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На 1 сту дзе ня гэ та га 
го да пад аба ро най 

пад раз дзя лен няў ахо вы 
Го мель скай воб лас ці 
зна хо дзіц ца больш 
як 36 ты сяч аб' ек таў 
роз ных фор маў 
улас нас ці і звыш 30 
ты сяч па мяш кан няў 
з аса біс тай ма ё мас цю 
гра ма дзян. Больш 
як ча ты ры ты ся чы 
аб' ек таў кант ра лю юц ца 
з да па мо гай руч ных 
сіс тэм тры вож най 
сіг на лі за цыі.

Мы ахоў ва ем 
дып ла ма тыч ныя 

мі сіі, па асоб ным 
да га во ры — рэ зі дэн цыі 
пра жы ван ня па слоў, 
а так са ма асаб лі ва 
важ ныя дзяр жаў ныя 
аб' ек ты (Мі ніс тэр ства 
за меж ны спраў, 
Вяр хоў ны Суд), усе 
аб' ек ты «Бел тэ ле ра-
дыё кам па ніі». Акра мя 
та го, мы ўдзель ні ча ем 
у пра та коль ных 
ме ра пры ем ствах.
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На дзей насць, за сна-
ва ная на шмат га до вых 
тра ды цы ях, і якас ны 
кад ра вы па тэн цы ял 
Го мель шчы ны, да-
зва ля юць абласному 
Дэ парт аменту ахо вы 
на пра ця гу не каль кіх 
га доў тры ва ла ўтрым-
лі ваць вы со кі рэй тынг 
да ве ру на сель ніц тва і 
ўва хо дзіць у лік ад на го 
з леп шых упраў лен няў 
ахо вы рэс пуб лі кі.

Сён ня Го мель шчы на да-
вя рае нам не толь кі ахо ву ква тэр, але і 
бан каў, му зе яў, гіс то ры ка-ар хі тэк тур ных 
і куль тур ных комп лек саў, крам, аду ка цый-
ных уста ноў, аб' ек таў ахо вы зда роўя...

Пра па спя хо вае за кан чэн не мі ну ла га 
го да і ста біль нае раз віц цё служ бы нам 
рас па вёў на чаль нік Го мель ска га аб-
лас но га ўпраў лен ня пал коў нік мі лі цыі 
Аляк сандр ЛІ СІ МАЎ.

— Аляк сандр Фё да ра віч, па ста ян ства 
— га ран тыя пос пе ху! Як вам уда ец ца 
столь кі га доў за пар тры маць мар ку?

— Перш за ўсё, важ ны ўзро вень пад-
рых тоў кі су пра цоў ні каў, які з кож ным го-
дам знач на па вы ша ец ца. Су ты ка ю чы ся ў 
што дзён най служ бе са зла чын ца мі, на шы 
мі лі цы я не ры час цей за ўсё пер шы мі аказ-
ва юц ца на мес цы зда рэн ня, што да зва ляе 
ў ка рот кі час пры няць адзі нае пра віль нае 
ра шэн не па абяс шкодж ван ні пра ва па ру-
шаль ні ка. Гра ма дзя не мо гуць ад чу ваць ся-
бе спа кой на і аба ро не на — на шы хлоп цы 
дзей ні ча юць ра шу ча і пра фе сій на.

Га во ра чы пра ўдас ка наль ван не, вар-
та ад зна чыць, што су пра цоў ні кі ахо вы, 
удзель ні ча ю чы ў рэс пуб лі кан скіх кон кур-
сах пра фе сій на га май стэр ства, па каз ва-
юць год ны вы нік, ста біль на зай ма ю чы 
пры за выя мес цы.

Не ма ла важ ным кам па не-
нтам на ша га пос пе ху з'яў ля-
ец ца тэх ніч нае за бес пя чэн не 
пад раз дзя лен няў. Мы імк нём-
ся вы ка рыс тоў ваць са мыя 
су час ныя ахоў ныя пры бо ры, 
якія да зва ля юць свое ча со ва 
рэ ага ваць і пра ду хі ляць лю-
бую спро бу кра дзя жу.

— Коль кі аб' ек таў ахоў ва-
ец ца ва шым упраў лен нем?

— Па ста не на 1 сту дзе-
ня гэ та га го да пад аба ро най 
пад раз дзя лен няў ахо вы Го-
мель скай воб лас ці зна хо дзіц-
ца больш як 36 ты сяч аб' ек таў 

роз ных фор маў улас нас ці і звыш 30 ты сяч 
па мяш кан няў з аса біс тай ма ё мас цю гра-
ма дзян. Акра мя гэ та га, больш як ча ты ры 
ты ся чы аб' ек таў кант ра лю юц ца з да па-
мо гай руч ных сіс тэм тры вож най сіг на лі-
за цыі.

— Акра мя ахоў ных функ цый, на-
коль кі ва шы су пра цоў ні кі за дзей ні ча ны 
ў сіс тэ ме адзі най дыс ла ка цыі АУС?

