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— Боль шасць пра та ко лаў 

за хат ні гвалт у на шым ра ё не 

скла дзе ны як раз на лю дзей, 

якія б'юць сва іх баць коў, — 

ка жа ўчаст ко вы ін спек тар 

Са вец ка га РУ УС г. Мінска 

Анд рэй ВЫ РВІЧ. — У кож-

най та кой сям'і сваё го ра. Па 

ма іх аса біс тых на зі ран нях, не 

заў сё ды баць кі ві на ва тыя ў 

па во дзі нах дзя цей. Мно гае 

за ле жыць і ад са мо га ча ла-

ве ка. За час сва ёй пра цы 

ба чыў лю дзей, чые баць кі 

зда ва лі ся доб ры мі і пра ца ві-

ты мі людзь мі, а іх дзе ці ста-

на ві лі ся ал ка го лі ка мі. Та му 

дак лад на цяж ка ска заць, што 

на са май спра ве ад бы ва ец ца 

ўнут ры ў ча ла ве ка і што яго 

мо жа зла маць.

Участ ко вы хо дзіць па ква-

тэ рах і за пра шае дэ ба шы-

раў у ад дзя лен не на раз мо-

ву. Та кім чы нам су пра цоў ні кі 

мі лі цыі ста ра юц ца вы явіць 

праб ле мы кан крэт най сям'і, 

а по тым вы ра ша юць, у якім 

кі рун ку ру хац ца, каб да па-

маг чы ёй. Днём на вед вае па-

да печ ных, якія не пра цу юць. 

Паз ней — тых, хто пра цуе. 

Мы як раз на кі роў ва ем ся да 

бес пра цоў на га Сяр гея. Да ро-

гай участ ко вы рас каз вае пра 

спе цы фі ку ра бо ты па пра фі-

лак ты цы хат ня га гвал ту.

Час цей за ўсё мі лі цыю 

вы клі ка юць да лю дзей у 

ста не ал ка голь на га ап'я-

нен ня, якія ўчы ня юць до ма 

скан дал і па чы на юць біц ца. 

У та кія мо ман ты сва я кі дэ-

ба шы ра раз губ ле ныя, на па-

ло ха ныя і не ве да юць, што 

ра біць, та му і звяр та юц ца па 

да па мо гу. Пад час скан да лу 

пры яз джае на рад мі лі цыі, вы-

свят ляе ўсе аб ста ві ны: су пра-

цоў ні кі ўдак лад ня юць, якім 

чы нам ад бы ваў ся скан дал, 

скла да юць пра та кол, і ўжо 

на яго пад ста ве скан да ліст 

пры цяг ва ец ца да ад мі ніст ра-

цый най ад каз нас ці. Ка лі сі-

ту а цыя паў та ра ец ца, то яму 

прад' яў ля ец ца афі цый нае 

па пя рэ джан не аб тым, што 

ка лі ён на пра ця гу го да яшчэ 

раз бу дзе пры цяг ну ты за па-

доб нае да ад каз нас ці, то яго 

па ста вяць на пра фі лак тыч ны 

ўлік як асо бу, схіль ную да ся-

мей на га гвал ту.

— Та кіх лю дзей на вед-

ва ем не менш чым раз на 

ме сяц, — рас каз вае ўчаст-

ко вы. — Вы свят ля ем, чым 

яны зай ма юц ца, дзе пра цу-

юць, на ват з кім сяб ру юць і 

за чый кошт жы вуць. По тым 

прос та раз маў ля ем і вы клі-

ка ем на пра фі лак тыч ныя ме-
ра пры ем ствы. А гэ та мо гуць 
быць лек цыі аб гвал це, мо жа 

быць і кі на лек то рый, на якім 

мы дэ ман стру ем пэў ныя ві-

дэа сю жэ ты. Бес пра цоў ным 

да па ма га ем улад ка вац ца на 

ра бо ту.

Ка лі на ча ла ве ка пра фі-

лак ты ка не мае ўздзе ян ня і 

ён па-ра ней ша му па во дзіць 

ся бе агрэ сіў на, пры мя ня юц-

ца больш ак тыў ныя і жорст-

кія ме ры. На прык лад, та ко-

му мо гуць вы пі саць ахоў нае 

прад пі сан не і вы се ліць з до му 

на тэр мін да трыц ца ці су так.

Бы вае, што та кая ме-

ра да па ма гае. Так, ня даў на 

па жы лы па да печ ны ўчаст-

ко ва га сам вы ра шыў лег чы 

на ля чэн не ад ал ка га ліз му. 

