
За леж ныя, 
але не аба вя за ныя

Вы яз джа ем а пя тай га-

дзі не ве ча ра на служ бо вым 

аў та ма бі лі АМАП. Са мной 

ра зам участ ко вы ін спек тар 

мі лі цыі Цэнт раль на га РУУС 

Мін ска, стар шы лей тэ нант 

Вя ча слаў КРЫ ВА ШЭ ІН і 

ча со ва вы кон ва ю чы аба-

вяз кі стар ша га ін спек та ра 

ўпраў лен ня пра ва па рад ку 

і пра фі лак ты кі ГУ УС Мін-

гар вы кан ка ма ма ёр Сяр-

гей МЯ ДЗЮ ХА. Так са ма 

нас су пра ва джа юць не каль кі 

бай цоў АМА Па.

У пер шай ква тэ ры па 

ву лі цы Ар лоў скай, якую 

мы на вед ва ем, ні ко га до-

ма ня ма. Су се дзі рас каз ва-

юць, што там жы вуць дзве 

жан чы ны. У да ку мен тах мі-

лі цы я не раў ква тэ ра па зна-

ча на як пры тон, але дзве ры 

вы гля да юць пры стой на, та-

му я вы каз ваю су мнен не. 

Стра жы пра ва па рад ку па-

ціс ка юць пля чы ма і тэ ле фа-

ну юць у ад дзел: маг чы ма, 

ква тэ ру мож на зняць з на-

зі ран ня? Так ро бяць, ка лі 

на жы ха роў на пра ця гу не-

каль кіх ме ся цаў ня ма скар-

гаў ад су се дзяў. Але цуду 

не зда ра ец ца. Дзяў ча ты, 

што там жы вуць, лю бяць 

«па гу дзець», з-за іх па-ра-

ней ша му час та вы клі ка юць 

мі лі цыю.

— Да вай це прой дзем ся 

на ін шы ад рас пеш шу, — 

пра па нуе стар шы лей тэ нант 

Кры ва шэ ін.

Усе згод ныя. Ідзём. 

Дзьме ве цер, і ў твар ба-

лю ча ўпі ва ец ца ле дзя ная 

кры шан ка. Уцяг ва ем шыі ў 

каў ня ры. Усе, акра мя су пра-

цоў ні каў АМА Па. Яны энер-

гіч на, шы ро кім кро кам ідуць 

ва ўка за ным на прам ку. На-

ша мэ та — пры тон нар ка-

ма наў. Па ін фар ма цыі, якой 

ва ло дае мі лі цыя, там пра-

жы ва лі брат з сяст рой — 

да рос лыя дзе ці гас па ды ні, 

за раз жы ве толь кі сяст ра, 

брат па збаў ле ны во лі. Ма-

ці з'е ха ла ў Кі еў, а ква тэ ра 

пе ра тва ры ла ся ў пры ту лак 

для за леж ных і су дзі мых.

— Ад кры вай це, мі лі-

цыя! — гуч на кры чыць ама-

па вец.

Па той бок дзвя рэй раз-

ры ва ец ца ад брэ ху са ба ка. 

Ад кры вае вы со кая ху дар ля-

вая жан чы на, не пры ча са ная 

і за спа ная.

— Ві таю, а што зда ры ла-

ся? — за кла по ча на пы та ец-

ца яна.

— За бя ры це са ба ку, 

пра вер ка, — тлу ма чыць мі-

лі цыя.

Пе ра сту паю па рог ква тэ-

ры і ад чу ваю пах тытунёва-

га ды му, за ля жа лых не да-

кур каў, пе ра га ру, смец ця і 

бру ду.

— Чу е це пах? — пы та ец-

ца ў мя не ма ёр Сяр гей Мя-

дзю ха. — Гэ та сму род пры-

то на. Вы яго яшчэ сён ня не 

ад ной чы па чу е це.

Мы хо дзім па ква тэ ры. 