— На шы экі па жы, як пра ві ла, ад ны з 
са мых ма біль ных. Уліч ва ю чы ста тыс ты ку 
мі ну ла га го да, пад час ня сен ня служ бы на 
па стах і марш ру тах па тру ля ван ня, пры 
ад пра цоў цы ары ен ці ро вак з тэ ры та ры-
яль ных РА УС, апе ра тыў ным рэ ага ван ні 
на спра цоў ван не срод каў сіг на лі за цыі на 
ахоў ных аб' ек тах і па мяш кан нях з аса біс-
тай ма ё мас цю гра ма дзян на ра да мі ахо вы 
рас кры та 731 зла чын ства, з якіх 681 — 
па лі ніі кры мі наль на га вы шу ку; 378, або 
больш як 50%, зла чын стваў рас кры та па 
«га ра чых сля дах» (з іх 145 — з да па мо-
гай служ бо вых са бак). У лі ку рас кры тых 
зла чын стваў два за бой ствы, адзін факт 
пры чы нен ня смер ці па не асця рож нас ці, 
15 фак таў па гро зы за бой ствам, 12 — на-
ня сен ня цяж кіх, 3 — менш цяж кіх і 5 — 
лёг кіх ця лес ных па шко джан няў, 8 ка та-
ван няў, ад но згвал та ван не, 7 раз бо яў, 56 
аб ра ба ван няў, 232 кра дзя жы, 74 ху лі ган-

ствы, 13 зго наў аў та транс пар ту, 6 фак таў 
су пра ціў лен ня і 6 фак таў гвал ту аль бо 
па гро зы гвал ту ў да чы нен ні да су пра цоў-
ні каў мі лі цыі, а так са ма 49 зла чын стваў, 
звя за ных з не за кон ным аба ра чэн нем нар-
ка тыч ных і псі ха троп ных рэ чы ваў.

— Ці атрым лі ва ец ца знай сці ад на-
дум цаў у та кой ня прос тай спра ве?

— Ка лек тыў — тры ва лы пад му рак на-
ша га ўпраў лен ня. Ужо на пра ця гу 5-10 га-
доў нам уда ец ца за ха ваць кад ра вае яд ро 
кі раў ні коў, на мес ні каў і ра бот ні каў, якія 
па чы на лі мі лі цэй скі шлях у ахо ве. Та му 
ме на ві та гэ тыя лю дзі, якія ве да юць служ-
бу знут ры, не па чут ках, што дня імк нуц ца 
да дас ка на лас ці, пра па ноў ва ю чы і ўка ра-
ня ю чы но выя фор мы і ме та ды пра цы. У 
ка лек ты ве ўсё ўза е ма звя за на: во пыт ныя 
кі раў ні кі і іні цы я тыў ныя вы ка наў цы — ме-
на ві та гэ тыя лю дзі фар мі ру юць аса бо вы 
склад на ша га рэ гі ё на. Я пры вык да вя-
раць лю дзям да свед ча ным, якія ўвесь час 
зна хо дзяц ца ў по шу ку но ва га, та му ў нас 
ад ны мэ ты!

— Як час та вы чу е це сло вы па дзя кі 
на ад рас Го мель ска га  абласнога ўп-
раў лен ня?

— Мой ад каз здас ца ба наль ным, але, 
вы кон ва ю чы сваю пра цу, мы не ча ка ем 
па дзяк. Сён ня ў на шых пад раз дзя лен нях 
пра цу юць па-са праўд на му ад да ныя сва ёй 
спра ве і за ко ну лю дзі. На ра хун ку мно гіх 
су пра цоў ні каў за га ды ня лёг кай служ бы 
дзя сят кі рас кры тых зла чын стваў, сот ні 
за тры ма ных зла чын цаў, да лё ка не ад-
но вы ра та ва нае ча ла ве чае жыц цё. І за 
гэ ты мі, на пер шы по гляд, су хі мі ста тыс-
тыч ны мі ліч ба мі — што дзён ная свя до мая 
ры зы ка ўлас ным жыц цём дзе ля спа кою 
гра ма дзян, а не дзе ля ўдзяч нас ці. На-
дзей насць і вы со кая якасць на шых па слуг 
па цвяр джа ец ца коль кас цю ахоў ных аб'-
ек таў, якая кож ны дзень па вя ліч ва ец ца, 
на яў нас цю вя ліз най коль кас ці па ста ян ных 
клі ен таў. І гэ ты да вер, ака за ны на ро дам, 
да ра жэй за ўся кія па хва лы!

Іна ЧЫ РЭЦ-МІ ШЫ НА.

На слыхуНа слыху  ��

З аб рэ зам — у бан к
18 лю та га па сту пі ла ін фар ма цыя аб уз-
бро е ным на пад зе на фі лі ял Бе ла рус-
бан ка, што ў га рад скім па сёл ку Зя лё ны 
Бор. Для па цвяр джэн ня гэтага фак та на 
мес ца зда рэн ня вы бы ла не каль кі экі па-
жаў Жо дзін ска га ад дзе ла ахо вы.

