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— Да нас па сту пае вя лі кая коль касць 
зва ро таў гра ма дзян, якія про сяць рас-
тлу ма чыць не ка то рыя мо ман ты экс-
плу а та цыі ве жа вых кра наў на аб' ек тах 
бу даў ніц тва. І гэ та цал кам зра зу ме ла: 
стра ла кра на зна хо дзіц ца над мес ца мі 
пе ра мя шчэн ня лю дзей, вы клі ка ю чы ў 
іх па чуц ці тры во гі. Яны да ку мен таль на 
фік су юць маг чы мыя па ру шэн ні і па тра-
бу юць ра за брац ца. На ват да во дзіц ца 
су стра каць у не ка то рых ліс тах рэ мар кі, 
што з кра наў рэ гу ляр на па да юць гру-
зы і гэ та пры во дзіць да ча ла ве чых ах-
вяр, — га во рыць на чаль нік упраў лен ня 
на гля ду бяс пе кі пад' ём ных збу да ван няў 
і ат рак цы ё наў Дзярж пра мнаг ля ду Пётр 
Клім ко.

Як па ві нен пра ца ваць 
кран?

— Ра бо ту кра на на лю бой бу доў лі 
рэг ла мен ту юць тры да ку мен ты. Гэ та 
«Пра ві лы ўстрой ства і бяс печ най экс-
плу а та цыі гру за пад' ём ных кра наў», а 
так са ма пра ект ар га ні за цыі бу даў ніц тва 
і пра ект вы твор час ці ра бот. Акра мя та го, 
іс нуе агуль ны тэх ніч ны ко дэкс устой лі-
вай прак ты кі «Бяс пе ка пра цы ў бу даў-
ніц тве». Ме на ві та ў ім і раз гле джа ны 
пы тан ні ўста наў лен ня зо ны бяс пе кі ад 
се так і па вет ра ных лі ній элект ра пе ра-
дач, мес цаў ру ху га рад ско га транс пар ту 
і пе ша хо даў пры пе ра мя шчэн ні гру заў з 
да па мо гай кра на. Тут жа за зна чу, што 
ней кай адзі най уні вер саль най ліч бы на 
ўсе вы пад кі не іс нуе — яна змя ня ец ца ў 
за леж нас ці ад вы шы ні кра на, — тлу ма-
чыць Пётр Клім ко.

Пе рад тым, як кран пач не пра ца ваць, 
ён у аба вяз ко вым па рад ку пра хо дзіць 
поў ны тэх ніч ны агляд, які пра во дзіц ца з 
тры ма мэ та мі. Трэ ба ўпэў ніц ца аб тым, 
што сам кран і яго ман таж ад па вя дае 
вы шэй зга да ным пра ві лам. Кран па ві нен 

зна хо дзіц ца ў ста не, які за бяс печ вае яго 
бяс печ ную пра цу. Пры чым, гэ ты стан 
не аб ход на пад трым лі ваць ула даль ні ку. 
У пры ват нас ці, у пра ві лах ёсць пункт аб 
аба вяз ко вым пе ры я дыч ным агля дзе ма-
шы ніс там кра на ўсіх вуз лоў ды ме ха ніз-
маў. Ар га ні за цыя на гля ду і аб слу гоў ван ня 
гру за пад' ём на га кра на так са ма па він-
на ад па вя даць нар ма ты вам. Ін спек тар 
Дзярж пра мнаг ля ду вы дасць да звол на 
пра цу кра на толь кі та ды, ка лі яна бу дзе 
ад па вя даць усім па тра ба ван ням бяс пе кі 
для лю дзей.

Траў мы з-за па дзен ня 
гру зу ад зна ча лі ся толь кі 
на бу доў лях 

Не ка то рыя кі раў ні кі бу даў ні чых ар-
га ні за цый ці ўла даль ні кі кра наў раз ва-
жа юць па схе ме: ка лі да звол на пра цу 
кра на вы да дзе ны — за да ча па вы ка-
нан ні пра ві лаў тэх ні кі бяс пе кі на гэ тым 
вы ка на на. Не па срэд на на бу доў лях на 
нар ма тыў ныя да ку мен ты па чы на юць 
звяр таць ува гу ўсё менш, і ў рэш це рэшт 
та кая па лі ты ка за кан чва ец ца цяж кі мі на-
ступ ства мі.

— Ле тась ад бы ло ся су тык нен не двух 
мас та вых кра наў пры ад на ча со вай ра бо-
це на ад ным пу ці, — згад вае Пётр Клім-
ко. — У вы ні ку цяж ка быў траў мі ра ва ны 
стро паль шчык. Ён вы кон ваў уста ноў ку і 
рас стра поў ку жа ле за бе тон ных бло каў у 
паў пры цэп аў та маб лія. За груз ка бло каў 
ад бы ва ла ся пры да па мо зе ад на го з кра-
наў. Стро паль шчык зна хо дзіў ся по бач з 
бор там, ка лі ад бы ло ся су тык нен не кра-
наў, і бло кі, якія зна хо дзі лі ся на вы шы ні 
20–30 сан ты мет раў, хіс ну лі ся і ўда ры лі 
яго па на гах. З пе ра ло ма мі ра бо чы да-
стаў ле ны ў баль ні цу.

