
ТЭМА ТЫДНЯ 1313 верасня 2019 г.

21

Да рэ чы, га рад скі па сё лак 
Це ра хоў ка не ка лі быў рай-
цэнт рам. І сён ня тут жы ве 3200 
ча ла век. Боль шасць, ка неш не, 
ві та юц ца з участ ко вым як з су-
се дам, але ж асоб ных гра ма-
дзян яго проз ві шча пры му шае 
ўспом ніць пра аба вяз кі, якія 
трэ ба вы кон ваць, а не толь кі 
пра вы ка чаць.

Дзміт рый Вя ча сла ва віч усмі-
ха ец ца: ча го толь кі не бы ло за 
гэ тыя га ды! Праблемы ся мей-
ныя раз руль ваў, ме жы су сед-
скія дзя ліў, пры то ны раз га-
няў...

— Зброю, на шчас це, прымя-
няць не пры хо дзі ла ся, а сі ту а цыі 
бы лі роз ныя. За трым лі ваў зла-
чын цу га доў сем та му. У вёс ку 
Гру шаў ка вы еха лі ўсе служ бы, 
шу ка лі за бой цу. Дзя жу ры лі з ве-
ча ра да ра ні цы. Ста ла вя до ма, 
што зла чы нец у вёс цы. Ра ні цай 
ён пра спаў ся пас ля п'ян кі і вый-
шаў. Мы яго да га ня лі і за трым-
лі ва лі. Я — мяс цо вы, ве даю, чаго 
ад ка го ча каць. Мой асноў ны 
кан тын гент: су дзі мыя, ал ка го лі-
кі, скан да ліс ты...

Пры клад на тыя ж гра ма дзя-
не ў пер шую чар гу трап ля юць у 
по ле зро ку на зі раль ных ка мі сій 
сель вы кан ка ма. Кож ны чац вер у 
Це ра хоў цы — аб ход праб лем ных 
мяс цін, дзе пра жы ва юць ад па-
вед ныя гра ма дзя не. У звяз цы са 
стар шы нёй Аляк санд рам Куз ня-
цо вым усе пы тан ні «за кры ва юц-
ца» вель мі хут ка.

— Еду я на ма шы не, — стар-
шы ня Це ра хоў ска га сель вы кан-
ка ма ўспа мі нае вы пад кі са што-
дзён на га жыц ця. — Ба чу ней кіх 
асоб, якія ра зам вы пі ва юць. 
Ад ра зу раб лю фо та на тэ ле фон 
і па Вай бе ры скід ваю ўчаст ко-
ва му. Ін фар ма цыя не за ста ец-
ца не за ўва жа най. Пра пя со чыць 
ка го трэ ба і пра та кол скла дзе. 

Мы хут ка ра зам ары ен ту ем ся, 
ка лі ба чым та кія не га тыў ныя сі-
ту а цыі.

Да рэ чы, да на зі раль ных ка-
мі сій сён ня ўсе пры звы ча і лі ся. 
Лю дзі ве да юць пра іх дзей насць, 
асаб лі ва тыя, да ка го яны за віт-
ва юць па ста ян на, — ка жа ма ёр 
Іг наць еў. — Мы ж на вед ва ем і 
за ко на па слух мя ных гра ма дзян, 
у тым лі ку адзі но кіх па жы лых лю-
дзей. Ім да па маг чы трэ ба. Лю дзі 
звяр та юц ца з роз ны мі праб ле-
ма мі. У ка го свят ло не га рыць 
на ву лі цы, у ка го ас фаль ту ня ма. 
По тым па ды маю гэ тыя пы тан ні ў 
сель вы кан ка ме, і ра зам мы іх вы-
ра ша ем па ме ры маг чы мас ці.

Ста сун кі з сель са ве там даў но 
вель мі шчыль ныя: і на пра фе сій-

ным, і на дэ пу тац кім, і на ча ла ве-
чым уз роў ні. Дзміт рый Вя ча сла-
ва віч га во рыць, што стар шы ня 
сель вы кан ка ма звяр та ец ца да 
яго час та:

— Асаб лі ва, ка лі трэ ба па-
ехаць ту ды, дзе ўся ка га мож на 
ча каць. Незагойны боль лю-
бой вёс кі — тыя, хто сяб руе з 
ал ка го лем. Нам тэ ле фа ну юць 
з мяс цо вай гас па дар кі — «дэ-
крэт чык» не вый шаў на ра бо-
ту. Вы яз джаю, вы шук ваю, пры-
вод жу. Та кіх мы за ру ку во дзім. 
Са мых злос ных на кі роў ва ем у 
ЛПП. Бы ла ў нас жан чы на, якая 
доў га вя ла аса цы яль ны спо саб 
жыц ця. Яна ў нас на ўлі ку па Дэ-
крэ це № 18. Дзя цей у яе ада-
бра лі за зло ўжы ван не спірт ны-
мі на по ямі. Мы яе на кі роў ва лі 
не каль кі ра зоў ля чыц ца ў ЛПП. 
Ця пер яна змаг ла пры пы ніц ца 
і не піць. Пра цуе і ня ма да яе 
ні я кіх пы тан няў.

