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Пра пад лет ка вую зла чын-
насць, яе пра фі лак ты ку 
«Звяз дзе» пад ра бяз на рас па-
вёў Ві таль ЯН ЧЫН, на чаль нік 
ад дзе ла ар га ні за цыі ра бо ты 
ін спек цый па спра вах не паў-
на лет ніх упраў лен ня пра фі-
лак ты кі Мі ніс тэр ства ўнут ра-
ных спраў.

— Ві таль Але га віч, дзе ці якой 
уз рос та вай гру пы зна хо дзяц ца ў 
зо не асаб лі вай ры зы кі?

— За 4 ме ся цы 2014 го да ў 
Бе ла ру сі ў вы ні ку зла чын стваў 
па цяр пе лі больш за 2 ты ся-
чы не паў на лет ніх. З іх 1,8 тыс. 
пры зна ны па цяр пе лы мі ў вы ні ку 
ўхі лен ня баць коў ад утры ман ня 
дзя цей ці ад па крыц ця вы дат-
каў, якія дзяр жа ва вы дзе лі ла на 
ўтры ман не дзя цей. Ка лі не ўліч-
ваць пе ра лі ча ныя зла чын ствы, 
пад лет кі пе ра важ на па ку ту юць 
ад кра дзя жоў і ху лі ган ства. Боль-
шасць не паў на лет ніх ах вяр па-
доб ных зда рэн няў — ва ўзрос це 
ад 14 да 18 га доў. 

— Да рэ чы, якая пра ду гле-
джа на ад каз насць для баць коў, 
чыя ня ўваж лі васць па цяг ну ла 
сур' ёз ныя на ступ ствы для іх 
дзя цей?

— Для баць коў і ін шых асоб, якія 
па кі ну лі ма ла лет ніх да 14 га доў у 
не бяс печ ным для жыц ця і зда роўя 
ста не, пра ду гледж ва ец ца кры мі-
наль ная ад каз насць. Акра мя та го, 
учы нен не пад лет кам пра ва па ру-
шэн ня так са ма цяг не для баць-
коў не га тыў ныя на ступ ствы. І калі 
будзе даказана, што прычынай не-
законных учынкаў непаўналетніх 
было невыкананне абавязкаў па іх 
выхаванні, бацькоў прыцягнуць да 
адміністрацыйнай адказнасці.

— Што мож на па ра іць баць-
кам, якія вы хоў ва юць ма лень кіх 
дзе так?

— Зра зу ме ла, бе раг чы іх. Кож-
ны з баць коў ад каз ны за сваё дзі-
ця. Не па кі дай це іх без на гля ду 
не толь кі на ву лі цах, ва да ёмах, у 
ле се, але і до ма, у аў та ма бі лях. 
Гэ та мо жа скон чыц ца не па праў на. 
Па цвяр джэн нем та му ня даў ні тра-
гіч ны вы па дак. Баць ка на не каль кі 
хві лін ад лу чыў ся і па кі нуў у ма шы-
не ма ло га сы на. А хлоп чык уба чыў, 
што не да лё ка ва да ём, вый шаў з 

аў та ма бі ля, па бег да ва ды і... па-
та нуў.

Пры ві вай це дзе цям на вык тэ-
ле фа на ваць баць кам і ка заць пра 
сваё мес ца зна хо джан не пас ля ўро-
каў, за ня ткаў у спар тыў ных сек цы-
ях і пас ля ін шых па за клас ных ме-
ра пры ем стваў. Для гэ та га будзь це 
не толь кі баць ка мі, але і сяб ра мі 
дзя цей. Ці каў це ся іх пос пе ха мі. Ме-
на ві та та ды яны бу дуць зва ніць вам 
больш ах вот на. Ка лі дзі ця за ста ло ся 
до ма ад но, пе рад вы ха дам пра вер-
це, ці за чы не ны вок ны. Яшчэ раз 
па пя рэдзь це, каб ні ко му не ад чы-
ня лі дзве ры. А ка лі нех та па зво ніць 
у дзве ры ці па тэ ле фо не, па рай це 
ад ка заць: «Та та і ма ма вый шлі да 
су се дзяў і хут ка вер нуц ца».

Каб збе раг чы дзя цей ад зла-
чын стваў і ня шчас ных вы пад каў, 
су пра цоў ні ка мі ор га наў унут ра-
ных спраў ра зам з прад стаў ні-
ка мі ін шых дзяр жаў ных уста ноў 
пра во дзіц ца пра фі лак тыч ная ра-
бо та з пад лет ка мі і іх баць ка мі. 
Асаб лі ва ак тыў на па доб ныя ме-
ра пры ем ствы ладзяць на пя рэ-
дад ні школь ных ка ні кул і ў лет ні 
пе ры яд у азда раў лен чых ла ге рах і 
ін шых мес цах ма са ва га ад па чын-
ку. Знач ную да па мо гу у гэ тых 
пы тан нях аказ ва юць на стаў ні кі і 
вы ха валь ні кі, прад стаў ні кі Мі ніс-
тэр ства па над звы чай ных сі ту а-
цы ях, Та ва рыст ва ра та ван ня на 
ва дзе.

Так са ма вар та на га даць, што, 
у ад па вед нас ці з ар ты ку лам 32 
Кан сты ту цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
баць кі аба вя за ны вы хоў ваць дзя-
цей, кла па ціц ца аб іх зда роўі, раз-
віц ці і на ву чан ні. Дзі ця не па він на 
пад вяр гац ца пры ні жэн ню, пры цяг-
вац ца да пра цы, якая мо жа на нес ці 
шко ду яго фі зіч на му, ра зу мо ва му 
ці ма раль на му раз віц цю.

— Мно гіх баць коў кла по цяць 
ак ту аль ныя пы тан ні. На прык лад, 
з яко га ўзрос ту дзі ця ці мож на 
гу ляць на ву лі цы са ма стой на? Ці 
да яко га ча су пад лет кі мо гуць 
зна хо дзіц ца на ву лі цы без су пра-
ва джэн ня да рос лых?

