на вы гляд до ма. На гру кат вы хо дзіць муж-
чы на ў цяль няш цы. Што вы піў на ра бо це, 
не ад маў ляе. І на ўчаст ко ва га не скар дзіц-
ца, на ад ва рот, ка жа, што ён вы кон вае свае 
аба вяз кі згод на з за ко нам.

Іва ну Іва на ві чу 56 га доў. Жы ве ў дзе-
да вым до ме не так даў но, да гэ туль жыў 
з гра ма дзян скай жон кай і яе вась мя ры мі 
дзець мі ў ін шай вёс цы. Ра зам на ра дзі лі 

яшчэ два іх — бліз ня таў. Муж чы на па на-
ра каў на свой лёс, маў ляў, па мер ла су-
жы цель ні ца, дзя цей усіх за бра лі. Зар пла та 
на фер ме не вя лі кая, хоць ён пра цуе там 
больш за 20 га доў.

— Іван — аба вя за ная асо ба, та му ў яго 
вы ліч ва юць 70 % зар пла ты на два іх дзя-
цей, якія зна хо дзяц ца ў пры ём най сям'і, — 
ка жа Анд рэй Бол бат. — Дзе ці ма лыя, та-
му яшчэ га доў сем бу дзе вы плач ваць 
алі мен ты.

Сам Іван, па ўсім ві даць, да дзя цей пры-
яз джае рэд ка. Ка жа, ня ма ча го ім пры вез ці. 
Толь кі па ве да міў, што ма лыя яго ве да юць. 
У лю бым вы пад ку ім бу дзе да ка го вяр нуц-
ца, пас ля та го як ста нуць паў на лет ні мі. Бо 

ў пры ём най сям'і дзе ці мо гуць зна хо дзіц ца 
да 18 год, а по тым улад коў ва юц ца са мі — 
ву чац ца аль бо пра цу юць. Мо жа, та ды і 
спат рэ біц ца баць коў скі дом, і ра бо та тут 
зной дзец ца. Ды і до му па трэб ны руп лі вы 
гас па дар. Ка лі ў са міх па ко ях ся кі-та кі па-
ра дак, то двор не ахай ны — і плот па ва ліў-
ся, і пус та зел ле рас це паў сюд на.

Хто ка го?
Са мі жы ха ры пры зна юц ца: тут мяс-

цо васць — рай для са ма гон шчы каў. Яны 
ста вяць свае мі ні-за во ды ў гу шча ры Бе-
ла веж скай пу шчы. Як іх знай сці? Анд рэй 
Бол бат не спя ша ец ца рас кры ваць сак рэ ты 
сва ёй дзей нас ці, але на мя кае, што да па-
ма гае на сель ніц тва. Ёсць і ўлас ныя на зі-
ран ні. За ўва жа на, што час цей за ўсё та кія 
мі ні-за во ды ста вяць ка ля ва ды, а пад' ез ды 
яшчэ і мас кі ру юць — на прык лад, на ляс ной 
да ро зе ў зям лю ўкоп ва юць тру бы, у якія 
ста вяць ел кі, маў ляў, да ро гі сю ды ня ма. 
Ёсць ін шыя спо са бы мас кі роў кі. На прык-
лад, пе ра соў ныя са ма гон ныя апа ра ты.

У вёс ку Но вы Двор як раз пры гна лі адзін 
та кі агрэ гат з Бе ла веж скай пу шчы. Ця пер 
ён зна хо дзіц ца на пад вор ку пус ту ю ча га до-
ма. Ча му яго не кан фіс ка ва лі? Аказ ва ец ца, 
уся спра ва ў кам плек та цыі.

— Апа рат за бра лі ў са ма гон шчы каў, 
але вяр ну лі та му, што ён лі чыц ца не ўкам-
плек та ва ным — у ім ня ма ха ла дзіль ні ка, — 
тлу ма чыць участ ко вы. — А гэ та зна чыць, 
што ня ма на го ды яго кан фіс ка ваць. Ад-
мі ніст ра цый ная спра ва бы ла за ве дзе на, 
але спы не на за ад сут нас цю скла ду пра ва-
па ру шэн ня.

Апа рат вель мі ўраж вае. Ме та ліч ныя, 
кры ху па ржа ве лыя цы лінд ры і ча ны ста яць 
на плат фор ме з да во лі ўстой лі вы мі гу мо-
вы мі ко ла мі. У ад ным з ме та ліч ных цы-
лінд раў па ві нен быць зме я вік, а яго ня ма. 
Атрым лі ва ец ца, што юры дыч на гэ та і не 
апа рат зу сім. Ві даць, і яго ўлас ні кі так са ма 
доб ра ве да юць за ко ны.

А вось ка лі апа рат поў нас цю ўкам плек-
та ва ны, за яго мож на атры маць штраф да 
пя ці ба за вых ве лі чынь з кан фіс ка цы яй яго 
і са мой пра дук цыі. Пры паў тор ным вы ра бе 
на пра ця гу го да штраф па вя лі чыц ца да 
30 ба за вых ве лі чынь. Да рэ чы, на быц цё 
са ма го ну ці бра гі ў не ле галь ных вы твор цаў 
так са ма мо жа ка рац ца штра фам да пя ці 
ба за вых ве лі чынь.