Пер шай у ад дзя лен не бан ка пры бы ла гру-
па за тры ман ня ў скла дзе пра пар шчы ка мі лі-
цыі Дзміт рыя Сі ня цкі на і стар шы ны мі лі цыі 
Ан то на Пры лоў ска га.

— Ка лі мы ўвай шлі ў па мяш кан не бан ка, 
вы раз на ад чу ваў ся пах по ра ху, ва кол быў 
бес па ра дак, па шко джа ны дзве ры ка са ва га 
ад дзе ла, — рас па вя дае Дзміт рый.

Супрацоўніца аддзялення змаг ла да во лі пад-
ра бяз на апі саць на пад ні ка: не вя до мы быў у мас цы 
з пра рэ ха мі для ва чэй, свет лай ка рот кай курт цы, 
чор ных шта нах і чор ных ча ра ві ках. Мі лі цы я не ры 
апы та лі мі на коў, якія па пя рэд не апа зна лі зла мыс-
ні ка — адзін з ві да воч цаў па дзіў най ма не ры ха ды 
па знаў мяс цо вага жы ха ра, які меў не ад ну су дзі-
масць. Муж чы на на зваў пра ва ахоў ні кам ад рас 
па да зра ва на га. Па куль адзін экі паж ад пра віў ся 
ад пра цоў ваць гэ тую вер сію, дру гі вы быў у кі рун ку, 
след яко га вы зна чыў служ бо вы са ба ка.

Дру гая гру па за тры ман ня па сля дах прай-
шла ка ля 700 м і на тэ ры то рыі пра мыс ло вай 
зо ны, у ка цель ні, знай шла курт ку ра баў ні ка. 
Паз ней у гэ тым пе ры мет ры след чыя зной дуць 
аб рэз па ляў ні чай стрэль бы.

Ле са пар ка вая па ла са ака за ла ся не вя лі-
кай. На рад убачыў кампанію, якая распівала 
спіртное. У ад на го з вы пі вох на ру ках бы лі 
на дзе ты ра бо чыя паль чат кі, а з кі шэ ні тыр ча лі 
буй ныя ку пю ры гро шай...

Для да лей ша га раз гля ду шум ная кам па нія 
бы ла да стаў ле на ў Сма ля віц кі РА УС.

На лёт чы кам ака заў ся ме на ві та гэ ты дзіў ны 
гра ма дзя нін, які так вы лу чаў ся з на тоў пу. Сваю 
ві ну пры знаў не ад ра зу, усё ад маў ляў. Зла мыс-
нік 1958 г.н. ужо быў не ад на ра зо ва су дзі мы за 
ма ё мас ныя зла чын ствы. Па вод ле слоў мяс цо-
вых жы ха роў, на во лі ён доў га не за трым лі ваў-
ся, ма ю чы згуб ную схіль насць да нар ко ты каў.

У да чы нен ні да за тры ма на га за ве дзе на 
кры мі наль ная спра ва.

Але на ЯР МА ЛІН СКАЯ.

Рых ту ю чы ся да су стрэ чы з ін спек та рам па 
пра фе сій най пад рых тоў цы Жо дзін ска га ад-
дзе ла Дэ парт амен та ахо вы МУС Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь лей тэ нан там мі лі цыі — май страм 
спор ту па лыж ных гон ках Ма ры яй Ста ра-
вой та вай, я ўяў ля ла са бе ма гут ную да му з 
су ро вым ха рак та рам. На спра ве ж Ма рыя 
ака за ла ся строй най дзяў чы най і пры ем най 
су раз моў цай.

