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На тат нік 
са «зла дзе я мі» 
і го лы муж чы на

Мі лі цы я не ры ка жуць, што 

ўздоўж бе ра га ў аб ста ля-

ва ных аль тан ках звы чай на 

ад па чы ва юць лю дзі ся-

мей ныя, час та з дзець-

мі, та му тут больш спа-

 кой на і вы тры ма на. 

А вось на вост ра ве 

ха ва юц ца час цей пад-

лет кі ад 15 да 18, якія 

пра гнуць па каш та ваць 

да рос лых на по яў. Ад-

нак гэ тым ра зам атры-

ма ла ся на ад ва рот.

Су пра цоў ні кі мі лі-

цыі сяр жант Мі ка лай 

КІ БІС і стар шы сяр-

жант Іван БА РА НАЎ 

па тру лю юць па во сем 

га дзін на дзень. За гэ-

ты час, ка жуць, мож на 

і 20, і 30 кі ла мет раў 

на ха дзіць. Да май го 

пры хо ду служ ба іх доў жы-

ла ся ўжо га дзі ны тры і па-

куль ні чо га па да зро на га 

не зда ры ла ся.

У гэ тым мес цы ад па чын-

ку ў пра ва ахоў ні каў два 

марш ру ты. Ад пар коў кі да 

вост ра ва — кры ху менш за 

кі ла метр і па са мім вост-

ра ве — ка ля 750 мет раў. 

Най перш мы вы пра ві лі ся 

на аб ход вост ра ва. На бе-

ра зе мес ца мі ся дзе лі па рач кі, 

ні чо га су праць за кон на га.

Мі на ю чы чар го вы па ва рот, 

па чу лі ад жан чы ны ў га дах, 

якая пры ма ла со неч ныя 

ван ны:

— Ён мне ад па чы ваць 

пе ра шка джае. Го лы муж чы-

на по бач, на дум кі роз ныя 

на во дзіць...

— Хто, дзе? — пы та юц ца 

мае пра вад ні кі.

Не па да лёк за кус том на 

жы ва це ля жыць го лы муж-

чы на.

— Я прос та сох ну пас ля 

ку пан ня, — тлу ма чыць ён.

— А што гэ та да ця бе, 

Юра, ма юць? — ус ту пае 

яшчэ ад на жан чы на, якая 

шпа цы руе па сцеж цы.

Ака за ла ся, усе яны ад но 

ад на го ве да юць, і пер шая 

жан чы на прос та па жар та-

ва ла. Тым не менш у «ну-

дыс та» пра вя ра юць да ку-

мен ты, за піс ва юць ад рас і 

ра яць апра нуц ца. Мі лі цы я-

 не ры ста вяц ца да гэ та га

сур' ёз на, бо за на ме ра нае 

раз дзя ван не пе рад ін шы мі 

пра ду гле джа на кры мі наль-

ная ад каз насць. Ад на го 

та ко га муж чы ну сё ле та, 

да рэ чы, за тры ма лі, а вось 

на дзяў чын топ лес ні ра зу 

на ра кан няў не бы ло, жар-

ту юць пра ва ахоў ні кі.

Амаль кож ны, да ка го 

звяр та юц ца па труль ныя за 

дроб нае па ру шэн не і хто 

па га джа ец ца ад ра зу вы пра-

віць ста но ві шча, трап ляе ў 

на тат нік мі лі цы я не раў. Гэ ты 

служ бо вы блакнот ля жыць 

у ад дзе ле і, ка жуць, да па-

ма гае, ка лі рап там па ру-

шаль нік із ноў зро біць неш та 

па доб нае ці што гор шае. Та-

ды па ад ра се ад ра зу бач на, 

што з ім ужо пра во дзі лі пра-

фі лак тыч ную раз мо ву.

«Га ра чыя» на поі 
пад вог ні шча

За тры маць мо гуць не 

толь кі за рас піц цё, але і за 

ху лі ган ства, да яко га пры-

ліч ва ец ца і вы ка ры стан не 

кус ці каў у якас ці пры бі раль-

ні. Або ка лі ін шыя скар дзяц-

ца, што да іх кам па ніі нех та 

чап ля ец ца, не дае прай сці 

ці аб ра жае.