— Усё ін ды ві ду аль на і за ле жыць 
ад уз роў ню раз віц ця, ха рак та ру і, 
без умоў на, вы ха ван ня ў ма ла дым 
ча ла ве ку ад чу ван ня ад каз нас ці, 
здоль нас цяў і на вы каў да са ма-
стой ных дзе ян няў у роз ных жыц-
цё вых сі ту а цы ях. На жаль, мно гія 
вы хоў ва юць дзя цей без спе цы яль-
ных ве даў. Та му на ша па ра да — 
кан суль туй це ся ў спе цы я ліс таў.

Што ты чыц ца ча су, дык ка лі 
пад лет ку ня ма 16, ён мо жа зна-
хо дзіц ца на ву лі цы без су пра ва-
джэн ня да рос лых толь кі да 23:00. 
Ана ліз пад лет ка вай зла чын нас ці 
па каз вае, што боль шасць пра ва-

па ру шэн няў не паў на лет ні мі ўчы-
ня ец ца ноч чу і ўве ча ры. У гэ ты ж 
час пад лет кі час та са мі ста но вяц-
ца ах вя ра мі зла чын стваў. У гэ тай 
су вя зі з 5 ве рас ня па за мі ну ла га 
го да ўве дзе ны аба вя зак баць коў 
па су пра ва джэн ні не паў на лет ніх 

ва ўзрос це да 16 га доў ці па за-
бес пя чэн ні яго су пра ва джэн ня 
паў на лет няй асо бай з 23:00 да 
6:00 у гра мад скіх мес цах. Шка-
да, але вы пад каў, ка лі дзе ці ноч чу 
пра да стаў ле ны са мі са бе, яшчэ 
ха пае. Ад нак пры цяг нен не да ад-
каз нас ці баць коў — вы му ша ная 
ме ра. Кож ны па ві нен ве даць, дзе і 
з кім зна хо дзіц ца яго дзі ця ў поз ні 
час. Асаб лі ва ў пе ры яд ка ні кул.

— Між ін шым, ці па ні жа ец ца 
ў апош ні час узро вень пад лет-
ка вай зла чын нас ці?

— Я лі чу, што ма ла дзёж ная па-
лі ты ка на шай кра і ны і су час ныя па-
ды хо ды ў пра фі лак ты цы пра ва па ру-
шэн няў пры но сяць па зі тыў ныя вы ні кі. 
За апош няе дзе ся ці год дзе коль касць 
зла чын стваў з удзе лам пад лет каў 
ска ра ці ла ся ў 3,5 ра за (з 9407 вы пад-
каў у 2004 г. да 2577 у 2013 г.). Па доб-
ная тэн дэн цыя на зі ра ец ца і ад нос на 

ўзроў ню пад лет ка вай зла чын нас ці 
(ка ля 20 зла чын стваў на 10 ты сяч 
на сель ніц тва ва ўзрос це ад 14 да 18 
га доў). Пры гэ тым яна знач на ні жэй, 
чым, на прык лад, у су сед няй Ра сіі.

— Якія зла чын ствы най час цей 
здзяйс ня юц ца пад лет ка мі?

— Кра дзя жы. Ад нак у апош нія 
га ды пад лет кі так са ма здзяйс ня-
юць зла чын ствы, якія ра ней бы лі 
ха рак тэр ны толь кі для да рос лых. 
На прык лад, не за кон ныя дзе ян ні, 
звя за ныя з нар ко ты ка мі, у га лі не 
су час ных тэх на ло гій, мах ляр ства.

Праў да, цяпер най больш ак-
ту аль ны мі ста но вяц ца праб ле мы 
ал ка га лі за цыі і нар ка лі за цыі ма-
ла дзёж на га ася род ку. Да 20% ад 
усіх зла чын стваў не паў на лет нія 
ўчы ня юць у ста не ал ка голь на га 
ап'я нен ня. На зі ра ец ца ўстой лі вая 
тэн дэн цыя да «ама ла джэн ня» спа-
жыў цоў спірт но га. Уз рост пер ша га 
спа жы ван ня пры хо дзіц ца на 12-14 
га доў. Ёсць вы пад кі, ка лі дзе ці 
«зна ё мяц ца» з ал ка го лем ужо ў 
9-10 га доў! На ўлі ку ін спек цыі па 
спра вах не паў на лет ніх зна хо дзяц-
ца больш за 4 тыс. пад лет каў за 
спа жы ван не нар ка тыч ных срод каў 

і ін шых адур мань ва ю чых рэ чы ваў, 
сла ба ал ка голь ных на по яў ці пі ва.

— Што мож на ад нес ці да рас-
паў сю джа ных ма ты ваў зла чын-
стваў ся род не паў на лет ніх?

— Асноў ны мі пры чы на мі зла чын-
ных па во дзін не паў на лет ніх з'яў ля-

юц ца не спры яль ныя ўмо вы ў сем' ях, 
не да хоп у вы ха ван ні, спа жы ван не ал-
ка голь ных на по яў, нар ко ты каў, не га-
тыў ны ўплыў на пад лет каў з бо ку да-
рос лых, не да стат ко вая за ня тасць.

— Ці ка ва, а якія пра фі лак тыч-
ныя ме ры мі лі цыі пры но сяць 
най боль шы плён?

