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Спец воп рат ка 
з клі мат-кант ро лем 
і стыль ная мэб ля 
з ма сі ву

На «эк скур сію» ў тур му ад праў-

ля ем ся ра зам з прад стаў ні ка мі гра-

мад ска га са ве та пры МУС. У яго 

склад ува хо дзяць вя до мыя сва ёй 

эфек тыў най дзей нас цю ў роз ных 

сфе рах да свед ча ныя пер со ны. Тэ-

ме ра бо ты пе ні тэн цы яр най сіс тэ-

мы ў гэ тым кан тэкс це ўдзя ля ец ца 

асаб лі вая ўва га. Гэ тым ра зам чле-

ны са ве та па бы ва лі ў «Тур ме № 8» 

упраў лен ня Дэ парт амен та вы ка-

нан ня па ка ран няў МУС па Мін ску 

і Мін скай воб лас ці, якая зна хо дзіц-

ца ў Жо дзі не. Ме на ві та гэ тая па-

праў чая ўста но ва бы ла абра на не-

здар ма: тут утрым лі ва юц ца амаль 

усе ка тэ го рыі спец кан тын ген ту, у 

тым лі ку не паў на лет нія, жан чы ны, 

пад след ныя, тыя, хто ад бы вае ту-

рэм нае зня во лен не, у тым лі ку і 

па жыц цё вае.

Па чы на ем наш ві зіт у тур му 

з са май эма цы я наль на прос тай 

част кі — вы ста вы пра дук цыі, 

якую вы раб ля юць зня во ле ныя. 

Тры асноў ныя кі рун кі, які мі яны 

зай ма юц ца, — гэ та дрэ ва ап ра-

цоў ка, ме та ла апра цоў ка і тэкс-

тыль ная пра мыс ло васць. На 

са май спра ве асар ты мент та ва-

раў ураж вае: ад кам плек ту ю чых 

вы ра баў для сель ска гас па дар-

чай тэх ні кі да офіс най мэб лі і 

пра дук таў хар ча ван ня. Да та го 

ж ме на ві та зня во ле ныя вы раб-

ля юць фор мен ную воп рат ку, а 

так са ма спе цы яль ныя шаў ро ны, 

якія вы ка рыс тоў ва юць прак тыч-

на ўсе рэс пуб лі кан скія служ бы. 

А з мі ну ла га го да на ба зе ад ной 

з па праў чых уста ноў Го мель скай 

воб лас ці па ча лі шыць дзі ця чую 

ха кей ную фор му. У перс пек ты-

ве ёсць маг чы масць па чаць вы-

раб ляць і да рос лую фор му, і аб-

мун дзі ра ван не для пра фе сій ных 

спарт сме наў. Якасць пра дук цыі 

на столь кі вы со кая, што за раз вы-

ву ча ец ца пы тан не рэа лі за цыі яе 

на экс парт. Асаб лі вую ці ка васць 

вы клі кае мэб ля з ма сі ву, а так-

са ма фор ма, якая ідэа льна па-

ды хо дзіць пад умо вы на двор'я ў 

га ра чым і віль гот ным клі ма це.

Пра цоў ны аба вя зак зня во ле ных 

вы ра шае ад ра зу не каль кі за дач. 

Па-пер шае, да зва ляе за ра біць,  

па-дру гое, хоць, хут чэй за ўсё, гэ-

та са мае га лоў нае, — мно гім да-

па ма гае атры маць за па тра ба ва-

ную спе цы яль насць, па якой яны 

змо гуць пра ца ваць пас ля та го, як 

вы зва ляц ца.

Акно ў свет
На тэ ры то рыю рэ жым ных аб'-

ек таў мы пра хо дзім па пад зем ных 

ка лі до рах — так пе ра мя шча юц ца 

зня во ле ныя. Гэ та не аб ход на, каб 

звес ці да ну ля спро бы ўцё каў.