Са спор там Ма рыя сяб руе з са ма га ран ня га 
дзя цін ства, ка лі яе баць кі ў тры га ды ад да лі ў 
сек цыю акра ба ты кі ў род ным Жо дзі не. Зай ма ла-
ся Ма рыя акра ба ты кай ка ля трох га доў, а по тым, 
ужо ў па чат ко вай шко ле, дзяў чы на за ха пі ла ся 
ва лей бо лам, фут бо лам і бас кет бо лам. У шко ле 
лю бі мым прад ме там ста ла фіз куль ту ра: з ад на-
клас ні ца мі Ма рыя ства ры ла ка ман ду і па ве ча рах 
пра па да ла ў спарт за ле. У 12 га доў дзяў чын ку і 
яшчэ 7 ча ла век з яе шко лы на ка ні ку лах ад пра ві-
лі ў мін скі лет ні ла гер ДЮСШ. Як ус па мі нае са ма 
Ма рыя: «Там я па ка за ла доб рыя вы ні кі, да лі аб 
са бе знаць што дзён ныя трэ ні роў кі. І праз не ка то-
ры час трэ нер па зі мо вых ві дах спор ту пра па на ваў 
мне зай мац ца да лей». Так па ча ло ся спар тыў нае 
жыц цё Ста ра вой та вай на два га ра ды — Мінск 
і Жо дзі на. Ме сяц Ма рыя ву чы ла ся ў ся рэд няй 
шко ле, а на ступ ны ме сяц пра во дзі ла на збо рах. 
Та кі на пру жа ны гра фік дзяў чы на ўмуд ра ла ся су-
мя шчаць да 8 кла са, па куль ёй не пра па на ва лі 
пра цяг нуць ву чо бу ў рэс пуб лі кан скім ву чы лі шчы 
алім пій ска га рэ зер ву. Ме на ві та з гэ та га мо ман ту, 
сцвяр джае Ста ра вой та ва, па ча ла ся спар тыў ная 
кар' е ра і ста лі з'яў ляц ца ад чу валь ныя вы ні кі. Ву-
чо ба ў шко ле, дзве трэ ні роў кі на дзень да ва лі вы-
нік. Пер шым знач ным да сяг нен нем Ма рыя лі чыць 
пе ра мо гу на рэс пуб лі кан скіх спа бор ніц твах у 2001 
го дзе ў На ва по лац ку. Та ды дзяў чы на бег ла ка рот-
кую дыс тан цыю воль ным сты лем. Як пры зна ец ца 
Ма рыя, воль ны стыль у яе атрым лі ва ец ца лепш 
за ўсё. У ву чы лі шчы Ста ра вой та ва скон чы ла 11 
кла саў і там жа атры ма ла трэ нер скую ся рэд нюю 
спе цы яль ную аду ка цыю.

З 2003 го да Ма рыя па ча ла ез дзіць на між на род-
ныя спа бор ніц твы, пер шы старт быў у Сла ве ніі, на 
еў ра пей скіх спа бор ніц твах ува хо дзі ла ў двац цат ку 
най мац ней шых. Ста ра вой та ва рас па вя дае, што 
на між на род ных спа бор ніц твах старт ад бы ва ец ца 
ў га рах, а ў Бе ла ру сі трэ ні ра вац ца ў та кіх умо вах 
скла да на. Вя до ма, ка лі з'яў ля ла ся маг чы масць, 
ка ман да вы яз джа ла на трэ ні роў кі ў го ры.

Пас ля трэ нер скіх кур саў, Ма рыя па сту пі ла ў 
Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт на фа куль тэт 
фі ла со фіі і са цы яль ных на вук. Атрым лі ва ю чы вы-
шэй шую аду ка цыю, дзяў чы на пры ма ла ўдзел у 
між на род най Уні вер сі я дзе ў Кі таі ў спрын це, дзе 

за ня ла 22 мес ца. На той час гэ та быў леп шы вы-
нік Бе ла ру сі.

Сён ня са мым вя лі кім сва ім да сяг нен нем Ма рыя 
Ста ра вой та ва лі чыць атры ман не зван ня май стра 
спор ту па лыж ных гон ках. Вы ка на ла нар ма тыў дзяў-
чы на на муж чын скае свя та — 23 лю та га 2006 го да 
— на рэс пуб лі кан скіх спа бор ніц твах ся род юні ё раў.

На жаль, у 23 га ды ў Ма рыі па ча лі ся праб ле мы 
са зда роў ем, і ёй да вя ло ся па кі нуць вя лі кі спорт.

У 2006 го дзе Ста ра вой та ва прый шла пра ца-
ваць у Мін скі ад дзел Дэ парт амен та ахо вы, а по тым 
дзяў чы на вы ра шы ла вяр нуц ца ў род ны го рад, і 
спарт смен ку з за да валь нен нем узя лі на пра цу ў 
Жо дзін скі ад дзел Дэ парт амен та ахо вы. Праз тры 
га ды дзяў чы на на дзе ла афі цэр скія па го ны і бы ла 
пры зна ча на на па са ду ін спек та ра па пра фе сій-
най пад рых тоў цы гру пы кад раў. Ма рыя па кі ну ла 
пра фе сій ны спорт, але па ста ян на бя рэ ўдзел у 
ама тар скіх спа бор ніц твах, ды і па са да аба вяз вае. 
У 2013 го дзе Ма рыя Ба ры саў на за ня ла 3 мес ца на 
чэм пі я на це МУС па лыж ных гон ках.

Як пры зна ец ца Ма рыя, яна ні ко лі не ду ма ла, 
што бу дзе пра ца ваць у пра ва ахоў ных ор га нах, заў-
сё ды ма ры ла стаць спарт смен кай, а ця пер дзяў чы-
на здо ле ла су мяс ціць і служ бу, і спорт.

На тал ля СВІ ДУ НО ВІЧ.
Фо та з ар хі ва Марыі СТА РА ВОЙ ТА ВАЙ.