— Ра зам з ме ра мі агуль най і ін-
ды ві ду аль най пра фі лак ты кі знач ны 
эфект аказ вае ня ўхіль насць па ка-
ран ня. Ка лі ад на год кі пра ва па ру-
шаль ні каў ба чаць ці ве да юць, што 
за не за кон ныя дзе ян ні не мі ну ча 
прый дзе па ка ран не, мно гія за дум-
ва юц ца аб на ступ ствах. Мы не ста ім 
на мес цы і ў пла не за ка на даў ства. 
Ця пер усё час цей гра ма дзя не звяр-
та юц ца да нас з-за не аб грун та ва-
нас ці, на іх дум ку, па ста ноў кі на ўлік 
за здзяйс нен не ня знач ных пра ва па-
ру шэн няў: без бі лет ны пра езд, пе-
ра ход ву лі цы ў не на леж ным мес цы. 
З іншага боку ёсць выпадкі, калі 
міліцыя вымушана на ўлік ставіць 
малалетніх ва ўзросце 5-8 гадоў, якія 
з-за свайго ўзросту яшчэ не могуць 
у поўнай ступені ўсвядоміць тое, што 
яны нарабілі. Каб скан цэнт ра ваць 
асноў ныя ме ры ін ды ві ду аль най пра-
фі лак ты кі ў да чы нен ні да пад лет-
каў, схіль ных да пра ва па ру шэн няў, 
МУС пра па на ва ла ста віць на ўлік 
не паў на лет ніх у вы пад ку ад на ра-
зо ва га пры цяг нен ня да ад мі ніст ра-
цый най ад каз нас ці не за ўсе пра ва-
па ру шэн ні, пра ду гле джа ныя ад па-
вед ным Ко дэк сам, а толь кі за тыя, 
здзяйс нен не якіх мо жа цяг нуць за 
са бой на кі ра ван не ў спе цы яль ныя 
ву чэб на-вы ха ваў чыя ўста но вы. У 
вы пад ку паў тор на га пры цяг нен ня 
да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці — 
за лю бое пра ва па ру шэн не, пра ду-
гле джа нае Ко дэк сам. Пры гэ тым 
ста віць на ўлік толь кі не паў на лет ніх, 
якія да сяг ну лі ўзрос ту 10 га доў (гэ та 
аб умоў ле на тым, што ў спе цы яль-
ныя ву чэб на-вы ха ваў чыя ўста но вы, 
у ад па вед нас ці з за ка на даў ствам, 
пры на яў нас ці не аб ход ных умоў на-
кі роў ва юц ца пад лет кі, якія да сяг ну лі 
ўзрос ту 11 га доў). Праў да, комп лекс-
ная пра ца не аб ход на нам не заўт ра, 
а ўжо ця пер. А гэ та і пра ва выя ме ха-
ніз мы, і вы ха ваў чыя, і ме ды цын скія, 
і ідэа ла гіч ныя. Толь кі ад на мі лі цыя 
па доб ную праб ле му са ма стой на не 
вы ра шыць.

Тарас ШЧЫРЫ.

У МУС ПАД ВЕ ДЗЕ НЫ ВЫ НІ КІ 
ЧЭМ ПІ Я НА ТУ СВЕ ТУ ПА ХА КЕІ

З рук мі ніст ра ўзна га ро ды атры ма лі дзя сят кі 
вар та вых па рад ку.

26 мая ў вай ско вай час ці 5448 ад бы ло ся ўра чыс тае 
ме ра пры ем ства, пры све ча нае за кан чэн ню чэм пі я на ту 
све ту па ха кеі з шай бай. У ім пры ня лі ўдзел кі раў ні кі 
Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, 
асо бы са стаў, які за бяс печ ваў ахо ву гра мад ска га па рад-
ку і да рож ную бяс пе ку пад час ЧС-2014.

Пад вод зя чы вы ні кі пра цы сва іх пад на ча ле ных, мі-
ністр Ігар Шу не віч пад крэс ліў: «Упер шы ню та кое буй на-
маш таб нае спар тыў нае ме ра пры ем ства бы ло да ве ра на 
на шай дзяр жа ве. Чэм пі я нат стаў най буй ней шым на цы-
я наль ным пра ек там, у якім ак тыў на ўдзель ні ча ла ўся 
кра і на, у тым лі ку і мы. Су пра цоў ні кі ор га наў унут ра ных 
спраў і ва ен на слу жа чыя ўнут ра ных вой скаў МУС унес лі 
вя лі кі ўклад у тое, каб пла не тар нае ха кей нае пер шын-
ство ў Мін ску па бі ла рэ кор ды па на вед валь нас ці, а яго 
ўдзель ні кі і гос ці за ха ва лі пра Бе ла русь толь кі доб рыя, 
яр кія і цёп лыя ўспа мі ны».

Кі раў нік ве дам ства па дзя ка ваў су пра цоў ні кам мі лі-
цыі, у тым лі ку тым, якія пры бы лі з ін шых рэ гі ё наў кра і ны 
для ака зан ня да па мо гі ста ліч ным ка ле гам, за доб ра сум-
лен нае вы ка нан не служ бо вых аба вяз каў на аб' ек тах 
пра вя дзен ня чэм пі я на ту:

— І су пра цоў ні кі АМАП, і мі лі цы я не ры па труль на-па-
ста вой служ бы, і ін спек та ры ДАІ, ка ле гі з пад раз дзя-
лен няў па гра ма дзян стве і міг ра цыі, сы шчы кі апе ра тыў-
на-по шу ка вых ад дзе лаў і мно гія ін шыя пра ва ахоў ні кі 
пра яві лі вы со кі пра фе сі я на лізм, вы трым ку, піль насць, 
а так са ма вет лі васць і гас цін насць у да чы нен ні да гра-
ма дзян Бе ла ру сі і гас цей чэм пі я на ту. Ва шы на ма ган ні 
і пад рых тоў ка вы со ка ацэ не ны як кі раў ніц твам кра і ны, 
так і на шы мі гас ця мі, — ад зна чыў Ігар Шу не віч.

Мі ністр вы ка заў упэў не насць, што во пыт, атры ма ны 
ў дні пад рых тоў кі і пра вя дзен ня пер шын ства, каш тоў ны 
і пры не аб ход нас ці па спя хо ва бу дзе пры мя няц ца на рэ-
гі я наль ным уз роў ні.