Дзень у тур ме па чы на ец ца 

а 6-й ра ні цы. Пас ля та го як ло-

жак за праў ле ны, са дзіц ца, а тым 

больш клас ці ся, на яго нель га да 

ад бою. Вы клю чэн не скла да юць 

тыя, ка му пра пі са ны па сцель-

ны рэ жым. Ка лі мы гля дзе лі на 

транс ля цыю з ка мер ві дэа на зі-

ран ня, пра гэ ты факт яшчэ не ве-

да лі. Ва кол — ідэа льны па ра дак. 

Не ка то рыя ўсё ж улад коў ва юц ца 

за ста лом, чы та юць кні гі, гуляюць 

у на столь ныя гуль ні. Кні гі ў ка ме-

ры аб наў ля юць кож ны ты дзень, 

та му ін тэ ле кту аль ны го лад ні ко му 

не па гра жае. Да рэ чы, у некаторых 

камерах, ка лі да зва ля юць умо вы 

ўтрымання, мож на ўста ля ваць не-

вя лі кі тэ ле ві зар. Праў да, пра гляд 

пе ра дач стро га ў ад па вед нас ці з 

гра фі кам, з пра гра мы вы клю ча на 

ўсё, што маг ло б паў плы ваць на 

ўзро вень агрэ сіў нас ці гле да чоў. 

І, як акно ў паў ся дзён нае жыц цё 

кра і ны, звык лы ры ту ал — што вя-

чэр ні пра гляд «Па на ра мы».

Стро гія пра ві лы ў па праў чай 

уста но ве рас паў сюдж ва юц ца на 

ўсё. Пе ра соў ва ец ца спец кан тын-

гент, як пры ня та тут га ва рыць, 

толь кі ка ме ра мі, та му ні я кай маг-

чы мас ці ўба чыць ін шых асу джа-

ных ня ма. Гэ та асаб лі ва важ на, 

уліч ва ю чы, што ў тур ме мо гуць 

утрым лі вац ца пад след ныя, якія 

пра хо дзяць па ад ной спра ве, та му 

не аб ход на спы ніць па між імі ўся кія 

зно сі ны.

Так што ве лі зар най агуль най 

ста ло вай, як па каз ва юць у філь-

мах, тут ня ма і быць не мо жа. Ежу 

па ка ме рах раз но сяць у спе цы яль-

ных тэр ма сах. На ша на вед ван не 

вы па дае на дзень бе ла рус кай кух-

ні. Та му ў асноўным абедзенным 

ме ню буль бя ная 

за пя кан ка, ка-

пус та са смя-

та най і са ла та 

з ква ша най ка-

пус ты. Акра мя 

та го, вяз ні і пад-

следныя мо гуць 

ра біць за ка зы з 

бу фе та — пры-

сма кі да стаў ля-

юць раз на ты-

дзень. Ра цы ён 

для кож на га вы-

зна ча юць ура-

чы-спе цы я ліс ты. 

Да рэ чы, на тэ ры то рыі тур мы зна-

хо дзіц ца ўлас ная, доб ра аб ста ля-

ва ная баль ні ца. Тут у поў най ме ры 

аказ ва юць да па мо гу ўсім хво рым.

У рас па рад ку дня для зня во ле-

ных пра ду гле джа ны што дзён ны 

шпа цыр. Ад 4 га дзін для ця жар-

ных жан чын да 30 хві лін для асу-

джа ных на па жыц цё вае зня во лен-

не. Праў да, пра гу ляц ца ўсё роў на 

асаб лі ва не атры ма ец ца: на ву лі цы 

зня во ле ныя знаходзяцца ў прагу-

лачных дворыках.

«Што ж ты 
на ра біў?»

