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Hоw 
dо уоu dо?

З 21 да 30 чэр ве ня Мінск бу дзе пры-

маць ІІ Еў ра пей скія гуль ні. Ча ка ец ца, 

што ў ста лі цу Бе ла ру сі пры едуць ты-

ся чы спарт сме наў і ба лель шчы каў з 

уся го ма це ры ка. Ве лі зар ная пра ца, 

ся род ін ша га, бу дзе ўскла дзе на ў гэ-

тым кі рун ку на Мас коў скае РУ УС ме га-

по лі са. Ме на ві та на пад на ча ле най яму 

тэ ры то рыі мес ціц ца Сту дэнц кая вёс ка, 

якая абра на ў якас ці ча со ва га мес ца 

жы хар ства за меж ні каў.

— Трэ ба ска заць, 

што па коль кас ці за рэ-

гіст ра ва ных зла чын-

стваў тэ ры то рыя Сту-

дэнц кай вёс кі ад зна ча-

ец ца іс тот най ці шы-

нёй, — за зна чае пер-

шы на мес нік на чаль-

ні ка — на чаль нік 

кры мі наль най мі лі цыі 

Мас коў ска га РУ УС 

Аляк сандр АЛЯШ КЕ ВІЧ. — Знач на боль шая 

на груз ка ў су пра цоў ні каў, якія зай ма юц ца пы-

тан ня мі гра ма дзян ства і міг ра цыі. Але мы ўсе 

га то вы да та го, каб нес ці служ бу ў за пла на ва ным 

рэ жы ме. На шы су пра цоў ні кі за раз пра хо дзяць 

да дат ко выя кур сы анг лій скай мо вы, каб да па-

ма гаць пры не аб ход нас ці за меж ні кам, у тым 

лі ку і з ары ен ці роў кай па тэ ры то рыі ра ё на.

Трэ ба за зна чыць, што на тэ ры то рыі, пад-

на ча ле най Мас коў ска му РУ УС, жы ве ка ля 300 

ты сяч ча ла век. У яго струк ту ру ўва хо дзяць 

два га рад скія ад дзе лы мі лі цыі, якія аб слу гоў-

ва юць мік ра ра ё ны Паў днё вы За хад, Ма лі наў-

ка ды Бры ле ві чы. Ка лісь ці ва ўпраў лен ні пра-

хо дзі лі служ бу былы мі ністр унут ра ных спраў 

Ула дзі мір Дань ко, пер шы на мес нік мі ніст ра 

ўнут ра ных спраў Ва лян цін Міхневіч... А не-

каль кі га доў та му Мас коў скае РУ УС атры ма-

ла пе ра ход ны прыз імя ба тальё на мі лі цыі 

Кан стан ці на Ула дзі мі ра ва як най леп шае пад-

раз дзя лен не ор га наў унут ра ных спраў кра і ны. 

Та му за па ра дак мож на не хва ля вац ца.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

— Мы на зі ра ем да тыч на ква тэр ных кра дзя жоў ста-

ноў чую ды на мі ку. Ка лі ў 2014 го дзе іх бы ло за рэ гіст-

ра ва на кры ху больш за 10 ты сяч, то ле тась ужо 8521. 

Гэ та зна чыць, та кіх зла чын стваў ста ла ме ней на шос-

тую част ку. З ін ша га бо ку, рас кры ва льнасць ква тэр ных 

кра дзя жоў так са ма па вя лі чы ла ся. За раз ві ноў ні кі ўста-

наў лі ва юц ца ў 7 з кож ных 10 вы пад каў.

— Ці мож на ства рыць «парт рэт» ты по ва га ква-

тэр на га зло дзея?

— Так, ста тыс ты ка да зва ляе нам гэ та зра біць. На-

прык лад, тры з кож ных ча ты рох та кіх зла чын цаў — 

муж чы ны. Амаль па ло ва з іх ра ней ме ла праб ле мы з 

за ко нам. Дзве тра ці ны ні дзе не пра цу юць і не ву чац ца. 