Па аба пал сцеж кі, па якой 

мы абы хо дзім вост раў, мес-

ца мі за ўва жаю каст ры шчы. 

Удак лад няю, ці мож на тут 

па ліць вог ні шча. Гэ та са-

праў ды за ба ро не на, і за та-

кі за ня так так са ма за тры-

ма юць.

— Уз доўж бе ра га ўста-

ля ва ны ман га лы, так што 

цяж кас цяў ня ма ні я кіх, каб 

неш та зга та ваць, — ка мен-

туе Іван Ба ра наў.

Ад нак ме на ві та пад агень-

чык, зда ра ец ца, ад па чы ва-

юць тыя са мыя не паў на лет-

нія, якія сы хо дзяць да лей 

ад чу жых ва чэй. Каш ту юць 

яны і пі ва, і га рэл ку. Ка лі з 

та кі мі кам па ні я мі су ты ка-

юц ца, пы та юц ца іх уз рост, 

пра вя ра юць да ку мен ты, 

тлу ма чаць, што яны за тры-

ма ны за рас піц цё спірт ных 

на по яў і ан ты гра ма дзян скія 

па во дзі ны, і да стаў ля юць у 

най блі жэй шы пункт мі лі цыі 

для скла дан ня пра та ко ла, 

вы клі ка юць баць коў. Пад-

лет кі пра хо дзяць ал ка тэст. 

Ас тат няе — спра ва су пра-

цоў ні каў ка мі сіі па спра вах 

не паў на лет ніх (КСН).

— Як мож на за тры маць 

кам па нію пад лет каў удвух? 

А ка лі яны па кус тах уця каць 

пач нуць? — пы та ю ся.

— Ні за кім яшчэ не бе га-

лі. У нас жа аў дыё- і ві дэа-

за піс вя дзец ца. Яго по тым 

і пры кла да юць пры раз гля-

дзе спра вы, — ка жа стар шы 

сяр жант.

Да стат ко ва ад ной чы па-

па сці ся за вы піў кай — і ты 

ўжо пад ува гай не толь кі ў 

су пра цоў ні каў КСН, але і ў 

шко лы. Да па во дзін не паў-

на лет ніх стаў лен не жорст-

кае, бо на пой са мі яны не 

толь кі ўжы ваць не ма юць 

пра ва, але і на быць яго не 

мо гуць. Мі лі цы я не ры ка-

жуць, што ні ра зу яшчэ не 

бы ло, каб нех та прос та за 

кам па нію ся дзеў у та кіх вы-

пад ках, ва ўсіх сля ды ал ка-

го лю зна хо дзяц ца.

— А ка лі ў кам па ніі не-

паў на лет ніх трап ля ец ца да-

рос лы, які на быў «га ра чы» 

на пой, то да яго ўжо пры мя-

ня ец ца ар ты кул за ўцяг ван-

не не паў на лет ніх у ан ты гра-

мад скія па во дзі ны, — удак-

лад няе Мі ка лай Кібіс. — За 

гэ та яму па гра жае штраф ад 

дзе ся ці ба за вых ве лі чынь.

Спа кой 
або ме ды цын ская 
да па мо га

За раз мо ва мі абы хо дзім 

вост раў і ідзём уз доўж бе-

ра га во зе ра. Усе аль тан кі 

за ня тыя, паў сюль кам па ніі, 

да стат ко ва шмат люд ныя. 

За ўва жаю ка ля пры ха ва на-

га на ўскрай ку ле су аб ста-

ля ва на га ман га ла шчод ра 

на кры ты стол і кам па нію з 

ча ты рох муж чын. Ад іх пах-

не спірт ным, ад нак на ві да-

во ку на по яў ня ма. Мі лі цы я-

 не ры па пя рэдж ва юць пра 

за ба ро ну ал ка го лю і ру шаць 

да лей, ад нак паз ней аба-

вяз ко ва вер нуц ца сю ды, каб 

пра ве рыць. Ад па чы валь ні кі 

ча сам ка жуць, што шаш лык 

па лі ва юць пі вам для во да ру, 

а каб да каз ваць, што ча ла-

век яго яшчэ і піў, мі лі цы я-

не рам трэ ба мець пад ста-

ву, на прык лад, за ўва жыць 

у па ру шаль ні ка пры кме ты 

ап'я нен ня.