На ін шым аб' ек це пры пе ра мя шчэн ні 
мас та вым кра нам тра вер сы для пад' ёму 
і пе ра мя шчэн ня ме та ліч ных фор маў, якія 
вы ка рыс тоў ва юц ца ў вы твор час ці жа ле-

за бе тон ных апор, быў цяж ка па ра не ны 
фар моў шчык вы ра баў і кан струк цый. 
Стро паль шчык, які ра біў за чэп ку кру ка 
за па лец тра вер сы, не ўпэў ніў ся ў тым, 
ці на дзей на яна за ма ца ва на, і не пра ве-
рыў за крыц цё ахоў на га зам ка. У вы ні ку 
тра вер са ўпа ла…

Але не аб ход на пад крэс ліць: та кія па-
дзеі ад бы ва юц ца вы ключ на на аб' ек тах. 
Вы пад каў траў мі ра ван ня лю дзей за ме-
жа мі бу даў ні чых пля цо вак з-за па дзен ня 
гру заў у кра і не за рэ гіст ра ва на не бы-
ло…

Кран як флю гер 
Пры моц ных па ры вах вет ру мож на за ў -

ва жыць, як стра ла кра на ва ро ча ец ца ва 
ўсе ба кі, ні бы флю гер. Гэ та так са ма вы-
клі кае ў лю дзей ла гіч нае пы тан не: а што 
бу дзе, ка лі яна аб ва ліц ца?

— Пры ра бо це кра на аба вяз ко ва 
ўліч ва ец ца вет ра вая на груз ка, — сцвяр-
джае Пётр Клім ко. — І яна ча сам да ся-
гае та кой сі лы, што мо жа зла маць ці 
пе ра вяр нуць кран. Але гэ та ад бу дзец ца 
толь кі та ды, ка лі стра ла ру хац ца не бу-
дзе. Ме на ві та та му, ка лі кран спы не ны, 
тор маз па ва ро ту стра лы зды ма ец ца, і 

яна пра цуе па вет ры. І са праў ды, яна 
мае шан цы част ко ва вый сці за ме жы 
бу даў ні чай пля цоў кі. Але гэ та зу сім не 
па ру шэн не, а, на ад ва рот, за бес пя чэн не 
тэх ні кі бяс пе кі.

Ад нак гэ та да ты чыц ца вы ключ на па-
рож няй стра лы. Груз жа мо жа пра но сіц-
ца вы ключ на да да зво ле най зо ны. Ка лі 
кран раз мя шча ец ца па блі зу жы лых і ад-
мі ніст ра цый ных бу дын каў на да пу шчаль-
най ад лег лас ці, то ў пра ек тах аба вяз ко ва 
за пі са на, што пра но сіць гру зы ў іх бок 
за ба ро не на. І ка лі груз не аб ход на ку-
дысь ці па клас ці ў не бяс печ най зо не, яго 
трэ ба апус ціць на не вя лі кую вы шы ню і 
пад вес ці зні зу, каб ён не зва ліў ся і не 
на ра біў бя ды.

Без умоў на, усіх роз на га лос сяў па між 
за бу доў шчы ка мі і жы ха ра мі мож на бы-
ло б па збег нуць, прос та за ба ра ніў шы 
зна хо джан не стра лы без гру зу над пра-
ез най част кай. Але бу дзем рэа ліс та мі: 
та ды на ўрад ці мож на бу дзе па бу да ваць 
у га рад скіх умо вах хоць адзін бу ды нак. 
А на бу даў ніц тва шмат па вяр хо ві каў на 
мес цы ста рых ха так пры ват на га сек та ра 
мож на бу дзе за быц ца на заў сё ды. Хі ба 
гэ та лепш?

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

РА БО ТА —
БЫЦЬ СЯБ РАМ 

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
На ру цэ — бран за лет, на паль цах з аку рат ны мі 

даў га ва ты мі па зног ця мі — два пярс цён кі. Гус тоў на 
і ні чо га ліш ня га. «Ах, якая я ста рая ста ла!» — ка-
кет ні чае Ні на Іва наў на, гле дзя чы на зроб ле ныя 
мной фо та здым кі. І гэ тае вы каз ван не на дае ёй 
жа ноц кас ці і — ма ла до сці. Жан чы на 50 га доў пра-
ца ва ла пе ды ят рам і згад вае, што вель мі лю бі ла 
сваю пра фе сію і лю дзей.

— Я за ўва жы ла, што тыя, хто пра цуе з людзь-
мі, людзь мі і за ста юц ца, — да дае Га лі на Ці ха но віч. 
Яны вель мі па доб ныя — сац ра бот нік і яе па да печ-
ная. Абедз ве гля дзяць на жыц цё з ап ты міз мам, 
хоць зве да лі гор кія стра ты. Абедз вюм не да сі іх 
са праўд ных га доў: «Мне 55, я маю двух дзя цей і 
трох уну каў, але ў ду шы мне 16!» — ве се ла шча-
бе ча Га лі на, і ста рэй шая жан чы на пры зна ец ца, 
што так са ма не ад чу вае свай го «за ла то га» ве ку. 
І на ват ім ёны ў іх су гуч ныя: Га лі на Іва наў на і Ні на 
Іва наў на.

Спа да ры ня Ні на ка жа, што ін ша га сац ра бот-
ні ка, апроч «яе со ней ка», як на зы вае яна Га лі ну, 
ёй не трэ ба. Зрэш ты, так ка жуць і дзе сяць ін шых 
чалавек, якіх аб слу гоў вае Га лі на Іва наў на. Яна 
са праў ды ні бы со ней ка: усмеш лі вая, ру ха вая, і 
ад яе быц цам бы на са мрэч ад чу ва еш цеп лы ню. 
І пра сва іх па да печ ных ка жа: «Яны ў мя не ўсе 
ха ро шыя, прос та да кож на га трэ ба знай сці па-
ды ход».

