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Не раў на душ ныяНе раў на душ ныя

ПА ПО КЛІ ЧЫ 
СЭР ЦА

У Мін ску ўга на ра ва лі 
ма ла дых лю дзей, якія да па маг лі 

за тры маць зла чын цаў

Не раз пад час рас крыцця зла чын стваў мі лі цыя 

звяр таец ца да гра ма дзян з прось бай да па маг чы 

па знаць ча ла ве ка па фо та або па ве да міць ін фар ма-

цыю пра яго мес ца зна хо джан не. Тое ж да ты чыц ца 

і па во дзін на да ро зе — ка лі кі роў ца не ў зу сім адэ-

кват ным ста не вы е дзе на да ро гу, то быць бя дзе. 

А ня рэд ка зла чын цы за трым лі ва юц ца і па га ра чых 

сля дах.

Так, мі ну лай вяс ной кра і ну аб ля це ла на ві на пра тое, 
як у По лац кім ра ё не трое школьнікаў да па маг лі за тры маць 
ча ла ве ка, які аб ві на вач ваў ся ў пе да фі ліі. На бе ра зе ра кі 
яны ў хмыз ня ку за ўва жы лі муж чы ну, у яко га на ка ле нях 
ся дзе ла паў го лая дзяў чын ка. Ён па спра ба ваў уця чы, але 
адзін падлетак па зва ніў баць ку, рас ка заў пра тое, што 
зда ры ла ся, і па пра сіў вы клі каць мі лі цыю. Вось та кая пе-
рад гіс то рыя за тры ман ня.

Для та го каб ад дзя чыць не абы яка вым да чу жой бя ды 
лю дзям, у па ня дзе лак з імі на ба зе час ці 3214 су стрэў ся 
мі ністр унут ра ных спраў Юрый КА РА ЕЎ. Шас нац ца ці 
гас цям, якія пры еха лі з усёй кра і ны, па ка за лі ўмо вы, дзе 
жы вуць і слу жаць сал да ты ўнут ра ных вой скаў, зброю і 
тэх ні ку.

— Мы вы ра шы лі ўпер шы ню пра вес ці та кую ак цыю — 
за пра сіць да ся бе не абы яка вых да гра мад ска га па рад-
ку ма ла дых лю дзей і ўру чыць ім на шы на груд ныя зна кі 
«За са дзей ні чан не», — рас ка заў Юрый Ка ра еў. — А за ад-
но і па ка заць по быт спец на за ўцаў. Ду ма ем, што гэ та бу дзе 
старт доб рай тра ды цыі. Па раз маў ляў пад час ча я ван ня з 
хлоп цам з Ча чэр ска. Ён да па мог у за тры ман ні зла мыс ні-
ка, які краў маёмасць з аў та ма бі ляў. Я па ці ка віў ся — дзе 
слу жыў тэр мі но вую служ бу?

Ака за ла ся, што гэ та ў мі ну лым па гра ніч нік. І пры ем на, 
што па зі цыя «мая ха та з краю» па ці ху сы хо дзіць у мі ну-
лае. На огул, бы ло б ня дрэн на, ка лі б пры ўлад ка ван ні на 
ра бо ту пад час су моўя бра лі ся пад ува гу і та кія ака ліч нас ці, 
скі ра ва ныя на бяс пе ку ін шых лю дзей.

Ра ма ну Л. 24 га ды. Хло пец пра цуе сле са рам у ад ной 
са ста ліч ных фір маў. Тры меся цы та му ў цэнт ры Мін ска ён 
за бла ка ваў пра езд кі роў цу, які быў у ста не ал ка голь на га 
ап'я нен ня, і ўтрым лі ваў яго да пры быц ця су пра цоў ні каў 
ДАІ.

— Гэ та ад бы ло ся на ажыў ле ным скры жа ван ні ву ліц 
Ма гі лёў скай і Жу коў ска га. У ня дзе лю ўве ча ры я вяр таў-
ся да до му і ўбачыў, што аў та ма біль ста іць на ава рый цы 
на су стрэч най па ла се, — згад вае Ра ман. — Спяр ша я 
гэ та му не на даў зна чэн ня. І як быц цам спа чат ку кі роў ца 
па ехаў роў на, але не ўза ба ве аў та ма біль па ча ло «штар-
міць». Ён рэз ка раз га няў ся і рэз ка тар ма зіў, ледзь не 
па шко дзіў два ін шыя аў та ма бі лі. Я пад' ехаў блі жэй да 
яго і ба чу, што стан кі роў цы не зу сім нар маль ны. На на-
ступ ным свят лафо ры ён спы ніў ся і ні бы па чаў за сы наць. 
Я стаў по бач з ім, вы бег, за браў клю чы і выклі каў на рад 
ДАІ. Усё пра цяг ва ла ся хві лін дзе сяць—пят нац цаць... Пас ля 
ака за ла ся, што ў кры ві та го ча ла ве ка бы ло тры пра мі ле 
ал ка го лю. Са мі ра зу ме е це, для ка гось ці гэ та маг ло скон-
чыц ца вель мі дрэн на.