Дзя жур ствы вы да юц ца 

роз ныя. Бы вае, ні чо га не 

зда ра ец ца за час па тру ля-

ван ня, аднак калі-нікалі  хут-

кую да па мо гу да во дзіц ца 

вы клі каць, асаб лі ва п'я ным.

— Ча ла ве ку мо жа 

быць дрэн на, маг чы-

ма, у яго ал ка голь ная 

ін так сі ка цыя, та ды 

лепш да ве рыць спра-

ву ме ды кам, а не 

вез ці па ру шаль ні ка ў 

па труль най ма шы не. 

Мы дзей ні ча ем па-

вод ле свай го мер ка-

ван ня, у за леж нас ці 

ад аб ста він, — ка жа 

Мі ка лай Кі біс. — Не 

аба вяз ко ва ж ад ра зу 

за трым лі ваць і скла-

даць пра та кол. Мож-

на па пра сіць кам па ніі 

не вы пі ваць, асаб лі ва 

ка лі яны толь кі па ча лі, 

або за клі каць іх прос-

та з'е хаць, каб не бы-

ло на ступ стваў. Звы чай на 

ўда ец ца да маў ляц ца, ка лі 

лю дзі па вод зяць ся бе пры-

стой на.

З гэ ты мі сло ва мі ён на-

кі роў ва ец ца да аль тан кі, 

аб ве ша най па вет ра ны мі 

ша ры ка мі. Па ўсім ві даць, 

тут сту дэнц кі дзень на ра-

джэн ня. На ста ле бу тэль кі 

з ві ном. Ад па чы валь ні кі ра-

зу ме юць прэ тэн зіі, за смуч-

ва юц ца, але ж на поі пры бі-

ра юць. Тое ж ро біць і дру гая 

кам па нія, якая са гра ва ец ца 

пі вам ка ля ман га ла пас ля 

ку пан ня. За піс ва юц ца ім ё-

ны, ад ра сы, усе ха ва юць 

спірт ное і пра цяг ва юць ад-

па чы нак.

А вось у на ступ най гру пе, 

якая як раз друж на са бра-

ла ся вы піць, на ты ка ем ся на 

не па ра зу мен не: «Дык усе ж 

вы пі ва юць, мы што, край нія 
ста лі?» Спра бу юць і ад га-
вор вац ца, і на ват бу тэль кі 
ха ваць не спя ша юц ца:

— Мы ж не ве да лі, што 
тут нель га, ні я кіх зна каў не 
ба чы лі, на так сі пад' еха лі...

Муж чы ны па чы на юць 
зва ніць не ка му па тэ ле-
фо не, скар дзяц ца, што да 
іх «да ча пі лі ся»... Сі ту а цыя 
праз гэ та толь кі па гар ша-
ец ца, і абя цан ні «мы за раз 
пой дзем ад сюль» на мі лі-
цы я не раў ужо не дзей ні-
ча юць.

— Та кія агрэ сіў ныя дзе ян-
ні не да юць ні я кіх га ран тый, 
што яны да лей бу дуць па-
во дзіць ся бе пры стой на, — 
тлу ма чыць сяр жант.

Пас ля 15 хві лін пе ра моў 
па ды хо дзяць яшчэ два пра-
ва ахоў ні кі, і тра іх за тры ма-
ных вя дуць да аў то бу са, на 
якім пры во зяць ва ўчас так. 
Тут на іх ужо скла дуць пра-
та ко лы, і па ру шаль ні кі за-
пла цяць штраф.

Як па ка заў ал ка тэст, 
адзін з муж чын уво гу ле не 
піў і па ехаў з сяб ра мі за 
кам па нію. А тра пі лі яны ўсе 
ў та кое ста но ві шча праз 
упар тасць, свар ку ды па-
гро зы ад на го з іх. Ду ма ец-
ца, са мі сяб ры з ім так са ма 
пас ля пра вя дуць раз мо ву. 