Ка лі «ўвесь свет» 
ві та ец ца 

— Я пры хо джу да іх і ра ду-
ю ся, на бі ра ю ся ней кай энер гіі. 
Пры вы каю да іх, як да род ных 
лю дзей, — ка жа Га лі на Ці ха но віч 
пра тых, ка му да па ма гае.

А ўсё та му, што Га лі на Іва-
наў на ў сва ёй пра цы не аб-
мя жоў ва ец ца па хо да мі ў кра-
му, ап тэ ку, раз лі ко вы цэнтр і 
пры бі ран нем у ква тэ рах за ма-
ца ва ных за ёй лю дзей. Для кож на га з іх у яе 
зной дзец ца час на гу тар ку (бы вае, на ват па-за 
пра цай), і мно гія ўдзяч ныя ёй за тое, што яна 
вы слу хае, пад ба дзё рыць усмеш кай і доб рым 
сло вам, да па мо жа вы ра шыць бы та выя пы тан-
ні. Лю бо ві і ўва гі Га лі ны Іва наў ны ха пае на ўсіх. 
Апроч гэ та га, жан чы на па спя вае да па ма гаць 
дзе цям га да ваць уну каў. Ві даць, праў ду ка жуць: 
чым больш да бры ні ад да еш, тым больш яе ў 
ця бе ста но віц ца.

— Мя не ма ма заў сё ды ву чы ла, што з людзь мі 
трэ ба быць доб рай. Ка лі яна, еду чы на ле ці шча, 
ува хо дзі ла ў аў то бус — па ло ва лю дзей уста ва ла і 
за пра ша ла сес ці.

Ды яна і са ма та кая: муж ка заў, што з Га лі най 
Іва наў най увесь свет ві та ец ца.

Ад нак у пра цы са цы яль на га ра бот ні ка ня рэд-
ка да во дзіц ца ба чыць пра явы не спра вяд лі вас ці 
жыц ця да лю дзей. І ад на спра ва, ка лі гэ та на ра-
джае жа дан не да па маг чы, а ін шая, ка лі ўзні ка юць 
крыў да і абу рэн не. Але ў Га лі ны Ці ха но віч ёсць 
вель мі прос ты рэ цэпт па збаў лен ня ад дэ струк тыў-
ных па чуц цяў.

— Ка лі я ад чу ваю ней кія не га тыў ныя эмо цыі, 
то іду ў ван ны пакой і мыю ру кі ха лод най ва дой. І 

ўсё пра хо дзіць!

Ха лад нак роў ным тут не мес ца 
Па да ец ца, не га тыў ным эмо цы ям ёсць ад куль 

брац ца: за зу сім не вы со кі за ро бак да во дзіц-
ца аб бя гаць не ад ну кра му і ап тэ ку ў по шу ках 
за ка заў, на вед ваць рас кі да ныя па не каль кіх 
ра ё нах ад ра сы, для кож на га быць кур' е рам, 
псі хо ла гам, юрыс там і кан суль тан там па са мых 
роз ных пы тан нях у ад ной асо бе. Але Га лі на 
Іва наў на пры зна ец ца, што да гэ туль не за дум-
ва ла ся пра тое, коль кі «па сад» яна су мя шчае 
ў сва ёй пра цы. Ка жа, цяж ка бы вае толь кі па-
ды мац ца з сум ка мі на верх нія па вер хі ў да мах 
без ліф та. Па «рэг ла мен це», са цы яль ны ра-

бот нік па ві нен пры но сіць да трох 
кі ла гра маў пра дук таў, але Га-
лі на Ці ха но віч ні ко лі не лі чыць 
кі ла гра мы і не мо жа ад мо віць, 
ка лі хтось ці про сіць яе пры нес ці 
больш. А яшчэ сац ра бот нік ма-
рыць, каб ка лі-не будзь у цэнт ры 
з'я ві ла ся ма шы на і мож на бы ло 
б хут чэй да бі рац ца да па да печ-
ных. Але па куль гэ та каш туе вя-
лі кіх вы дат каў.

Мо жа быць, яно і пра сцей бы ло 
б — вы кон ваць сваю пра цу і пас ля 
за кан чэн ня ра бо ча га дня за бы вац-

ца на яе і іс ці да до му. Але ў Га лі ны Іва наў ны на 
гэ та свой по гляд.

— Я лі чу, што ў на шай ра бо це нель га быць ха-
лад нак роў ным і жорст кім. Бо мно гія лю дзі адзі но-
кія, і са цы яль ны ра бот нік — адзі ная пад трым ка 
для іх.

Як бы ні бы ло, але Га лі на Ці ха но віч ка жа, што 
на ват ка лі не дзе бу дуць пра па ноў ваць вы шэй шую 
зар пла ту, сваю пра цу не па мя няе ні на якую ін-
шую.

— Гэ та аб са лют на мая пра ца. Ка лі вяр та ю ся 
ад лю дзей, ад чу ваю, што зра бі ла ім да бро. І мне 
са мой вель мі пры ем на ад гэ та га.

Апроч атры ман ня за да валь нен ня ад ста сун каў 
з людзь мі, са цы яль ны ра бот нік ад зна чы ла яшчэ 
адзін іс тот ны мо мант: ад кож на га з іх ёсць што 
пе ра няць.

— Вось з Ні най Іва наў най мы раз маў ля ем на 
лю быя тэ мы, яна ве дае ўсё маё жыц цё. А яшчэ ў 
свае 90 яна та кая ап ты міст ка! Гля джу на яе і ра-
зу мею: зна чыць, і ў та кім уз рос це мож на жыць і 
ра да вац ца жыц цю.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.