Яшчэ адзін ге рой — Яў ген П. Ён пра цуе апе ра та рам 
на ад ной з за пра вак. Хло пец ня даў на слу жыў у спец на зе 
і пры зна ец ца, што дзя ку ю чы служ бе стаў вель мі на зі раль-
ны. Вось гэ та і са слу жы ла яму доб рую спра ву. У снеж ні 
мі ну ла га го да ён пад час сва ёй зме ны пры кме ціў ад на го 
з па куп ні коў, чый партрэт ён бачыў у арыенціроўцы. Не-
ўза ба ве вы да ла ся воль ная хві лін ка. Хло пец вы ра шыў 
па чы таць на ві ны на тэ ле фо не. І быў ша кі ра ва ны — той 
са мы па куп нік гля дзеў на яго з эк ра на пры ла ды. Муж чы-
ну шу ка лі з-за та го, што ён меў да чы нен не да за бой ства, 
якое днём ра ней ад бы ло ся ў ста лі цы. Ру ка Яў ге на тут жа 
па цяг ну ла ся да тэ ле фо на і на бра ла ну мар 102...

Вя ду чая на ву чаль ная ўста но ва ў 

Бе ла ру сі, дзе рых ту юць бу ду чых 

мі лі цы я не раў, — гэ та Ака дэ мія 

МУС. Да стар ту чар го вай ус туп-

най кам па ніі за ста ло ся не так і 

шмат. А пы тан няў у бу ду чых абі-

ту ры ен таў і іх баць коў, як заўж-

ды, ха пае. Та му на ад мыс ло вай 

прэс-кан фе рэн цыі ў До ме прэ сы 

прад стаў ні кі Ака дэ міі кры ху пры-

ад кры лі за ве су та ям ні цы над на-

ву чаль ным пра цэ сам.

— Ка лі па раў ноў ваць кур сан таў 
Ака дэ міі з ін шы мі кан ды да та мі, якія 
пры хо дзяць на служ бу ў ор га ны ўнут-
ра ных спраў з гра ма дзян скіх ВНУ, то 
на шы кур сан ты на га ла ву вы шэй шыя 
ў прак тыч ных ве дах, — за зна чыў на-

чаль нік Цэнт раль на га РУ УС Мін ска 

пал коў нік мі лі цыі Ар тур ШАХ ЛАЙ, 
які 21 год та му сам скон чыў гэ тую на-
ву чаль ную ўста но ву. — З ця гам ча су, 
вя до ма, і вы пуск ні кі гра ма дзян скіх ву-
заў пад цяг ва юц ца і на бі ра юць до свед, 
але ў іх ужо ня ма та кой фо ры па ча се. 
Спра ва ў тым, што вы пуск нік Ака дэ міі 
МУС — гэ та ўжо га то вы су пра цоў нік 
ор га наў унут ра ных спраў, які ве дае, 
што та кое нар ма тыў на-пра ва вы акт, 
які рэг ла мен туе пра ва ахоў ную дзей-
насць, ве дае, які ко дэкс трэ ба раз гар-
нуць у той ці ін шай сі ту а цыі. Пе ра ва га 
вы пуск ні коў Ака дэ міі з улі кам дыс цып-
лін, прак ты кі, ста жы роў кі, якую тыя 
пра хо дзяць, у тым, што яны пад рых-
та ва ны да стасункаў са зла чын ца мі, 
з асо ба мі, якія ста яць на ўлі ку. Та му 
ў на шым РУ УС боль шасць аса біс та га 
са ста ву або ўжо мае дып лом Ака дэ міі, 
або ця пер ву чыц ца ў ёй за воч на.

У сваю чар гу, пер шы на мес нік 

на чаль ні ка Ака дэ міі МУС пал коў нік 

мі лі цыі Аляк сей БА ШАН аба зна чыў, 
што дзве га лоў ныя апо ры пад рых-
тоў кі, — гэ та са мі ве ды і аду ка цыя. 
Ён пра ін фар ма ваў, што ця пер у на-
ву чаль най уста но вы шэсць за каз чы-
каў. Юры дыч ныя кад ры рых ту юц ца 
не толь кі не па срэд на для Мі ніс тэр ства 
ўнут ра ных спраў, але і След ча га ка мі-
тэ та, Дзяр жаў на га ка мі тэ та су до вых 
экс пер тыз, Дэ парт амен та фі нан са вых 
рас сле да ван няў Ка мі тэ та дзяр жаў на га 
кант ро лю, Дзяр жаў на га па гра ніч на га 
ка мі тэ та і Мі ніс тэр ства аба ро ны.

