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Ме на вi та 29 ве рас ня 1920-га 
га лоў нае ўпраў лен не 
ра бо ча-ся лян скай мi лi цыi 
та га час най Бе ла рус кай ССР 
сфар міра ва ла асаб лi вы ля ту чы 
атрад, пе рад якiм ста вi ла ся 
за да ча пад трым лi ваць гра мад скi 
па ра дак i спы няць пра ва па ру шэн нi 
на ву лi цах Мiн ска.

Служ ба гэ тая вель мi на пру жа ная — трэ-

ба па ста ян на быць у кур се ўся го, што ад-

бы ва ец ца на тэ ры то рыi да ру ча на га ра ё на, 

тры маць кан такт з мяс цо вы мi жы ха ра мi. 

Наш су раз моў нiк Сяр гей КА ПА НЕЦ пра слу-

жыў у па труль на-па ста вой служ бе За вод-

ска га РУ УС Мiн ска 26 га доў без пе ра пын ку. 

Прый шоў ён ту ды поз няй во сен ню 1993-га 

звы чай ным ра да вым. На пен сiю сы хо дзiў 

на пры кан цы 2019-га ў зван нi пад пал коў нi-

ка. Кар' е ру скон чыў на па са дзе ка ман дзi ра 

ро ты.

— Я сам ро дам з Чэр ве ня, — кажа Сяр-

гей Ка па нец. — Вяр нуў ся я ўвес ну 1991 го да 

з вой ска i за ду маў ся: кiм быць? У той час 

бы ло мност ва ка а пе ра ты ваў. У адзiн з iх, якi 

спе цы я лi за ваў ся на бу даў нiц тве, я i ўлад-

ка ваў ся. Пра ца бы ла цяж кая фi зiч на, але i 

пла цi лi доб ра. Ды толь кi вось ка а пе ра ты вы 

ў той час як хут ка з'яў ля лi ся, гэ так жа хут ка 

i знi ка лi. У рэш це рэшт за ха це ла ся ней кай 

ста лас цi. I вось не дзе праз год я прый шоў 

на служ бу ў Чэр вень скае РУ УС.

На ра дзi ме Сяр гей Ка па нец ад слу жыў 

паў та ра го да. Чэр вень — не вя лi кi го рад 

з на сель нiц твам ка ля 10 ты сяч ча ла век. 

Зда ва ла ся б, вось яна — цi хая за тока ў не-

спа кой ны час. Але ў Мiнск на ша га су раз-

моў нi ка па клi ка ла ка хан не.

— Ка лi я ска заў, што пе ра яз джаю ў Мiнск, 

то i баць кi, i зна ё мыя спра ба ва лi ад га вор-

ваць. Маў ляў, там цяж кая зла чын насць, як 

у аме ры кан скiх фiль мах, стра ля нi ны шмат. 

Але нi чо га та ко га я ў ста лi цы не ўба чыў. I не 

ве даю, ад куль пай шла гэ тая па га лос ка. Мо-

жа, сi ту а цыю з фiль маў лю дзi пра ецы ра ва лi 

на сваю паў ся дзён насць... Тых жа за каз ных 

за бой стваў у За вод скiм ра ё не амаль не бы-

ло. Але бы ла iн шая бя да, якая за хоў ва ец ца 

i ця пер, — вель мi шмат так зва ных п'я ных 

зла чын стваў. Мы су ты ка лi ся з без лiч чу кан-

флiк таў, якiя раз горт ва лi ся па ад ным i тым 

жа сцэ на рыi. Ска жам, ся дзяць за ста лом з 

бу тэль кай га рэл кi баць ка з сы нам або два 

сяб ры. Сло ва за сло ва, уз нi кае спрэч ка, яны 

ха па юц ца за на жы i рэ жуць адзiн ад на го.

Яшчэ ад ной пры кме тай 1990-х ста ла ве-

лi зар ная коль касць ра ба ван няў. Гэта ста ла 

на ступ ствам па гар шэн ня са цы яль на-эка на-

мiч ных умоў жыц ця. Ад га лос кi гэ та га iш лi 

да во лi доў га:

— Ка лi я стаў ка ман дзi рам ад дзя лен ня, 

уз во ду, а пас ля ро ты, то ана лi за ваў зла-

чын насць па ча се i ра ё нах. Дык вось, ра-

ней толь кi на абсягах мiк ра ра ё на Ан гар ская 

бы ло столь кi раба ван няў за ме сяц, коль кi 

ле тась па ўсiм За вод скiм ра ё не ў год. Нар-

ка ган даль быў так са ма бо ле вай кроп кай 

За вод ска га ра ё на. Вель мi шмат ра ба ва лi 

лю дзей, якiя iш лi на пад пiт ку. У ся рэ дзi не 

1990-х па ча лi зры ваць з га лоў нор ка выя 

шап кi, якiя каш та ва лi не адзiн ме сяч ны 

за ро бак. I зноў жа. Прай шло дзе сяць-пят-

нац цаць га доў, я су стра каў ся за гэ ты час 

з людзь мi, якiя та ды па ру ша лi та кiм чы нам 

за кон. Да част кi з iх прый шло ра зу мен не 

та го, што яны зра бi лi па мыл ку. I цяпер аб 

гэ тым шка ду юць. Што i ка заць — змя нi ла ся 

эпо ха, змя нiў ся мен та лi тэт...