Сту паю ня ўпэў не на. Мае 

спа да рож ні кі бы лі тут не-

ад ной чы, яны ад ра зу пра-

вя ра юць ша фы, сан вуз лы, 

па коі. У ква тэ ры ёсць яшчэ 

муж чы на. Ён у каст рыч ні ку 

вы зва ліў ся з тур мы. Жан-

чы на рас каз вае, што больш 

не «аба вя за ная». «Аба вя-

за ны мі» лі чац ца асо бы, у 

ад но сі нах да якіх ус ту пі ла 

ў за кон ную сі лу ра шэн не 

су да аб спаг нан ні рас хо-

даў, па не се ных дзяр жа вай 

на ўтры ман не іх дзя цей, якія 

зна хо дзяц ца ці зна хо дзі лі-

ся на дзяр жаў ным за бес-

пя чэн ні. У жан чы ны, якая 

нам ад кры ла, дзве дач кі 6 

і 10 гадоў. Ад ну яна ад вез-

ла ма ці ў Кі еў, а дру гую — 

баць ку, бы ло му му жу. Мі-

лі цыя ад ра зу пра вя рае яе 

рас каз. Са праў ды, яна дзяр-

жа ве больш не па він на... Яе 

про сяць па ка заць ру кі. Яна 

нер ву ец ца. Сцвяр джае, што 

больш «не ко лец ца». Але на 

ўнут ра ным ба ку пра вай ру кі 

сі няя пля ма.

— Гэ та прос та шрам, — 

тлу ма чыць жан чы на.

Ёй не ве раць. Але ўсё 

роў на сы хо дзім — ні чо га не 

знай шлі. У гос ця ёсць да-

ку мен ты.

— У ква тэ ры, якія ста-

яць на ўлі ку як пры тон, мы 

пры яз джа ем да двух ра зоў 

у ме сяц,— рас каз вае лей-

тэ нант мі лі цыі па да ро зе на 

но вы ад рас. — Гэ та не аб-

ход на, каб жы ха ры ра зу ме-

лі, што іх мо гуць пра ве рыць 

у лю бы мо мант. Яны та ды 

ста ра юц ца ся бе па во дзіць 

спа кой ней, менш дэ ба шы-

раць. Ка неш не, бы вае, што 

два ра зы на ме сяц ма ла. 

І ка лі на ад рас праб лем ных 

су се дзяў час та вы клі ка юць 

мі лі цыю, то і на вед ва ем час-

цей. У пры то нах збі ра юц ца 

не толь кі за леж ныя ад ал-

ка го лю і нар ко ты каў лю дзі, 

але і су дзі мыя, і на ват тыя, 

што зна хо дзяц ца ў вы шу ку 

за роз ныя пра ва па ру шэн ні.

У на ступ най ква тэ ры 

так са ма ці ха. Ня ма кам па-

ніі, толь кі Сла ва, які так са ма 

ня даў на вы зва ліў ся з тур-

мы. Ка лі ён вы пі вае, яго вы-

га няе жон ка. З да ку мен та мі 

ў муж чы ны ўсё ў па рад ку, 

мы сы хо дзім.

Ак са на, 
яна ж Іна...

Ру шым да лей па ву лі цы 

да до ма, дзе, згод на з да ку-

мен та мі, пра жы вае па жы лая 

жан чы на. У яе звы чай-

на збі ра ец ца «ста рая 

гвар дыя» — за леж-

ныя, якім за 50 га доў. 

Пры хо дзяць сяб ры пас-

ля атры ман ня пен сіі. 

Амаль ты дзень у ква тэ-

ры доў жыц ца за стол ле, 

свар кі і бой кі...

Зво нім у да ма фон. 

Ні хто не ад каз вае. Ква-

тэ ра зна хо дзіц ца на 

пер шым па вер се, і мае 

спа да рож ні кі заўва-

жа юць у вок нах сі лу-

эт ча ла ве ка. Пад'езд 

ад кры ва юць су се дзі. 

Дзве ры па трэб най 

нам ква тэ ры ад чы няе 

па жы лы муж чы на. Ён 

спа кой ны, рас каз вае, 

што гас па ды ня па мер-

ла не каль кі тыд няў та-

му, а ён сва як но вай 

гас па ды ні: да мо ві лі ся, 

што зро біць ра монт. 

Жы ве адзін. Ра ма ну 

61 год, ён не ха вае проз ві-

шча і ах вот на ад каз вае на 

пы тан ні мі лі цы я не раў, па-

куль су пра цоў ні кі АМА Па 

агля да юць ква тэ ру.

Рап там я чую гуч ны смех. 

«Вы ходзь да вай! Ча го ся-

дзіш, хут чэй!» — у ад каз з 

ша фы вы ла зіць... ма ла дая 

жан чы на. Яна спа ло ха на 

ціс нец ца ў ву гал ка лі до ра і 

ўся дры жыць. Пы тан ні сып-

люц ца га ро хам: ад куль? 

На вош та? Ча му? Год на-

ра джэн ня? Рэ гіст ра цыя? 

Ра бо та?... Ак са на ад каз вае 

дры жа чым го ла сам, ледзь-

ве не пла ча.

Мне жан чы на рас каз-

вае, што вель мі спу жа ла ся, 

ка лі ста лі гру каць у вок ны. 