— Усе на шы на ву чаль ныя пра гра-
мы ўзгад ня юц ца з ве дам ства мі, у ін-
та рэ сах яко га на ву ча ец ца кур сант. 
Спра ва ў тым, што ў нас вы бі ра юць 
не прос та аду ка цыю, а бу ду чую пра фе-

сію. Яшчэ на эта пе па да чы за явы мы 
ці ка вім ся, кім бу дзе пра ца ваць абі ту-
ры ент — участ ко вым, у кры мі наль ным 
вы шу ку, нар ка кант ро лі, ад дзе ле па ба-
раць бе з эка на міч ны мі зла чын ства мі, 
су пра цоў ні кам ДАІ, у Дэ парт амен це 
вы ка нан ня па ка ран няў... За вя дзён кі, 
што спа чат ку вы пуск ні кі атрым лі ва-
юць дып лом, а пас ля ду ма юць, ку ды з 
ім пра ца ўлад ка вац ца, у нас ня ма. Мы 
да ем кла січ ную аду ка цыю і ін стру мент, 
як яе вы ка рыс тоў ваць. Ча сам ка жуць, 
што ў нас рых ту юць спе цы я ліс таў па 
вуз кім про фі лі, а не юрыс таў. Але, як 
па мне, мі лі цы я нер — гэ та юрыст са 
зна кам якас ці. Вось уя ві це са бе сі ту а-
цыю. Хтось ці звяр нуў ся па юры дыч ную 
да па мо гу да юрыс та. Ён ка жа — так, 
за ка на даў ства па ру ша на і трэ ба звяр-
тац ца ў пра ва ахоў ныя ор га ны. І ў спра-
ву ўсту пае хто? Мі лі цы я нер. Та му і па-
тра ба ван ні да ве даў і ўмен няў у на шых 
вы пуск ні коў вель мі вы со кія.

З мі ну ла га го да ў Ака дэ міі МУС 
па ча лі рых та ваць спе цы я ліс таў, якім 
трэ ба бу дзе рас кры ваць зла чын ствы ў 
кі берп рас то ры. Пра тое, як гэ та ад бы-
ва ец ца, рас па вёў на чаль нік ка фед-

ры апе ра тыў на-вы шу ко вай дзей-

нас ці фа куль тэ та мі лі цыі Ака дэ міі 

МУС пал коў нік мі лі цыі Аляк сей 

ТУКАЛА.

— Мы со чым за тэн дэн цы я мі, якія 
ад бы ва юц ца ў кры мі наль ным ася род-
дзі. На прык лад, той жа збыт нар ка-
тыч ных срод каў ця пер амаль цал кам 
сы шоў у ін тэр нэт. На на шы за ня ткі 
запра ша лі ся прад стаў ні кі Пар ка вы со-
кіх тэх на ло гій і На цы я наль на га бан ка. 

Яны комп лекс на рас па вя да лі пра тое, 
як у ін тэр нэ це ідуць гра шо выя па то кі. 
Кур сан ты, якія атрым лі ва лі ве ды па 
су праць дзе ян ні зла чын ствам у вір ту-
аль ным ася род ку, ця пер зна хо дзяц ца 
на пе рад дып лом най прак ты цы.

Доб ра на ла джа на ў Ака дэ міі МУС і 
зва рот ная су вязь. Пра цуе гэ та на ступ-
ным чы нам. Пас ля пе рад дып лом най 
прак ты кі ку ра тар ад дае ў на ву чаль ную 
ўста но ву пад ра бяз ную спра ва зда чу 
пра пос пе хі кур сан та і яго пра ве ра ныя 
ве ды. Пры не аб ход нас ці на ву чаль ны 
пра цэс мо жа быць пад ка рэк та ва ны. 
Фід бэк ажыц цяў ля ец ца і пас ля за-
кан чэн ня Ака дэ міі. Пра гэ та рас па-
вёў на чаль нік след ча-экс перт на га 

фа куль тэ та пал коў нік мі лі цыі Алег 

РАЖ КО.

