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У па чат ку жніў ня па ўсёй кра і не пра-

во дзі ла ся ак цыя «По быт». Яна ста ві ла 

сва ёй мэ тай пра фі лак ты ку зла чын-

стваў у сем' ях. Ся род ін ша га, мі лі цыя -

не ры ад пра цоў ва лі і пры то ны. Ка рэс-

пан дэн ты «Звяз ды» так са ма вый шлі 

ў рэйд.

КРЫ ВА ВАЯ ДРА МА 
Ў МІН СКАЙ 
«ХРУ ШЧОЎ ЦЫ»

Наш рэйд па чы на ец ца з пя ці па вяр хо вак 

у ра ё не ву лі цы Аль шэў ска га.

— Ра ён тут да во лі спе цы фіч ны, — ад зна-

чае на чаль нік ад дзе ла ахо вы пра ва па рад-

ку і пра фі лак ты кі Фрун зен ска га РА УС Па-

вел ПУН ЧЫК. — Мой бы лы ўчас так. Мо жа, 

мя не і зга да юць... За раз мы кі ру ем ся ў ква тэ-

ру, дзе лі та раль на на днях ад бы ло ся цяж кае 

зла чын ства. Су се дзі шмат скар дзяц ца на 

гас па да роў гэ та га жыл ля. П'ян кі-гу лян кі там 

ледзь не што дня. У тым лі ку і на ву лі цы.

Ал ка голь і рэў насць — шту ка, мяк ка 

ка жу чы, тэр ма я дзер ная. Так ад бы ло ся і ў 

двух па вяр хо вай ква тэ ры на пер шым па-

вер се «хру шчоў кі». Да гас па да ра ква тэ ры 

прый шла жан чы на ра зам са сва ім су жы-

це лем і сяб роў кай. У ней кі мо мант тая па-

ду ма ла, што яе сяб роў ка хо ча звес ці ў яе 

су жы це ля. У ру ках апы нуў ся нож... Ах вя ру 

ад пра ві лі з цяж кі мі ця лес ны мі па шко джан-

ня мі ў рэ ані ма цыю, ну а са ма на пад ні ца 

па еха ла пад вар ту.

У са мой ква тэ ры, ад нак, ні што не на гад-

ва ла пра кры ва вую дра му. Гас па дар ква-

тэ ры вы піў і мір на спаў. Не каль кі гас цей 

гля дзе лі тэ ле ві зар. А ў па вет ры ад чу ваў ся 

моц ны пах спірт но га. Што ці ка ва, на ўвесь 

ве лі зар ны ха ла дзіль нік знай шло ся толь кі 

не каль кі яек і ша ка лад ка.

Жан чы на ка жа, што па куль пе ра ся лі ла ся 

да сва іх зна ё мых. Калі яна ад бы ва ла чар-

го вы ад мі ніст ра цый ны арышт, нех та раз біў 

шы бу і ўлез праз акно. Ка му наль ні кі пас ля 

за ка ла ці лі ра му дош ка мі, а ўчаст ко вы мі лі-

цы я нер апя ча таў ква тэ ру. Плюс у яе вя лі кая 

за па зы ча насць за жыл лё ва-ка му наль ныя 

па слу гі.

Але ві да воч на, што Па вел Пун чык ве дае 

яе. Ці ка вім ся: ад куль?

— Яна ж аба вя за ная асо ба. Ужо даў но 

ні дзе ста ла не пра цуе. Арышт за арыш там. 

Дзяр жа ва дзя цей за бра ла яшчэ га доў шэсць 

та му. Наш, так бы мо віць, «ста лы» клі ент.

Ра зам з участ ко вым мі лі цы я не рам двое 

гас цей «вя сё лай» ква тэ ры ад праў ля юц ца 

ў апор ны пункт ахо вы пра ва па рад ку для 

вы свят лен ня асо бы. Так са ма трэ ба да ве-

дац ца, у якім ста не яны прый шлі ў ква тэ ру. 

