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Кож ны год ах вя ра мі 
пад ман шчы каў усё час цей 
ста но вяц ца па жы лыя лю дзі. 
Зда ва ла ся б, пен сі я не ры — 
са мая во пыт ная і муд рая 
част ка на сель ніц тва, 
якая не ля ну ец ца ліш ні раз 
усё пра ве рыць і, 
дзе трэ ба, пад стра ха вац ца. 
Але на прак ты цы час та ўсё 
вы гля дае па-ін ша му. 
Да та го ж час та зла чын цаў 
у дом пус ка юць са мі 
па цяр пе лыя. Ка рэс пан дэн ты 
«Звяз ды» вы ра шы лі 
пра ве рыць, ці лёг ка сён ня 
не зна ём цу пра брац ца 
ў чу жое жыл лё.

«Але ж яна ве дае, 
як мя не за вуць!»

— На «спра ву» вы хо дзім ка ля трох 
га дзін дня. Ба бу лі ра ні цай збе га юць 
на ры нак, на лаў цы па ся дзяць, па-
плят ка раць — і да гэ та га ча су як раз 
бу дуць до ма, — пра во дзіць не вя ліч кі 
ін струк таж Алег КА ХА ВЕЦ, участ ко-
вы ін спек тар Цэнт раль на га РУ УС 
г. Мін ска. — Да та го ж, як па каз вае 
прак ты ка, зла чын ствы час цей за ўсё 
зда ра юц ца днём. Ак тыў ная част ка 
на сель ніц тва на пра цы, до ма за ста-
юц ца толь кі дзе ці і па жы лыя лю дзі, з 
які мі мах ля рам спра віц ца лёг ка.

Алег Вік та ра віч пра цуе ўчаст ко-
вым два га ды, але, як ка жа ма ла ды 
спе цы я ліст, за гэ ты ня доў гі час ужо 
доб ра вы ву чыў сва іх «праб ле ма тыч-
ных па да печ ных». Ган на Іва наў на з 
43-й ква тэ ры, на прык лад, заў сё ды 
за бы вае за мы каць дзве ры, Ні на Ры-
го раў на, якая жы ве на па верх ні жэй, 
ні ко лі не пы тае, хто зво ніць у да ма-
фон, і ад чы няе прак тыч на ўсім, Га-
лі на Мі ка ла еў на з до ма на су праць 
на огул га то вая ўпус ціць кож на га, абы 
з кім-не будзь па га ва рыць.

— А вас «ва шы» пен сі я не ры ве-
да юць? Ма быць, па зна юць па го ла-
се? — пы та ю ся я ў на ша га су пра ва-
джаль ні ка па да ро зе да до ма, дзе 
жы ве на ша пер шая «ах вя ра» з за га-
дзя пад рых та ва на га спі са.

— Зна ё мы мы з усі мі. Пра фі лак-
тыч ныя гу тар кі пра во дзім рэ гу ляр на. 
З кімсь ці су стра ка ем ся вель мі час та. 
Іры на Пят роў на, да якой мы за раз 
ідзём, ле тась вы клі ка ла мя не на да-
па мо гу амаль кож ны дзень: дач ка на-
ду ма ла ква тэ ру дзя ліць. Кры кі, свар-
кі, скан да лы. З ад на го бо ку, спра ва 
ся мей ная, ча го лез ці? А з дру го га — 
род ныя з род ны мі так не абы хо дзяц-
ца, — уз гад вае Алег Ка ха вец.

Іры на Пят роў на — ін ва лід з дзя-
цін ства. На ву лі цу жан чы на вы хо дзіць 
рэд ка. Па ста ян ны мі і амаль што адзі-
ны мі су раз моў цамі пен сі я нер кі з'яў-
ля юц ца ўчаст ко вы тэ ра пеўт і два нац-
ца ці га до вы ўнук. Апош ні, на шчас це, 
ста віц ца да ба бу лі больш па важ лі ва, 
чым яго ма ці.

— Іры на Пят роў на, доб ры дзень! 
Гэ та ваш участ ко вы тэ ра пеўт з па лі-
клі ні кі, маё проз ві шча Ве раб' ё ва, — 
ка жу мі лым го ла сам у да ма фон. — 
Прый шла пра ве рыць, як вы ся бе ад-

чу ва е це. Ціск не ска ча? — кла пат лі ва 
пра цяг ваю я.

— Ві таю! За ходзь це, да ра гая, ка лі 
лас ка, — чу ец ца ў ад каз.