Мя не ма ма заў сё ды ву чы ла, што з людзь мі 
трэ ба быць доб рай. 

Ка лі я ад чу ваю ней кія не га тыў ныя эмо цыі, 
то іду ў ван ны пакой і мыю ру кі ха лод най 
ва дой. І ўсё пра хо дзіць!

Да во дзіц ца аб бе гаць 
не ад ну кра му і ап тэ ку 
ў по шу ках за ка заў, 
на ве даць рас кі да ныя па 
не каль кіх ра ё нах ад ра сы, 
для кож на га быць 
кур' е рам, псі хо ла гам, 
юрыс там і кан суль тан там 
па са мых роз ных 
пы тан нях у ад ной асо бе.

Пра тое, што муж чы на доў гі 
час не з'яў ля ец ца до ма, мі лі цыі 
па ве да мі ла яго цёт ка. 58-га до вы 
пля мен нік жыў адзін і не вы зна-
чаў ся пры клад ны мі па во дзі на-
мі. Але та ко га, каб ён ад сут ні чаў 
10 дзён за пар, яшчэ не бы ло. 
Спа чат ку по шу кі ні да ча го кан-
крэт на га не пры вя лі: муж чы на 
як скрозь зям лю пра ва ліў ся…

— Мы з ног збі лі ся, шу ка ю-
чы яго, — ус па мі нае зу сім яшчэ 
ня даў нюю за блы та ную гіс то рыю 
на чаль нік аддзе ла ўпраў лен-
ня кры мі наль на га по шу ку УУС 
Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма 
Дзміт рый ГУ РЭ ЕЎ. — Аб сле да-
ва лі дом, на ва коль ную тэ ры то-
рыю — ні я кіх сля доў. Вый шлі на 
яго зна ё ма га, сяб ра дзя цін ства, 
з якім ён ра зам ву чыў ся ў шко ле. 
Гэ ты ча ла век на ват да па ма гаў 
у по шу ках. Пе ра гле дзе лі дзя-
сят кі роз ных ва ры ян таў. Знік лы 
хва рэў на ту бер ку лёз, ду ма лі, 
дзесь ці з ім зда рыў ся ня шчас ны 
вы па дак. Апош ні раз аб сле да-
ва лі дом з по шу ка вым са ба кам. 
І ён ад ра зу па цяг нуў нас у той 
кут, дзе ста яў ха ла дзіль нік. Ка лі 
ад цяг ну лі яго, уба чы лі ўва ход у 
не вя лі кі склеп — там і знай шлі 
це ла муж чы ны. Яго за бой цам 
ака заў ся той са мы ся бар. Ра зам 
вы пі лі, па сва ры лі ся, і су сед сха-
піў ся за стрэль бу.

Вы пад каў, ка лі цяж кія зла-
чын ствы мас кі ру юц ца пад знік-
нен не, ха пае. Ле тась ма гі лёў скія 
сы шчы кі пад час по шу ка вых дзе-
ян няў рас кры лі 4 за бой ствы. І 
два з іх з асаб лі вай жорст кас цю. 
У Шкло ве сын звяр нуў ся ў мі-
лі цыю, каб знай сці баць ку, па-
ва жа на га ча ла ве ка, пен сі я не ра 
сіс тэ мы дзярж бяс пе кі. Ён знік 
пас ля та го, як ра зам са зна ё-
май не паў на лет няй дзяў чы най і 
яе на год-два ста рэй шы мі сяб ра-
мі ад пра віў ся ку дысь ці на сва ёй 
ма шы не. Як вы свет лі ла ся, па між 
пад лет ка мі і муж чы нам уз нік ла 
свар ка, якая каш та ва ла яму 
жыц ця. Яшчэ жы во га яго за кі-
ну лі ў аў та ма біль і пад па лі лі.

Не менш жах лі вае за бой ства 
ад бы ло ся ў Глус ку. Пра тое, 
што знік ла ма ла дая жан чы на 
з груд ным дзі цем, мі лі цыі па-
ве да мі ла су сед ка. Су пра цоў ні кі 
кры мі наль на га вы шу ку вый шлі 
на яе су жы це ля з Мін ска, які 
на пя рэ дад ні быў у жан чы ны ў 

гас цях. Спа чат ку ён аб ві на вач-
ваў ся ў вы кра дан ні 3-га до ва га 
хлоп чы ка, свай го сы на. Тое, 
што ба чыў жан чы ну, муж чы на 
ад маў ляў цал кам. Ка заў, што 
не знай шоў ма ці ма ло га, та му і 
за браў сы на, каб не за ста ваў ся 

адзін. Яго па ка зан ні пра ве ры лі 
на дэ тэк та ры хлусні, але на ват 
па лі граф не да ваў 100-пра цэнт-
на га па цвяр джэн ня, шчы ра ён 
ад каз вае ці не. І толь кі пас ля 
прад' яў ле ных фак таў, якія ён не 
змог аб верг нуць, пры знаў ся. Як 
пры ехаў і за браў спа чат ку сы на. 
Як по тым зноў вяр нуў ся, каб па-
га ва рыць з ма ла дой жан чы най 
на конт баць коў ства ма лень кай 
дзяў чын кі. Ён ад маў ляў ся ад 
ма лой, ка заў, што гэ та не яго 
дач ка. Жан чы на ж па гра жа ла, 
што па дасць на алі мен ты. І та ды 
ён, звар' я це лы, на кі нуў ся на іх 
з на жом. След ства вы свет лі ла, 
што, ка лі ён за коп ваў жан чы ну 
з дзі цем у зям лю ка ля фер мы, 
яны бы лі яшчэ жы выя…

