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Іды лія сель ска га жыц ця, 
якую так ма ляў ні ча ў сва іх 
пра спек тах рас піс ва юць пра-
даў цы не ру хо мас ці, да лё ка 
не заў сё ды ад па вя дае рэ-
аль нас ці. Бліз кае зна ём ства 
су се дзяў адзін з ад ным пры-
во дзіць да та го, што час та 
яны не стрым лі ва юць ся бе 
ні на сло вах, ні ў дзе ян нях. 
А раз бі рац ца ва ўсіх спрэч-
ках, а ад па вед на, і тон ка сцях 
уза е ма ад но сін, за клі ка юць, 
вя до ма ж, участ ко ва га ін-
спек та ра...

НЕ ПА РУШ НАЯ МЯ ЖА
Ран ні пад' ём і 120-кі ла мет ро вая 

да ро га ад Мін ска да Ка пы ля на-
строй ва юць, хут чэй, на ту рыс-
тыч ны лад, чым на на пру жа ную 
пра цу. Зда ец ца: якія кан флік ты 
мо гуць уз нік нуць на фо не та ко-
га жыц це сцвяр джаль на га пей-
за жу? Ад каз — роз ныя!

З участ ко вым ін спек та рам 
мі лі цыі Ка пыль ска га РА УС 
Ана то лем ТРА Я НАМ су стра-
ка ем ся ў цэнт ры Бу ча цін ска га 
сель са ве та — вёс цы Бу ча ці на. 
Ма ла ды ін спек тар прый шоў на 
гэ ты ўчас так амаль ад ра зу пас-
ля Ака дэ міі МУС, ка ля трох га доў 
та му. У яго адказнасці 18 вё сак, 
дзе пра жы вае 1850 ча ла век.

Спа чат ку на вед ва ем Бу ча-
цін скі сель скі вы кан кам, з якім 
ўчаст ко вы тры мае цес ную су-
вязь. Напрыклад, на яго ба зе 
пра хо дзяць па ся джэн ні гра мад-
ска га пунк та ахо вы пра ва па рад-
ку. Стар шы ня вы кан ка ма Зоя 
Бор дак ад ра зу жа за пэў ні вае 
нас, што Ана толь Мі ка ла е віч тут 
на сва ім мес цы:

— Пас ля яго пры зна чэн ня сі ту-
а цыя кар ды наль ным чы нам змя ні-
ла ся, та му што наш участ ко вы са 
спа га дай ста віц ца да ўся го та го, 
што ад бы ва ец ца тут.

Ча су на раз мо вы не так шмат, 
Зоя Мі ка ла еў на ў не каль кіх фра зах 
тлу ма чыць, з якім пы тан нем да яе 
звяр ну лі ся мяс цо выя жы ха ры. На 
па рад ку дня — па дзел тэ ры то рыі. 
Ехаць лепш не ад клад на, бо, зда ец-
ца, кан флікт да сяг нуў свай го пі ку.

Як толь кі мі лі цэй ская ма шы на 
з'яў ля ец ца ў зо не бач нас ці кан флік-
ту ю чых, яны ад ра зу ж зай ма юць 
«ба я вую па зі цыю», яшчэ зда лёк 
па чы на ю чы вы крык ваць сваю вер-
сію гіс то рыі.

— Я бы ла на ра бо це, пры хо джу, 
а баб ка плот пад кап вае з на ша га 
бо ку. І бруд ную ва ду да нас вы лі вае 
пад віш ню! — скар дзіц ца больш ма-
ла дая з жан чын, пад тры маць якую 
прый шоў муж і ня вест ка з ма лень-
кім дзі цем.

— Мы гэ ты плот ста ві лі, не ха чу, 
каб ён гніў! — не са сту пае ёй ін шая, 
якая ад стой вае свае пра вы ра зам 
з сы нам.