Ка лі не цвя ро зы мі, то для іх та ды на ды дзе 

ад каз насць па пунк це 17.3 Ко дэк са аб ад мі-

ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях за з'яў лен-

не п'я ны мі ў гра мад скім мес цы.

Пы та ю ся ў су раз моў цы: ці бы ва юць вы-

пад кі, ка лі ча ла век п'ян ствуе, а пас ля бя-

рэц ца за га ла ву?

— Мне вя до мы толь кі адзін вы па дак. Га-

ды ча ты ры та му жан чы ну па зба ві лі ма ця-

рын скіх пра воў. Да гэ та га ў яе стала бы лі 

п'ян кі, а вось трох дзя цей гля дзець лі чы ла 

за ліш нім для ся бе. Апус ка ла ся ўсё ні жэй і 

ні жэй. Двой чы ез дзі ла ў ля чэб на-пра цоў ны 

пра фі лак то рый. Але неш та ў яе све та по-

гля дзе змя ні ла ся. Рап тоў на пе ра ста ла піць. 

На вя ла па ра дак у ква тэ ры. Улад ка ва ла ся 

на ра бо ту, вы пла ці ла ўсю за па зы ча насць. 

І ця пер жы ве сціп ла, але цал кам год на. Вось 

гэ та сі ла во лі. Як яна тлу ма чы ла, прос та 

ста мі ла ся... А пе ра важ ная боль шасць ні пра 

што на пе рад не ду мае. Як га во рыц ца, з ра-

ні цы вы піў — і вольны.

ЭХ, ВА СІЛЬ...
А мы кі ру ем ся тым ча сам у ста ліч ны 

мік ра ра ён За хад. Трох па ка ё вая ква тэ ра на 

ву лі цы Яку боў ска га ў Мін ску пе ра тво ра на 

ў пры ста нак для лю дзей, як іх афі цый на па-

зна ча юць, з ніз кай са цы яль най ад каз нас цю. 

Ва да, свят ло там даў но ад клю ча ны. За па зы-

ча насць вя лі кая і ці па га сіц ца — не вя до ма. 

Гас па дар ква тэ ры, Ва сіль, пра цуе груз чы-

кам на ад ным са ста ліч ных рын каў.

Сюр пры зы па чы на юц ца з дзвя рэй у ква-

тэ ру. За мест зам ка гас па дар пры ста са ваў... 

зу бі ла. Пры чым гэ та на ват пра грэс, ра ней 

дзве ры бы лі прос та пры стаў ле ны да праё-

ма. Як спя ва ла ся, «пры ходзь це ў мой дом, 

мае дзве ры ад чы не ны...»

У са мой жа ква тэ ры ад чу ва ец ца ней кі 

не пры ем ны пах. У па ко ях — склад бруд ных 

лах ма ноў. За тое не ча ка на знай шлі ся кні гі. 

Пры чым гэ та ад нос на но выя мі лі цэй скія ра-

ма ны, вы да дзе ныя ў Ра сіі. Шпа ле ры, ка лі 

яны і бы лі па кле е ны на сце ны, даў но са тле лі 

ад ста рас ці. На пы тан не, дзе гас па дар бя рэ 

ва ду, ён ад каз вае, што ў ка лон цы. Але дзе 

знай сці ка лон ку ся род квар та ла шмат па-

вяр хо вак — пы тан не. А ў якас ці пры бі раль ні 

ён даў но асво іў сан ву зел у най блі жэй шым 

траў ма пунк це. Зна ход лі васць, ад нак!

Ва сіль у ква тэ ры быў не адзін.

— Ды я сю ды ў гос ці зай шоў, — ка жа 

госць.

— Ой, гля дзі це. Тут жа ан ты са ні та рыя 

жу дас ная. Ды і ме сяц та му вы мне тое ж 

са мае ка за лі.

Госць са рам лі ва апус кае во чы...