ШОС ТАЯ ЧАСТ КА 
ЗНІК ЛЫХ — ДЗЕ ЦІ 

Кож ны раз, ка лі нех та з род-
ных за трым лі ва ец ца больш, 
чым трэ ба, на ра бо це, ад па-
чын ку, ры бал цы і г. д., сэр ца 
па чы нае не пры ем на ныць: ну 
ня ўжо нель га бы ло па пя рэ-
дзіць? А ка лі маў чыць ма біль-
ны тэ ле фон, а дзень па сту по ва 
змя няе ноч, ста но віц ца і зу сім 
не па са бе. Не ве да еш, што ра-
біць, ха па еш ся за тэ ле фон ную 
труб ку, каб на браць 102, і тут 
жа кла дзеш яе на зад. Але, ка-
лі ча кан не за цяг ва ец ца, ін ша-
га вый сця ўсё роў на ня ма. За 
мі ну лы год на Ма гі лёў шчы не 
ў пра ва ахоў ныя ор га ны па-

сту пі ла 1535 за яў ад гра ма-
дзян, якія шу ка лі сва іх бліз кіх 
і род ных, 1300 знік лых бы ло 
зной дзе на па га ра чых сля дах. 
Ся род тых, ка му не ся дзіц ца до-
ма, ха пае не паў на лет ніх. Ле тась 
іх бы ло 244. По шу кі та кіх знік лых 

вя дуц ца асаб лі ва ста ран на, у іх 
за дзей ні ча ны ўсе апе ра тыў ныя 
служ бы, вай скоў цы, ра та валь-
ні кі і на ват гра мад ства. Час цей 
за ўсё ўця ка юць 12–14-га до выя 
пад лет кі з праб лем ных сем' яў. 
І толь кі адзін кі са звы чай ных. 
Зу сім ня даў на 14-га до вы хлоп-

чык пай шоў з до му та му, што 
баць ка за дрэн ныя ад зна кі… 
па стрыг яго на га ла. Пад ле так 
сха ваў ся ў за кі ну тым до ме і га-
то вы быў ужо сам вяр нуц ца. А 
бы ва лі вы пад кі, ка лі ўце ка чоў 
зна хо дзі лі ў су сед ніх га ра дах ці 
ра ё нах. Не ка то рых ха да коў і на-
огул вяр та лі аж но з Ра сіі. Ле тась 
з ма гі лёў ска га спец ву чы лі шча 
збег лі 6 не паў на лет ніх на ву чэн-
цаў. Два іх за тры ма лі па да ро зе ў 
Мінск — яны ха це лі па гу ляць па 
ста лі цы, ас тат нія на кі роў ва лі ся 
па мес цы жы хар ства.

Але не заў сё ды по шу кі за-
кан чва юц ца доб ра. Сё ле та ў 
Баб руй ску знік 13-га до вы хлоп-
чык. Ба бу ля, за не па ко е ная яго 
ад сут нас цю, звяр ну ла ся ў мі лі-
цыю. Гэ та ад бы ло ся як раз у той 
мо мант, ка лі ў ра цэ Бя рэ зі на бы-
ло зной дзе на зня ве ча нае це ла 
не вя до ма га пад лет ка. Ім і ака-
заў ся знік лы хлоп чык. Да рэ чы, 
не паў на лет ніх за бой цаў за тры-
ма лі дзя ку ю чы юна ку, яко га ў 
мі лі цыі ве да юць як рэ кард сме на 
па ўцё ках з до му. Ле тась ён ра-
зоў 5 збя гаў, сё ле та ўжо 3. У той 
дзень, ка лі ад бы ло ся за бой ства, 
ён апош ні ба чыў знік ла га хлоп-
чы ка жы вым. На ват ней кі час 
зна хо дзіў ся по бач з ім і дву ма 
яго бу ду чы мі за бой ца мі, але па-
спеў свое ча со ва ўця чы, бо пад-
лет кі ста я лі на ўлі ку ў ін спек цыі 
па спра вах не паў на лет ніх і ся-
род ра вес ні каў лі чы лі ся амаль 

што ад ма роз ка мі. Яны пры вя лі 
сваю ах вя ру на Бя рэ зі ну і жорст-
ка здзе ка ва лі ся пе рад тым, як 
за біць і кі нуць у ра ку.

…А ЁСЦЬ НІ КО МУ 
НЕ ПА ТРЭБ НЫЯ 

Ста рыя і ма ла дыя, муж чы ны 
і жан чы ны — зу сім роз ныя па 
ўзрос це і са цы яль ным ста ту се 
лю дзі. Іх тва ры мож на ўба чыць 
у га зе це, на ін фар ма цый ным 
стэн дзе, афі цый ным сай це мі-
лі цыі. Яны не зла чын цы, яны 
прос та знік лі. Пай шлі з до му, 
за блу ка лі ў ле се ці прос та ў 
жыц ці. Ка лі праз 10 дзён іх мес-
ца зна хо джан ня не ўста наў лі ва-
ец ца, знік нен не раз гля да ец ца 
ў ме жах кры мі наль най спра вы. 
Ча ла век аб' яў ля ец ца ў рэс пуб-
лі кан скі вы шук, а ка лі з'е хаў за 
мя жу — у між на род ны. Да по шу-
каў тых, чые «кро кі» губ ля юц ца 
ў да лё кім за меж жы, пад клю ча-
ец ца ін тэр пал.