Яб лы кам раз ла ду ста ла трыц ца-
ці сан ты мет ро вая тэ ры то рыя, якая 
фар маль на на ле жыць ад ным су се-
дзям, але пло там не аб га ро джа на, 
та му пры мы кае да са ду ін шых. Каб 
ра за брац ца ў сі ту а цыі, нам пры хо-
дзіц ца вы слу хаць гіс то рыю ўста-
ноў кі пло та са ра ка га до вай даў ні ны, 
раз ва гі пра тое, як дрэн на тап тац ца 
па чу жой клуб ні цы і мност ва не па-
хваль ных слоў ад су се дзяў у ад рас 
адзін ад на го. Пры чым, раз маў ляць 
усе лі чаць за леп шае хо рам.

Змаў ка юць усе толь кі пас ля на-
стой лі ва га пры зы ву ўчаст ко ва га:

— Заўт ра ў вас бу дзе зем ле ўпа-
рад ка валь ная служ ба, якая вы зна-

чыць дак лад на, дзе чыя тэ ры то рыя. 
А па куль, каб ні я кіх спрэ чак!

У да ро зе па на ступ ным ад ра се 
ін спек тар рас казвае нам, што кан-
флікт па між су се дзя мі паў стаў яшчэ 
два га ды та му, ка лі га ла ва ад ной 
з сем' яў у п'я ным вы гля дзе раз бу-
рыў чу жы га раж. Да рэ чы, гэ та бы ло 
паў тор нае па ру шэн не за год, і ехаў 
на ма шы не ён ра зам з шас ці га до-
вым уну кам, та му з гэ тай сям' ёй 
участ ко вы доб ра зна ё мы.

— Як вы ду ма е це, ёсць тут якое-
не будзь пра ва па ру шэн не? — не ча-
ка на пы та ец ца ў нас аб сітуацыі з 
заборам Ана толь. Па куль мы не ве-
да ем, што і ду маць, ён тлу ма чыць: 
на са мрэч, не. Двор не ад но сіц ца да 
жыл ля, та му не за кон на га ўвар ван-
ня тут ня ма. Тым больш за хо дзяць 

суседзі на пры ват ную тэ ры то рыю 
без зло га на ме ру, што, вя до ма, маг-
ло б па цяг нуць за са бой па ка ран не. 
Але рэ ага ваць на та кія вы клі кі аба-
вяз ко ва трэ ба, бо ні ко лі не ве да еш, 
у што мо жа пе ра рас ці не вя лі кая, на 
пер шы по гляд, свар ка.

Не па спя ва ем мы ад'ехаць, як 
па сту пае чар го вы сіг нал. І зноў па 
тым жа пы тан ні. Гэ тым ра зам дач ні-
кі не мо гуць па дзя ліць свае ўла дан-
ні. Пры чым зем ле ўпа рад ка валь ная 
служ ба тут ужо па бы ва ла, але вы ні-
ка мі пра вер кі за стаў ся за да во ле ны 
толь кі адзін бок.

— У нас ёсць кроп кі, па якіх пра-
хо дзіць мя жа. Але су сед цы яны не 
па да ба юц ца, та му яна ўвесь час ад-
кід вае на шы аба зна чэн ні, — спа-
кой ным (мо жа, та му, што ня ма апа-
не нта?) то нам рас па вя дае па жы лы 
муж чы на.

Тым ча сам на ву лі цы з'яў ля ец ца 
ці каў ная ба бу ля:

— А што вы тут ро бі це? Яе (улас-
ні цы су сед ня га ўчаст ка) да кан ца 
ме ся ца не бу дзе. Ча кай це!

Участ ко вы пы та ец ца пра тое, ці 
ёсць яшчэ якія-не будзь скар гі, і абя-
цае вяр нуц ца, як толь кі абод ва ба кі 
бу дуць на мес цы.

«ЗНОЎ ЁСЦЬ 
ПРАБ ЛЕ МЫ...»