Па ду ма ла, што па яе прый-

шоў су жы цель, з якім яна 

па бі ла ся. І што ні чо га ле-

пей не пры ду ма ла, як сха-

вац ца ў ша фе. Рас ка за ла, 

што са ма з Пін ска. У Мінск 

пры еха ла шу каць ра бо ту, 

а дзі ця па кі ну ла на бы ло га 

му жа. Прый шла ў гэ ту ква-

тэ ру да сяб роў кі, якая хут ка 

па яе прый дзе. Яе апо вед 

пры пы ня юць пы тан ні. Зноў 

і зноў пра ад но і тое ж. Мне 

ста но віц ца шка да Ак са ну. 

Хо чац ца не як ёй да па маг-

чы. Але... У Ак са ны ня ма 

да ку мен таў. Пра ве рыць яе 

сло вы на мес цы не маг чы-

ма. Трэ ба ехаць у гра мад скі 

пункт ахо вы пра ва па рад ку.

У «аў та за ку» до пыт Ак-

са ны пра цяг ва ец ца. Зноў 

і зноў ёй за да юць ад ны і 

тыя ж пы тан ні. Мне зда ец-

ца, што толь кі стар шы лей-

тэ нант Кры ва шэ ін шка дуе 

жан чы ну. Ён маўк лі ва на-

зі рае, а по тым су па кой вае 

тым, што за раз усё пра ве-

раць і яе ад пус цяць. Мне 

мі лі цы я нер ці ха тлу ма чыць, 

што зда ра ец ца, «та кія лю-

дзі» вы ка рыс тоў ва юць чу-

жое імя і проз ві шча, каб па-

збег нуць ад каз нас ці за сваё 

пра ва па ру шэн не.

Я гля джу на жан чы ну, 

якая адзі но ка і скур ча на 

ся дзіць на лаў цы аў та ма бі-

ля. З кож ным пы тан нем яна 

робіц ца больш за мкнё най, 

ста ра ец ца ад каз ваць ко рат-

ка. «Каб не раз драж няць 

тых, хто пы та ец ца», — ду-

маю я.

Але ў «апор ным пунк це» 

не ча ка на вы свят ля ец ца, 

што жан чы на па блы та ла 

свой год на ра джэн ня, не мо-

жа на зваць імя свай го бы ло-

га му жа... На рэш це яна зга-

джа ец ца на пі саць са праўд-

нае імя ў на тат ні ку, які ёй 

дае лей тэ нант Кры ва шэ ін. 

Ак са на аказ ва ец ца... Інай. 

Гэ ту ін фар ма цыю ад ра зу 

пра вя ра юць. Я са здзіў лен-

нем за ўва жаю, што жан чы-

на больш не дры жыць, тры-

ма ец ца раз вяз на, ад каз вае 

на хаб на... Іна зна хо дзіц ца ў 

вы шу ку Брэсц кім РА УС.

А Кам бат 
са праўд ны?

Мя не та кія ме та мар-

фо зы вель мі ўраж ва юць і 

рас ча роў ва юць. Ча мусь ці 

вель мі за ха це ла ся да до му. 

Дзе чыс та, цёп ла і ўсё зра-

зу ме ла.

— Ча му рэйд у пят ні-

цу? — пы та ю ся ў стар ша га 

ін спек та ра.

— Гэ та не вы пад ко ва, — 

тлу ма чыць ма ёр Мя дзю-

ха. — Пас ля на ша га на вед-

ван ня праб лем ных ква тэр 

іх на сель ні кі не ка то ры час 

па вод зяць ся бе ці ха і не тур-

бу юць су се дзяў. Лю дзям жа 

хо чац ца пас ля ра бо ты ад-

па чыць на вы хад ных. Вось 

за раз едзем у пры ват ны 

сек тар да Кам ба та. Ён нам 

рас каз ваў, што ра ней слу-

жыў у Аф га ні ста не, ці праў-

да гэ та — не ве даю. За раз 

яго част ка до ма лі чыц ца 

пры то нам. Ня даў на яго гос-

ці па сва ры лі ся па між са бой, 

адзін дру го га ў п'я най бой цы 

моц на збіў. Вы цяг ну лі ча ла-

ве ка ў не пры том ным ста не 

на ву лі цу і кі ну лі. Уяў ля е це 

са бе: пры ват ны сек тар, 

а ся род ву лі цы муж чы-

на, за лі ты кры вёю, ля-

жыць. Ка лі лю дзі вы клі-

ка лі мі лі цыю, то ві ноў-

ні ка доў га шу каць не 

прый шло ся. Дом гэ ты 

ўжо даў но зда быў са бе 

ня доб рую сла ву...