Па куль мы хо дзім па тэ ры то рыі 

тур мы, тое, што ад бы ва ец ца, на-

гад вае неш та не рэ аль нае. У кож-

най з ка мер ёсць воч ка, у якое 

мож на за гля нуць, по бач — шыль-

ды з ка рот кім апі сан нем бія гра фіі 

і зла чын стваў асу джа ных. Ка лі 

мы чу ем, коль кі за бі тых лю дзей 

пры па дае на ўсіх асу джа ных на па-

жыц цё вае зня во лен не, ста но віц ца 

не па са бе. І гэ тыя лю дзі — праз 

сця ну, для іх та кі рас клад — што-

дзён насць. У ад ну з ка мер мы 

ўсё ж та кі за хо дзім. Там утрым лі-

ва юц ца не паў на лет нія, якія зна хо-

дзяц ца пад след ствам.

— Што ж вы здзейс ні лі? — доб ра-

зыч лі ва пы та юц ца чле ны са ве та.

— Пад па ліў дзве ры, — ці ха, гле-

дзя чы ў пад ло гу, ад каз вае зу сім 

юны хло пец. Ён вы гля дае на столь-

кі бяс крыўд на, што зда ец ца, яго 

мес ца за пер шай пар тай з вы со ка 

пад ня тай ру кой, а ні як не ў ту рэм-

най ка ме ры.

— Уз рост?

— 15.

— Ра ней пры цяг ва лі ся?

— Не.

Аказ ва ец ца, і за бяс крыўд ным 

вы гля дам мо гуць ха вац ца не леп-

шыя па мкнен ні. Лёс юна ка не ўза-

ба ве вы ра шыць суд, але, уліч-

ва ю чы аб ста ві ны, хут чэй за ўсё, 

пры суд бу дзе да стат ко ва мяк кі. 

Га лоў нае каб ха пі ла ро зу му зра-

біць вы сно вы на ўсё жыц цё.

Яго «та ва ры шы па ня шчас ці» 

вы гля да юць не так сціп ла. Ад-

каз ва юць больш сме ла і на ват 

рэз ка. Як вы свят ля ец ца, у тур ме 

яны ўжо не пер шы раз. На прык-

лад, адзін з іх, 16-га до вы хло пец, 

гэ тым ра зам апы нуў ся ў па праў-

чай уста но ве за тое, што скраў 

аў та ма біль ва ўлас ных баць коў. 

Да рэ чы, за ня ткі, як і эк за ме на-

цый ныя вы пра ба ван ні, пра вод-

зяц ца на ват у тур ме.

Ка лі мы аказ ва ем ся ў кор пу се, 

дзе жы вуць чле ны атра да гас па-

дар ча га аб слу гоў ван ня, кант раст 

па да ец ца іс тот ным. Тут усё вы гля-

дае больш па-хат ня му, на сце нах 

на ват ві сяць дэ ка ра тыў ныя па но. 

Але, каб па тра піць у атрад, у які 

ўва хо дзяць ра бот ні кі хар чаб ло-

ка, лаз не ва-праль на га кам бі на та, 

раз дат чы кі, пры бі раль шчы кі, сто-

ля ры, сан тэх ні кі трэ ба ідэа льна 

вы кон ваць дыс цып лі ну. Кожны 

выпадак адміністрацыя разгля-

дае ў індывідуальным парадку. 

Для мно гіх маг чы масць вы хо дзіць 

на ра бо ту за ме жы ка ме ры ста но-

віц ца іс тот ным ма ты ва та рам для 

зме ны лі ніі па во дзін.

Па ка заць 
рэ аль ную кар ці ну

На ват у якас ці гос ця зна хо дзя-

чы ся ў бу дын ку па праў чай уста но-

вы, хо чац ца хут чэй з яго вый сці. 

Усё ж та кі ат мас фе ра тут цяж кая. 

Тым скла да ней зра зу мець лю дзей, 

якія, на быў шы доў га ча ка ную сва-

бо ду, зноў здзяйс ня юць зла чын-

ства, не ба ю чы ся маг чы мас ці яе 

стра ціць...

За вяр шы ла ся зна хо джан не ў 

Жо дзін скай тур ме па ся джэн нем 

гра мад ска га са ве та пры МУС. 