Сям'я ўчаст ко ва га пры звы ча-
і ла ся да яго не прад ка заль най 
ра бо ты. Ма ёр ка жа, жон ка ра-
зу мее ўсе асаб лі вас ці: не скар-
дзіц ца, ка лі ра ні цай муж вяр та-
ец ца. Між тым, хоць і рэд ка, але 
ён зна хо дзіць час для даў ня га 
за хап лен ня:

— Люб лю до ма неш та зра-
біць з ме та лу. Звар кай зай ма ю-
ся — вы ключ на для ся бе. Ка лі час 
зна хо дзіц ца, та кім чы нам ду шу 
мож на ад вес ці.

На тэ ры то рыі Це ра хоў ска-
га сель са ве та тры мі лі цэй скія 
ўчаст кі. Стар шы ня Аляк сандр 

КУЗ НЯ ЦОЎ ка жа, што з усі мі 
ўчаст ко вы мі агуль ную мо ву зна-
хо дзіць:

— У на шым вя лі кім сель са-
ве це жы ве 4300 ча ла век. Ёсць 
з кім пра во дзіць пра фі лак ты ку. 
Уво гу ле ж доб ра, ка лі ўчаст ко вы 
мі лі цы я нер жы ве на той тэ ры то-
рыі, дзе і пра цуе. Бо ча сам зда-
ра ец ца, што «вя сё лае жыц цё» на 
вёс цы па чы на ец ца як раз пас ля 
за кан чэн ня ра бо ча га дня. Ка лі 
дэ ба шы ры ве да юць, што ўчаст-
ко ва га по бач ня ма, мо гуць і не 
на жарт ра зы сці ся.

Пы та ю ся ў ма ё ра Іг наць е ва: 
як лі чы це, вас больш ба яц ца ці 
па ва жа юць?

— Як ся бе пра явіш, — ад каз-
вае. — Ка лі прын цы по ва, не пой-
дзеш на кам пра міс — бу дуць па-
ва жаць.

Між тым па куль пі саў ся гэ ты 
тэкст, Дзміт рый Іг наць еў за няў 
ін шую па са ду. Ён ця пер вы кон-
вае аба вяз кі ка ман дзі ра ўзво да 
па ахо ве тэ ры то рый ра ды я цый-
на га за брудж ван ня Доб руш ска-
га раён  на га ад дзе ла ўнут ра ных 
спраў. Зна чыць, бу дзе піль на са-
чыць за па рад кам на тых вы се ле-
ных тэ ры то ры ях, якія лю дзям на-
вед ваць за ба ро не на. Пры нам сі, 
не ка то рыя імк нуц ца ме на ві та на 
гэ тай зям лі па па ля ваць ці праз яе 
не за ўваж на пра вез ці ме та ла лом 
у Ра сію.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ,
фо та аў та ра.

г. Добруш.

ПА ВА ЖА ЮЦЬ, ТА МУ І НЕ ПА РУ ША ЮЦЬ

— Што ўва хо дзіць у аба вяз кі сель-
ска га ўчаст ко ва га?

— Аба вяз кі сель скіх і га рад скіх участ ко-
вых ін спек та раў мі лі цыі — ад ноль ка выя, 
спе цы фі ка ра бо ты — роз ная.

Да асноў ных аба вяз каў ад но сяц ца: 
пра фі лак ты ка бы та вых пра ва па ру шэн няў 
і п'ян ства, па пя рэ джан не кра дзя жоў ма-
ё мас ці.

Ка лі ў га рад ско га ін спек та ра на-
сель ніц тва скан цэнт ра ва на кроп ка ва, у 
5—10 шмат па вяр хо вых да мах, то ў сель-
ска га — гэ та 15—20 вё сак. Даў жы ня ад-
мі ніст ра цый на га ўчаст ка мо жа скла даць 
ка ля 50 кі ла мет раў.

Ця пер у не вя лі кіх на се ле ных пунк тах 
жывуць пе ра ва жна лю дзі ста лага ве ку. 
Не ўсе ўме юць ка рыс тац ца ма біль най су-
вяз зю, ін тэр нэ там, не заў сё ды ма юць ста-
цы я нар ны тэ ле фон. Та му да ўчаст ко ва га 
ня рэд ка звяр та юц ца па зя мель ных, жыл-
лё ва-бы та вых пы тан нях.