Пад ні ма ем ся на шос ты па верх. 
Дзве ры ўжо ад чы ні лі. Мы з фо та ка-
рэс пан дэн там пра хо дзім у ква тэ ру і 
су ты ка ем ся з тым са мым уну кам, пра 
яко га чу лі ра ней ад Але га Вік та ра ві-
ча. Ні хлоп ца, ні пен сі я нер ку не збян-
тэ жыў той факт, што я не ад на.

— Пра ходзь це, — па каз ва ю чы на 
па кой, ка жа Іры на Пят роў на, — абу-
так мо жа це не зды маць.

У гэ тую хві лі ну да нас да лу чыў ся 
ўчаст ко вы, і на тва ры жан чы на з'я-
ві ла ся пы тан не: «Што зда ры ла ся? 
Зноў дач ка?» Дум кі пра тое, што ў 
яе на па ро зе ста іць па рач ка зло дзе-
яў, на ват не ўзнік ла.

— Іры на Пят роў на, па ва жа ная, мы 
коль кі ра зоў з ва мі га ва ры лі: нель га 
ад чы няць дзве ры кож на му стрэч на-
му! — ка жа Алег Ка ха вец.

— Але ж яна не кож ная, — гле-
дзя чы на мя не, спра буе апраў дац ца 
пен сі я нер ка. — Яна ве дае, як мя не 
за вуць, на зва ла ну мар па лі клі ні кі.

— А па свед чан не ме ды цын ска га 
су пра цоў ні ка вы спы та лі? — не су па-
кой ва ец ца ўчаст ко вы. — Уво гу ле, вы 
ж па мя та е це, што да вас урач пры-
хо дзіць толь кі та ды, ка лі вы яго са мі 
вы клі ка е це!

Пен сі я нер ка апус ці ла га ла ву, ні-
бы пер ша клас ні ца, якая атры ма ла 
двой ку па ма тэ ма ты цы. Праз хві лі ну 
жан чы на па ча ла пра па ноў ваць ка-
ву, гар ба ту, але страх і не ра зу мен не 
ў ва чах не зні ка лі: за мест нас маг лі 
прый сці са праўд ныя ашу кан цы.

— І час та вось так нас, ста рых, 
ду раць? — рап там за пы та ла ся Іры на 
Пят роў на. — І што тут у мя не браць? 
Хі ба толь кі Ва сю, — па каз ва ю чы на 
вя лі ка га сы та га ка та, ка жа «па цяр-
пе лая».

Алег Ка ха вец па тлу ма чыў, што 
зла мыс ні кі заў сё ды зной дуць, што 
і дзе ўзяць. Час цей за ўсё ашу кан-

цы пра цу юць у па рах, вось як мы з 
фо та ка рэс пан дэн там. Па куль адзін 
ад цяг вае ўва гу вет лі вай гас па ды ні, 
дру гі бя рэ ўсё, што дрэн на ля жыць.

На вяз ван не не па трэб ных ле каў — 
яшчэ адзін доб ры спо саб, аб ду рыць 
па жы лых лю дзей. Як ка жа Алег 
Вік та ра віч, ча ла век звы чай на прад-
стаў ля ец ца ўра чом па лі клі ні кі, дзе аб-
слу гоў ва ец ца аба нент, і дэ ман струе 
поў ную да свед ча насць аб ста не яго 
зда роўя. Ашу ка нец па ве дам ляе, што 
пен сі я не ру не аб ход на прай сці курс 
ля чэн ня но вы мі прэ па ра та мі. Як пра-
ві ла, пра па ну юць БА Ды ці якую-не-
будзь пад роб ку.

«Ка лі па да ру нак, 
та ды за ходзь це!»

На ступ ную на шу «ах вя ру» зва лі 
Ка ця ры на Пі лі паў на. Жан чы на жы-
ве ад на, але да яе час та пры хо дзяць 
дзе ці, уну кі. Да рэ чы, пра апош ніх. 
Сён ня ста ла па пу ляр най та кая схе ма 
пад ма ну пен сі я не раў, ка лі на ма біль-
ны тэ ле фон па сту пае SMS-па ве дам-
лен не ні бы та ад род ных з прось бай 
не ад клад на пе ра лі чыць на на зва ны 
ну мар круг лень кую су му. Маў ляў, 

«тра піў у бя ду, трэ ба вель мі 
тэр мі но ва». Ці, як ва ры янт, 
тэ ле фа нуе быц цам «ся бар» 
і па ве дам ляе, што «ваш сын 
ці ўнук тра пі ў у ДТЗ (або ў 
п'я ную бой ку), і, каб не рас-
па ча лі кры мі наль ную спра ву, 
тэр мі но ва па трэб ны гро шы». 
Аба не нту пра па ну юць пад-
рых та ваць гро шы і пе ра даць 
ча ла ве ку, які прый дзе за імі 
праз га дзі ну.