Акра мя та го, сло вы ўдзяч нас ці бы лі ад ра са ва ны род-
ным і бліз кім пра ва ахоў ні каў, за іх ува гу, спа га ду і пад-
трым ку пад час служ бы.

Пас ля ад бы ло ся ўзна га ро джан не тых, хто ў гэ тыя дні 
лепш за ўсіх вы ка наў свой служ бо вы аба вя зак. Адзін з 
іх — су пра цоў нік АМАП УУС Брэсц ка га абл вы кан ка ма 
стар шы сяр жант мі лі цыі Аляк сандр Грыш ко:

— Усё бы ло ар га ні за ва на на вы шэй шым уз роў ні. 
У ста лі цу ка ман дзі ра ва лі ся най больш пад рых та ва ныя 
су пра цоў ні кі, якія ў вы ні ку год на спра ві лі ся з па стаў ле-
ны мі за да ча мі. Да рэ чы, з да па мо гай ка лег мне ўда ло-
ся рас крыць кра дзеж па га ра чых сля дах — рас ка заў 
Аляк сандр. — Мы ўста на ві лі і за тры ма лі зло дзея, які 
«па зы чыў» фо та апа рат у ба лель шчы ка з Чэ хіі. Во пыт, 
на бы ты пад час пер шын ства, без умоў на спат рэ біц ца і ў 
да лей шай служ бе.

Аляк сандр МАР ЧАН КА.

НО ВЫ АБА РОТ 
«СПРА ВЫ ФЕР МЕ РА»

Як паведамілі ў ГУУС Мінгарвыканкама, за тры-
ма ны асноў ныя фі гу ран ты, кан фіс ка ва на яшчэ 
15 кі ла гра маў «па раш коў» на міль ё ны до ла раў.

Су пра цоў ні кам упраў лен ня па нар ка кант ро лі і су-
праць дзе ян ні ганд лю людзь мі ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 
ўда ло ся вый сці на асноў ных фі гу ран таў, якія ар га ні за ва-
лі глы бо ка за кан спі ра ва ную сет ку па ганд лі «спай саў» у 
бе ла рус кай ста лі цы. Па вы ні ках маш таб най для кра і ны 
мі лі цэй скай спец апе ра цыі за тры ма на пя цё ра мін чан ва 
ўзрос це ад 24 да 33 га доў.

На га да ем, што ўсё па ча ло ся не каль кі ме ся цаў та-
му, ка лі быў за тры ма ны 37-га до вы ме не джар ад ной 
з фер мер скіх гас па да рак Мін скай воб лас ці, які, на 
дум ку апе ра тыў ні каў, з'яў ляў ся ад ным з клю ча вых 
па стаў шчы коў у бе ла рус кую ста лі цу псі ха троп ных 
рэ чы ваў. У «схо ві шчы», якое раз мя шча ла ся пад мос-
там на раз вяз цы пра спек таў Дзяр жын ска га і Жу ка ва, 
бы ло вы яў ле на ка ля 13 кі ла гра маў па раш ку, з яко га, 
па па пя рэд ніх пад лі ках, маг ло быць вы раб ле на ка ля 
2 тон ку рыль ных «мік саў» і ка ля 2 міль ё наў так зва-
ных «ма рак».

Пра ца пра ва ахоў ні каў пра цяг ва ла ся. Як рас тлу ма чыў 
на чаль нік УНіСГЛ ГУ УС Кан стан цін Ляш ке віч, у апе ра-
тыў ні каў бы ла ін фар ма цыя аб тым, што на пя рэ дад ні і 
пад час пра вя дзен ня ў Мін ску чэм пі я на ту све ту па ха-
кеі пла ну ец ца па стаў ка ў го рад з Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
буй ной пар тыі па раш коў для вы твор час ці ку рыль ных 
су ме сяў і сум на вя до мых «ма рак». Рэа лі зоў ваць смя-
рот ны та вар ды ле ры пла на ва лі праз ін тэр нэт, вы ка-
рыс тоў ва ю чы пры гэ тым «тай ні ко вы ме тад» і дроб ных 
рас паў сюдж валь ні каў.

Гэ тай ін фар ма цы яй за ня лі ся не ад клад на. У вы ні ку на 
пра ця гу не каль кіх дзён бы ло за тры ма на пяць мін чан, з іх 
двое — асноў ныя ар га ні за та ры нар ка біз не су (у ін тэр нэ це 
па зі цы я ва лі ся бе пад ні ка мі «Ві ця» і «Жо ра»). Апош ніх 
па да зра юць не толь кі ў «ка мер цый ных» су вя зях з да во лі 
вя до мым «фер ме рам», але і ў ства рэн ні на тэ ры то рыі 
Мін ска шы ро кай сет кі па рас паў сюдж ван ні «спай су» і 
яго вы твор ных («мар кі», «хут касць» і г.д.).

Пры агля дзе бок саў у га раж ных ка а пе ра ты вах у па-
сёл ку Ляс ны (Мін скі ра ён) і па ву лі цы Алё шы на ў Мін ску, 
якія аран да ва лі за тры ма ныя, апе ра тыў ні ка мі бы ло кан-
фіс ка ва на 14 кі ла гра маў «па раш ку» і 2 кі ла гра мы га то-
вых ку рыль ных «мік саў». Як ад зна ча юць спе цы я ліс ты, 
ка лі б гру поў ка змаг ла пе ра тва рыць усю пар тыю — а 
гэ та больш за 15 кі ла гра маў ад ных толь кі «па раш коў» 
— у га то вы «та вар», то агуль ная коль касць ра за вых доз 
пе ра вы сі ла б паў та ра міль ё на штук! Кошт жа кан фіс ка-
ва на га ў цэ нах «чор на га» рын ку склаў больш за пяць з 
па ло вай міль ё наў до ла раў.

