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У 
мі лі цэй скіх звод ках усё 
час цей з'яў ля юц ца звест кі 
аб зда рэн нях, ах вя ра мі 

якіх ста но вяц ца па жы лыя жы ха ры 
сель скіх на се ле ных пунк таў. 
Бы вае, што зла дзеі на па да юць 
на ват у да мах, здзяйс ня юць 
кра дзя жы і раз бой. Ня рэд ка та кое 
на шэс це мае тра гіч ны фі нал. 
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» ад пра ві ла ся 
ў рэйд з участ ко вым ін спек та рам 
Гро дзен ска га ра ё на, каб да ве дац ца, 
на коль кі не бяс печ на пра жы ван не 
адзі но кіх па жы лых у сель скай 
мяс цо вас ці і як за бяс печ ва ец ца 
пра ва па ра дак.

Чу жыя тут не хо дзяць
— Адзі но кія — са мая ўраз лі вая ка-

тэ го рыя на сель ніц тва, асаб лі ва ў вёс-
ках, — за зна чае па да ро зе ін спек тар 
Іван БРЫ КАЧ. — Але яны не за ста юц ца 
па-за ўва гай. Іх рэ гу ляр на на вед ва юць 
на зі раль ныя ка мі сіі, у склад якіх ува хо-
дзяць прад стаў ні кі сель ска га Са ве та, 
са цы яль ных і ме ды цын скіх служ баў, 
МНС, мі лі цыі. Вя до ма, эк стран ныя вы-
клі кі так са ма бы ва юць. Але яны час цей 
за ўсё да ты чац ца хут кай да па мо гі.

Вёс ка Та ба ла — ад на з ад да ле ных 
у Вер ця ліш каў скім сель са ве це. У гэ ты 
зі мо вы час тут да во лі ці ха, на ват не 
чу ваць брэ ху са бак. Але на зваць гэ тую 
вёс ку за кі ну тай ці вы мер лай нель га,
бо боль шасць да моў вы гля даюць 
аб жы ты мі. На ад ным з пад вор каў 
завіхаецца жан чы на ста ла га ўзрос ту — 
цяг не ў ха ту мя шок з дро ва мі. Да па-
мо га ўчаст ко ва га ака за ла ся вель мі да-
рэ чы. Іван Аляк се е віч за піс вае ну мар 
свай го ма біль на га тэ ле фо на ў за піс-
ную кніж ку пен сі я нер кі.

— У нас ці ха, стра ху ня ма, — ка жа 
жан чы на. — Су се дзі ў мя не доб рыя, 
абы чу жыя не ха дзі лі. А ка лі та кая сі ту а -
цыя зда рыц ца, ка му тэ ле фа на ваць? 
Участ ко ва му.

Праў да, пен сі я нер ка пры га да ла, 
што не ка лі, га доў, мо жа, дзе сяць та-
му, у яе з пад вор ка скра лі ма та цыкл. 
Ні зло дзея, ні сам ма та цыкл знай сці не 
ўда ло ся. Але апош нія га ды аб вы пад-
ках кра дзя жоў тут не чу лі.

— Спа ку са для зла дзе яў — пус тыя 
да мы, якія на зі му па кі да юць на шчад-
кі бы лых жы ха роў. Ле там яны пры-
яз джа юць сю ды, жы вуць, не ка то рыя 
ро бяць на рых тоў кі. Та му на зі ра ем і за 
та кі мі да ма мі, — ад зна чае Іван Бры-
кач. — Але апош нім ча сам па доб ных 
вы пад каў не на зі ра ла ся. Мо жа, та му, 
што гас па да ры час цей на вед ва юц ца, 
ды і са міх па кі ну тых да моў менш.

У вёс цы Жы том ля за хо дзім да
пен сі я нер кі Але ны Паў лаў ны. Яе дом 
амаль на ўскрай ку. Жан чы на рас ка за-
ла, што ра ней бы лі вы пад кі кра дзя жу. 
У яе, на прык лад, ве ла сі пед з-пад ха ты 
ноч чу скра лі. А яшчэ не як чы гун ную 
ван ну з пад вор ка вы цяг ну лі.

— І як толь кі сі лы ха пі ла яе вы ва-
ла чы? — здзіў ля ец ца жан чы на. — Мне 
зда ва ла ся, што гэ тую ван ну і пяць ча ла-
век не па ды ме!..

За раз та кіх вы пад каў ня ма. Але на 
Паў лаў на пры зна ла ся, што ча сам на-
 ват за бы вае і дом за мкнуць на ноч. 
А на вош та? Усіх жы ха роў доб ра ве дае, і
яе тут усе па ва жа юць. Асаб лі ва да па-
ма гае су сед, што жы ве на су праць. Што 
да ты чыц ца чу жых, іх зі мой тут амаль не 
бы вае, рэ зю муе пен сі я нер ка.