— У та кой сі ту а цыі га лоў-
нае — не па ні ка ваць, а па-
спра ба ваць да тэ ле фа на вац-
ца да сва я коў, якія ні бы та 
тра пі лі ў бя ду, да іх сяб роў ці 
ка лег. Трэ ба, каб аб да па мо-
зе, ка лі яна са праў ды па тра-
бу ец ца, пра сіў бліз кі ча ла век, 
а не не зна ё мы. Уво гу ле, каб 
па збег нуць па доб ных сі ту а-
цый, ма ла дым чле нам сям'і 
трэ ба аб мер ка ваць маг чы мы 
ал га рытм дзе ян няў з пен сі-
я не ра мі, — ка мен туе Алег 
Ка ха вец.

Да Ка ця ры ны Пі лі паў ны 
мы вы ра шы лі прый сці ў «воб-
ра зе» паш таль ё наў. Па зва ні лі 
ў да ма фон, і дзве ры, на здзіў-
лен не, нам ад чы ні лі ад ра зу, 
без пы тан няў. Пад ні ма ем ся 
на трэ ці па верх. Пен сі я нер ка 
су стра кае нас ка ля ліф та.

— Ка ця ры на Пі лі паў на, я паш-
таль ён. Пры нес ла да баў ку да пен-
сіі, — звяр та ю ся да «ах вя ры».

— Пен сію я атрым лі ваю ў кан цы 
ме ся ца. Неш та вы на блы та лі! — хут-
ка ад каз вае жан чы на.

— Гэ та ж да баў ка да пен сіі. Па да-
ру нак да свя та, — пра цяг ваю я.

— Ка лі па да ру нак, та ды пра ходзь-
це, — чую ў ад каз. — Так мно га гро-
шай да лі, што вы ўдва іх іх пры нес-
лі? — за ўва жа ю чы по бач са мною 
фо та ка рэс пан дэн та, ка жа Ка ця ры на 
Пі лі паў на. — Ці гэ та ка ва лер твой, 
стра хуе? — смя ец ца жан чы на.

А вось нам бы ло не да сме ху. На 
пы тан не, ча му жан чы на не па ці ка-
ві ла ся па да ма фо не, хто і на вош та 
прый шоў, Ка ця ры на Пі лі паў на ад ка-
за ла, што ча ка ла ўнуч ку, і ду ма ла, 
што гэ та яна.

— На вош та ж вы мя не так пад-
во дзі це, — з'яў ля ец ца Алег Ка ха-
вец. — Зноў на тыя ж граб лі. Быў у 
вас учо ра, па мя та е це? Пра што мы 
га ва ры лі?

Пен сі я нер ка па ча ла рас каз ваць, 
што во чы ў мя не доб рыя, го лас пры-
ем ны і ўсмеш ка са праўд ная. Не ма гу 
я быць пад ман шчы цай! Ад чу вае яна 
дрэн ных лю дзей! Да рэ чы, зла мыс ні-
кі лю бяць браць да ся бе ў ка ман ду 
жан чын. Маў ляў, да вер вы клі ка юць. 
Так, у каст рыч ні ку 86-га до вы жы хар 
Лу нін ца ад даў шас нац цаць міль ё наў 
жан чы не, якая прад ста ві ла ся су пра-
цоў ні цай вы кан ка ма і па ве да мі ла, 
што хут ка бу дуць мя няць гро шы на 
ку пю ры но ва га ўзо ру. Ашу кан ка пра-
па на ва ла сваю да па мо гу ў аб ме не. 
Яе ўда ло ся хут ка за тры маць.

«Сан тэх ні кі 
так не раз маў ля юць!»

Да на ступ най па тэн цый най «па-
цяр пе лай» Алег Вік та ра віч ішоў вель-
мі ўпэў не на. «З Ма ры яй Аляк санд-
раў най ваш ну мар не прой дзе! Прад-
стаў ляй це ся кім за ўгод на — дзве ры 
вам не ад чы няць». На гэ ты раз га-
лоў ную ро лю ў тэ ат ры двух ак цё раў 
я пе рад ала свай му ка ле гу. Сяр гей з 
сва ім гуч ным муж чын скім го ла сам 
іг раў су пра цоў ні ка ЖЭ Са.