І гэ та не ка жу чы пра дзя сят кі, сот ні і на ват ты ся чы 
ма ла дых жыц цяў, якія маг лі б за браць гэ тыя «мар кі». На 
жаль, пры кла ды та му ўжо ёсць, і яны не адзін ка выя...

«НА АБА РО НЕ 
БУ ДУ ЧА ГА ПА КА ЛЕН НЯ»

Сён ня ў На цы я наль ным цэнт ры мас тац кай твор-
час ці ста лі цы прой дзе ўра чыс тая цы ры мо нія 
ўзна га ро джан ня на мі нан таў і лаў рэ а таў ІІ-га 
рэс пуб лі кан ска га кон кур су дзі ця чых ма люн каў 
і фа та гра фій пра ва вой на кі ра ва нас ці.

На гляд на пра дэ ман стра ваць ро лю пра ва ў жыц ці пад-
рас та ю ча га па ка лен ня ўжо дру гі год пра па нуе ўсім ах-
вот ным ад 10 да 18 га доў Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў, 
На цы я наль ны цэнтр пра ва вой ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, Мі ніс тэр ства аду ка цыі, гра мад скае аб' яд нан не 
«Дзе ці не для гвал ту».

Мэ тай кон кур су, пры мер ка ва на га да 20-год дзя пры-
няц ця За ко на Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Аб пра вах дзі ця ці», 
з'яў ля ец ца па пя рэ джан не су праць праў ных па во дзін, пра-
фі лак ты ка шкод ных звы чак і фар мі ра ван не зда ро ва га 
ла ду жыц ця.

У за ключ ным рэс пуб лі кан скім эта пе кон кур су пры-
ня лі ўдзел больш за сто ра бот, пры зна ных леп шы мі 
па вы ні ках аб лас ных ад бо рач ных ту раў. Жу ры бы ло 
ўра жа на ба гац цем раз на стай ных вы яў лен чых тэх нік і 
сме лых аў тар скіх ідэй, ува соб ле ных на па пе ры юны мі 
та лен та мі, якія па ста ра лі ся да нес ці да рос лым сваё ба-
чан не пра ва вой тэ мы.

Акра мя пры за вых мес цаў, жу ры кон кур су ад зна чы ла 
яшчэ шас нац цаць ра бот, аў та ры якіх бу дуць за про ша ны 
ў Мінск для ўзна га ро джан ня дып ло ма мі і па мят ны мі пры-
за мі. На ўра чыс тай цы ры мо ніі гас цей ча ка юць свя точ ны 
кан цэрт і шмат ста ноў чых эмо цый ад вы стаў кі леп шых 
ра бот. Пе ра мож цам уру чаць каш тоў ныя па да рун кі. Пра-
гра май за пла на ва ны так са ма эк скур сія і са лод кі стол у 
му зеі МУС.

Іры на ТУ РОК.
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Лю дзям улас ці ва за хап ляц ца чым-не будзь. 
Урач Сяр гей Бот кін, на прык лад, іг раў да 
ста рас ці на ві я лан чэ лі, яшчэ адзін эс ку лап, 
Ула дзі мір Даль, больш пра сла віў ся як эт-
ног раф і аў тар слоў ні ка, а вя до ма га паэ та 
Аляк санд ра Бло ка ва бі ла ба та ні ка. Вось і 
стар шы ін спек тар упраў лен ня ідэа ла гіч най 
ра бо ты і кад ра ва га за бес пя чэн ня УУС Ма гі-
лёў ска га абл вы кан ка ма, пад пал коў нік мі лі-
цыі Сяр гей Жва ле віч ураж вае ка лег сва ім 
за хап лен нем га дзін ні ка мі. Ён іх не прос та 
ка лек цы я ні руе — ад наў ляе. Ці ка ва, што гэ-
тай спра ве мі лі цы я нер ні дзе не ву чыў ся. 
Прос та яму заў сё ды па да ба ла ся важ дац ца 
з роз ны мі скла да ны мі ме ха ніз ма мі і вяр таць 
іх да жыц ця.

Ка лі за хо джу ў яго служ бо вы ка бі нет, на ват не 
звяр таю ўва гі на на сцен ны га дзін нік: сён ня гэ та га 
даб ра ў кра мах на лю бы густ. І на ват ву шам сва-
ім не ве ру, ка лі пад пал коў нік на зы вае яго ўзрост. 
Яшчэ больш ураж вае, ка лі ён да стае фо та і дэ ман-
струе, якім ён тра піў яму ў ру кі. Та кія хо дзі кі не шка-
да бы ло б за нес ці на смет нік. А вось Сяр гей Жва ле-
віч знай шоў ін шае вый сце. Ён не толь кі рэ ані ма ваў 
хо дзі кі, але і да ве даў ся пра іх «бія гра фію».

Каб да ка заць, што гэ та са мы што ні на ёсць 
ан ты ква ры ят, гас па дар зды мае хо дзі кі са сця ны 
і да стае га дзін ні ка вы ме ха нізм. На яго драў ля най 
асно ве кра су юц ца дзве за гад ка выя лі та ры AD. Дак-
лад на, што яны аба зна ча юць, Сяр гей не ве дае, але, 
ка лі мер ка ваць па ін фар ма цыі з ін тэр нэ ту, гэ та 
таў ро вя до май га дзін ні ка вай фір мы «AD. Mougіn 
deux medaіlle». Ка лі ён не па мы ля ец ца, то мож на 
сцвяр джаць, што аў тар гэ та га га дзін ні ка не  хто ін-
шы, як зна ка мі ты бры тан скі май стар То мас Шынд-
лер, які жыў у эпо ху праў лен ня ка ра ля Ге ор га ІІІ. 
Па доб ныя рэ чы ў тыя га ды цяж ка ўя віць у ін тэр' еры 
звы чай ных мя шчан. Ад куль у мі лі цы я не ра та кое 
не чу ва нае ба гац це?