Пас ля чар го ва га скан да-

лу з сы нам і яго жон кай ён 

атры маў ахоў нае прад пі сан-

не. Вы ра шыў для ся бе, што 

гэ та апош няя кроп ля. Лёг у 

баль ні цу ля чыц ца ад ал ка га-

ліз му, спа дзе ю чы ся, што здо-

лее яшчэ на ла дзіць ад но сі ны 

з сям' ёй.

Яшчэ ад на ме ра, да якой 

мо гуць звяр нуц ца бліз кія 

хво ра га на ал ка га лізм агрэ-

са ра, — аб ме жа ван не ці па-

збаў лен не дзея здоль нас ці. 

Гэ та ро біц ца ў вы пад ку, ка лі 

ў та ко га ча ла ве ка ёсць сям'я 

і ра бо та, але ён увесь свой 

за ро бак пра пі вае і жы ве за 

кошт бліз кіх. У вы ні ку атрым-

лі ваць за ро бак ці пен сію бу-

дуць сва я кі.

— Ка лі дэ ба шыр цвя ро зы, 

то звы чай на не чы ніць ні я кіх 

скан да лаў, — тлу ма чыць 

Анд рэй Вы рвіч. — З ім мож-

на раз маў ляць і не як да маў-

ляц ца. Але як толь кі вы п'е, 
то ўсё — цяг не на «подз ві гі». 

У ма ёй прак ты цы не су стра-

ка лі ся вы пад кі, ка лі мі лі цыю 

вы клі ка лі на цвя ро за га ча ла-

ве ка.

...На рэш це, мы на мес цы. 

Ад чы няе дзве ры па жы лая 

жан чы на. Гэ та Але на Іва-

наў на — ма ці Сяр гея, з якім 

пра во дзіць ра бо ту ўчаст ко-

вы. Мі лі цы я нер прый шоў 

за пра сіць муж чы ну ў ад дзя-

лен не — зда ец ца, ім уда ло ся 

знай сці для яго ра бо ту.

— Я толь кі вяр нуў ся з 

ЛПП! — абу ра ец ца Сяр гей, 

уба чыў шы на па ро зе мі лі цыя-

не ра.

Мы ўсе прад стаў ля ем ся. 

Жан чы на з го рыч чу звяр та-

ец ца да нас:

— Яму прос та трэ ба іс ці 

пра ца ваць, каб пра ца ваў — 

ўсё бы ло б нар маль на.

— Што ты ня сеш, — не вы-

трым лі вае Сяр гей. — Мя не 

ўжо ні дзе не бя руць!

Ка лі ўчаст ко вы рас каз вае 

на ві ну пра ва кан сію для яго, 

муж чы на хму рыц ца.

— У мя не спі на ба ліць, 

якая ра бо та?

— Ты ўжо тры га ды не 

пра цу еш! — нер ву ец ца Але-

на Іва наў на.

— Гэ та не зла чын ства!

— Як не зла чын ства? Не 

зла чын ства, што ты за маю 

пен сію жы веш? Ён на п'ец ца і 

та ды па чы нае кры чаць, — па-

вяр нуў шы ся да нас рас каз вае 

жан чы на. — Я па гра жаю мі-

лі цыю вы клі каць, а ён та ды 

мя не штур хае і за ру кі ха пае... 

Ста ра юся пра гэ та ні ко му не 

ка заць, але мне на да ку чы ла 

яго п'ян ства, яго не па ва га да 

мя не! Муж ка лі па мёр, я за-

ста ла ся ад на. Доб ры быў ча-

ла век. Але на ват та ды, ка лі 

баць ка яго ны жыў, мы не маг-

лі пры му сіць яго пра ца ваць.

— Ты ўсё хлу сіш! — кры-

чыць Сяр гей. — Мя не тры ра-

зы за бі ра лі ў ЛПП, і ўсе ра зы 

з ра бо ты!

— Ой, не ма гу я ўжо, — го-

лас жан чы ны па чы нае дры-

жаць. — Усе ру кі ў сі ня ках ад 

яго!

— Ты са ма ві на ва тая! Хто 

мне на бу тэль ку дае, га?

— Я та бе на бу тэль ку? Ты 

ж за гор ла дзе ля бу тэль кі схо-

піш! Апош няе ад бя рэш. Хі ба 

так мож на жыць? Хоць бы яго 

ку ды за бра лі! Я ма гу ўсё са ма. 

Ды і су се дзі доб рыя, да па мо-

гуць ка лі што, лепш за ця бе.

— А чым я та бе да па ма гу? 