— Доб ры дзень. Вас з ЖЭ Са тур-
бу юць. Да нас па ве дам лен не прый-
шло, што ў ва шым до ме пра рва ла 
тру бу ста я ка. Мне б пад няц ца, па гля-
дзець, што і як там, пра ве рыць, — ка-
жа ў да ма фон фо та ка рэс пан дэнт.

— А вы хто? Як вас за вуць? Я ўсіх 
на шых сан тэх ні каў ве даю! — чу ем 
у ад каз.

— Я ма ла ды спе цы я ліст, пра цую 
пер шы ме сяц. Ма рыя Аляк санд раў на, 
так ад чы ні це ці не? Мне пра ца ваць 
трэ ба! — не су па кой ва ец ца Сяр гей.

— Мя не ні хто пра ваш ві зіт не па-
пя рэдж ваў! І ўво гу ле, ве даю я вас: 

прый дзе це ў бруд ным абут ку, по тым 
ме сяц ад ва шай пра цы ад мы вай ся. 
Я, між ін шым, ты дзень на зад ра монт 
у ван ным па коі зра бі ла, — пай шла ў 
аба ро ну пен сі я нер ка.

— Дык нам ня цяж ка ра зуц ца! — 
пра цяг вае фо та ка рэс пан дэнт.

— Ка му гэ та нам?! Вы не адзін? 
Не, дзве ры я вам не ад чы ню. Да па-
ба чэн ня! — ад рэ за ла жан чы на.

Участ ко вы на браў па да ма фо не 
ну мар ква тэ ры Ма рыі Аляк санд раў ны 
яшчэ раз, прад ста віў ся, і мы зай шлі 
ў пад' езд. У ліф це Алег Вік та ра віч 
рас па вёў, што гас па ды ня ква тэ ры 
№57 — мі ра вая жан чы на. Пра ца ва ла 
ў двух мі ніс тэр ствах, мае ка манд ны 
го лас і ця пер ва ўсім до ме пад трым-
лі вае дыс цып лі ну.

— Ма рыя Аляк санд раў на, да ра-
гая, дзя куй, што не пад вя лі мя не! У 
вас я быў упэў не ны на сто пра цэн-
таў, — па чаў Алег Ка ха вец ад ра зу, як 
толь кі мы пе ра сту пі лі па рог ква тэ ры 
«мі ра вой жан чы ны».

— А ча му вы мне не ад чыні лі? Што 
вас збян тэ жы ла? Ма быць, я неш та не 
так ска заў? — па чаў ці ка віц ца ня ўда-
лы су пра цоў нік ЖЭСа.

— На ад ва рот! Вель мі вы ін тэ лі гент-
на, спа кой на і пра віль на га ва ры лі. Не 
раз маў ля юць так сан тэх ні кі! Тыя заў-
сё ды неш та не зра зу ме лае бур ка юць, 
ледзь язы ком ва ро ча ю чы, — рас кры-
вае ўсе сак рэ ты пен сі я нер ка.

Да рэ чы, пра ўсе пла на выя пра вер-
кі ЖЭ Сы па ве дам ля юць за га дзя. Та-
кое па пя рэ джан не мож на пра чы таць 
на дош цы ін фар ма цыі ка ля ва ша га 
пад' ез да або са мо му па тэ ле фа на-
ваць у па трэб ны ЖЭС і ўдак лад ніць 
пра ра монт ныя ра бо ты і на яў насць 
та ко га су пра цоў ні ка ў іх шта це.

Ма рыя Аляк санд раў на пра во дзі-
ла нас да дзвя рэй і па ра і ла зай сці 
ў су сед нюю ква тэ ру. Там, па сло вах 

жан чы ны, жы ве па жы лая па-
ра з унуч кай. «Яны дак лад на 
ад чы ня ць! Не бу дуць да пыт-
вац ца, хто вы та кія».

На ціс ка ем зва нок. Прад-
стаў ля ем ся ўсё ты мі ж сан-
тэх ні ка мі, і нас пус ка юць у 
жыл лё. На гэ ты раз мы з фо-
та ка рэс пан дэн там вы ра шы лі 
пай сці да лей: па спра ба ваць 
па асоб ку пра нік нуць у роз-
ныя па коі. Усё атры ма ла ся. 
Не пе ра шко дзі ла нам гэ та 
зра біць на ват унуч ка, якая, на 
жаль, і пус ці ла нас у ква тэ ру 
без ліш ніх пы тан няў. Вось і 
вы хо дзіць, што не ра ту юць 
пен сі я не раў ад ашу кан цаў 
на ват ма ла дыя. Кар ці на ўсё 
та кая ж.