Ін спек тар звяр тае ўва гу на не аб-
ход насць за чы няць дзве ры на ключ у 
лю бым вы пад ку. Бо даць ад пор зло-
дзею, ка лі ён пра кра дзец ца ў дом, 
бу дзе скла да на. На ват та кім ба я вым 
жан чы нам, як Але на Паў лаў на.

Су сед ка — ку ні ца
Адзі ноч ныя ху та ры, якіх не ка лі 

бы ло да во лі шмат у ра ё не, па сту по-
ва зні ка юць. Жыць на іх і ня зруч на, і 
не бяс печ на. Але ёсць смель ча кі, што 
за ста юц ца, ня гле дзя чы на ад сут насць 
цы ві лі за цыі. Як ні дзіў на, але на ад ным 
з та кіх ху та роў пра жы вае жан чы на да-
во лі ста ла га ўзрос ту, да якой мы і на-
кі ра ва лі ся.

Ва кол до ма пен сі я нер кі Лю бо ві 
Кан стан ці наў ны на сот ні мет раў — 
толь кі лес ды по ле. Між тым да ро га не 
са мая гор шая. Спы ня ем ся ка ля драў-
ля най ха ты. Дзве ры ў сен цы ча мусь ці 
ад чы не ныя. Гас па ды ня ад гу ка ец ца на 
грук. Ка жа, што ня даў на пры яз джаў 
брат і дзве ры не за чы ніў.

Ча му яна апы ну ла ся тут ад на? Лю-
боў Кан стан ці наў на ад каз вае прос та: 
яна ўцяк ла ад сва ёй рад ні, якая за-
ста ла ся ў Маск ве. У ра сій скай ста лі цы 
жан чы на апы ну ла ся з му жам-ва ен-
ным, на ра дзі ла дзя цей, за раз і ўну-
каў мае. Але цес на та і вы піў кі сва я коў 
вы му сі лі яе вяр нуц ца на сваю ма лую 
ра дзі му, у вёс ку Ка зі мі раў ка. Ку пі ла 
ста ры ху тар, пры вя ла яго ў па ра дак: 
уста ві ла вок ны, дзве ры, пры бра ла. 
І вось ужо амаль 20 га доў жы ве на 
сва ёй ра дзі ме. На ват на зі му не хо ча
вяр тац ца да сям'і. Жан чы ну не па ло-
хае ад сут насць элект рыч нас ці і ўся го, 
што з гэ тым звя за на. Яна згод на па ліць 
дро вы ў пе чы і слу хаць ра дыё за мест 
тэ ле ві за ра. Лю боў Кан стан ці наў на не 
ба чыць асаб лі вай не бяс пе кі ў адзі но-
кім пра жы ван ні. Спа дзя ец ца, што ўсё 
са мае гор шае, што па гра джа ла яе спа-
кою, за ста ло ся ў мі ну лым.

— Сю ды ма ла хто за хо дзіць, — ка-
жа жан чы на. — Мая су сед ка — толь-
кі ку ні ца. Час та ве ча рам пры хо дзіць 
і за ла зіць на га ры шча, чу ваць, там 
на чуе, мо жа, дзе і ма лых вы во дзіць, 
але па куль не ба чы ла. Лі са час ця ком 
пра бя гае, ка су лі. Баб ры не па да лё ку 
дроў на ва лі лі, сын пры яз джаў, кры ху 
на рых та ваў.

Не бяс печ ная ка тэ го рыя
Пра ва ахоў ныя ор га ны перш за ўсё 

звяр та юць ува гу на пра ва па ра дак.
— У кож най вёс цы ёсць не каль кі ча-

ла век, якія па ста ян на п'юць. Мно гія з 
іх не пра цу юць, па ву лі цах ба дзя юц ца, 

ства ра юць не бяс пе ку ад на вяс коў цам 
аль бо са мі мо гуць стаць ах вя ра мі да-
рож ных ава рый ці ма ро зу, — рэ зю муе 
Іван Бры кач.