У ха це пры браць, ці што? — 

Муж чы на мяк чэе. Яму ста-

но віц ца шка да ма ці. — Ве-

да е це, а ў мя не аду ка цыя 

вы шэй шая. Але не знай шоў 

ся бе ў кі рун ку, што вы браў. 

Ня ўда ла ажа ніў ся. Жон ка гу-

ля ла... Я ж на са май спра ве 

пра ца ваў. Апош нім ча сам, 

праў да, толь кі груз чы кам і ў 

ЖЭ Се. Ну доб ра, заўт ра сха-

джу ў мі лі цыю, па гля джу, што 

там пра па ну юць.

— У яго ж і ква тэ ра бы ла, 

але ён яе пра піў, — са сля за мі 

на ва чах пе ра бі вае яго ма ці.

— Усё, хо піць, пой дзем 

лепш сфа та гра фу ем ся! — 

не ча ка на пра па ноў вае муж-

чы на.

Ма ці з сы нам на кі ра ва лі ся 

ў гас ці ную. Там яны ста ра лі ся 

ўсмі хац ца, аб мяр коў ва лі, як 

ле пей сес ці, каб доб ра вы-

гля даць на фо та. На ім гнен-

не зда ло ся, што і не бы ло 

той не пры ем най паў га дзі ны 

«раз бо рак»...

— Вель мі важ на па кі даць 

ква тэ ру та ды, ка лі лю дзі пе-

ра ста лі сва рыц ца, — упэў не-

ны мі лі цы я нер. — Гэ та, ка-

неш не, не га ран туе, што яны 

збе ра гуць мір ны на строй, 

але ўсё ж ёсць на дзея. Бы-

вае, што пас ля ЛПП, з яко га 

вяр нуў ся Сяр гей, лю дзі мя ня-

юц ца. У гэ тай уста но ве жы-

вуць і пра цу юць па гра фі ку. 

Там ёсць час па ду маць. Ад-

ной чы мне на ват па дзя ка ваў 

ма ла ды ча ла век. Ён не каль-

кі ра зоў пры цяг ваў ся за пра-

ва па ру шэн ні ў ал ка голь ным 

ста не і ў вы ні ку ака заў ся ў 

ЛПП. Пры ехаў ад туль і ад ра-

зу да мя не: маў ляў, дзя куй 

за шанц. Пры ем на бы ло.Та-

кія вы пад кі да па ма га юць не 

стра ціць ве ру ў лю дзей.

Зда ец ца, што і Але на Іва-

наў на ўсё яшчэ ве рыць у 

свай го сы на...

На тал ля ТАЛІВІНСКАЯ. 

Фота Таццяны ТКАЧОВАЙ. 

ТРА ГЕ ДЫЯ 
АД НОЙ СЯМ'І І... 

МНО ГІХ

На двор'еНа двор'е

КРЫ ХУ ДАЖ ДЖОЎ, 
І ЗНОЎ СПЯ КО ТА

Да кан ца тыд ня на паў днё вым ус хо дзе 
да плюс 33 гра ду саў

Вось так вось. Трэ ці ты дзень за пар на тэ ры то рыі 

на шай кра і ны тры ма ец ца ана маль на цёп лае на-

двор'е. У пер шай па ло ве тыд ня ўмо вы на двор'я 

на тэ ры то рыі кра і ны бу дзе ў асноў ным вы зна-

чаць воб ласць па вы ша на га ціс ку, та му бу дзе 

пе ра важ на без апад каў, у дру гой па ло ве тыд ня 

пад уплы вам ат мас фер ных фран тоў ча ка ец ца 

ня ўстой лі вае з ка рот ка ча со вы мі даж джа мі на-

двор'е, па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі-

кан ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу 

на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

Сён ня ўдзень бу дзе пе ра важ на без апад каў, толь кі 

па паў ноч ным ус хо дзе кра і ны мес ца мі прой дуць не-

вя лі кія ка рот ка ча со выя даж джы. Мак сі маль ная тэм-

пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 23 да плюс 

29 гра ду саў. У се ра ду бу дзе так са ма пе ра важ на без 

апад каў, толь кі ў дзён ныя га дзі ны ў асоб ных ра ё нах 

па край нім за ха дзе Брэсц кай воб лас ці маг чы мы ка-

рот ка ча со выя даж джы і на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра па-

вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 9 да плюс 16 гра ду саў, 

удзень — 24—31 цяп ла.