— На жаль, да ста лі ся яны мне ў спад чы ну не ад 
прод каў, — усмі ха ец ца Сяр гей. — Але іх гас па дар 
са праў ды быў не бед ным ча ла ве кам. Зва лі яго пан 
Чэр нік, ён меў ма ён так у круг лян скай вёс цы Ду да-
ко ві чы. Мне пра яго ба бу ля з дзя ду лем рас каз ва лі, 
якія як раз у гэ тай вёс цы жы лі. Я кож нае ле та пра-
во дзіў у іх у гас цях. Якіх толь кі ці ка вых гіс то рый ні 
чуў! І пра па на так са ма. Гэ ты га дзін нік ён, хут чэй 
за ўсё, пры вёз з Маск вы. У ін тэр нэ це знай шла ся 
ін фар ма цыя пра тое, што ў ХVІІІ ста год дзі па доб ныя 
за во зі лі ся ў Бе ла ка мен ную са Швей ца рыі і пра да ва-
лі ся на кір ма шы. Пас ля Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі ў 
1917 го дзе Чэр нік збег за мя жу, па кі нуў шы ўсё сваё 
ба гац це. Мяс цо вае на сель ніц тва ху цень ка пры бра-
ла яго да рук. Ту тэй шая ба бу ля Ку лі на, у якой я 
вы ме няў хо дзі кі на звы чай ны га дзін нік, ча мусь ці 
пры ха пі ла ме на ві та гэ тую рэч.

Пра ста ра даў ні га дзін нік ця пе раш ні яго ўла дар 
упер шы ню па чуў ад свай го баць кі Мі ка лая Ана толь-
е ві ча. Ка лі той быў ма лы, яго здзіў ляў цу доў ны бой 
хо дзі каў — яго бы ло чу ваць за не каль кі два роў. 

Сяр гея гэ та так ура зі ла, што ён, та ды яшчэ 16-га-
до вы пад ле так, пай шоў да баб кі, каб па гля дзець на 
не звы чай ную рэч. Тое, што ён па ба чыў, рас ча ра-
ва ла: звы чай ны на сцен ны га дзін нік, які гас па ды ня 
не вя до ма на што па фар ба ва ла ў бе лы ко лер. Да 
та го ж ён на ват не пра ца ваў. Хло пец, на пэў на, і 
за быў ся б пра яго, ка лі б не баць ка, які па абя цаў 
га дзін нік ад на віць. Праз год юнак, пры ха піў шы га-
дзін нік з фос фар ным цы ферб ла там, зноў пад аў ся 
да су сед кі Ку лі ны. Тая на ват уз ра да ва ла ся, што так 
вы гад на аб мя няе не па трэб ную ёй у гас па дар цы 
рэч. Зня ла са сця ны га дзін ні ка вую ка роб ку, да ста ла 
з ша фы шас ця рэнь кі — і пра цяг ну ла хлоп цу. Ка лі і 
дзе згу бі лі ся гі ры, яна на ват ужо і не па мя та ла. Што 
ра біць з гэ тым ла мач чам, юнак не ве даў, а баць ка 
ад даў увесь га дзін ні ка вы на бор на рэ стаў ра цыю — 
у цэнт раль ны Дом бы ту ў Ма гі лё ве. Май стар ад ра зу 
ж ад зна чыў: рэч ста ра даў няя.

Як вы свет лі ла ся пас ля экс пер ты зы, шкло га-
дзін ні ка бы ло са ма плаў кае. Па ім спе цы я ліс ты 
па цвер дзі лі, што ўзрост ра ры тэ та скла дае не 
менш як тры ста год дзі. Са ма плаў кае шкло на 
пра ця гу свай го жыц ця мае ўлас ці васць «аплы-
ваць». І па тым, на коль кі ад роз ні ва ец ца таў шчы-
ня яго звер ху і зні зу, мож на вы зна чыць, коль кі 
яму га доў.

У ра мон це ра ры тэт пра быў аж два з па ло вай 
га ды. Але, уз ды хае су раз моў ца, да жыц ця яго так 
і не вяр ну лі. Дзя куй ужо за тое, што знай шлі ма ят-
нік, па доб ны на той, што быў стра ча ны. Ра бот нік 
май стэр ні за доў гі час так зрад ніў ся з га дзін ні кам, 
што на ват не вель мі ха цеў яго вяр таць. Ка заў, што 
гэ ты хлам не маг чы ма ад на віць. Але яго за кон на му 
ўла даль ні ку ха пі ла ро зу му за браць «хлам» да до му. 
Праў да, за сму ча ны не су ця шаль ным ды яг на зам, ён 
на доў га за кі нуў зап част кі ў ша фу. Ру кі дай шлі да іх 
амаль праз 10 га доў.

Ён не тое каб за даў ся мэ тай зра біць не маг чы-
мае — прос та бы ло ці ка ва, як жа ўсе гэ тыя шас-
ця рэнь кі су мя шча лі ся ад на з ад ной. «Для мя не 

гэ та бы ло ней кай гуль нёй у па злы, — смя ец ца 
Сяр гей. — Ка лі неш та не скла да ла ся, зноў ха ваў 
ме ха нізм у ша фу. Паў го да ва зіў ся, але ж са браў. 
Трэ ба бы ло толь кі пра ве рыць, на коль кі пра віль на 
ў мя не гэ та атры ма ла ся. Па ве сіў на сця ну, стаў 
пад бі раць груз за мест гір, якіх не бы ло. Чап ляў 
ган тэ лі, дзі ця чыя ме та ліч ныя ма шын кі, па куль не 
знай шоў па трэб ную ва гу — амаль 5 кі ла гра маў у 
раз лі ку на 1 гі ру. Ка лі га дзін нік за ці каў, я ледзь 
спя ваць не па чаў. Не ве ры ла ся, што ў мя не ўсё 
атры ма ла ся. Зра біць гі ры бы ло не праб ле ма. Узяў 
не каль кі звы чай ных ба лон чы каў з-пад ла ку для 
ва ла соў, за ліў унутр сві нец ад ста ро га аку му ля-
та ра, звон ку па фар ба ваў пры ста са ван не, звер ху 
зра біў за чэп кі — атры ма ла ся вы дат на. Ні хто не 
зда гад ва ец ца, што яны са ма роб ныя».