Да та кіх жы ха роў ін спек тар на вед-
ва ец ца па ста ян на. На гэ ты раз дом На-
тал лі і Ка зі мі ра, якія жы вуць ў вёс цы 
Га лаў ні чы, на за мку. Праў да, кры ху 
паз ней жан чы ну зна хо дзім у су се дзяў. 
Тут ра зам з му жам і яго сям' ёй жы ве 
яе дач ка Яна. Але ні яе, ні яшчэ тра іх 
дзя цей, На тал ля з му жам не вы хоў ва-
лі, усе яны рас лі ў ін тэр на тах ды пры-
ём ных сем' ях. На ад на го сы на, які не 
да сяг нуў паў на лец ця, ма ці вы плач вае 
алі мен ты. Ін спек та ру па ве да мі ла, што 
ў яе ці то ад гул, ці то вы хад ны. За пэў-
ні ла, што хут ка за вер шыць вы пла ты як 
аба вя за ная асо ба.

Ін спек тар пра па нуе зай сці ў дом 
да Аляк санд ра, які жы ве не па да лё к. 
Муж чы на так са ма не так даў но вяр-
нуў ся з ля чэб на-пра цоў на га пра фі-
лак то рыя. Але не гэ ты факт не па ко іць 
участ ко ва га ін спек та ра, а тое, што дом 
зноў стаў мяс цо вым пры то нам. А там, 
дзе п'ян ка, і да кры мі на лу не да лё ка.

— Сам Аляк сандр пры ехаў у вёс ку 
з го ра да пас ля раз дзе лу спад чы ны, 
ку піў дом... Для пра ва ахоў ных ор га-
наў та кія «пе ра ся лен цы» не вель мі 
па жа да ныя. А вось мяс цо выя жы ха-
ры да та ко га кан тын ген ту пры звы ча і-
лі ся і час та най ма юць іх для да па мо гі 
ў сваёй гас па дар цы. Ка рыс та юц ца іх 
па слу га мі ў асноў ным адзі но кія пен-
сі я не ры.

Як ад зна чыў на мес нік на чаль-
ні ка Гро дзен ска га РА УС Ва ле рый 
ШАМ РУК, у сель скіх на се ле ных пунк-
тах ня ма ла вы пад каў хат ня га гвал ту. 
На прык лад, у вёс цы Га ла ва чы жы ве 
сям'я, дзе сын на пра ця гу амаль двух 
га доў збі ваў сваю са ста рэ лую ма ці. 
Яна не каль кі ра зоў звяр та ла ся ў мі-
лі цыю, і сы на ка ра лі штра фа мі. На 
пад ста ве сіс тэ ма тыч ных вы пад каў у 
са ка ві ку мі ну ла га го да су праць сы на-
агрэ са ра бы ла за ве дзе на кры мі наль-
ная спра ва.

Да рэ чы, у мі ну лым го дзе коль касць 
кры мі наль ных спраў у ра ё не ска ра ці-
ла ся амаль удвая. А вось коль касць 
зва ро таў па ся мей на-бы та вых кан флік-
тах не змян ша ец ца і ўжо не каль кі га доў 
за ста ец ца на ад ным уз роў ні. Па сло вах 
Ва ле рыя Шам ру ка, най больш зва ро таў 
на зі ра ец ца ў вы хад ныя дні, ка лі ра ён-
ныя ін спек та ры вы яз джа юць па вы клі-
ках па тры-чатыры ра зы ў су ткі.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, 
фо та аў та ра.

Па тэн цый ная па гро заПа тэн цый ная па гро за
Ці іс нуе яна для па жы лых жы ха роў вё сак?

Участ ко вы ін спек тар 
з жы хар кай ху та ра.

КАР ЦІН КІ З ГЛЫ БІН КІ

З ува гай да чалавекаЗ ува гай да чалавека
Свят ла на Анд ры ке віч пра цуе ў са цы яль най сфе ры больш 
за 30 га доў. Што столь кі га доў ва біць яе ў пра фе сіі, 
за пыт ваў ка рэс пан дэнт га зе ты «На ві ны Па лес ся» 
Сто лін ска га ра ё на.

Сваю пер шую ра бо ту пас ля тэх ні ку ма Свят ла на атры ма-
ла на Мед наў скай птуш ка фаб ры цы. Але пра пра ца ваў шы 
там год у якас ці бух гал та ра, зра зу ме ла, што су муе па ма-
лой ра дзі ме — вяр ну ла ся ў Сто лін. Там ужо і ўлад ка ва ла ся 
ў ад дзел са цы яль най аба ро ны, дзе, да рэ чы, па зна ё мі ла ся 
і з бу ду чым му жам. Свят ла на што дзень су стра ка ец ца з 
людзь мі пен сій на га ўзрос ту, та му важ на, на яе дум ку, не 
па крыў дзіць ча ла ве ка, знай сці да яго па ды ход, рас тлу-
ма чыць, пра явіць да бры ню і ра зу мен не. Мно гія звяр-
та юц ца ў яе ад дзел, каб да ве дац ца пра па тра ба ван ні да 
афарм лен ня да ве дак, да пад рых тоў кі па ке та да ку мен таў. 
За кож ным да ку мен там — кан крэт ны ча ла век. І кож ны па-
тра буе да ся бе ўва гі.