Асноў ны ўзрост ква тэр ных зло дзе яў ва га ец ца ў ме жах 

ад 21 да 40 га доў. Па ло ва кра дзя жоў бы ла здзейс не на 

людзь мі ў не цвя ро зым ста не. Пры чым вар та ад зна-

чыць, што ся род ві ноў ні каў ква лі фі ка ва ных кра дзя-

жоў — гэ та зна чыць, зроб ле ных з пад бо рам клю ча, 

уз ло мам дзвя рэй або вы бі ван нем шкла — шмат тых, 

хто па ку туе на нар ка тыч ную за леж насць.

— Узім ку СМІ аб ля це ла на ві на аб тым, што ў ад-

ным са шмат па вяр хо ві каў ха дзіў не вя до мы муж-

чы на і ту заў за руч кі дзвя рэй.

— Па мыл ка лю дзей у тым, што яны спа дзя юц ца на 

дзве ры ў там бу ры. Але, па-пер шае, жы хар су сед няй 

ква тэ ры мо жа і за быць іх за чы ніць. А па-дру гое, не-

зра зу ме ла з пунк ту гле джан ня псі ха ло гіі, ча му за мку, 

які зна хо дзіц ца ў зо не агуль на га ка ры стан ня, ад да ец-

ца боль шая ўва га. Вось сё ле та мы ўжо за тры ма лі 

ад на го та ко га «ру чач ні ка». Ён па на чах ха дзіў па пад'-

ез дах і пра вя раў, ці за чы не ны дзве ры. Да хо дзі ла на ват 

да та го, што ка лі лю дзі спа лі, ён за хо дзіў у ква тэ ру, 

пра ні каў у спаль ню, браў тое, што «дрэн на ля жа ла» — 

і сы хо дзіў. А ра ні цай лю дзі пра чы на лі ся, а рэ чаў ужо і 

ня ма....

— Але час ця ком ах вя ры кра дзя жоў са мі пус ка-

юць да ся бе зла дзе яў...

— Сцэ на рый «прый шлі ра зам, рас пі лі бу тэ леч ку, 

гас па дар прачнуў ся і ўба чыў, што неш та пра па ла» 

рэа лі зу ец ца пры клад на пры 40 пра цэн тах та кіх зла-

чын стваў. Кра дуць жа ўсё — па чы на ю чы ад зо ла та, 

гро шай, нор ка вых фут раў і тэ ле ві за раў і за кан чва ю чы 

пра дук та мі з ха ла дзіль ні ка, спірт ны мі на по ямі і на ват... 

сло і ка мі з кам по там. Та му адзі нае, што мож на па ра іць 

у гэ тай сі ту а цыі, — не за пра шай це да ся бе на па ся-

дзел кі са спірт ным ма ла зна ё мых лю дзей.

— Зу сім хут ка стар туе се зон ад па чын каў, ка лі 

мно гія гас па да ры ква тэр на да во лі пра цяг лы тэр мін 

па кі да юць сваё жыл лё...

— Важ на, ка лі ў вас па чы на ец ца ад па чы нак і вы з'е-

дзе це пад час яго на не каль кі тыд няў, — не рас каз ваць 

пра гэ та ў са цы яль ных сет ках. Клю чы ад паш то вай скры-

ні ад дай це сва я кам і па пра сі це, каб яны ра зы два на 

ты дзень вы ма лі ад туль ка рэс пан дэн цыю. Вок ны лепш 

за на ве сіць, каб з ву лі цы або з на ва коль ных да моў не 

бы ло пры кмет на, ці ад бы ва юц ца ў жыл лі ней кія рухі.

Але са мы дзейс ны спо саб пра фі лак ты кі — здаць 

жыл лё пад ахо ву Дэ парт амен та ахо вы. Та му што на ват 

са мыя на дзей ныя за мкі і ра шот кі да юць маг чы масць 

толь кі за па во ліць час на тое, каб патрапіць у ква тэ ру. 

І на ват вы со кі па верх — не па на цэя. У нас бы ла се рыя 

вы пад каў, ка лі зла дзеі-«аль пі ніс ты» спус ка лі ся на вя-

роў ках на па вер хі, якія раз ме шча ны пад да хам. Та му 

пры аб ста ля ван ні ква тэ ры сіг на лі за цы яй вар та кры ху 

да пла ціць і па ста віць бла кі роў ку таксама на вок ны. 

Ліш нім не бу дзе дак лад на.