— Біч для нас — гэ та тыя 
лю дзі, якія вы яз джа юць на пра-
цу за мя жу, у асноў ным у Ра-
сію, — ка жа Дзміт рый Гу рэ еў. — 
З 407 гра ма дзян, якія знік лі за 
апош нія 15 га доў, 230 ме на ві та з 
лі ку та кіх. Праб ле ма ў тым, што 
яны не пра вя ра юць на дзей насць 
фір мы, якая пры мае іх на пра цу. 
Ка лі най маль ні кі не рэ гіст ру юць 
па но вым мес цы «жы хар ства», 
вель мі вя лі кія шан цы за стац ца 
без гро шай, а то і зу сім тра піць 
у раб ства. У та кіх вы пад ках і 
мі лі цыя не заў сё ды мо жа да па-
маг чы. Ад ной чы нам па ве да мі-
лі пра мас коў скую бу даў ні чую 
фір му «Пун со выя вет ра зі», дзе 
ра бо чых тры ма лі ледзь не за 
ка лю чым дро там. Але, ка лі мы 
зра бі лі за пыт у Ра сію, каб пра-
ве ры лі ўсіх, хто там зна хо дзіц ца, 
прый шоў ад каз: та кой фір мы не 
іс нуе. З ад на го бо ку, лю дзі ве да-
юць, дзе іх род ныя, а з дру го га, 
звя зац ца з імі не ма юць маг чы-
мас ці. Без да ку мен таў і рэ гіст-
ра цыі ча ла ве ка быц цам бы і не 
іс нуе. Да рэ чы, з 16 сё лет ніх знік-
лых след 14 аба рваў ся дзесь ці 
за мя жой.

Але нель га ска заць, што па 
ўсіх, хто зні кае, бліз кія су му юць. 
Мно гія з тых, хто шу кае пра цу за 
ме жа мі ра дзі мы — ама та ры вы-
піць. Сва я кам яны ста но вяц ца 
па трэб ны толь кі та ды, ка лі рап-
тоў на ўзні кае пы тан не ма ё мас-
на га ха рак та ру: пры ва ты за ваць 
ква тэ ру або атры маць да звол на 
вы езд не паў на лет ня га дзі ця ці. 
Яны звяр та юц ца па да па мо гу ў 
мі лі цыю, але пры гэ тым ні чым не 
мо гуць да па маг чы след ству. Не 
па мя та юць, ні ў чым быў апра ну-
ты знік лы, ні яго асаб лі вых пры к-
мет. У та кіх вы пад ках на ват пры 
вы яў лен ні це ла шанц апа знаць, 
хто гэ та, ма лы. Асаб лі ва ка лі ча-
ла век ад сут ні чаў 5–6 га доў і яго 
знеш насць змя ні ла ся.

Асоб ная ка тэ го рыя знік лых — 
ама та ры ці ха га па ля ван ня. Хут ка 
пач нец ца ягад на-грыб ны се зон, і 
ў апе ра тыў ных звод ках зноў па-
явяц ца свед чан ні аб тых, хто не 
вяр нуў ся з ле су. Дзвюх жан чын 
з Кас цю ко віц ка га ра ё на і ад ну з 
Чэ ры каў ска га, якія за блу дзі лі ў 
гу шча ры яшчэ ле тась, не знай-
шлі.

ВЫ РА ТА ВАН НЕ 
ТА ПЕЛЬ ЦАЎ — 
СПРА ВА РУК СА МІХ 
ТА ПЕЛЬ ЦАЎ 

— Тое, што муж чын скае 
на сель ніц тва ў нас цал кам 
прай шло дак ты лас ка пію, вя лі-
кі плюс, — лі чыць Дзміт рый Гу-
рэ еў. — Гэ та дае маг чы масць 
уста на віць асо бу на ват та ды, 
ка лі зной дзе ны зня ве ча ны труп. 
Па жа да на, каб тыя, хто вы-
бы вае за мя жу, ве да лі, ку ды 
яны едуць, і па да ва лі род ным 
вест кі. Не ад на ра зо ва бы ва-
ла, што лю дзі без да ку мен-
таў і гро шай  вяр та лі ся да до-
му пеш шу. Ле тась адзін та кі 
прый шоў у род ны Кі раўск… 
з Маск вы.

Шу ка ем знік лых і праз пе-
ра да чу «Ча кай мя не». Але тут 
так са ма не трэ ба спа дзя вац ца 
на цуд. Там ста вяць за яў ку на 
ўлік і на ват не га ран ту юць, што 
ў блі жэй шы час ар га ні зу юць па-
каз фо та- ці ві дэа ары ен ці ро вак. 
Тым не менш ле тась ме на ві та 
су пра цоў ні кі гэ тай пе ра да чы да-
па маг лі знай сці нам муж чы ну з 
Клі ма віц ка га ра ё на, які доў гі час 
зна хо дзіў ся ў вы шу ку. Ён па ехаў 
пра ца ваць у Ра сію і там бам жа-
ваў.