Як ад зна чыў на чаль нік Дэ парт-

амен та вы ка нан ня па ка ран няў 

Алег МАТ КІН, у асно ве функ цы-

я на ван ня кры мі наль на-вы ка наў-

чай сіс тэ мы па ві нен быць, на коль-

кі да зва ляе спе цы фі ка, прын цып 

ад кры тас ці: «Мы ба чым, што ў 

гра мад стве ча сам не зу сім аб' ек-

тыў на па да ец ца дзей насць гэ тай 

сіс тэ мы. Я ду маю, што пра ца са-

ве та ва ўста но ве да зво ліць да нес-

ці яшчэ раз да гра мад ства рэ аль-

ную кар ці ну, пэў ныя праб ле мы, 

якія іс ну юць».

Гра мад скі са вет пры МУС іс нуе 

ўжо пяць га доў. Га лоў ная яго за-

да ча — да па ма гаць вы бу да ваць 

кан струк тыў ны дыя лог па між 

прад стаў ні ка мі МУС і гра мад-

ствам, а так са ма даць аб' ек тыў-

ную ацэн ку дзей нас ці пра ва ахоў-

ні каў. З ліс та па да 2017 го да са вет 

уз на чаль вае Па вел ЯКУ БО ВІЧ. 

Ён ад зна чыў, што ме на ві та вы-

яз ныя па ся джэн ні з'яў ля юц ца ад-

ной з са мых эфек тыў ных фор маў 

ра бо ты.

— Мі ністр па пра сіў, каб чле-

ны са ве та ўдзель ні ча лі ў сі ту а цы-

ях, якія звя за ны з рэ за нанс ны мі 

спра ва мі, што ўяў ля юць гра мад-

скі ін та рэс. Та кія тэ мы трап ля юць 

на ста рон кі га зет, ак тыў на му сі-

ру юц ца ў ін тэр нэ це, на тэ ле ба-

чан ні. Але да лё ка не заў сё ды ім 

да юц ца аб' ек тыў ныя ацэн кі. Та-

му гра мад ска му са ве ту да ру ча на 

ў вя до май сту пе ні фар мі ра ваць 

па ра дак дня, — за зна чыў Па вел 

Яку бо віч.

Раз у ме сяц са вет пра во дзіць 

пры ём гра ма дзян, акра мя та го 

з яго прад стаў ні ка мі мож на звя-

зац ца па тэ ле фо не. Ся род сва іх 

не па срэд ных за дач чле ны са ве та 

ба чаць уплыў на лі бе ра лі за цыю 

за ка на даў ства, су праць дзе ян-

не страш ным гра мад скіх праб-

ле мам — п'ян ству, нар ка ма ніі 

і бы та во му на сіл лю, а так са ма 

тэ ме са цы я лі за цыі асоб, якія 

вы зва лі лі ся з мес цаў ад быц ця 

па ка ран ня. Гэ та му ас пек ту, як 

і дзей нас ці пе ні тэн цы яр най сіс-

тэ мы ў цэ лым, пад час апош ня га 

па ся джэн ня бы ла ўдзе ле на асаб-

лі вая ўва га.

Да р'я КАС КО.

Не заракацца...
але лепей не трапляць,

ці Як улад ка ва ны по быт 
у бе ла рус кіх тур мах?

Ні ко лі не за ра кай ся ад тор бы і тур мы. Гэ тая фра за на бы вае но вы сэнс пас ля 

та го, як па бы ва еш у ад ной з па праў чых уста ноў. Хо чац ца кры чаць: не за ра кай-

ся, але зра бі ўсё маг чы мае, каб па доб ны во пыт ні ко лі не стаў рэ аль нас цю. Маг-

чы ма, гэ та перс пек ты ва зда ец ца не та кой жах лі вай, та му што ўяў лен не пра зна-

хо джан не ў тур ме склад ва ец ца па се ры я лах і му зыч ных кам па зі цыях пэў на га 

сты лю. Мы па спра бу ем вы крыць усе мі фы і мак сі маль на пад ра бяз на рас ка заць 

пра ўклад жыц ця ў па праў чых уста но вах.