Пра ва ахоў нік у вёс цы шмат пра цуе з 
сель ска гас па дар чы мі прад пры ем ства мі. 
Тут так са ма ёсць свае асаб лі вас ці і скла-
да нас ці.

— З які мі пра ва па ру шэн ня мі час цей за 
ўсё су ты ка ец ца мі лі цы я нер на вёс цы?

— За 8 ме ся цаў 2019 го да ў сель скай 
мяс цо вас ці за рэ гіст ра ва на 7257 кра дзя жоў 
(44,5 % ад усіх пра ва па ру шэн няў, за фік-
са ва ных у вёс ках). Па жы лыя лю дзі вель мі 
да вер лі выя і ня рэд ка, са мі та го не ра зу ме-
ю чы, за пус ка юць у сваё жыл лё ашу кан цаў. 
Участ ко выя па ста ян на пра вод зяць пра фі-
лак тыч ныя гу тар кі з пен сі я не ра мі, тлу ма-
чаць, што трэ ба ра біць, ка лі «ў гос ці» за-
ві та лі не зна ём цы.

Больш за тра ці ну ўсіх «бы та вых» зла-
чын стваў (39,6 %) на ліч ва ец ца ў сель скай 
мяс цо вас ці.

— На коль кі час та ўчаст ко вы мі ін-
спек та ра мі ста но вяц ца вы хад цы з гэ-
та га ж ра ё на?

— Та кой ста тыс ты кі ў нас ня ма. Але, 
ка неш не, доб ра, ка лі мі лі цы я нер вы дат-
на ве дае тэ ры то рыю свай го ад мі ніст ра-
цый на га ўчаст ка і яго жы ха роў. З іншага 
бо ку, ча сам цяж ка пра вес ці мя жу па між 
аса біс тым стаў лен нем да ча ла ве ка, з якім, 
на прык лад, вы рас у ад ным два ры, і служ-
бо вы мі аба вяз ка мі.

Мы вы сту па ем больш за тое, каб участ-
ко вы жыў у тым на се ле ным пунк це, дзе 
ня се служ бу. Мяс цо вая ўла да ўся ляк пад-
трым лі вае гэ та — вы дзя ляе жыл лё.

— Як дзе ліц ца пло шча ра ё на ся род 
участ ко вых?

— Зы хо дзім з коль кас ці на сель ніц тва, 
на яў нас ці транс пар ту для ін спек та раў. 
У ідэа ле, раз лік ідзе — адзін вар та вы па-
рад ку на паў та ры ты ся чы жы ха роў. Акра мя 
гэ та га, уліч ва юц ца і мяс цо выя ўмо вы. На-
прык лад, ка лі гэ та адзін сель са вет і лю дзей 
больш, то ста ра ем ся, каб яго аб слу гоў ваў 
адзін мі лі цы я нер.

— Ці змя няў ся круг пра фе сій ных 
аба вяз каў участ ко вых з ця гам ча су?

— Ка рэк ту юц ца не аба вяз кі, удас ка-
наль ва юц ца па ды хо ды да іх вы ка нан ня. 
У 2014 го дзе быў пры ня ты за кон «Аб ас-
но вах дзей нас ці па пра фі лак ты цы пра ва-
па ру шэн няў». З'я ві лі ся ме ха ніз мы, якія да-
зво лі лі ўплы ваць на бы та вую зла чын насць. 
На прык лад, ахоў нае прад пі сан не. Згод на 
з ім, мі лі цы я нер мае пра ва на тэр мін да 
30 су так іза ля ваць з агуль на га жыл ля ся-
мейнага дэбашыра.

Пра цу ем над унут ры ве да мас ны мі па-
ды хо да мі. На прык лад, участ ко выя не 
раз гля да юць за явы, якія да ты чац ца кі-
рун ку па ба раць бе з эка на міч най зла чын-
нас цю і су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі. 
Мі ні мі зу ем пры цяг нен не на шых су пра-
цоў ні каў на дзя жур ствы ў рай ад дзе ле. 
Усё для та го, каб мі лі цы я нер больш ча-
су зна хо дзіў ся на сва ім ад мі ніст ра цый-
ным участ ку, кан так та ваў з людзь мі. Гэ та 
важ на. Асаб лі ва ў сель скай мяс цо вас ці. 
У 90 % вы пад каў у вёс цы на вы клік ад 
жы ха роў пер шым пры яз джае ме на ві та 
ўчаст ко вы. Ня рэд ка яму тэ ле фа ну юць 
на пра мую.