Апош нім ча сам на пер шых па вер хах па ча лі з'яў ляц ца 

ка ме ры ві дэа на зі ран ня. Яны ад пуж ва юць зла дзе яў. Бы-

лі на ват вы пад кі, ка лі дзя ку ю чы ві дэа здым цы ква тэр ныя 

кра дзя жы рас кры ва лі ся вель мі хут ка. Ка лі ва шы су се дзі 

не су праць, то мож на па ста віць ка ме ру і ў там бур.

— Як час та ўва гу зло дзе яў пры цяг ва юць са цы-

яль ныя сет кі?

— Вы клад ван не на агуль ны агляд фо та здым каў 

каш тоў ных рэ чаў або дэ ман стра цыя ба га та га ла ду 

жыц ця пры цяг вае ўва гу зла мыс ні каў. Бо пер шая дум-

ка якая? Гро шы і ма ё масць у гэ та га ча ла ве ка дак лад-

на ёсць. А ка лі яшчэ на «сцен цы» ча ла век па кі дае 

до піс аб тым, што ён па ехаў у ад па чы нак — то гэ та 

прос та са мы вя лі кі па да ру нак, на які мо гуць раз ліч ваць 

ах во чыя да чу жо га. Больш за тое, мно гія са цы яль ныя 

сет кі пад трым лі ва юць маг чы масць ім гнен най геа ла ка-

цыі па фо та ў ан лайн-рэ жы ме. Што гэ та та кое? Вы 

сфа та гра фа ва лі ся дзесь ці на мар скім уз бя рэж жы, тут 

жа вы клад ва е це фо та, а са цы яль ная сет ка па служ лі ва 

дае GРS-ка ар ды на ты мес ца, ад куль за гру жа ны зды-

мак. Вы ж не мо жа це ад на ча со ва быць у Бе ла ру сі і на 

ўзбя рэж жы ўмоў на га Між зем на га мо ра?

Без ад каз ныя па во дзі ны ў ін тэр нэ це да па ма га юць 

зла чын цам і ў ін шым ра кур се. Не так даў но мы за тры-

ма лі ма ла до га ча ла ве ка, які даў у ад ной з су по лак 

аб'яву пра тое, што яго баць кі ку дысь ці з'е ха лі, ха та 

воль ная і ён за пра шае да ся бе ўсіх ах вот ных на ве ча-

ры ну. У яго са бра ла ся не каль кі хлоп цаў і дзяў чат, якія 

не ве да лі ад но ад на го, не ка жу чы ўжо пра гас па да ра 

ква тэ ры. Пас ля вя сё лай гу лян кі сёй-той з гас цей не 

да ліч ваў ся ў сва ёй кі шэ ні ма біль на га тэ ле фо на. Сі туа-

 цыя ўсклад ня ла ся тым, што ні хто не мог на зваць асоб, 

з кім пра вёў той ве чар. А доб рая коль касць вы пі та га 

спірт но га спры я ла та му, што і ад рас «вя сё лай» ква тэ-

ры ні хто не мог узгадаць.

Сацработнік, ды не той
— Што да па жы лых лю дзей, то іх «апра цоў ва юць» 

не ча ка ныя ві зі цё ры — рап тоў ныя са цы яль ныя ра бот-

ні кі або спе цы я ліс ты, якія ні бы та прый шлі пра ве рыць 

якія-не будзь ка му ні ка цыі, — пра цяг вае су раз моў нік. — 

Тут трэ ба звяр нуць ува гу на два мо ман ты. Ка лі, на-

прык лад, да вас прый шлі лю дзі, якія прад стаў ля юц ца, 

ска жам, спе цы я ліс та мі па пра вер цы га за вых пліт, то 

не спя шай це ся ад ра зу ж ад чы няць дзве ры. Лепш за 

ўсё пе ра тэ ле фа на ваць у ад па вед ную служ бу, каб да-

ве дац ца, ці са праў ды та кія спе цы я ліс ты пра цу юць на 

ва шым участ ку ў гэ ты мо мант. Што да са цы яль ных 

ра бот ні каў, то яны, як пра ві ла, за ма ца ва ны за пэў ны-

мі людзь мі, якія ма юць па трэ бу ў іх да па мо зе. І заўж ды 

хо дзяць па ад ным. Гэ та зна чыць, што ка лі пад вы гля-

дам сац ра бот ні каў пры хо дзіць ад на ча со ва не каль кі 

ча ла век, то трэ ба не ад клад на тэ ле фа на ваць у мі лі цыю. 