Свой пер шы вы хад на служ бу поз няй во-

сен ню 1993 го да Сяр гей Ка па нец па мя тае 

вы дат на:

— Мне пры зна чы лi вель мi да свед ча на-

га на стаў нi ка. За на мi за ма ца ва лi мес ца 

на тэ ры то рыi так зва ных «Ша ры каў». Так у 

на ро дзе на зы ва юць ра ён за бу до вы 1950-х 

i 1960-х га доў каля стан цыi мет ро «Пар ты-

зан ская». У на стаў нi кi мне па да бра лi мi-

лi цы я не ра, якi прай шоў праз Аф га нi стан. 

I вось так за ме сяц я па знаё мiў ся з но вым 

для ся бе ра ё нам. Там i пра ца ваў на ступ ныя 

дзе сяць га доў. Ха чу ска заць, што на «Ша-

ры ках» у той час бы ла ве лi зар ная коль касць 

спан тан ных зла чын стваў. Ды i агром нiс тыя 

два ры ў той час бы лi там дрэн на асвет ле ны. 

Ка лi мы за ўва жа лi, што дзесь цi па бi лi лям пу 

цi ад сут нi чае лiх тар по бач з пе ша ход най да-

рож кай, то скла да лi ра пар ты i пе ра да ва лi iх 

у рай вы кан кам. Але спе цы фi ка ра ё на мела 

i свае плю сы. Па коль кi на сель нiц тва там 

змя ня ла ся сла ба, то мы на ват пры кмя ча лi 

не вя до мых лю дзей, якiя ся дзе лi ў кам па-

нi ях у два ры цi на бе ра зе ру чая. Пры чым 

боль шая част ка на ра даў пра ца вала та ды 

ўве чары. Мы ве да лi, што знач ная част ка 

мес цi чаў пра цуе на пра мыс ло вых прад-

прыем ствах. I ўсе кан флiк ты, свар кi i спрэч кi 

па чы на лi ся ме на вi та та ды, ка лi лю дзi пас ля 

пра цы пры хо дзi лi да до му.

Да та го ж у тыя ча сы за ро бак толь кi-

толь кi па чы на лi вы плач ваць на плас ты ка-

выя карт кi. Але бан ка ма ты бы лi рэд кас цю, i 

лю дзi лi чы лi за леп шае атрым лi ваць гро шы 

па-ра ней ша му га тоў кай. Да гэ та га трэ ба 

да даць тра ды цыю «аб мыць» за ро бак. Пiў-

ныя, ка вяр нi та ды лi та раль на ла мi лi ся ад 

лю дзей. Не ка жу чы пра тое, што ал ка голь 

лiў ся ра кой, што ў са мiх ка вяр нях шчы ра-

ва лi кi шэн нi кi, дык i пас ля ра ба ва лi п'я ных 

лю дзей, якiя вы ра шы лi ад па чыць у най блi-

жэй шых два рах. Але зноў жа, пад крэс лю, 

нi я кiх банд у нас не бы ло. I тра ды цый на ў 

гэ ты дзень нам ха па ла пра цы i ўве ча ры, 

бо ся мей на-по бы та выя скан да лы на гле бе 

ал ка го лю — гэ та ўжо кла сi ка.

Праз дзе сяць га доў служ бы на «Ша-

ры ках» Сяр гея Ка пан ца пе ра вя лi ў iн шы 

мiк ра ра ён — на Ан гар скую, якая так са ма 

«сла вi ла ся» ў тыя ча сы.

— Што i ка заць, кан тын гент быў ак тыў-

ны. Ды i эле мен тар на яго больш бы ло. Па-

лi чы це, коль кi ква тэр у цэ лай хру шчоў цы 

з «Ша ры каў», дык там столь кi ж толь кi ў 

ад ным пад' ез дзе, не га во ра чы ўжо пра ма-

ла сямей кi. I на сель нiц тва бы ло пры кмет на 

ма ла дзей шае. Змя нi ла ся i спе цы фi ка пра-

цы — ста лi больш ез дзiць у скла дзе аў та па-

тру лёў. Пры гэ тым, ка неш не ж, абы хо дзi лi 

пеш кi ўсе два ры i ву лi цы.

Сяр гей Ка па нец пры гад вае, што «бла-

гое» мес ца ў ну ля выя бы ло па блi зу мяс цо-

ва га ўнi вер са ма. Та ды там iс на ваў ма га зiн, 

у якiм уна чы ганд ля ва лi ал ка го лем.

— I ча го там толь кi не бы ло! Бой кi, скан-

да лы, бяс кон цае рас пiц цё спiрт но га ў гра-

мад скiм мес цы. Доў гi час мы зма га лi ся за 

тое, каб спы нiць гэ ты ган даль у нач ны час. 