Не ве ра год ны мі на ма ган ня мі га дзін нік атры ма ла-
ся вяр нуць да жыц ця. Шчас лі вы май стар змяс ціў яго 
на са мым га на ро вым мес цы ў ква тэ ры, але ра дас ці 
ха пі ла роў на на тры дні. Кож ныя паў га дзі ны хо дзі кі 
бі лі так, што ўся шмат па вяр хоў ка, дзе жы ве сям'я 
Сяр гея, ста я ла на ву шах. Пры нёс свой скарб на 
пра цу, але і там хо дзі кі ўсіх «да ста лі». Прый шло ся 
зняць іх і па клас ці на кан сер ва цыю.

— Вось па бу дую свой дом і ў ад ным з па ко яў 
зраб лю не вя ліч кі му зей для га дзін ні каў, — смя ец-
ца су раз моў ца. — Там яны ні ко му пе ра шка джаць 
не бу дуць.

Да рэ чы, мес ца 300-га до ва га га дзін ні ка за ня ла 
больш су час ная «зя зю ля». Го лас у яе ці шэй, але 
«ку-ку» чу ваць і ў су сед ніх ка бі не тах. Су пра цоў-
ні кі пры вык лі па гэ тых гу ках ад ліч ваць час. А 
ка ле га па ка бі не це ня даў на ідэю пад кі нуў: ня сі, 
маў ляў, і ін шыя га дзін ні кі, на ла дзім іх на роз ныя 
ча са выя па ясы і бу дзем ве даць, коль кі ча су не 
толь кі ў Мін ску, але і ва Ула дзі вас то ку, у Лон да-
не, Нью-Ёр ку.

Ці ка ва, што га дзін ні кі ні бы са мі зна хо дзяць са бе 
гас па да ра. Інакш як мож на па тлу ма чыць тое, што 
яшчэ ад ны да ва ен ныя «ку ран ты» зу сім вы пад ко ва 
па поў ні лі ня даў на ка лек цыю Сяр гея? Ка лі ён ішоў з 
пра цы, уба чыў, як ней кі муж чы на на во дзіў у два ры 
пры ват на га до ма ма ра фет і ўсе не па трэб ныя рэ чы 
вы но сіў за ага ро джу. Ся род іх ака заў ся і на сцен ны 
га дзін нік. Сяр гей быў у гра ма дзян скай воп рат цы, і 
яго ін та рэс да вы кі ну тай прэч ма ё мас ці гас па да ра 
не здзі віў. Вы свет лі ла ся, што га дзін нік яму зу сім не 
па трэб ны, і ён на ват па дзя ка ваў не ча ка на му па моч-
ні ку, які і за браў са бе гэ тае «смец це». Га дзін нік быў 
па ме ра мі метр на паў мет ра. І з гэ тай скры няй бы ло 
не так прос та ехаць да до му ў гра мад скім транс-
пар це ў час пік. Але ж рэч та го каш та ва ла. Пас ля 
ра мон ту яна пе ра ўтва ры ла ся ў адзін з пры го жых 
эк земп ля раў ка лек цыі.

— Ня ўжо вы ні дзе гэ тай спра ве не ву чы лі ся? — 
не пе ра стаю я здзіў ляц ца.

— Зу сім не ву чыў ся, — смя ец ца май стар. — Гэ-
та ўсё ге ны. У мя не баць ка май стра вы, усю тэх ні ку 
сва і мі ру ка мі пе ра браў. Вось я з яго і бя ру прык лад. 
Ад ной чы з руч ной швач най ма шын кі зра біў жон цы 
на жную. Усё ж та кі зруч ней. А сён ня са мая вя лі кая 
мая ма ра — даць но вае жыц цё якой-не будзь ста рой 
ма шы не на кшталт «Пе ра мо гі.» Ужо і не бла гі эк-
земп ляр знай шоў ся. Вось тро хі раз бя ру ся са сва і мі 
спра ва мі і вазь му ся за рэ стаў ра цыю. Спа дзя ю ся, 
атры ма ец ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. Фо та аў та ра
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Бе ра жы це дзя цей!
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У апош ні час най больш ак ту аль ны мі 
ста но вяц ца праб ле мы ал ка га лі за цыі 
і нар ка ты за цыі ма ла дзёж на га ася род ку. 

Да 20% ад усіх зла чын стваў не паў на лет нія 
ўчы ня юць у ста не ал ка голь на га ап'я нен ня.

Бяспека дзяцей — таксама наш абавязак.

СТА РЫ ГА ДЗІН НІК 
ЯШЧЭ ІДЗЕ

Пасля службыПасля службы  ��

Су пра цоў нік мі лі цыі рэ ані ма ваў хо дзі кі 
300-га до вай даў нас ці

Як вы свет лі ла ся пас ля экс пер ты зы, шкло 
га дзін ні ка бы ло са ма плаў кае. 
Па ім спе цы я ліс ты па цвер дзі лі, што ўзрост 
ра ры тэ та скла дае не менш як тры ста год дзі. 

Аба ро не нас ці ту рыс таў і не па срэд ных удзель ні-
каў мінск ага чэм пі я на ту све ту па ха кеі на да ва ла ся 
вя лі кае зна чэн не. «За бес пя чэн не бяс пе кі, ба лель-
шчы каў, жур на ліс таў — ад на з най больш важ ных 
умоў пер шын ства, — ад зна чыў на ад ной з прэс-
кан фе рэн цый Яў ген Вор сін, ды рэк тар Ды рэк цыі па 
пра вя дзен ні чэм пі я на ту све ту па ха кеі. — Мы ве да-
ем пры кла ды з вы кра дан нем спарт сме наў, не дру-
жа люб ны мі ак цы я мі, вы бу ха мі». На шчас це, Мінск 
па доб ныя праб ле мы не за кра ну лі, а спе цы я ліс ты 
служ бы бяс пе кі спра ца ва лі зла джа на і на дзей на. 
Больш пад ра бяз на пра іх пра цу «Звяз дзе» рас па вёў 
Дзміт рый КУР' ЯН, на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 
ахо вы пра ва па рад ку МУС, адзін з адказных за бяс-
пе ку на «Чы жоў ка-Арэ не».