— З пер ша га кур са на шы на ву чэн-
цы па гру жа юц ца ў прак тыч ную дзей-
насць. Вы бу да ва на сіс тэ ма прак тык, 
дзя ку ю чы якой кур сан ты ма ю ць маг-

чы масць ста жы ра вац ца ў скла дзе 
след ча-апе ра тыў ных груп, вы яз джаць 
на кан крэт ныя мес цы зда рэн няў, на 
свае во чы ба чыць уза е ма дзе ян не 
па між след чым, апе ра тыў ні ка мі і ін-
шы мі служ ба мі. Дзя ку ю чы гэ та му з 
пер шых дзён пас ля вы пус ку ён ве дае, 
што яму трэ ба ра біць па кан крэт най 
кры мі наль най спра ве. У аса біс тую 
спра ву кож на га вы пуск ні ка кла дзец ца 
спе цы яль ная ан ке та. Праз год пас ля 
вы пус ку яе за паў няе на чаль нік, дзе і 
ацэнь вае пра фе сій ныя якас ці ма ла-
до га афі цэ ра. І ўжо пас ля гэ та га мы 
гля дзім, як трэ ба да пра цоў ваць на ву-
чаль ны пра цэс.

— Мы па ста ян на імк-
нём ся да па ма гаць сем' ям, 
у якія прый шло та кое го-
ра, — рас каз вае на чаль нік 

ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 

Іван КУБ РА КОЎ. — Увесь 
час тры ма ем кан такт, ці ка-
вім ся, ці ёсць якія-не будзь 
праб ле мы, у вы ра шэн ні якіх 
мы мо жам па спры яць. І па-
мяць за гі ну лых ка лег мы 
ша ну ем. На шы су пра цоў ні кі 
пе ры ядыч на пры яз джа юць 
да мес цаў па ха ван няў, дзе 

спа чы ва юць веч ным сном іх 
та ва ры шы.

У сям'ю ма ёй су раз моў цы 
Тац ця ны Па ле віч ня шчас це 
прый шло 14 га доў та му. 
Яе муж, лей тэ нант мі лі цыі 
Аляк сандр Па ле віч, дзя жу-
рыў ра зам з ка ле гам на 43-м 
кі ла мет ры Мін скай каль ца-
вой аў та ма біль най да ро гі. 
Дыс ла ка цыя мес ца — па між 
раз вяз ка мі з да ро га мі на Бя-
гомль і За слаўе. Аляк сандр 
Па ле віч спы ніў аў та ма біль, 

каб пра ве рыць да ку мен ты 
кі роў цы. У гэ ты час пры бліз-
на за кі ла метр да на ра да 
«Форд Ман дэа» да гнаў гру-
за вік ГАЗ-53, які вёз боч ку 
ква су. «Форд» пай шоў на 
аб гон, але ча мусь ці спра ва 
па па ла се раз го ну. На яго 
шля ху апы нуў ся Аляк сандр 
Па ле віч. Ме ды кам за ста-
ло ся толь кі кан ста та ваць 
смерць мі лі цы я не ра. Яму 

зу сім ня даў на споў ні ла ся 
37. До ма за ста лі ся жон ка і 
14-га до вая дач ка...

— Я та ды гля дзе ла 
фільм, — згад вае жан чы-
на. — Рап тоў на па зва ні лі 
па да ма фо не. Ча ла век, які 
прад ста віў ся ка ле гам Са шы, 
па пра сіў штось ці пе ра даць 
ад яго. Я здзі ві ла ся, але 
дзве ры ад чы ні ла. Тут мне і 
па ве да мі лі пра тое, што ад-
бы ло ся... Час, як ка жуць, 
ле чыць, але боль ні ку ды не 
сы хо дзіць. Вось і ця пер трэ-
ба на яго ма гі ле пом нік пад-
пра віць. Кры ху па ка сіў ся ён 
за гэ ты час...

Аляк сандр Па ле віч слу-
жыў у Цэнт раль ным РУ УС 
Мін ска. Пе ра вёў ся ён ту ды 
за тры га ды да тра ге дыі. 
За воч на ву чыў ся ў Ака дэ міі 
МУС. Меў вы слу гу 18 га доў.

Аду ка цыяАду ка цыя

«МІ ЛІ ЦЫ Я НЕР — ГЭ ТА ЮРЫСТ 
СА ЗНА КАМ ЯКАС ЦІ»

ДА НІ НА ПА МЯ ЦІ
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У ста ліч ных мі лі цы я не раў ёсць па чэс-

ная тра ды цыя. На пя рэ дад ні пра фе-

сій на га свя та кі раў ніц тва Га лоў на га 

ўпраў лен ня ўнут ра ных спраў Мін гар-

вы кан ка ма су стра ка ец ца з род ны мі 

і бліз кі мі тых, хто за гі нуў, вы кон ва ю чы 

служ бо выя аба вяз кі. Сё ле та ў крып це 

Хра ма-пом ні ка ў го нар Усіх Свя тых 

бы ла за кла дзе на кап су ла. У ёй са бра-

на зям ля з мес цаў па ха ван ня лю дзей 

у па го нах. Кап су ла аздоб ле на ад па-

вед най сім во лі кай.