— Ва сіль, вось ска жы це ад ну прос тую 

рэч, — звяр та ец ца ўчаст ко вы ін спек тар га-

рад ско га ад дзе ла мі лі цыі № 2 Фрун зен-

ска га ра ё на Яў ген МІ ХА ЛОЎ-

СКІ. — Як доў га яшчэ ду ма е це 

так жыць? У вас жа доб рая ква-

тэ ра. Кінь це вы ал ка голь, вы пла-

ці це за па зы ча насць і жы ві це, як 

звы чай ныя лю дзі.

Але Ва сіль не зна хо дзіць, што 

ад ка заць...

Тут жы вуць тры ча ла ве кі — сам 

Ва сіль, яго су жы цель ка і яе сяст-

ра. Апош няя ця пер зна хо дзіц ца ў 

ля чэб на-пра цоў ным пра фі лак то-

рыі. Ква тэ ра Ва сі лю да ста ла ся ад 

баць коў, якія па мер лі.

«СПАР ТА» 
НА КА МЕН НАЙ ГОР ЦЫ

А вось трэ цяя ква тэ ра, якую мы на ве-

да лі, шчы ра ка жу чы, не пры ем на ўра зі ла. 

Зна хо дзіц ца яна ў мік ра ра ё не Ка мен ная 

Гор ка. У ад ным з да моў не па да лёк ад 

МКАД ква тэ ру атры ма ла шмат дзет ная 

сям'я. Ды яшчэ якую ква тэ ру — ад мыс-

ло ва для яе бы лі аб' яд на ны ад на- і трох-

па ка ёў ка. Зда ва ла ся б, жы ві і ра дуй ся. 

Але...

У дзень на ша га ві зі ту, толь кі з ра ні цы, 

ор га ны апе кі за бра лі з гэ тай сям'і двух 

дзя цей у пры ту лак. Ста рэй шая дач ка з 

баць ка мі не жы ве — ёй ужо споў ні ла ся 

двац цаць га доў. Ды яно і не дзіў на. Ка лі ў 

ад на па ка ёў цы аздаб лен не яшчэ пры маль-

нае, то ў трох па ка ёў цы, зда ец ца, ра за рва-

ла ся атам ная бом ба. Усе сце ны пад ра ныя. 

Ко лер лі но ле у му вы зна чыць вель-

мі скла да на. Мэб ля ёсць толь кі 

на кух ні, ды і тое гэ та не вя лі кая 

раз дзяў ба ная і за ля па ная бе лай 

фар бай шаф ка, якая, пэў на, яшчэ 

ба чы ла ча сы Брэж не ва. А тое, на 

чым спаў адзі нац ца ці га до вы ма-

лы... Уя ві це са бе два па стаў ле ныя 

ся душ ка мі ад но да ад на го не вя лі-

кія крэ сель цы. Па між імі — ней кі 

цюк. На вер се — мат рац даў но не 

пер шай све жа сці. Коў дру ад шу-

каць не атры ма ла ся. Дзе пра во-

дзі ла ноч дру гое дзі ця, мы так і не 

зра зу ме лі. У ха ла дзіль ні ку ж — пус тэ ча... 

Свят ло ў трох па ка ёў цы так са ма ад клю-

ча на. Са праўд ныя спар-

тан скія ўмо вы. І, як сім-

вал край нас ці, адзі но кі 

плю ша вы міш ка, яко га 

нех та пры ту ліў за гэ тым 

«лож кам»...

Кем лі вы гас па дар пры-

крыў га ру смец ця зня ты мі 

дзвя ры ма. Але яны так са-

ма ў жах лі вым ста не, ка лі 

ўлі чыць, што ім са ма больш 

дзе сяць га доў. Праў да, ён 

сцвяр джае, што ця пер у 

ква тэ ры ідзе ра монт. Але 

ў гэ та ве рыц ца з вя лі кай 

скла да нас цю...

Зрэш ты, на ша на вед ван не па ча ло ся не з 

гэ та га. Мы тра пі лі ў ква тэ ру аку рат пад час 

за стол ля, якое ледзь не скон чы ла ся па жа-

рам. Хтось ці з па ся дзель цаў па ста віў на га-

за вую плі ту элект рыч ны чай нік. І ка лі пас ля 

трох хві лін на га гру ка ту дзве ры ў там бур усё ж 

ад чы ні лі ся, ад туль па тых ну ла моц ным не-

пры ем ным па хам пад га рэ лай пласт ма сы.