Ладзь ка лё сы зі моюЛадзь ка лё сы зі мою
Больш за 70 % сель ска гас па дар чай тэх ні кі пад рых та ва на 
ўжо да вес на вой па сяў ной кам па ніі ў Бе ла ру сі. Урад 
да ру чыў пры няць ме ры — за бяс пе чыць га тоў насць 
да 25 са ка ві ка не менш як 95 % на яў най тэх ні кі для 
пра вя дзен ня вес на вых па ля вых ра бот. Ра монт трак та роў 
і агрэ га таў ак тыў на ідзе і ў гас па дар ках Бе шан ко віч чы ны, 
пі ша ра ён ная га зе та «За ра».

Ка рэс пан дэнт за ві таў у «Вя дзе ра ва», дзе на мо мант 
ві зі ту бы лі ад ра ман та ва ны два «КЧ-5,1», «КЧ-4,0» і 
«КПН-6,0», ішоў ра монт плу гоў. «Так са ма ўжо ў спраў-
ным ста не «АГП-6Д», які да вёў да ла ду Сяр гей Бу та наў, —
па ве да міў ін жы нер-ме ха нік гас па дар кі Ва ле рый 
ЛА ГУН. — Тры трак та ры з 21 па куль што ня спраў ныя. Адзін 
ру ха вік зна хо дзіц ца на ма то ра ра монт ным за вод зе ў Ві-
цеб ску. У асноў ным жа тэх ні ка ад наў ля ец ца сва і мі сі ла мі: 
дзесь ці трэ ба рэ ані ма ваць счап лен не, пад пра віць мі ну ла-
год нюю афар боў ку ці які ін шы дроб ны ра монт зра біць».

Пад рых тоў ка трак та роў і роз ных агрэ га таў па тра буе не 
толь кі знач ных фі нан са вых вы дат каў, але і ўпар тай ча ла-
ве чай пра цы. Што ка заць, з фі нан са мі паў сюль скла да на, 
ня ма та ко га кі раў ні ка, у яко га б га ла ва не ба ле ла, як вы ра-
шыць праб ле му. Зра зу ме ла, што зу сім без пад трым кі ні-
вод нае сель гас прад пры ем ства не па кі нуць (пэў ныя срод кі 
на ра монт тэх ні кі гас па дар кам вы дзе ляць з бюд жэ ту), але 
ўсё ж, як ка жуць, на Бо га спа дзя вай ся, а сам ста рай ся.

На асаб лі вым кант ро ліНа асаб лі вым кант ро лі
У мі ну лую су бо ту на мес нік стар шы ні Лід ска га 
рай вы кан ка ма Анд рэй Каў ры га пра вёў пра мую 
тэ ле фон ную лі нію, на якую звяр ну ла ся дзе сяць ча ла век. 
Боль шая част ка пы тан няў да ты чы ла ся ка му наль най 
сфе ры. Ка рэс пан дэнт «Лід скай га зе ты» рас ка заў, што 
яшчэ аб мяр коў ва лі на пла нёр цы.

Ар га ні за цыя га ра ча га хар ча ван ня ў дзі ця чых сад ках, 
шко лах на асаб лі вым улі ку. Зрэш ты, як і ва ўста но вах ахо-
вы зда роўя. Так са ма на пла нёр цы іш ла раз мо ва пра тое, 
што пра ку ра ту рай Лід ска га ра ё на ле тась бы ло ўзбу джа на 
дыс цып лі нар нае вя дзен не па фак це кра дзя жу пра дук таў 
хар ча ван ня ра бот ні ка мі хар чаб ло ка Лід скай ЦРБ. Якія 
ме ры пры ня ты яе ад мі ніст ра цы яй, каб па доб нае не паў-
та ра ла ся? Га лоў ны ўрач Ва дзім Труб чык, ад каз ва ю чы на 
гэ тае пы тан не, ска заў, што ві на ва тыя па ка ра ныя, сі ту а цыя 
зна хо дзіц ца на кант ро лі.

Кі раў нік рэ гі ё на Мі ха іл Кар по віч за па тра ба ваў яшчэ 
больш піль на га кант ро лю за якас цю хар ча ван ня ва ўста-
но вах аду ка цыі і баль ні цах.

Пад рых та ва ла На дзея АНІ СО ВІЧ.

Па сяў ны агрэ гат да во дзіць да ла ду Сяр гей БУ ТА НАЎ.
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