Вель мі да па ма гае ў пра цы 
Ма гі лёў скае бю ро рэ гіст ра цыі 
ня шчас ных вы пад каў. Там ёсць 
доб рая тэ ле фон ная ба за, та му 
мож на апе ра тыў на «прай сці ся» 
па баль ні цах, вы цвя рэз ні ках і 
ін шых уста но вах, ку ды мог тра-
піць ча ла век. Ра ней іс на ва ла 
дум ка, што, ка лі ча ла век знік, 
трэ ба 3 дні ча каць, і толь кі по-
тым звяр тац ца ў мі лі цыю. Гэ та 
не так. Ка лі лі чы це, што ваш 
род ны ака заў ся ў не бяс печ ным 
ста но ві шчы, нель га цяг нуць: 
чым ра ней пач нуц ца по шу кі, тым 
ляг чэй бу дзе яго знай сці.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Пай сці і не вяр нуц ца Пай сці і не вяр нуц ца   ��

ШУ КА ЮЦЬ ПА ЖАР НЫЯ, 
ШУ КАЕ МІ ЛІ ЦЫЯ…

НА МА ГІ ЛЁЎ ШЧЫ НЕ КОЖ НЫ ТЫ ДЗЕНЬ ЗНІ КАЕ НЕ КАЛЬ КІ ЧА ЛА ВЕК. НЕ КА ТО РЫЯ З ІХ — НА ЗАЎ СЁ ДЫ

Кож ны раз, ка лі нех та 
з род ных за трым лі ва ец ца 
больш, чым трэ ба, 
на ра бо це, ад па чын ку, 
ры бал цы і г. д., сэр ца 
па чы нае не пры ем на ныць: 
ну ня ўжо нель га бы ло 
па пя рэ дзіць?

Зу сім ня даў на 14-га до вы хлоп чык пай шоў з до му 
та му, што баць ка за дрэн ныя ад зна кі… па стрыг яго 
на га ла. Ле тась з ма гі лёў ска га спец ву чы лі шча збег лі 
6 не паў на лет ніх на ву чэн цаў.

Ра ней іс на ва ла дум ка, 
што, ка лі ча ла век знік, 
трэ ба 3 дні ча каць, 
і толь кі по тым звяр тац ца 
ў мі лі цыю. Гэ та не так. 

Да вы со кіх ты ту лаў Вя ча сла-
ва Іва на ві ча да да дзім, што ўва га 
да Бе ла ру сі не вы пад ко вая, на ша 
кра і на яму не чу жая: сён няш ні 
пра ва дзей ны член Ака дэ міі ва-
ен ных на вук, член Са ю за жур-
на ліс таў Ра сіі — вы пуск нік фа-
куль тэ та жур на ліс ты кі Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та. 
Ву чыў ся, да рэ чы, ра зам з мно гі мі 
звяз доў ца мі.

Грун ту ю чы ся на ра ней не вя-
до мых ар хіў ных да ку мен тах, аў-
тар рас пра цоў вае но выя плас ты 
гэ тай удзяч най тэ мы. У тым лі ку 
пі ша пра ўдзел у ар га ні за цыі і вя-
дзен ні пар ты зан скай вай ны кад-
ра вых вай скоў цаў-па меж ні каў, 
аб дзей нас ці апе ра тыў ных груп 
чэ кіс таў, апіс вае, між ін шым, і 
баі пер шых дзён вай ны пра ва га 
флан га Бе ла рус кай па гра ніч най 
акру гі. На кан крэт ных пры кла дах 
рас кры вае во пыт пар ты зан ска га 
ру ху Ба ры саў ска-Бя го мль скай, 
По лац ка-Ле пель скай зон.

Свя тая праў да: боль шасць 
пар ты за наў бы лі цы віль ны мі 
людзь мі, яны не ме лі во пы ту 
ва ен ных дзе ян няў, тым больш 
пад рыў ной ра бо ты. Да па ма га-
лі пра фе сі я на лы: даб ра воль цы 
ву чы лі ся па ме то ды цы Мі ха і ла 
Пруд ні ка ва, пер ша га ка ман дзі-
ра пар ты зан скай спец бры га ды 
НКУС — НКДБ СССР «Ня ўлоў-
ныя». Вяс ной 1942-га яго апе ра-
тыў ная гру па, якая скла да ла ся са 
спе цы яль на пад рых та ва ных бай-
цоў, пе рай шла праз лі нію фрон ту 
на тэ ры то рыю Бе ла ру сі. Га лоў-
ныя за да чы — раз вед ка і да па-
мо га мяс цо ва му на сель ніц тву ў 
ар га ні за цыі пар ты зан ска га ру ху. 
У Ра сій скім дзяр жаў ным ва ен-
на-гіс та рыч ным ар хі ве за хоў ва-
ец ца звы чай ны агуль ны сшы так, 
у якім Мі ха іл Сі да ра віч дак лад на 
пе рад ае аб ста ноў ку на аку па ва-
най тэ ры то рыі Ві цеб скай і Ба ра-
на віц кай аб лас цей: звер ствы ў 
ла ге ры ва ен на па лон ных у По лац-
ку, ка та ван ні мір на га на сель ніц-
тва, ме ды цын скія до сле ды над 
зня мог лы мі дзет ка мі По лац ка га 

дзі ця ча га до ма, жыц цё вяс коў цаў 
у бу да нах і блін да жах.

Мас коў скі атрад Мі ха і ла Пруд-
ні ка ва ак тыў на па паў ня ўся мяс-
цо вы мі па тры ё та мі. 21 чэр ве ня 
ад пра ві лі ў Маск ву ра дыё гра му: 
«Ар га ні за ва на сем атра даў. У са-
ра ка на се ле ных пунк тах, па сут-
нас ці, на род ная ўла да. У вёс ках 
пар ты зан скія сем'і ахоў ва юц ца 
пар ты за на мі і гру па мі са ма аба-
ро ны. З мэ тай ус клад ніць пра-
нік нен не нем цаў у пар ты зан скі 
ра ён уза рва на і спа ле на 20 мас-
тоў. Ство ра ны за мі ні ра ва ныя за-
ва лы. Ар га ні за цыю атра даў пра-
цяг ва ем». За ча ты ры з па ло вай 
ме ся цы не вя лі кая гру па, што ў 
па чат ку са ка ві ка пе рай шла лі нію 
фрон ту, вы рас ла да 16-ці атра-
даў агуль най коль кас цю больш 
за 2,5 ты ся чы ча ла век, якія аб'-
яд на лі ся ў бры га ду пад той жа 
наз вай «Ня ўлоў ныя».