Са цы яль ны ра бот нік, ад нак, не ро бат — ён так са ма 

мо жа за хва рэць або пай сці ў ад па чы нак. У гэ тым вы-

пад ку тэ ры та ры яль ны цэнтр са цы яль на га аб слу гоў-

ван ня заўж ды па пя рэдж вае за га дзя аб тым, што прый-

дзе ін шы су пра цоў нік. Да та і час на вед ван ня так са ма 

ўдак лад ня юц ца за га дзя.

Фан та зія зла мыс ні каў не ве дае ме жаў. Ад на ба бу ля, 

якая жы ве ў Го ме лі, на збі ра ла да во лі ня ма лую су му — 

1700 до ла раў ЗША. А каб та кія гро шы ні хто не скраў, 

на сі ла па ку на чак у... ста ні ку. І вось у дзве ры ад ной чы 

па зва ні лі не каль кі ча ла век і прад ста ві лі ся са цы яль ны-

мі ра бот ні ка мі, якія прый шлі ра біць ма саж. Без за дняй 

дум кі жан чы на па га дзі ла ся на гэ тую не ча ка ную па слу-

гу. Праз не каль кі дзён, ка лі «ма са жыс таў» і след пра-

стыў, ста рая па лез ла ў свой гра шо вы схрон. І аслу пя-

не ла. За мест не вя лі ка га сто сі ка до ла ра вых банк нот у 

па кун ку ля жа ла «ляль ка».

— А ка лі я зна хо джу ся до ма і чую, што нех та 

па чаў ка лу пац ца ў за мку?

— Лепш за ўсё ці хень ка з ма біль на га тэ ле фо на вы-

клі каць мі лі цыю. На шы су пра цоў ні кі пры едуць і возь-

муць зла мыс ні ка на «га ра чым». І та кія вы пад кі пе ры-

я дыч на зда ра юц ца. Праў да, ад ной чы ў на шай прак ты-

цы зда рыў ся кур' ёз ны вы па дак. Ча ла век сур' ёз на 

вы піў і ішоў да ся бе да до му. Але пе ра блы таў па вер хі 

і па чаў сва ім клю чом ад чы няць дзве ры ква тэ ры су се-

да, які ў гэ ты час зна хо дзіў ся до ма. Па чуў шы, што з 

бо ку дзвя рэй раз да юц ца ней кія дзіў ныя гу кі, су сед 

на браў ну мар «102».

Ін шая сі ту а цыя, ка лі вы па ды хо дзі це да сва ёй ква тэ ры 

і чу е це, што там нех та ўнут ры зна хо дзіц ца, але вы цвёр-

да ве да е це, што ў гэ ты час там ні ко га быць не па він на. 

Са мае леп шае — вель мі ці ха ады сці ад дзвя рэй, вы клю-

чыць гук на ма біль ным тэ ле фо не і вы клі каць мі лі цыю.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

— Ра бо та ў нас раз на стай-

ная. Кож ны дзень не па-

доб ны да па пя рэд ня га. Не 

за су му еш! — з усмеш кай 

су стра кае ка ля служ бо ва га 

аў то ка ман дзір ад дзя лен ня 

ро ты ППСМ УУС ад мі ніст-

ра цыі Пер ша май ска га ра-

ё на ста лі цы стар шы пра-

пар шчык Сяр гей ШЧУР-

КОЎ СКІ.

Мі лі цы я нер спрыт на за скок-

вае ў доб ра ўсім зна ё мы «УАЗік» 

і пры спеш вае нас:

— Пят ні ца і вы хад ныя — «га-

ра чы» час для па труль на-па ста-

вой служ бы. Лю дзі рас слаб ля юц-

ца пас ля цяж кіх ра бо чых дзён і 

па чы на юць ад па чы ваць, хто на 

што здат ны. Боль шая част ка зла-

чын стваў ад бы ва ец ца ме на ві та ў 

ста не ал ка голь на га ап'я нен ня.

На дзя жур ства з аў та па тру-

лём мы з фо та ка рэс пан дэн там 

«за сту па ем» у су бо ту ў 18 га-

дзін. Сён ня пра цу ем у цэнт ры — 

ад Ака дэ міі на вук да ву лі цы Вал-

га град скай. Пер шы «клі ент» 

ужо ча кае наш па труль на апор-

ным пунк це мі лі цыі. Участ ко вы 

знай шоў яго ў там бу ры шмат па-

вяр хо ві ка. Муж чы на спаў.