Ува хо дзіць у дом 

Кам ба та не прос та не-

пры ем на, а ўжо страш-

на. У сен цах са сця ны 

тыр чаць ір жа выя тру бы, 

з іх ка пае ва да. Зда ец ца, 

столь вось-вось аб ва ліц-

ца. І тыя са мыя сму род, 

смец це, бруд... Пер шы 

мой ім пульс — вый сці 

з не бяс печ на га мес ца і 

атрэс ці ся бе... Тап чу ся 

ў сен цах — не ха чу іс-

ці да лей. Чу юц ца кры-

кі. Пе ра адоль ваю агі ду 

і за хо джу ў па кой. На 

ста рой ка на пе ся дзіць 

Кам бат — не вя лі кі ста ры 

ча ла век. Спра ва ад яго ма ла-

дзей шы муж чы на спра ча ец-

ца з мі лі цы я не ра мі, не хо ча 

на зы ваць сваё проз ві шча і 

ла ец ца... Па кой чык зда ец ца 

ма лень кім, маг чы ма ад ты-

ту нё ва га ды му... Я не ма гу 

ўдых нуць, не вы трым лі ваю і 

хут ка сы хо джу на ву лі цу, да-

лей за брам ку...

Тут ці ха. Гля джу на снег 

у свят ле ліх та ра. Але і тут 

мя не на га няюць ла ян ка, 

мі тус ня — цяг нуць гос ця 

Кам ба та ў «аў та зак». Па ды-

хо джу да лей тэ нан та Кры-

ва шэ і на, каб ска заць, што 

больш ні ку ды не па еду. Мя-

не пра па ну юць пад вез ці да 

пры пын ку аў то бу са. Хві лі ны 

ў «аў та за ку» па да юц ца не-

вы нос ны мі. Но вы па са жыр 

ня спын на спра ча ец ца і кры-

чыць, Іна па ну ра гля дзіць у 

ад ну кроп ку...

Кро чу да до му, і мне рап-

там ста но віц ца ра дас на. 

Ад та го, што ча ка юць муж 

і дзе ці, і мы за раз ра зам бу-

дзем піць гар ба ту, а по тым 

чы таць каз кі і жа даць ад но 

ад на му доб рай но чы. Ця пер 

доб ра ве даю, што ста іць за 

су хім па ве дам лен нем МУС: 

«Свя ты ў Бе ла ру сі прай шлі 

спа кой на, гру бых пра ва па-

ру шэн няў гра мад ска га па-

рад ку не бы ло», і якім чы-

нам да ся га юц ца спа кой ныя 

вы хад ныя.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Р. S. Пас ля мне па ве да мі лі, 

што пад час рэй ду бы лі за тры-

ма ныя 20 гра ма дзян і яшчэ 

пра ве ра ны 22 ра ней су дзі мыя 

асо бы, якія ста яць на пра фі-

лак тыч ным улі ку ў мі лі цыі.

Ак са на... А мо жа, Іна?

Рэ пар тажРэ пар таж

Ца на на ша га спа кою
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па зна ё мі ла ся з заў сёд ні ка мі «па жыў ных мес цаў» ста лі цы
З Цэнт раль на га РУ УС Мін ска мне па тэ ле фа на ва лі ў 

апош ні ра бо чы дзень тыд ня і за пра сі лі ў рэйд. Уве-

ча ры та го ж дня. На тым кан цы про ва ду рас тлу ма-

чы лі — звы чай ная ра бо та мі лі цыі. Рэйд пра во дзіц ца 

су пра цоў ні ка мі ад дзе ла ахо вы пра ва па рад ку і пра-

фі лак ты кі мі лі цыі гра мад скай бяс пе кі Цэнт раль на га 

РУ УС Мін ска су мес на з АМАП Га лоў на га ўпраў лен ня 

ўнут ра ных спраў Мін гар вы кан ка ма. Ад пра цоў ва юц-

ца ква тэ ры з рэ пу та цы яй «пры тон». Яны ста яць на 

ўлі ку ў РУ УС. На жы ха роў і гас цей ад па вед ных ква-

тэр час та вы клі ка юць мі лі цыю су се дзі з-за п'я нак і 

ла я нак. Та кія мес цы ёсць ва ўсіх ра ё нах го ра да, наш 

марш рут пра хо дзіў па Цэнт раль ным, да рэ чы, не са-

мым кры мі на ген ным ра ё не ста лі цы.