З да ня сен ня по лац кіх аку па-
цый ных улад у Бер лін: «Дроб ныя 
раз роз не ныя атра ды пе ра тва-
ры лі ся ў доб ра ар га ні за ва ныя 
бая здоль ныя пад раз дзя лен ні. 
Коль касць пар ты за наў у По лац-
кім і Ра сон скім ра ё нах на мно га 
па вя лі чы ла ся. Пар ты за ны сва і мі 
на лё та мі па ру ша юць ра бо ту чы-
гун кі. На ша шы Ід ры ца — Се беж, 
По лацк — Дры са зно сі ны па між 
фрон там і ты лам амаль пе ра пы-
ні лі ся… Ак тыў насць пар ты за наў 
пры гня тае ма раль на-псі ха ла гіч-
ны стан ня мец кіх вой скаў». Так 
за ва ёў ні кі са мі за свед чы лі, што 
дзе ян ні пар ты за наў да ся га лі сва-
іх мэ таў.

У ве рас ні 1943 го да Мі ха іл 
Пруд ні каў быў уда сто е ны зван-
ня Ге роя Са вец ка га Са ю за.

Во пыт ны да след чык В. Ба яр-
скі ў 1980-я га ды за пі саў ус па мі-
ны мно гіх удзель ні каў тых па дзей. 
На коль кі доў гім і скла да ным быў 
шлях по шу ку, па каз вае та кі ці ка вы 
прык лад. У маі 1945-га ва е ну рач 
М. П. Ра вя кі на на да ро зе ў Маг дэ-
бург пад ня ла фо та зды мак і шмат 
га доў за хоў ва ла яго ся род фран-
та вых рэ лік вій. На па чат ку 1970-х 

да сла ла ў Маск ву. Под піс на зва-
ро це амаль сцёр ся, ад нак экс пер-
ты рас шыф ра ва лі: «Я, унтэр-афі-
цэр Франк Хаўз, сфа та гра фа ваў 
ка мен дан та гвар дыі Ста лі на, які 
не за ха цеў зда вац ца ў па лон і на 
на шых ва чах за стрэ ліў ся». Хто гэ-
ты са вец кі афі цэр? Фо та змяс ці лі 
ў ча со пі се «Сме на». І зда ры ла ся 
тое, што і па він на бы ло зда рыц-
ца. На пуб лі ка цыю ад гук нуў ся 
бы лы кам сорг за ста вы, мін ча нін 
Мі ка лай Ры го ра віч Рас ля коў. «Я 
іх ад ра зу па знаў! Гэ та на чаль нік 
чац вёр тай па гран зас та вы Бо гун, 
а за ім, за бі ты, на мес нік па літ ру-
ка, кам сорг пер шай ка мен да ту ры 
Па ша, дні за два да па чат ку вай ны 
ён пры быў да нас…».

Рас ка заў Мі ка лай Рас ля коў 
і пра ся бе, пра свой ва ен ны лёс: 
кан ту зія, па бег з па ло ну, доў гі 
шлях на ра дзі му. У маі 1942-га ра-
зам з та ва ры ша мі ар га ні за ваў 
пар ты зан скі атрад на тэ ры то рыі 
Ка пыль ска га і Уз дзен ска га ра-
ё наў. Пры злу чэн ні з Чыр во най 
Ар мі яй атрад імя Д.А. Фур ма на ва 
пад ка ман да ван нем Рас ля ко ва 
ўдзель ні чаў у раз гро ме ня мец кіх 
вой скаў па між Мінск ам і Дзяр жын-
скам. Пас ля вы зва лен ня Мі ка лай 
Ры го ра віч за стаў ся тут жа, кі ра-
ваў Дзяр жын скім рай вы кан ка мам, 
пра ца ваў на ін шых ад каз ных па са-
дах. Пры су стрэ чы з Вя ча сла вам 
Ба яр скім пе ра даў яму ўспа мі ны, 
зме шча ныя ў кні зе «Пра віль ная 
«ня пра віль ная» вай на». І яна, гэ тая 
кні га — не толь кі глы бо кае да сле-
да ван не, але і прык лад над звы чай 
па важ лі ва га стаў лен ня да сва іх ге-
ро яў, па дзей гіс то рыі, ча го сён ня, 
на жаль, не ка то рым бра куе.

Ма рыя АНД РУ КО ВІЧ
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«АР ГА НІ ЗА ЦЫЮ
АТРА ДАЎ

ПРА ЦЯГ ВА ЕМ…» 
Бе ла русь на зы ва юць рэс пуб лі кай-пар ты зан кай. Пра су вязь 
пар ты за наў з ар мі яй і на ро дам на пі са на шмат і… па-роз на му. 
Асаб лі ва апош нім ча сам — не-не ды і ра зы хо дзяц ца ацэн кі, 
губ ля ец ца тая па ва га, якую я ба чы ла і ад чу ва ла не па срэд на 
пас ля вай ны. І вось тры маю ў ру ках кні гу з сім ва ліч най наз вай 
«Пра віль ная «ня пра віль ная» вай на», якая вый шла ў мас коў-
скім вы да вец тве «Граница». Аў тар — вя до мы спе цы я ліст у 
га лі не гіс то рыі пар ты зан ска га ру ху ў га ды Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, док тар гіс та рыч ных на вук, пра фе сар, пал коў нік у ад-
стаў цы Вя ча слаў БА ЯР СКІ.