— Па кі даць яго там — не бяс-

печ на. Лю дзі ў не цвя ро зым ста-

не — па тэн цый ныя ах вя ры зла-

дзе яў і ху лі га наў, — тлу ма чыць 

Сяр гей Эду ар да віч. — За тры ма-

ны ў по ле зро ку мі лі цы я не раў 

трап ляў не ад на ра зо ва. Ка лі ты 

за ро зум возь меш ся?

— Вый ду ад сюль — ад ра зу 

па ра зум нею, — про сіц ца муж-

чы на га доў 35. — Мне трэ ба 

прос та ажа ніц ца! А доб рую дзяў-

чы ну знай сці не ма гу, — раз во-

дзіць ру ка мі.

— За раз ад вя зём на ша га 

«гос ця» ў вы цвя рэз нік (спе цы я лі-

за ва ны іза ля тар Пер ша май ска га 

РУ УС Мін ска. — Аўт.). Ка лі чар гі 

не бу дзе — афор мім усё хут ка. 

Як пра ві ла, у вы хад ныя і свя точ-

ныя дні ах вот ных «ад па чыць» там 

шмат, — рас каз вае мі лі цы я-

нер. — Да лей шы лёс за тры ма на-

га бу дзе вы ра шаць суд дзя.

* * *
Сяр гей Эду ар да віч прый шоў 

слу жыць у ор га ны ўнут ра ных 

спраў у 1994 го дзе ад ра зу пас ля 

ар міі. Увесь гэ ты час ён пра цуе ў 

па труль на-па ста вой служ бе. Ме-

на ві та гэ та пад раз дзя лен не лі-

чыц ца ў мі лі цыі куз няй кад раў. 

З та кой «шко лы» вы хо дзяць доб-

рыя ўчаст ко выя, апе ра тыў ні кі.

— Пра цу ем мы «два праз 

два». На прык лад, сён ня за сту-

пі лі на служ бу ў 18.00 — і да 

шасці га дзін ран ку. Заўт ра так-

са ма, а по тым два дні вы хад ных. 

Ці спім пе рад нач ной зме най? 

Вя до ма! — усмі ха ец ца стар шы 

пра пар шчык. — Але, са мі ра зу-

ме е це, хат нія кло па ты ні хто не 

ад мя няў.

«Ува га! Ма та цыкл без дзярж-

ну ма ра ру ха ец ца па ву лі цы Ка лі-

ноў ска га. Па тра ба ван ням спы-

ніць рух не пад па рад коў ва ец-

ца», — пе рад алі па ра цыі. На 

тэ ле фон дзя жур на га пры хо дзяць 

зван кі роз на га змес ту — аў та па-

тру лі па він ны ад рэ ага ваць на 

кож ны сіг нал аб да па мо зе. «Ка лі 

ў эфі ры ці шы ня — зна чыць на 

ву лі цах ста лі цы спа кой на», — ка-

жуць мі лі цы я не ры.

— У ва ша га пад раз дзя лен ня 

ра бо ты больш зі мой ці ле там? — 

пы та ю ся ў су раз моў ні ка.

— Гэ та не за ле жыць ад па ры 

го да. Усю ды ёсць свае асаб лі-

вас ці. У сне га пад, на прык лад, 

нам не аб ход на быць больш 

уваж лі вы мі. Ка лі ча ла век упаў, 

за снуў, яго за мя це за 20 хві лін, 

і знай сці па цяр пе ла га бу дзе 

скла да на.

* * *
«Мяр жын ска га, 8. Жы ха ры 

скар дзяц ца на шум з су сед няй 

ква тэ ры. Мяр ку юць, што тыя ро-

бяць ра монт». Вы яз джа ем.

— За раз мы па він ны пра вес-

ці пра фі лак тыч ную гу тар ку з 

жы ха ра мі і зра біць так, каб іх 

кан флікт не пе ра рос у бой ку. 

Афор мім усе не аб ход ныя да ку-

мен ты і пе ра да дзім у ЖЭС. Да-

лей з сі ту а цы яй бу дуць раз бі-

рац ца там, — па да ро зе тлу ма-

чыць Сяр гей Эду ар да віч.