Вяр та ем ся ў Бу ча ці на. Па мяс цо-
вых мер ках вёс ка лі чыц ца буй ной 
і перс пек тыў най у пла не ра бо ты. 
Тут і шко ла, і дзі ця чы сад, і кра мы, 
і вы кан кам, і клуб, і падраздзялен-
не МНС, і ляс ніц тва... Толь кі вось 
жа дан не ўлад ка вац ца на пра цу 
ёсць да лё ка не ў кож на га. Пад' яз-
джа ем да са ста рэ ла га до мі ка, ула-
даль нік яко га ўжо дзя ся так га доў 
пе ра бі ва ец ца толь кі вы пад ко вы мі 
за роб ка мі.

На дзвя рах для ві ду ві сіць не за-
чы не ны за мок. У са мім до ме цём-
на і, мяк ка ка жу чы, не пры бра на. 
На вок ліч ні хто не ад гу ка ец ца. Не 
па спя ва ем мы рас хва ля вац ца, што 
дар ма пры еха лі, як у два ры з'яў ля-
ец ца гас па дар.

— Доб ры дзень! Як ідуць спра вы 
з п'ян ствам? — пы та ец ца ўчаст ко-
вы ін спек тар.

— Па куль жа цвя ро зы! — гор да 
за яў ляе муж чы на, хоць яшчэ да лё-
ка на ват да абе ду.

— А што ад нос на паш пар та?
— Зноў ёсць праб ле мы...
Да рэ чы, праб ле мы гэ тыя цяг-

нуц ца ўжо амаль 26 га доў: муж чы-
на так і не па мя няў свой га лоў ны 
ідэн ты фі ка цый ны да ку мент пас ля 
рас па ду СССР.

Каб ад на віць паш парт, не аб-
ход на пра вес ці скла да ную ра бо ту: 
знай сці сва я коў ча ла ве ка, уста ля-
ваць яго су вя зі на мо мант 1991 го-
да, каб родныя маг лі па цвер дзіць, 
што ён са праў ды той, за ка го ся бе 
вы дае. Да рэ чы, зна ё мым па каз ва-
юць фо та здым кі трох лю дзей, на 
якіх яны па він ны па знаць ме на ві та 
свай го сяб ра.

Участ ко вы чар го вы раз тлу-
ма чыць, што трэ ба зра біць для 
афарм лен ня да ку мен таў, і стро га 
абя цае аса біс та пра кант ра ля ваць, 
каб пра цэс пай шоў хут чэй.

— Ра ней ён ад но сіў ся да бу я-
наў, мог да зво ліць са бе кры чаць на 
ву лі цы, дэ ба шы рыць. Прый шло ся 
вель мі шмат з ім пра ца ваць, каб 
ха ця б су па ко іць. Ве да е це, леп шая 
пра фі лак ты ка — гэ та ка лі жы ха ры 
ве да юць, што ўчаст ко вы заў сё ды 
дзесь ці па блі зу. З усі мі ста лы мі 
людзь мі ста ра юся па зна ё міц ца, 
бо яны са мыя да вер лі выя, а та му 

ўраз лі выя. Я лі чу за леп шае, каб 
са мной звяз ва лі ся на пра мую. Ка-
лі толь кі па тра піў сю ды, ха дзіў ва 
ўсе ўста но вы і па кі даў свой тэ ле-
фон, ця пер і праб лем ным жы ха рам 
раз даю ві зі тоў кі. І гэ та пра цуе, — 
дзе ліц ца пра фе сій ны мі сак рэ та мі 
Ана толь Тра ян.

На коль кі доб ра ўчаст ко вы ве дае 
свой сель са вет, зра зу ме ла на ват 
па тым, што ён мо жа рас ка заць 
гіс то рыю прак тыч на кож на га, ка го 
мы су стра ка ем па да ро зе. У вёс цы 
Са да ві чы, на прык лад, мы зна ё мім-
ся з ся мей най па рай. Яны толь кі 
па ба ра на ва лі буль бу і ўжо тро хі ад-
зна чы лі важ ную па дзею. Участ ко вы 
доў га гу та рыць з імі, на гад ва ю чы, 
якія на ступ ствы мо гуць быць ад іх 
пры ўзня та га на строю: «Су стрэ нем-

ся ў вас у ха це. Па гля дзім, у якіх 
умо вах вы ця пер жы вя це».