Ат мас фер ны фронт пры ня се іс тот ныя апад кі ўжо ў 

чац вер. У гэ тыя су ткі ўна чы ў за ход ніх ра ё нах, а ўдзень 

і ў цэнт раль ных ра ё нах кра і ны бу дуць іс ці ка рот ка-

ча со выя даж джы, мес ца мі на валь ні цы. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе 12—18 цяп ла, на паў днё вым 

за ха дзе — 19—20 гра ду саў вы шэй за нуль. Удзень ча-

ка ец ца 24—30 гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе кра і ны 

па вет ра пра грэ ец ца да 32 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты-

каў, у пят ні цу пад уплы вам ма ла ру хо ма га фран таль-

на га раз дзе лу ноч чу мес ца мі, а ўдзень у мно гіх ра ё нах 

кра і ны ча ка юц ца ка рот ка ча со выя даж джы і на валь ні-

цы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 15—20 цяп ла, 

удзень у асноў ным бу дзе ад плюс 24 да плюс 30 гра ду-

саў, па паў днё вым ус хо дзе кра і ны па вет ра пра грэ ец ца 

да 33 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Спё ка, ал ка голь, 
ва да...

У спа лу чэн ні гэ тыя фак та ры пры вя лі 
да мност ва ўтап лен няў

За мі ну лыя пят ні цу і вы хад ныя, ка лі ў кра і не 

ўста на ві ла ся асаб лі ва га ра чае на двор'е, на ва дзе 

за гі ну ла 16 ча ла век.

Па ін фар ма цыі Та ва рыст ва ра та ван ня на во дах, у 

Ма гі лёў скай воб лас ці ад бы ло ся мі ні мум шэсць та кіх 

вы пад каў. 40-га до вы муж чы на па та нуў у во зе ры ка ля 

вёс кі Ці мо хаў ка Го рац ка га ра ё на, 45-га до вая жан чы-

на — на во зе ры аг ра га рад ка Тры ле сі на Дры бін ска га 

ра ё на, 62-га до вы пен сі я нер — у Дняп ры ў Ма гі лёў скім 

ра ё не. Усе яны ку па лі ся, не ка то рыя на пад піт ку. 67-га-

до вы пен сі я нер за гі нуў на во зе ры ў Баб руй ску, ка лі 

п'я ны зва ліў ся ў ва ду.

На Брэст чы не з 14 да 16 чэр ве ня ў ва да ёмах за гі-

ну ла во сем ча ла век. Па вод ле па пя рэд няй ін фар ма цыі, 

усе яны бы лі на пад піт ку.

У Пін скім ра ё не бы ло два вы пад кі ўтап лен ня. 

14 чэр ве ня жан чы на з вёс кі Куб но ва знай шла це ла 

свай го су се да ў Пры пя ці. 59-га до вы муж чы на, які жыў 

на бе ра зе ра кі, па та нуў. Яшчэ адзін ін цы дэнт ад быў ся 

16 чэр ве ня на ра цэ Стыр у гэ тым жа ра ё не. 35-га до вы 

жы хар Пін ска па ехаў ад па чы ваць да ва да ёма са сва ёй 

дзяў чы най. Вы піў шы спірт но га, муж чы на ад пра віў ся 

ку пац ца. Гэ ты за плыў стаў для яго смя рот ным — це ла 

знай шлі ў ва дзе.

Яшчэ адзін пік нік скон чыў ся смер цю ў Дра гі чы не. 

Кам па нія ма ла дых лю дзей ад пра ві ла ся на ва да схо-

ві шча. Там яны ве ся лі лі ся, ку па лі ся і пі лі ал ка голь. 

Праз не ка то ры час усе ра зы шлі ся, але адзін з кам па ніі 

за стаў ся ка ля ва да ёма. 16 чэр ве ня це ла 31-га до ва га 

муж чы ны знай шлі ў ва дзе.

Та кі ж вы па дак ад быў ся ў Пру жан скім ра ё не. Кам-

па нія вы ра шы ла ад па чыць у за ба ро не ным для ку пан ня 

мес цы. 36-га до вы муж чы на зай шоў у ва ду і не вяр нуў-

ся. Праз не ка то ры час яго це ла знай шлі ў во зе ры.

У Ля ха віц кім ра ё не ў во зе ры па та нуў 49-га до-

вы муж чы на, у Ка мян цы — 52-га до вы, у Брэс це — 

32-га до вая жан чы на. Пры па доб ных аб ста ві нах за гі нуў 

ма ла ды хло пец у Бя ро заў скім ра ё не.

У Го мель скай воб лас ці 14 чэр ве ня 29-га до вы муж чы-

на па та нуў, ка лі скок нуў у ва ду з са ма роб на га трамп лі-

на. Зда рэн не ад бы ло ся на Со жы ў Ча чэр скім ра ё не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