У гас цях у Кам ба та.

ЗА РАБ ЛЯ ЛІ 
ПА-ЧОР НА МУ

Пра ку ра ту ра Ма гі лёў-

скай воб лас ці на кі ра ва-

ла ў суд кры мі наль ныя 

спра вы ў ад но сі нах да 

двух ма гі ляў чан, якія 

аб ві на вач ва юц ца ў не-

за кон най прад пры маль-

ніц кай дзей нас ці.

Адзін з іх, па вер сіі след-

ства, здзяйс няў не за кон ныя 

апе ра цыі з гра шо вы мі срод-

ка мі, зай маў ся пад роб кай 

да ку мен таў і аказ ваў са дзей-

ні чан не ін шым фір мам ва 

ўхі лен ні ад вы плат дзяр жа ве 

па дат каў, а дру гі — кі раў нік 

пры ват на га прад пры ем-

ства — сэ ка но міў на па дат-

ках буй ную су му гро шай.

— След ства ўста на ві ла, 

што пер шы з аб ві на вач ва-

ных зай маў ся афарм лен нем 

фік тыў ных та ва ра су пра ва-

джаль ных да ку мен таў, вы-

ка рыс тоў ва ю чы рэ кві зі ты і 

раз лі ко выя ра хун кі трох пад-

кант роль ных яму пры ват ных 

струк тур, за рэ гіст ра ва ных 

на тэ ры то рыі Го мель скай 

воб лас ці, — рас тлу ма чы ла 

стар шы пра ку рор ад дзе-

ла пра ку ра ту ры Ма гі лёў-

скай воб лас ці Ма ры на 

ЦІТО ВА. — За свае па слу гі 

ён атрым лі ваў пра цэн ты ад 

здзе лак. А яго клі ен ты, каб 

ле га лі за ваць на бы тыя за на-

яў ны раз лік та ва ры, змя шча-

лі ў бух гал тар скія да ку мен ты 

хлус лі выя звест кі для за ні-

жэн ня пад атко вай ба зы.

Ана ліз раз лі ко вых ра хун-

каў пры ват ных прад пры ем-

стваў да зво ліў уста на віць усе 

суб' ек ты гас па да ран ня, кі раў-

ні кі якіх ухі ля лі ся ад вы пла ты 

па дат каў у буй ным і асаб лі ва 

буй ным па ме рах, а так са ма 

асоб, якія зай ма лі ся не за-

кон най прад пры маль ніц кай 

дзей нас цю. У да чы нен ні да 

вась мі ча ла век су да мі Ма гі-

лёў скай воб лас ці раз гле джа-

ны кры мі наль ныя спра вы.

На не се ная дзяр жа ве 

шко да ў вы ні ку зла чын най 

дзей нас ці аб ві на вач ва ных 

скла ла 1 541 600 руб лёў. 

У хо дзе след ства аб ві на вач-

ва ны мі і асу джа ны мі ра ней 

асо ба мі бы ло кам пен са ва на 

1 098 737 руб лёў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

ПА ПА ЛІ СЯ 
НА ХА БА РЫ
Га лоў ным упраў лен нем 

па ба раць бе з ар га ні за-

ва най зла чын нас цю і 

ка руп цы яй Мі ніс тэр ства 

ўнут ра ных спраў у Мін-

ску за тры ма ны служ бо-

выя асо бы ААТ «Бе ла-

русь ка лій».

Як па ве да мі лі ў МУС, у ха-

бар ніц тве па да зра юц ца на-

чаль нік ад дзе ла кі ра ван ня ін-

вес ты цы я мі і су пра ва джэн ня 

бу даў ніц тва, а так са ма на мес-

нік ге не раль на га ды рэк та ра 

па бу даў ніц тве. Апош ні за тры-

ма ны з до ка за мі зла чын ства 

пры атры ман ні ад кі раў ні ка 

ад ной з ка мер цый ных струк-

тур гра шо вай су мы ў па ме ры 

10 ты сяч до ла раў ЗША за вы-

ра шэн не пы тан няў, якія ўва-

хо дзі лі ў яго кам пе тэн цыю.

У ад но сі нах да вы шэй-

на зва ных служ бо вых асоб 

рас па ча ты кры мі наль ныя 

спра вы па ч. 2 арт. 430 КК 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь. У ад-

но сі нах да ха ба ра да валь ні-

ка за ве дзе на кры мі наль ная 

спра ва па ч. 2 арт. 431 КК. 

За раз усе ўдзель ні кі ка руп-

цый най «здзел кі» за клю ча-

ны пад вар ту. 

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.
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