На мес нік на чаль ні-
ка ад дзя лен ня кам-

плек та ван ня ад дзе ла 
ідэалагічнай работы 
і кадравага забяспя-
чэння Гро дзен ска га 

аб лас но га ўпраў лен-
ня Дэ парт амен та ахо-
вы Яні на Мі хай лаў на 
Буй ніц кая — пры го-
жая, аба яль ная жан-

чы на з іск рын кай у 
ва чах. Фор ма ёй да 
тва ру. А яшчэ ёй да 

тва ру ўсмеш ка, якая 
вы дае ў ёй шчас лі ва-

га ча ла ве ка.

Яні на Мі хай лаў на і не 
ад маў ляе та го, што шчас-
лі вая. «Трэ ба ста віц ца да 
ўсіх з лю боўю, а так са ма лю біць 
сваю пра цу. З доб рым на стро ем 
пры хо дзіць на служ бу і вяр тац ца 
да до му», — ка жа ма ёр мі лі цыі. 
Ра ду юць сям'я, ма лень кая ўнуч-
ка, ка ле гі, боль шасць з якіх — 
муж чы ны. А з імі, як лі чыць Яні-
на Мі хай лаў на, на шмат пра сцей 
пра ца ваць, та му што яны спа-
кай ней ста вяц ца да цяж кас цяў 
і ні ко лі не ад мо вяць у да па мо зе. 
Та му ні я кіх асаб лі вых сак рэ таў 
пры га жос ці ў Яні ны Буй ніц кай 
ня ма. Уся спра ва — у ста ноў чых 
эмо цы ях.

Пра цы ў мі лі цыі Яні на Мі хай-
лаў на пры свя ці ла амаль трыц-
цаць га доў. Зу сім хут ка яна пой-
дзе на за слу жа ны ад па чы нак. 
Ра зу ме ю чы, што ця пер трэ ба 
на даць больш ува гі сям'і, усё ж 
з тры во гай ду мае пра мо мант 
зваль нен ня. «На ват не ве даю, 
як я бу ду без сва іх ка лег. Чым 
блі жэй да мо ман ту зваль нен-
ня, тым ста но віц ца тры вож ней. 
Мая пра ца — гэ та ўжо лад жыц-
ця, звыч ка, — га во рыць Яні на 
Буй ні цкая. — Ка лек тыў ад дзе-
ла ідэа ла гіч най ра бо ты і кад ра-
ва га за бес пя чэн ня ўпраў лен ня 
пра цуе як зла джа ны ме ха нізм. 
Кож ны ве дае сваю спра ву, але 
ў той жа час мо жа за мя ніць ка-
ле гу пры не аб ход нас ці. Кож ны 
га то вы да па маг чы, на ват ка лі 
гэ та не звя за на са служ бо вы мі 
аба вяз ка мі».

Сён ня ме даль «За без да кор-
ную служ бу» ІІІ сту пе ні, Га на ро-
вая гра ма та Дэ парт амен та ахо-
вы, па дзя ка мі ніст ра ўнут ра ных 
спраў, ме даль «90 га доў бе ла-

рус кай мі лі цыі», — да лё ка не ўсе 
ўзна га ро ды, якія мае ма ёр Буй-
ніц кая, ня гле дзя чы на тое, што 
ў ор га ны ўнут ра ных спраў яна 
тра пі ла вы пад ко ва. Ад ной чы на-
ша ге ра і ня пра хо дзі ла мі ма Гро-
дзен ска га РА УС і вы ра шы ла спы-
таць, ці ня ма для яе якой-не будзь 
пра цы. На мес ні кам на чаль ні ка 
рай ад дзе ла та ды быў Ана толь 
Аляк се е віч Бе ла шэў скі, які пры-
няў яе ў штат на па са ду ін спек та-
ра кан цы ля рыі. Гэ та бы ло ў 1985 
го дзе. У 1987-м ста ла пра ца ваць 
у Гро дзен скім ра ён ным пад раз-
дзя лен ні ахо вы, а з ве рас ня 2001 
го да Яні на Мі хай лаў на слу жыць 
у Гро дзен скім аб лас ным упраў-
лен ні Дэ парт амен та ахо вы.

«Спа кой на тут ні ко лі не бы-
вае, — рас каз вае пра спе цы фі ку 
пра цы Яні на Буй ніц кая. — У су-
вя зі з ця ку час цю кад раў, трэ ба 
свое ча со ва пад рых та ваць за ме-
ну, каб пад раз дзя лен ні пра ца-
ва лі як на ле жыць, каб не бы ло 
не кам плек та і вя лі кай на груз кі 
на аса бо вы склад. Імк нём ся, каб 
коль касць зволь не ных су пра цоў-
ні каў ад па вя да ла коль кас ці тых, 
хто пры быў на служ бу».