Пра ва ахоў ні кі на кі роў ва-

юц ца да лей нес ці служ бу, 

а ка рэс пан дэнт — пі саць 

пра свае пры го ды...

Іры на СІ ДА РОК, 

фо та аў та ра.

ПРЫ ГО ДЫ 
НА «ЗЯ ЛЁ НЫМ» ПЛЯ ЖЫ...

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

У пя тым Мін скім паў ма ра фо не 
пры ме ўдзел 

ка ля 40 ты сяч ча ла век
Ад на з гран ды ёз ных па дзей на шай ста лі цы 

прой дзе ў гэ ту ня дзе лю
Пя ты Мін скі паў ма ра фон стар туе заўт ра ў 9.00. Больш 

за 40 ты сяч ча ла век возь ме ўдзел у гэ тым свя це 

спор ту і зда ро ва га ла ду жыц ця. Заўт ра на ім бу дзе 

пра ца ваць 1 ты ся ча ва лан цё раў.

Вя до мая бе ла рус кая бя гуння на доў гія дыс тан цыі Воль-

га Ма зу ро нак сё ле та пра пус ціць паў ма ра фон, та му што 

пра во дзіць пад рых тоў ку да чэм пі я на ту све ту ў До се. Ма-

зу ро нак бы ла пе ра мож цам Мінск ага паў ма ра фо на ў 2015 

і 2016 га дах.

Мін скі паў ма ра фон тра ды цый на з'яў ля ец ца ад ной з са-

мых маш таб ных спар тыў ных па дзей у Бе ла ру сі. Ле тась у ім 

бра ла ўдзел больш за 35 ты сяч ама та раў зда ро ва га ла ду 

жыц ця, сё ле та гэ тая ліч ба яшчэ вы рас це. Старт паў ма ра-

фо на прой дзе ўжо пя ты раз.

Ка рыс на ве дацьКа рыс на ве даць

Усе кі роў цы элект ро бу саў 
ў гос ці да нас

У пер шыя тры дні каст рыч ні ка ў Мін ску прой дзе Бе-

ла рус кі транс парт ны ты дзень. Гэ ты што га до вы між-

на род ны транс парт на-ла гіс тыч ны фо рум уклю чае 

ў ся бе між дзяр жаў ную спе цы я лі за ва ную вы стаў ку 

«Транс парт і ла гіс ты ка», а так са ма шы ро кую дзе ла-

вую пра гра му.

У транс парт-

ным тыд ні што год 

пры ма юць удзел 

транс парт на-ла гіс-

тыч ныя і стра ха выя 

кам па ніі, вы твор цы 

і ды ле ры аў та тэх-

ні кі, ад мі ніст ра цыі 

мар скіх парт оў і кі-

ра ван ня чы гу нак з 

кра ін СНД, бліз ка га і да лё ка га за меж жа. Мэ тай БТТ-2019 

з'яў ля ец ца раз віц цё рын ку транс парт ных па слуг, пры цяг-

нен не ін вес ты цый у эка но мі ку кра і ны, удас ка на лен не бяс пе-

кі транс парт най дзей нас ці, ума ца ван не імі джу і па вы шэн не 

па зі цый на шай кра і ны ў між на род ных рэй тын гах.

У хо дзе кан фе рэн цыі «Раз віц цё інф ра струк ту ры элект-

рыч ных транс парт ных срод каў і ін тэ ле кту аль ных транс-

парт ных тэх на ло гій» бу дуць вы ву ча ны су свет ныя тэн дэн цыі 

раз віц ця элект рыч ных транс парт ных срод каў. Там жа раз-

гле дзяць ста но ві шча рын ку элект ра ма бі ляў у на шай кра і не, 

эка на міч ныя ме ха ніз мы для сты му ля ван ня вы ка ры стан ня 

элект ра ма бі ляў, фар мі ра ван не сет кі за рад ных стан цый і 

сэр віс най інф ра струк ту ры.

Сяр гей КУР КАЧ.
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