— А тэ ле ві зар мож на па гля дзець? — 

пы та ец ца пад час абы хо ду ква тэ ры Па вел 

Пун чык. — Ён па ва роч вае кор пус ад яшчэ 

кі нес коп на га апа ра та, які ста іць на ха ла-

дзіль ні ку, і... аказ ва ец ца, што ні я кай на чын кі 

пад ім ня ма.

— Ну, не па спе лі вы кі нуць, — тлу ма чыць 

гас па дар.

Ад нак на вош та яму склад ней кіх лах ма-

ноў і па ке таў у ту а ле це, па тлу ма чыць так і 

не змог.

— Да мы тут жы лі, усё бы ло доб ра. Пас-

ля сва як наш вы зва ліў ся са спец шко лы. Іс ці 

яму не бы ло ку ды. Па ся лі лі сю ды. А ён гэ та 

ўсё і на ра біў.

— Ужы ва еце?

— Не п'ян ствую! — з го на рам ад каз вае 

гас па дар. — Куль тур на, як і ўсе нар маль ныя 

лю дзі. Я не ал каш, не вы пі во ха.

— Ка лі бу дзе ра монт?

— Праз дзень.

— А гро шы ёсць?

— У ма ці вазь му ў доўг...

Праў да, праз се кун ду пры зна ец ца, што 

адзі ная кры ні ца да хо даў у ма ці — сціп лая 

пен сія ў 450 руб лёў.

— Ды я і сам за раб ляю. Ма гу атры маць 

за дзень і да ста до ла раў.

— Ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік? — 

здзіў ля ец ца Па вел Пун чык.

— Не. Я ў фір ме пра цую, якая дэ ман таж-

ны мі пра ца мі зай ма ец ца. Тут у нас мо жа 

быць за дзень як тры руб лі, так і дзвес це.

Як вы свет лі ла ся, шмат дзет ныя баць кі ра-

зам не жы вуць. Жон ка сыш ла да ін ша га муж-

чы ны амаль паў го да та му. Але ў гэ ты дзень 

мы яе за спе лі як раз па ра ней шым ад ра се.

— Па зна ё мі лі ся мы вель мі даў но, у 

1996-м, — з ра ман тыч най на сталь гі яй пад-

ліч вае га ды муж чы на. — Нас звёў агуль ны 

зна ё мы. Мы сыш лі ся. У 1998-м ажа ні лі ся, у 

нас дач ка на ра дзі ла ся. Ця пер яна знай шла 

са бе ін ша га. Ну, пэў на, ёй бу дзе лепш...

— А ў ха ла дзіль ні ку пус та. Чым дзе ці 

хар ча ва лі ся?

— Ды чым... Пель ме ня мі з каў ба сой. Ну 

і хлеб быў, — ад каз вае ма ці.

Як ка жа гас па дар ква тэ ры, яму па абя ца-

лі, што ка лі ён зро біць ра монт у ква тэ ры, то 

дзя цей вер нуць на зад. Ці зда рыц ца гэ та — 

пы тан не ад кры тае.

— Мы вель мі ўдзяч ны лю дзям, якія па-

ве дам ля юць пра дзя цей, якія зна хо дзяц ца 

ў та кіх умо вах, — ка-

жа Па вел Пун чык. — 

Дзесь ці вось і не па-

спя ва ем дай сці свое ча-

со ва з-за абы яка вас ці 

тых, хто по бач. Ча сам 

прос та да стат ко ва 

зняць тэ ле фон ную 

труб ку, на браць ну мар 

102. І гэ тым зван ком 

мож на ча сам пра ду хі-

ліць больш цяж кае зла-

чын ства.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та 

Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

КА МУ МІГ ЦЯЦЬ АГ НІ ПРЫ ТО НАЎ?