Мы на ма шы не едзем на пе-
рад. Аказ ва ец ца, сям'я вель мі 
праб лем ная. Муж і жон ка пра-
цу юць жы вё ла во да мі на фер ме. 
Жы лі яны ў кал гас ным до ме, 
па куль той не зга рэў, ця пер вы-
дзе лі лі дру гі.

— У іх двое сы ноў. З імі мне 
са праў ды прый шло ся на му чыц-
ца: яны не ад на ра зо ва су дзі мыя 
за кра дзя жы, пры чым, не прос-
та цяг ну лі тое, што дрэн на ля-
жыць, а ад мыс ло ва ўскры ва лі 
кра мы. Але тол ку ўда ло ся да-
маг чы ся: адзін жы ве ў су сед няй 
вёс цы, пра цуе, дру гі афі цый на 
з'е хаў на за роб кі ў Ра сію, — 
рас каз вае ўчаст ко вы.

Спы ня ем ся ка ля па трэб на га 
нам до ма. Па куль ча ка ем гас па-
да роў, Ана толь па спя вае па га-
ва рыць з ад ным з кас цоў, якія 
пра цу юць по бач.

— Што зноў б'я це ся?
— Ды я ж не ха цеў! Так вы пад-

ко ва атры ма ла ся... — апраўд ва-
ец ца муж чы на, які ў свар цы ўда-
рыў сваю су жы цель ку ме та ліч най 
та лер кай па га ла ве. Яна зня ла 
па боі, на пі са ла за яву, праў да, 
са сва ім ка ва ле рам вы ра шы ла 
не рас ста вац ца. А што: п'е толь-
кі зрэд ку, а ас тат няе — з кім не 
бы вае?

Да рэ чы, сі ту а цыі, ка лі ва ю ю чыя 
ба кі вы ра ша юць за браць за яву, 
вель мі рас паў сю джа ныя, асаб лі ва 
ка лі спра ва даты чыц ца ся мей ных 

скан да лаў. Мі ра цца і жы вуць ду ша 
ў ду шу. Да на ступ най бой кі.

Тым ча сам гас па да ры на рэш це 
на блі жа юц ца да ха ты. У два ры нас 
су стра кае, ра дас на ві ля ю чы хвас-
том, са ба ка. У са мым до ме, на 
здзіў лен не, чыс та.

— Я ж ка за ла, што мы ста ра ем ся. 
Вунь пра вод ку па мя ня лі, ра зет кі но-
выя ку пі лі, — да каз вае гас па ды ня.

— А з груб кай што бу дзе це ра-
біць? — ці ка віц ца ін спек тар, па-
каз ва ю чы на ме та ліч ную печ ку 
па ся род па коя. — Гля дзі це, каб не 
паў та ры ла ся ня доб рая сі ту а цыя!

— Да ха ла доў усё вы ра шым. За-
раз амаль не ка рыс та ем ся, толь кі 
ес ці пры га та ваць. Але гэ та днём, 
спаць ні ко лі пры ёй не кла дзём-
ся, — ус ту пае ў раз мо ву муж чы-
на.

Зада во ле ныя пе ра ме на мі да 
леп ша га, на кі роў ва ем ся да бра мы. 
Па да ро зе ўчаст ко вы пы та ец ца, як 
сы ны.

— Ста рэй шы ж пры ажа ніў ся. Ра-
дасць у нас. На пэў на, на доў га там, 
у Ра сіі, за ста нец ца, — без асаб лі-
вых эмо цый рас каз вае муж чы на.