— Гэ та я тэ ле фа на ва ла! Ве-

да е це, як толь кі вас (мі лі цыю. — 

Аўт.) вы клі ка ла, су се дзі ні бы 

па чу лі гэ та і ад ра зу пе ра ста лі 

сту каць, свід ра ваць! А яшчэ не-

каль кі хві лін та му га ла ва ад гру-

ка ту прос та раз ры ва ла ся! — 

рас каз вае абу ра ная гас па ды ня 

двух па ка ё вай ква тэ ры.

Дзве ры «па ру шаль ні кі ці шы-

ні» ад чы ні лі хут ка. З па ро га бач-

на, што ў пры хо жай ідзе ра-

монт:

— Я за ко ны ве даю. Тое, што вы 

ба чы це, — указ вае на сце ны жан-

чы на, — раб лю ў буд ні з 9 да 19 га-

дзін. А су се дзі прос та пры дзі ра юц-

ца да мя не! Сум на ім, ві даць!

— Раз бор скар гаў на шум ны 

ра монт у су сед скай ква тэ ры, як 

пра ві ла, рэг ла мен туе ар ты кул 

21.16 Ка АП «Па ру шэн не пра ві-

лаў ка ры стан ня жы лы мі па мяш-

кан ня мі». Лю быя ра бо ты, звя за-

ныя з віб ра цы я мі і шу мам, за-

ба ро не на ра біць у свя точ ныя 

дні і вы хад ныя, — на гад вае гас-

па ды ні Сяр гей Эду ар да віч. — 

За дыс кам форт на ва коль ным 

па гра жае ад мі ніст ра цый нае па-

ка ран не.

«Ува га! Не за леж нас ці, 168, 

кор пус 2. Кам па нія: ча ты ры 

хлоп цы і две дзяў чы ны ў два ры 

до ма збі лі двух муж чын. Ху лі га-

ны знік лі ў на прам ку ар кі», 

«У са ло не тра лей бу са спіць 

муж чы на», «Жан чы ну збі вае 

п'я ны муж. Тэ ле фа нуе су сед-

ка», «У жан чы ны вы ха пі лі з рук 

тэ ле фон», — чу ем па ра цыі. 

Зван кі не ад но сяц ца да на ша га 

ўчаст ка.

Што да ты чыц ца кра дзя жоў, 

то тут мі шэ ня мі час цей за ўсё 

ста но вяц ца п'я ныя і дзяў ча ты, 

якія тры ма юць свае су мач кі, што 

на зы ва ец ца, «ад ным паль цам».

— Пен сі я не ры так са ма ў зо не 

ры зы кі? — ці каў лю ся ў су раз-

моў ні ка.

— Лю дзі са вец кай за гар тоў кі 

вель мі ўваж лі выя да ся бе і сва іх 

рэ чаў. Па жы лыя гра ма дзя не 

заў сё ды на па га то ве. Гэ та му 

боль шас ці з нас у іх трэ ба па ву-

чыц ца.

Важ на, каб лю дзі не губ ля лі-

ся і ста ра лі ся за пом ніць пры кме-

ты зла чын цы. Па ве дам ляць аб 

пра ва па ру шэн ні не аб ход на ад-

ра зу, як яно ад бы ло ся. Па ста-

тыс ты цы, ка лі зва нок у дзя жур-

ную част ку па сту піў у най блі-

жэй шыя 10—15 хві лін, ве ра год-

насць рас крыц ця зла чын ства 

да ся гае 70 пра цэн таў.

* * *
Мі лі цы я нер-кі роў ца пра пар-

шчык мі лі цыі Ігар Ула дзі мі ра віч 

Ку ля шэў скі пра цуе ў ор га нах 

унут ра ных спраў 15 га доў. Муж-

чы на не вель мі га вар кі — уваж-

лі ва со чыць за да ро гай. Да рэ чы, 

наш аў та па труль заў сё ды ў да-

ро зе. За зме ну служ бо вая ма-

шы на мо жа пра ехаць да 150 кі-

ла мет раў.