— Спе цы яль ная пад рых тоў ка на шых су пра цоў ні каў да 
чэм пі я на ту све ту рас па ча ла ся за га дзя. Мы яшчэ ле тась па-
кры се па ча лі рых та вац ца. Усе спе цы я ліс ты прай шлі не аб ход-
ныя кур сы па ра бо це з ме та ла дэ тэк та ра мі, пра цы на рам ках. 
На шы су пра цоў ні кі так са ма вы яз джа лі ў Шве цыю, дзе зна ё мі-
лі ся з тым, як там тэй шыя служ бы пра ва па рад ку пра ца ва лі на 
мі ну лым чэм пі я на це све ту. А на огул во пыт па доб най пра цы 
мы ўжо ме лі, іс тот ных но ва ўвя дзен няў не ад чу лі.

— Ці ва ло да юць ва шы су пра цоў ні кі за меж най мо вай?
— Ме на ві та та кім мі лі цы я не рам у пра цы на арэ нах і 

ад да ва ла ся пе ра ва га. Усе пра хо дзі лі ад па вед ныя кур сы за-
меж най мо вы. Ба за выя ве ды яны ма юць, ад нак ка рыс тац ца 
ёй мно гім не прый шло ся. Для не па срэд на га кан так та ван ня 
з гас ця мі на чэм пі я на це пра ца ва лі ва лан цё ры.

— Ба лель шчы кі па спе лі ад зна чыць, што да гляд пра-
во дзіў ся да во лі апе ра тыў на.

— Ра ней па доб ная пра цэ ду ра са праў ды бы ла кры ху 
ма руд най, але ця пер мы па вя лі чы лі коль касць пра пуск ных 
пунк таў, да дат ко ва абу чы лі на шых су пра цоў ні каў. Вы нік 
ад ра зу стаў за ўваж ны. Лю дзі амаль не за трым лі ва лі ся і 
хут ка мі на лі пунк ты про пус ку.

— За час пра цы на ха кеі ва шым су пра цоў ні кам пры-
хо дзі ла ся су ты кац ца з форс-ма жор ны мі сі ту а цы я мі?

— Не. Усё бы ло да во лі спа кой на, і на ра кан няў ад заў зя-
та раў на пра цу пра пуск ных пунк таў не па сту па ла. Кож ны 
з ра зу мен нем ста віў ся да на шых абавязкаў. Гэ та ты чыц ца 
не толь кі на шых су ай чын ні каў, але і ба лель шчы каў з Ра сіі 
і ін шых еў ра пей скіх кра ін. Трэба ад зна чыць, што па між ба-
лель шчы ка мі так са ма па на ва ла друж ная ат мас фе ра. Усе 
ве ся лі лі ся, зна ё мі лі ся, фа та гра фа ва лі ся адзін з ад ным на 
па мяць. Кан флік таў за ўва жа на не бы ло.

— Але на «Мінск-Арэ не» чуў ад ка лег, што ім, каб 
па тра піць на ста ды ён, пры хо дзіц ца пе ра адоль ваць не-
каль кі кар до наў і кож ны раз уклю чаць ноў тбук, фо та-
ка ме ру для пра вер кі.

— У за ко не «Аб ор га нах унут ра ных спраў Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь» на пі са на, што ўдзель ні кі і на вед валь ні кі ма са вых ме ра-
пры ем стваў пад ля га юць да гля ду дзе ля вы клю чэн ня над звы чай-
ных сі ту а цый. Пра нос ко лю ча-рэ жу чых прад ме таў, ба лон чы каў 
пад ціс кам, вад ка сці ў та ры больш за па ло ву літ ра быў за ба ро-
не ны. Аб гэ тым па ве дам ля ла ся і на ін фар ма цый ных шчы тах, 
якія бы лі ўста ля ва ны не па да лёк ад пра пуск ных пунк таў. Для 
за ха ван ня вы шэй пе ра лі ча ных прад ме таў аб ста ля ва лі спе цы-
яль ныя ка ме ры за хоў ван ня. Нель га бы ло пра хо дзіць з за плеч-
ні ка мі. Жан чы нам ра бі лі шмат за ўваг на конт пра но су ла ку для 
па зног цяў, пі ла чак, на жні чак. Усё гэ та не аб ход на бы ло так са ма 
зда ваць у ка ме ры за хоў ван ня. Што ты чыц ца фо та апа ра таў, 
на шы мі су пра цоў ні ка мі пра вя ра ла ся іх пра ца здоль насць, каб 
у іх аба лоч цы не бы ло ін ша род ных прад ме таў.

— Усё ж та кі спе цы фі ка пра цы на чэм пі я на це ад роз-
ні ва ец ца ад та го, чым вы зай ма е це ся кож ны дзень.

— Без умоў на, усё гэ та вы хо дзіць за рам кі паў ся дзён най 
дзей нас ці. Але мы ўжо даў но звык лі ся з прак ты кай пра вя дзен ня 
ма са вых ме ра пры ем стваў. Цяж кас ці да да ва ла толь кі пра цяг-
ласць пра цы фан-зон. Яна пад кід ва ла нам яшчэ боль ш работы. 
Праў да, нам, су пра цоў ні кам мі лі цыі, не пры вы каць.

Якаў ЖУРБІН.

БЕЗ
НА РА КАН НЯЎ