Ле тась Гро дзен скае аб лас-
ное ўпраў лен не за ня ло дру гое 
мес ца ў рэс пуб лі цы па кам-
плек та ван ні. Як жа ад бі ра юц-
ца кад ры? Па вод ле слоў Яні ны 
Мі хай лаў ны, зно сі ны з кан ды-
да там ад бы ва юц ца на пра ця гу 
4 ме ся цаў — паў го да. За гэ ты 
час мож на вы ву чыць яго звыч-
кі, лад жыц ця, зра зу мець, як ён 
ста віц ца да мі лі цэй скай служ-
бы. На мес нік на чаль ні ка ад-
дзя лен ня звяр тае ўва гу на тое, 

як ча ла век ву чыў ся, ці 
зай маў ся які мі-не будзь 
ві да мі спор ту, ці пры маў 
удзел у гра мад скім жыц-
ці. І са мае га лоў нае па-
тра ба ван не да кан ды да-
та — дыс цып лі на ва насць 
і за ко на па слух мя насць.

Мно гія з тых, чые аса-
біс тыя спра вы афарм ля ла 
Яні на Буй ніц кая, ужо пра-
цу юць на вы со кіх па са дах. 
Гэ та на чаль нік ад дзе ла 
ты ла во га за бес пя чэн ня 
ўпраў лен ня Ля вон цій Пят-
ро віч Ру да коў скі, на чаль-
нік фі нан са вай служ бы 
КДК воб лас ці Дзміт рый 
Мі ка ла е віч На за рук, стар-
шы юрыс кон сульт шта ба 
Гро дзен ска га аб лас но га 

ўпраў лен ня Ма ры на Вац ла ваў-
на Юр чак, на мес нік на чаль ні-
ка ад дзя лен ня срод каў і сіс тэм 
ахо вы Ле нін ска га ад дзе ла ахо вы 
Анд рэй Іва на віч Бан дац кі і мно гія 
ін шыя. У пра фе сій ным ста наў-
лен ні Яні не Буй ніц кай да па ма-
гаў Мі ка лай Мі ка ла е віч Лой ша, 
з якім па чы на ла пра ца ваць у 
аб лас ным упраў лен ні. Спа чат ку 
ён быў на мес ні кам на чаль ні ка, 
по тым на чаль ні кам кад ра вай 
служ бы, ця пер пра цуе на чаль-
ні кам шта ба. З па дзя кай га во-
рыць і пра на чаль ні ка ад дзе ла 
ідэа ла гіч най ра бо ты і кад ра ва га 
за бес пя чэн ня Мі ха і ла Іва на ві ча 
Чы ві лу, які ні ко лі не ад мо віць у 
да па мо зе і па ра дзе.

У воль ны ад пра цы час Яні-
на Мі хай лаў на вель мі лю біць 
гу ляць па ле се, збі раць гры бы, 
умее вя заць. Ні ко лі не пра пус кае 
спар тыў ных спа бор ніц тваў, дзе 
не толь кі пад трым лі вае ка лег, 
але і са ма пры мае ўдзел. Ра зам 
хо дзяць у тэ атр, ез дзяць у ванд-
роў кі. Ле тась на ве да лі Ня свіж, 
Жы ро ві чы, ез дзі лі на ха кей ны 
матч у ста лі цу.

А яшчэ Яні на Мі хай лаў на — 
ба бу ля цу доў най трох га до вай 
дзяў чын кі Лі за ве ты. «Я чы таю 
ёй па тэ ле фо не кніж кі, каз кі, 
— за хоп ле на рас па вя дае жан-
чы на, — а по тым пры су стрэ чы 
гу ля ем у «ба бу лю і Чыр во ную 
ша пач ку». Або Лі за пе ра каз вае 
мне тыя каз кі, што я ёй чы та ла. 
Яна яшчэ ма лень кая, та му для 
яе гэ та ўжо да сяг нен не».

Воль га КАЦЬ КО.
Фо та аў та ра.

Дэ парт амент ахо вы ра зам з рэ дак-
цы яй га зе ты «Звяз да» пад вёў вы ні кі 
кон кур су на леп шае асвят лен не тэ мы 
ахо вы ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі.

У за ле Ма ла дзёж на га тэ ат ра эст ра ды 
воль ных мес цаў не бы ло. Пад час пры мер ка-
ва на га да Дня бе ла рус кай мі лі цыі ме ра пры-
ем ства пал коў нік Ва дзім Сі ня ўскі, на чаль нік 
Дэ парт амен та ахо вы, уз на га родж ваў су пра-
цоў ні каў ве дам ства за доб рую і ад да ную 
служ бу ай чын най мі лі цыі. Ад зна чыў і тыя 
срод кі ма са вай ін фар ма цыі, якія ак тыў на 
асвят ля юць пра цу ахоў ні каў. Ся род лаў рэ-
а таў кон кур су — трэ цяе мес ца ў на мі на цыі 
«Леп шая пуб лі ка цыя ў пе ры я дыч ным дру ку» 
— і су пра цоў нік на ша га вы дан ня, спе цы яль-
ны ка рэс пан дэнт Та рас Шчы ры.