— Ігар наш ад мі ніст ра цый ны 

ўчас так ве дае лепш, чым са мы 

дак лад ны на ві га тар, — хва ліць 

ка ле гу Сяр гей Эду ар да віч. — За 

тэх ніч ным ста нам служ бо вай ма-

шы ны со чыць так са ма кі роў ца.

«Дзяў чы на 2006 го да на ра-

джэн ня. Вый шла з до му ка ля 

дзвюх га дзін та му. Мес ца зна хо-

джан не не вя до ма. Рост 160—

165 сан ты мет раў, ся рэд ня га це-

ласк ла ду, ва ла сы цём ныя ка рот-

кія. Апра ну тая ў чор ную курт ку, 

зя лё ны сві тар, бэ жа выя кра соў-

кі», — пе ра да юць па ра цыі.

— У са вец кія ча сы ча ла ве ка 

па чы на лі шу каць праз трое су-

так, сён ня — праз 15 хві лін. За-

трым лі ва ец ца муж з ра бо ты — 

жон ка б'е тры во гу! — рас каз вае 

Сяр гей Эду ар да віч. — Пад лет кі 

час та сы хо дзяць з до му. Ха ва-

юц ца ў сяб роў, у ганд лё вых цэнт-

рах. Та кім бяз глуз дым спо са бам 

спра бу юць неш та да ка заць баць-

кам, ка лі па сва рац ца.

Ра ней, дзе ліц ца мі лі цы я нер, 

мо ладзь ва Уруч чы вы хо дзі ла 

па га ва рыць «ра ён на ра ён». Па 

ча ла век 150—200 збі ра ла ся. 

На ра ды з су сед ніх ра ё наў на 

пад мо гу пры яз джа лі.

Апош нія сем га доў Ігар і Сяр-

гей пра цу юць у па ры.

— Ці не на да ку чы лі адзін ад-

на му?

— Як ба чы це, — не, — усмі-

ха юц ца муж чы ны. — Па жа дан ні 

су пра цоў ні каў пры фар мі ра ван-

ні скла ду аў та па тру ля ўліч ва юц-

ца. У ка ман дзе важ ны псі ха ла-

гіч ны кам форт.

За га ды ра бо ты мае су раз-

моў ні кі шмат ча го па ба чы лі. Ад-

ны вы пад кі на ват ус па мі наць не 

хо чац ца, дру гія — не за бу дзеш. 

На прык лад, ка лі хло пец вы паў 

з шостага па вер ха і за стаў ся 

жы вы. Па цяр пе лы быў у нар ка-

тыч ным ап'я нен ні.

* * *
«Ву лі ца Фі лі мо на ва. У жан-

чы ны ў ста не ал ка голь на га ап'я-

нен ня скра лі тэ ле фон», — ка-

жуць у эфі ры. На кі роў ва ем ся па 

ад ра се.

— Што зда ры ла ся? Хто вы-

клі каў мі лі цыю? — су стра ка ем 

у дзвя рах ква тэ ры муж чы ну 

гадоў 40.

— Я! — гор да ад каз вае гас-

па дар. — Вось, па лю буй це ся на 

маю ка ха ную. Са ма ледзь пры-

цяг ну ла ся, а тэ ле фо на ня ма. 

Дзе па дзе ла?! Не ве даю! «Аба-

нент не аба нент» — ні хто не бя-

рэ труб ку. Яна (су жы цель ка. — 

Аўт.) ў мя не вы пі вае. Ма быць, 

хтось ці на ву лі цы ў та кой без-

аба рон най і сцяг нуў апа рат.

— За яву бу дзе це пі саць? — 

пы та ец ца ў жан чы ны мі лі цы я нер.

— Так! На яго! — указ вае на 

су жы це ля па цяр пе лая. — Да-

стаў ён мя не!

— А я на яе! — у ад каз «кі-

дае» муж чы на.

Гэ тую «вя сё лую па рач ку» мі-

лі цы я не ры ве да юць доб ра. Гра-

ма дзя не зло ўжы ва юць ал ка го-

лем, скан да ляць. Сяр гей пе ра-

даў спра ву ўчаст ко ва му ін спек-

та ру, які аб слу гоў вае гэ ты ад мі-

ніст ра цый ны ўчас так. На ся мей-

ныя скан да лы, як і бой кі, аў та-

па труль вы яз джае амаль кож нае 

дзя жур ства.