— Ве ра ні ка, а ча му вы 
на ват не па гля дзе лі, ці ёсць 
у нас якія ін стру мен ты? Не 
звяр ну лі ўва гу на тое, што мы 
ў джын сах і курт ках за мест 
спец воп рат кі? — пы та ю ся я 
ў раз губ ле най унуч кі.

Дзяў чы на ў ад каз толь кі 
па ціс ка ла пля чы ма. На пэў на, 
гэ та да вер лі васць. Да вер лі-
васць, якая ха рак тэр на як 
ста рым, так і двац ца ці га до-
вым. Так, у па чат ку ліс та па-
да 86-га до вая жы хар ка вёс кі 
Ку пя ці чы Пін ска га ра ё на па 

да бры ні сва ёй ду шэў най са ма пус ці-
ла ў ха ту дзвюх ашу ка нак. Жан чы ны 
прад ста ві лі ся са цы яль ны мі ра бот ні-
ца мі і ска за лі, што ім не аб ход на пе-
ра пі саць ну ма ры гра шо вых ку пюр 
для аб ме ну. Пен сі я нер ка па ве ры ла 
гас цям і пры нес ла ка ля 1 міль ё на 
руб лёў. Па куль ад на ства ра ла бач-
насць фік са цыі банк нот, дру гая па ве-
да мі ла гас па ды ні, што за бюд жэт ныя 
срод кі ў яе до ме пла ну ец ца вы ка наць 
ра монт. Пад ман шчы ца пра па на ва ла 
агле дзець дом і вы зна чыц ца, коль-
кі шпа лер трэ ба для яго вы ка нан ня. 
Пас ля гас па ды ня рас ка за ла аб гэ тым 
ві зі це свай му сы ну. Той рас тлу ма чыў, 
што ў пе ра пі се ну ма роў ку пюр ня-
ма не аб ход нас ці, і па ра іў ёй пра ве-
рыць на яў насць усёй су мы гро шай. 
Як ака за ла ся, су ма змен шы ла ся 
на 400 ты сяч бе ла рус кіх руб лёў. На 
жаль, зла дзе ек па куль за тры маць не 
ўда ло ся.

— Звы чай на та кія спра вы рас-
крыць цяж ка. Пен сі я не ры не за па мі-
на юць, як вы гля да лі ашу кан цы. Пы-
таць аб пры клад ным уз рос це, ко ле ры 
і даў жы ні ва ла соў, пры кме тах бес-
сэн соў на. Вось і атрым лі ва ец ца, што 
ін фар ма цыі пра зла чын цаў вель мі 
ма ла, — га во рыць Алег Вік та ра віч.

Іду чы да до му, мы з фо та ка рэс-
пан дэн там пад вя лі вы ні кі: з ча ты рох 
ква тэр нас пус ці лі ў тры. На пэў на, 
ка лі б на ша пра вер ка пра доў жы ла ся, 
па тэн цый най ах вя рай стаў бы яшчэ 
не адзін пен сі я нер. У гэ тай спра ве, 
як вы свет лі ла ся, не аба вяз ко ва мець 
во пыт пра цы ў ЖЭСе, ве даць усе 
асаб лі вас ці пра фе сіі паш таль ё на ці 
ва ло даць та ва рыс кас цю і кем лі вас цю 
ка та Ба зі ліа і лі сы Алі сы. Лю дзі, на 
жаль, са мі без ліш ніх пы тан няў пус-
ка юць зла чын цаў у свой дом.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж  ��

ПА КА РАН НЕ ЗА ДА ВЕР ЛІ ВАСЦЬ?
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» пры ме ра лі на ся бе ро лю ква тэр ных ашу кан цаў

Пад час на шай пра вер кі знай шла ся 
і піль ная пен сі я нер ка, якая, ня гле дзя чы на ўга во ры, 

не ад чы ні ла дзвя рэй не зна ём цам.

Не пе ра шко дзі ла нам пра нік нуць у жыл лё на ват унуч ка, якая, на жаль, 
і пус ці ла нас у ква тэ ру без ліш ніх пы тан няў.

Часцей за ўсё пен сі я не ры не за па мі на юць, як вы гля да лі ашу кан цы. 
Рас крыць та кія спра вы ста но віц ца яшчэ скла да ней.
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