«ГА ЛОЎ НАЕ 
ПРА ВІ ЛА — НІ КО ЛІ 
НЕ ПАД МАН ВАЦЬ»

Са браў шы да стат ко ва ма тэ ры-
я лу, на кі роў ва ем ся ў бок Ка пы ля. 
Але і тут не абы хо дзіц ца без ра бо-
ты. На су страч нам з ка ляс кай ідзе 
жан чы на, чыя сям'я зна хо дзіц ца ў 
са цы яль на не бяс печ ным ста но ві-
шчы. У жан чы ны ёсць дзве дачкі: 
да рос лая і зу сім ма лень кая. За раз 
ця жар ная дач ка ра зам з му жам і 
сы нам вяр ну ла ся да баць коў. І так 
зда ры ла ся, што і ма ці ча кае па паў-
нен ня ў сям'і. У гэ тым кру га ва ро це 
род нас ных ад но сін ра за брац ца зу-
сім не прос та, да та го ж у вя лі кай 
сям'і, якая мае агуль ную ця гу да ал-
ка го лю, час та ўзні ка юць кан флік ты. 
Але ця пер, як за пэў ні вае жан чы на, 
ці шы ня ды су па кой. Па цвяр джае 
гэ тую тэ о рыю і зяць, які сле дам за 
ёй едзе на ве ла сі пе дзе: «Мы ўжо 
да маў ля ем ся аб куп лі до ма, хут ка 
з'е дзем і бу дзем лю біць адзін ад на-
го на ад лег лас ці». Ін спек тар абя цае 
на ве дац ца да іх у гос ці ў хут кім ча-
се, а мы пра цяг ва ем свой шлях.

— У мя не ёсць дак лад нае пра-
ві ла: я ні ко лі не пад ман ваю сва іх 
па да печ ных. Ка лі я ка жу, што мы 
едзем ва ўчас так прос та па га ва-
рыць, зна чыць, так і бу дзе. І мне 
да вя ра юць, ста ла знач на ляг чэй 
шу каць праб лем ны кан тын гент, з 
імі ця пер пра сцей да мо віц ца. Хоць 
бы вае роз нае. У ад ной п'я най бой-
цы на мя не кі ну лі ся з ся кер кай для 
ся чэн ня мя са, але гэ та не на ма ім 
участ ку бы ло. Для мя не па каз чык 
аў та ры тэ ту тое, што ў вы пад ку ча-
го мне тэ ле фа ну юць на ма біль ны 
тэ ле фон, бо ве да юць, што я не-
за леж на ад ча су, ка лі гэ та важ на, 
аба вяз ко ва пры еду, — рас каз вае 
ўчаст ко вы ін спек тар.

На пе ра дзе ў яго — пра ца з да ку-
мен та мі, на якую сы хо дзіць дру гая 
па ло ва дня. Праў да, ма ла до му ін-
спек та ру гэ та па да ба ец ца. Ён пры-
зна ец ца, што ка лі зай маў ся ма тэ-
рыя ла мі па не за кон на вы ка па ным 
на дзяр жаў най зям лі кар' е ры — да-
рэ чы, па ру шэн не за фік са ваў спа-
да рож нік — цэ лы ме сяц вы ву чаў 
нар ма тыў ную ба зу па тэ ме.

— У гэ тым га лоў ная, якая пры-
ваб лі вае мя не, спе цы фі ка на шай 
ра бо ты. З ад на го бо ку, ты па ста-
ян на да ве два еш ся неш та но вае ў 
пра фе сій ным пла не, са ма ўдас ка-
наль ва еш ся, з дру го га — вы ву ча еш 
псі ха ло гію лю дзей, уплы ва еш на 
іх каш тоў нас ныя ары ен ці ры і ба-
чыш, як іх жыц цё мя няц ца на тва-
іх ва чах, — пад вёў вы нік Ана толь 
Тра ян.

Да р'я КАС КО. kasko@zvіazda.by

Фота Надзеі БУЖАН
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Анатоль ТРАЯН наведвае 
жыхароў сельсавета, 

якія стаяць на ўліку.

Гаспадыня паказвае, як яны з мужам прыводзяць хату ў парадак.

Суседзі не могуць 
вызначыць граніцы 

сваіх тэрыторый.
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