— Ра бо ту да до му мы «не но-

сім». Ста ра ем ся аб стра га вац ца 

ад уся го, што ба чым на служ-

бе, — ад каз ва юць су раз моў ні кі 

на пы тан не пра эма цы я наль нае 

вы га ран не. — Стам ля ем ся 

больш псі ха ла гіч на, чым фі зіч-

на. Ра бо та з людзь мі — спра ва 

ня лёг кая. Да кож на га трэ ба 

знай сці па ды ход.

22 га дзі ны. Наш аў та па труль 

пра ехаў ужо 60 кі ла мет раў. На-

пе ра дзе яшчэ восем га дзін ра-

бо ты, а зна чыць, спа кой ста лі цы 

ў на дзей ных ру ках.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

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

«У ЭФІ РЫ ЦІ ШЫ НЯ — 
НА ВУ ЛІ ЦАХ СТА ЛІ ЦЫ СПА КОЙ НА»

Жур на ліс ты «Звяз ды» вы пра ві лі ся на дзя жур ства з аў та па тру лём

Тэ маТэ ма

КВА ТЭР НЫ «РЭ БУС»
Як не «да па маг чы» зло дзею?

К
ОЛЬ КІ іс ну юць на све це 

ма тэ ры яль ныя да бро ты, столь кі 

ж ма юц ца і ах во чыя да чу жой 

ма ё мас ці. І хоць ква тэр ных 

кра дзя жоў па сту по ва ста но віц ца ме ней, 

усё роў на пра іх пра фі лак ты ку за бы ваць 

не вар та. Та му што ў боль шас ці вы пад каў 

гас па дар ква тэ ры сам не зна рок роз ны мі 

шля ха мі дае «зя лё нае свят ло» зло дзею. 

Пра тое, як жа за ха ваць на жы тае ў цэ лас ці, 

рас каз вае стар шы опер упаў на ва жа ны 

па асаб лі ва важ ных спра вах га лоў на га 

ўпраў лен ня кры мі наль на га вы шу ку 

кры мі наль най мі лі цыі МУС Анд рэй СА ЛЫ ГА.

Кам пе тэнт на
На чаль нік упраў лен ня ахо вы пра ва па рад ку і пра фі лак ты-

кі мі лі цыі гра мад скай бяс пе кі ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 

Аляк сандр КУП ЧЭ НЯ:

— Сён ня на тэ ры то рыі Мін ска пра гля да ец ца ды на мі ка па ве-

лі чэн ня зла чын стваў, якія здзяйс ня юц ца ў гра мад скіх мес цах. 

Па час ці лі ся вы пад кі за рэ гіст ра ва ных ху лі ган стваў, кра дзя жоў 

ма ё мас ці. Кра дуць ма біль ныя тэ ле фо ны, ка шаль кі, па кі ну тыя 

без на гля ду рэ чы (сум кі, за плеч ні кі). Транс парт ныя срод кі, пры-

пар ка ва ныя ў не на леж ных для гэ та га мес цах, час цей за ўсё 

пры цяг ва юць зла чын цаў. Ма шы ны дра па юць, пра кол ва юць шы-

ны, раз бі ва юць шкло. Ра дзей гра ма дзя нам на но сяц ца ця лес ныя 

па шко джан ні ў вы ні ку кан флікт ных сі ту а цый у гра мад скіх мес-

цах. Уво гу ле, у пер шую чар гу, пра ся бе і сваю бяс пе ку, ма ё масць 

ча ла век па ві нен кла па ціц ца сам. Да лей у спра ву ўсту па юць су-

пра цоў ні кі мі лі цыі.

Ар ты кул 17.1 Ко дэк са аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях 

уста наў лі вае да во лі шы ро кі дыя па зон па ка ран ня за дроб нае 

ху лі ган ства. Ві ноў ні ка мо гуць аштра фа ваць на су му ад 2 да 

30 ба за вых ве лі чынь або пры зна чыць яму ад мі ніст ра цый ны 

арышт. А вось ня дроб нае ху лі ган ства абы дзец ца вя лі кі мі на ступ-

ства мі — тут ужо мак сі маль ная санк цыя мо жа да сяг нуць 10 га-

доў зня во лен ня. Пры гэ тым кры мі наль ная і ад мі ніст ра цый ная 

ад каз нас ці на сту па юць з 14 га доў.