— Са ма гон шчы кам усё скла да ней пра-
ца ваць, — жар туе стар шы ня сель са ве та. — 
Не па спее па ста віць апа рат, а тут яго і на-
кры юць.

На чаль нік ад дзя лен ня ахо вы пра ва па-
рад ку і пра фі лак ты кі Дзя ніс Паў лю ке віч 
па ве да міў, што ўчаст ко вы з па чат ку го да 
вы явіў тры са ма гон ныя апа ра ты. Зні шча на 
тры ты ся чы літ раў бра гі і 300 літ раў са ма го-
ну. Скла дзе на 16 пра та ко лаў з на кла дан нем 
штра фу за не за кон ны аба рот ал ка го лю.

Трэ ба ска заць, што ў кра і не ёсць ле га-
лі за ва ная вы твор часць са ма го ну на ту рыс-
тыч ных аг ра ся дзі бах, у тым лі ку ў На цы я-
наль ным пар ку «Бе ла веж ская пу шча». Але 
та кіх лі цэн зій няшмат.

У вёс цы ўсё спа кой на
Ёсць у сель са ве це не каль кі вё сак, дзе 

на огул ні ко га не за ста ло ся. Але і за імі па-
трэ бен на гляд. Тут мо гуць, на прык лад, аб-
ста ля ваць не ле галь ныя скла ды.

Цэнтр сель са ве та — Но вы Двор — за-
се ле ны пра цэн таў на трыц цаць, ад зна чыў 
стар шы ня сель ска га Са ве та. Але вёс ка 
не за бы та цы ві лі за цы яй. Тут на ват дзве 
кра мы — спа жыў та ва рыст ва і пры ват ная. 
У та кіх мес цах ча сам мо гуць «ка чаць пра-
вы» не цвя ро зыя гра ма дзя не. Праў да, у 
кра ме спа жыў та ва рыст ва рас ка за лі, што 
та кіх вы пад каў у іх не бы вае. І ад на з пры-
чын — кант роль участ ко ва га.

Ця пер аб ста ноў ка змя ні ла ся, ка жуць 
мяс цо выя жы ха ры. Не ка то ры час тут на о-
гул не бы ло ўчаст ко ва га — быў адзін на 
не каль кі сель са ве таў. З пры хо дам Анд рэя 
Бол ба та сі ту а цыя па леп шы ла ся. Гэ та ад-
зна чае і на чаль нік аг ра комп лек са «Но вы 
Двор —Аг ра» Дзя ніс Ту рак. Мно гія жы ха ры 
пра цу юць ме на ві та тут.

— Мы ўза е ма дзей ні ча ем, каб не бы ло 
кра дзя жоў, ра зам па тру лю ем тэ ры то рыю, 
со чым, каб ра бот ні кі бы лі ў цвя ро зым ста-
не. Дзесь ці і па га ва рыць трэ ба з ча ла ве-
кам, а да служ боў ца ў фор ме лю дзі ча сам 
больш пры слу хоў ва юц ца, чым да кі раў ні-
ка, — ка жа Дзя ніс Ту рак. — Бо кі раў нік мо-
жа прос та зволь ніць, а мі лі цыя на кла дзе 
ад мі ніст ра цый нае па ка ран не ці яшчэ якія 
санк цыі вы ка рыс тае. Гэ та больш дзейс на.

У гас па дар цы пра цуе больш за 300 ча-
ла век. Эка на міч ны стан па леп шыў ся, ка лі 
мяс цо вы кал гас да лу чы лі да прад пры ем-
ства «Грод на Азот». Гас па дар ка спе цы я-
лі зу ец ца на жы вё ла га доў лі — толь кі тут 
раз вод зяць рэд кую чыр во ную бе ла рус кую 
па ро ду ка роў. Та му і ра бот ні кі па трэб ны 
ад каз ныя, ка жа на чаль нік аг ра комп лек са. 
Вось участ ко вы ча сам і да па ма гае тры маць 
не ка то рых у рам ках, ста віць на шлях вы-
праў лен ня.

— Да ама та раў вы піць на ра бо чым 
мес цы ме ры да во лі жорст кія, — кан ста-
туе Анд рэй Бол бат. — На па чат ку ах вот ні ка 
вы піць па пя рэдж ва юць. Тры па ру шэн ні — і 
ме ды цын ская ка мі сія мо жа на кі ра ваць на 
ля чэн не ў ЛПП.

А мы на кі роў ва ем ся на зад, у рай цэнтр. 
За пы та ла ся пра аса біс тае: як сям'я, дзе ці. 
Ака за ла ся, што Анд рэй Ва лер' е віч ба га ты 
баць ка — у яго аж но трое сы ноў. Ста рэй-
шы ўжо пра цуе, а ма лод шы яшчэ на вед вае 
дзі ця чы са док. Ці не шка дуе ін спек тар аб 
вы бра ным шля ху? Зда ец ца, не, бо на ўрад 
ці за тры маў ся б у мі лі цыі аж но на 23 га ды. 
Ды і мяс ці ны тут род ныя. І каб бы ло тут 
спа кой на, ня се сваю служ бу ўчаст ко вы ін-
спек тар Анд рэй Бол бат.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ. 
Фо та аў та ра.

«ЕЗ ДЗІ ЛІ ПА ЛЕ СЕ 
З МІ ГАЛ КА МІ...»

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)