— Што ўяў ляе са бой экс пе ры мент з 
«уні вер саль ны мі мі лі цы я не ра мі», які 
пра во дзіц ца за раз у не ка то рых ра ён-
ных ад дзе лах мі лі цыі?

— Вар та выя па рад ку на дзя ля юц ца ад-
на ча со ва паў на моц тва мі су пра цоў ні каў 
кры мі наль на га вы шу ку, участ ко вых і ін-
спек та раў па спра вах не паў на лет ніх. Та кім 
чы нам, пра ва ахоў ні кі ад каз ва юць за ўсё, 
што ад бы ва ец ца на ад мі ніст ра цый ным 
участ ку. Гэ та да зва ляе па мен шыць і раў-
на мер на раз мер ка ваць на груз ку на су пра-
цоў ні каў. Во пыт пад каз вае, што ў сель скай 
мяс цо вас ці, дзе шчыль насць на сель ніц тва 
не вя лі кая, глы бо кая спе цы я лі за цыя кож-
най з гэ тых служ баў не па тра бу ец ца.

Ка заць пра кан чат ко выя вы ні кі экс-
пе ры мен та яшчэ ра на, але на сён ня ўжо 
мож на вы дзе ліць ста ноў чыя ба кі но ва ўвя-
дзен ня.

— Участ ко выя па спе цы фі цы сва ёй 
ра бо ты шмат кан так ту юць з людзь мі. 
Ці за кан чва юць яны якія-не будзь кур-
сы па псі ха ло гіі, на прык лад?

— Мы імк нём ся да та го, каб на шы су-
пра цоў ні кі ме лі сур' ёз ную псі ха ла гіч ную 
пад рых тоў ку. Кож ны пра ва ахоў нік з пэў-
най пе ры я дыч нас цю ад праў ля ец ца на кур-
сы па вы шэн ня ква лі фі ка цыі пры Ака дэ міі 
МУС, Ма гі лёў скім ін сты ту це МУС. Участ-
ко выя ву чац ца не толь кі та му, як кан так-
та ваць з людзь мі, але і як па во дзіць ся бе 
ў эк стран най сі ту а цыі на служ бе.

— Вы згод ныя з тым, што ка лі прай-
шоў «шко лу» ўчаст ко вых — усе дзве ры 
ў ор га нах пра ва па рад ку ад кры тыя?

— Так, ме на ві та гэ та пад раз дзя лен-
не ў мі лі цыі мно гія лі чаць куз няй кад раў. 
Участ ко вы ін спек тар — гэ та ўні вер саль ны 
спе цыя  ліст. Та кія су пра цоў ні кі хут ка па-
ды ма юц ца па кар' ер най лес ві цы, ма юць 
вы со кія зван ні. Але ў нас ёсць і тыя, хто 
слу жаць участ ко вы мі ка ля 20 га доў! Кі раў-
ніц тва да ра жыць та кі мі кад ра мі.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

«Участ ко вы ін спек тар — 
гэ та ўні вер саль ны спе цы я ліст»

Мі лі цы я нер на вёс цы — ча ла век вя до мы 
і па ва жа ны. Ме на ві та да яго месцічы звяр та юц ца 
па роз ных пы тан нях. Аб ме жа ван няў амаль ня ма! 
Усё ве дае, з усім да па мо жа, усю ды па спее.
Пра тое, як сён ня на ла джа на служ ба вар та вых 
па рад ку ў сель скай мяс цо вас ці, мы па гута ры лі 
з на мес ні кам на чаль ні ка ўпраў лен ня — 
на чаль ні кам ад дзе ла ар га ні за цыі ра бо ты 
ўчаст ко вых ін спек та раў мі лі цыі ўпраў лен ня 
пра фі лак ты кі ГУ АПП МУС пал коў ні кам мі лі цыі 
Сяр ге ем КРА СУЦ КІМ.

Ад сюль, з га рад ско га 
па сёл ка Це ра хоў ка, ён 
пай шоў ву чыц ца ў Го мель скі 
по лі тэх ніч ны ін сты тут, пас ля 
за кан чэн ня якога лёс пры вёў 
у мі лі цыю. Два га ды ў ДАІ, 
а по тым зноў на ма лую 
ра дзі му.

Коль кі ча су 
быў участ ко вым — 
столь кі ж і дэ пу та там 
сель са ве та 
вы бі ра лі, — ка жа 
ма ёр мі лі цыі 
Дзміт рый 
ІГ НАЦЬ ЕЎ. — За 
22 га ды мя не ў 
Це ра хоў цы ўсе 
ве да юць доб ра. 
Яшчэ і та му, што я 
тут жыў з ма лен ства.