Пас ля афі цый най част кі гле да чоў ча-
каў кан цэрт з удзе лам эст рад ных вы ка-
наў цаў.

ЯК УТРЫМАЦЬ РЭЙТЫНГ ДАВЕРУ КА ЛІ ПРА ЦА 
Ў РА ДАСЦЬ

СПАРТ СМЕН КА 
І ПРОС ТА ПРЫ ГА ЖУ НЯ

 УЗ НА ГА РО ДЗІ ЛІ  УЗ НА ГА РО ДЗІ ЛІ 
ЖУР НА ЛІС ТАЎЖУР НА ЛІС ТАЎ

Кож ны бе ла рус, які па сва-
ёй спра ве хоць ад ной чы 
звяр таў ся ў па соль ства за-
меж най кра і ны, я ўпэў не ны, 
ба чыў ля ўва хо да на тэ ры-
то рыю прад стаў ніц тва па-
ста вых. Між ін шым, кож ны 
та кі мі лі цы я нер — так са ма 
су пра цоў нік Дэ пар -
т амен та ахо вы. Ме на-
ві та пра іх дзей насць, 
асаб лі вас ці, за да чы 
мы па га ва ры лі з пад-
пал коў ні кам мі лі цыі 
Анд рэ ем ЖЭ МАЙ-
ТУ КОМ, на чаль ні кам 
упраў лен ня па ахо ве 
дып ла ма тыч ных прад-
стаў ніц тваў і кон суль-
скіх уста ноў за меж-
ных дзяр жаў.

—Усе за да чы на ша га 
ўпраў лен ня мож на ўба чыць 
у наз ве, — ка жа Анд рэй 
Генд ры ка віч. — Мы ахоў-
ва ем дып ла ма тыч ныя мі-
сіі, па асоб ным да га во ры 
— рэ зі дэн цыі пра жы ван ня 
па слоў, а так са ма асаб лі ва 
важ ныя дзяр жаў ныя аб' ек-
ты (Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў, Вяр хоў ны Суд), усе 
аб' ек ты «Бел тэ ле ра дыё-
кам па ніі». Акра мя та го, 
мы ўдзель ні ча ем у пра та-
коль ных ме ра пры ем ствах. 
Да рэ чы, толь кі на шы су пра цоў ні-
кі на ўра чыс тас цях ма юць пра ва 
вы но сіць сцяг Дэ парт амен та ахо-
вы. Роз ны мі спо са ба мі ахоў ва ец-
ца 70 аб' ек таў (65 з іх у ста лі цы). 
У на шым шта це больш за 500 
су пра цоў ні каў. Пра цую ра зам 
з са праўд ны мі пра фе сі я на ла мі 
сва ёй спра вы.

— Ці ка ва, а як ар га ні зу ец ца 
пра ца ме на ві та на па стах?

— Мі лі цы я нер за зме ну пра-
во дзіць на па сту 12 га дзін. Раз 

на ме сяц ён ад точ вае сваё май-
стэр ства на ву чэб ных за ня тках. 
Га лоў ныя за да чы, якія ста яць 
пе рад на мі, — не да зво ліць не-
санк цы я на ва ных пра нік нен няў і 
су праць праў ных за ма хаў у да-
чы нен ні да дып мі сій. Рэч у тым, 
што ўнут ра ны пе ры метр дып ла-

ма тыч на га прад стаў ніц тва ўжо 
з'яў ля ец ца тэ ры то ры яй ін шай 
дзяр жа вы, а та му на шы гра ма-
дзя не, як і мы, не ма юць пра ва 
прос та так тра піць на той ці ін шы 
аб' ект. У 22-м ар ты ку ле Вен скай 
кан вен цыі аб дып ла ма тыч ных 
зно сі нах, якой мы кі ру ем ся ў сва-
ёй пра цы, пра гэ та ска за на, што 
на кра і не зна хо джан ня дып мі сій 
ля жаць спе цы яль ныя аба вяз кі 
пры маць усе на леж ныя за ха ды 
для аба ро ны па мяш кан няў ад 

лю бо га ўвар ван ня ці на ня сен ня 
шко ды і для пра ду хі лен ня ўся ка-
га па ру шэн ня спа кою прад стаў-
ніц тва... Кож ны мі лі цы я нер мае 
та бель ную зброю, ка рыс та ец ца 
пэў ным на бо рам служ бо вай да-
ку мен та цыі, да ве дач ны мі ма тэ-
ры я ла мі, пе ра га вор най таб лі цай, 

тэ ле фо нам, ра дыё су вяз-
зю. Усе па сты аб ста ля-
ва ны тры вож най кноп кай 
сіг на лі за цыі.