I як толь кi гэта ад бы ло ся — ста ла пры кмет-

на цi шэй. Да хо дзi ла ж на ват да та го, што 

сю ды, на Ан гар скую, ледзь не праз паў го-

ра да ез дзi лi вы пi во хi. Ха па ла «стом ле ных 

нар за нам» i з пры ста лiч ных вё сак — Вя лi-

ка га Трас цян ца i Вя лi ка га Сцiк ле ва.

Шмат пра цы да да ва лi i кра дзя жы з аў та-

ма бi ляў. У iх бi лi шкло i да ста ва лi аў та маг нi-

то лы, а так са ма рэ чы, якiя ля жа лi ў са ло не. 

Па ста ян на за трым лi ва лi та кiх зла дзе яў.

Мiж iн шым, што яшчэ ўра зi ла на Ан гар-

скай — вя лi кая коль касць па шко джа ных 

так са фо наў. Ма бiль нi кi та ды толь кi-толь кi 

па чы на лi ўва хо дзiць у по быт. Кра лi, ка неш-

не, i iх — пра сi лi па зва нiць i збя га лi з да ра-

гой пры ла дай. А што да тэ ле фо наў-аў та ма-

таў, то ў iх ча мусь цi рва лi труб кi. Не ве даю, 

з хулi ган скiх гэ та бы ло мэт цi з iх на мер ва-

лi ся неш та зда быць. Але скон чы ла ся гэ та 

пас ля та го, як так са фо ны па ча лi аб ста лёў-

ваць спе цы яль най сiс тэ май. Як толь кi дзе 

рва лi труб ку — тут жа iш ло па ве дам лен не 

мi лi цыi. I та кiх зла чын цаў ня рэд ка ла вi лi 

на «га ра чым».

Цi каў лю ся ў су раз моў цы — цi не бы ло 

су мнен няў у пра вiль нас цi вы ба ру пра фе-

сiй на га шля ху, звя за ных са скла да нас цю 

пра цы?

— Нi пра што не шка дую. Ня рэд ка бы ло 

цяж ка, я гэ та не ад маў ляю. За гру жа насць 

на пра цы моц на ад бi ва ла ся на сям'i. Усё ж 

та кi служ ба выма гае шмат ча су i ма раль ных 

сiл. Але i жон ка, i дач ка ста вi лi ся да гэ та га з 

ра зу мен нем i заўж ды пад трым лi ва лi. А на-

бы ты ў тыя ча сы до свед да па ма гае мне i 

ця пер. За раз я не ма гу ўя вiць та кую за да чу, 

якую не здо леў бы вы ра шыць.

Сяр гей Ка па нец ка жа, што i ця пер яшчэ 

пе ра строй ва ец ца на но вы рытм. Яно i ня-

дзiў на — пас ля двац ца цi шас цi гад коў «на 

пе ра да вой» скла да на ад на час на пе рай сцi 

да цi шы нi i спа кою.

— Мя не ка лiсь цi пра гэ та па пя рэдж ва лi, 

што так i бу дзе. За дзень ува ход ных зван-

коў ця пер вель мi ма ла, а ра ней тэ ле фон не 

змаў каў. Усё ж та кi дзе сяць га доў быць ка-

ман дзi рам ро ты па труль на-па ста вой служ-

бы — гэ та вель мi ад каз на. I пер шым ча сам 

усё зда ва ла ся, што я мог пра пус цiць неш та 

важ нае. Але я i та ды зна хо дзiў «ад ду шы ну», 

каб хоць у вы хад ны пе ра вес цi дух. Та кой 

ба зай для пад тры ман ня сiл ста ла ры бал ка, 

ад па чы нак на пры ро дзе. Ёй люб лю зай мац-

ца i ця пер.

Ка рыс та ю чы ся вы пад кам, ха чу шчы ра 

па вiн ша ваць усiх су пра цоў нi каў па труль на-

па ста вой служ бы мi лi цыi ГУ УС Мiн гар вы-

кан ка ма з днём утва рэн ня служ бы. Асоб-

на — ад чыс та га сэр ца — су пра цоў нi каў 

ро ты ППСМ За вод скага РУУС. Ха чу па жа-

даць муж нас цi i цяр пен ня, уда чы i спа кой-

ных ра бо чых буд няў, зда роўя i шчас ця вам 

i ва шым сем' ям.

Фо та з архіва Сяр ге я КА ПАН ЦА.

З на го дыЗ на го ды

СЛУЖ БА ДНЯ I НО ЧЫ
Па труль на-па ста вая служ ба мi лi цыi ад зна чы ла ста га до вы юбi лей

Ры бал ка — най леп шы ад па чы нак!

2018 год. 
Сяр гей КА ПА НЕЦ яшчэ ў зван нi ма ё ра.

Ся рэ дзi на 90-х.

Спар тыў нае свя та ў За вод скiм РУ УС.