На ша асаб лі васць 
— вя лі кая коль касць 
афі цэр скіх па стоў. Ад-
мет на, што на су сед ніх 
па стах служ бу час та 
ня суць ка пі тан і пра пар-
шчык. Зда ец ца, роз ні ца 
ў вы ка нан ні аба вяз каў 
ад сут ні чае, ад нак уз-
ро вень пра цы — ін шы. 
І пра пар шчык ба чыць, 
да ча го мож на імк нуц ца 
ў служ бе. Атрым лі вай 
аду ка цыю, май рэ ка-
мен да цыю на служ бе, 
доб рыя па каз чы кі па 
пад рых тоў цы — і ты 
змо жаш прэ тэн да ваць 
на ін шую па са ду.

— Ве дан не за меж-
най мо вы па ста вым мі-
лі цы я не рам ві та ец ца?

— Без умоў на. Але 
мы ў гэ тым пы тан ні зна-

хо дзім ся да лё ка ад дас ка на лас-
ці. За меж най мо вай на ся рэд нім 
уз роў ні ва ло да юць не ка то рыя 
афі цэ ры. Так, мы так са ма мо-
жам на кі роў ваць су пра цоў ні каў 
на спе цы яль ныя кур сы, але не 
ў той коль кас ці, як мы хо чам. 
Ад нак для па ста во га ве дан не, 
на прык лад, анг лій скай мо вы — 
гэ та не са мае га лоў нае ў пра цы. 
За меж ная най перш спат рэ біц ца 
тым, хто ўдзель ні чае ў пра цоў-
ных су стрэ чах з ра бот ні ка мі дып-

прадс таў ніц тваў, каб асоб на не 
за пра шаць пе ра клад чы ка.

— Доб ра. А ці да сы ла лі да 
вас з па соль стваў скар гі і па-
дзя кі за пра цу?

— Скар гаў не бы ло, а вось 
пад зяч ныя ліс ты пры хо дзі лі. Ад 
па соль ства Літ вы, Ра сіі, Лат віі, 
ЗША. Трэ ба ра зу мець, што на шы 
мі лі цы я не ры фар мі ру юць імідж 
на шай мі лі цыі ў ра бот ні каў дып-
прадс таў ніц тваў. Яны пер шыя 
су пра цоў ні кі Мі ніс тэр ства ўнут-
ра ных спраў, якіх су стра ка юць 
дып ла ма ты, ка лі пры хо дзяць на 
пра цу. Вось як вы ду ма е це, што 
атры мае ра бот нік іншага га рад-
ско га ўпраў лен ня ахо вы, ка лі 
ня доб ра сум лен на вы ка нае свае 
аба вяз кі?

— Вы мо ву?
— А ка лі па доб нае зро біць 

су пра цоў нік на ша га ўпраў лен ня, 
мо жа раз га рэц ца са праўд-
ны між на род ны скан дал, у 
Мі ніс тэр ства за меж ных 
спраў мо гуць да слаць но-
ту пра тэс ту. Я лі чу, што ў 
кан цэп цыю на цы я наль най 
бяс пе кі мы ро бім важ ны 
ўнё сак.

— Час ад ча су ў стуж кі 
на він трап ляе ін фар ма-
цыя аб зда рэн нях ка ля 
тэ ры то рыі за меж ных 
прад стаў ніц тваў.

— І та кіх пры кла даў ха-
пае. Ка ля па соль ства Лат-
віі наш па ста вы мі лі цы я нер 
за тры маў хлоп ца, які не па-
да лёк рас паў сюдж ваў нар-
ко ты кі. Ін шы ра біў аб ход 
ка ля турк мен ска га па соль-
ства і за ўва жыў, як п'я ны 
на тоўп гра міць звы чай ны 
пры пы нак. У за тры ман ні 
ён спра ца ваў апе ра тыў на. 
За ве дзе на кры мі наль ная 
спра ва.

— Анд рэй Генд ры ка віч, 
апош нім ча сам да во лі на-
пру жа ная па лі тыч ная сі ту-
а цыя ва Укра і не. Ці ўплы-
ва юць па лі тыч ныя па дзеі на 
пра цу па стоў ва кол па соль-
стваў?

— Без умоў на. Мы ад соч ва-
ем ін фар ма цыю з роз ных кры-
ніц, ана лі зу ем і ў за леж нас ці ад 
вы клі каў рэ агу ем. І не за леж на 
ад геа гра фіч на га зна хо джан-
ня кра і ны ўз мац ня ем ахо ву. 
За раз ад бы ва ец ца ўзмац нен-
не па соль ства Ра сій скай Фе-
дэ ра цыі. Не аслаб ля ем ахо ву 
і ка ля прад стаў ніц тва Укра і ны, 
на тэ ры то рыі яко га ле тась, па 
зго дзе па сла, мы пра во дзі лі 
буй ныя так ты ка-стра я выя за-
ня ткі.

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та аў та ра.

ДЫПМІСІІ — ПАД НАДЗЕЙНАЙ АХОВАЙ
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Фота Алены ЯРМАЛІНСКАЙ.
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