
ТЭМА ТЫДНЯ13 верасня 2019 г.14

22

— Сё ле та на аб лас ную 
Дош ку па ша ны за не се ны 
наш су пра цоў нік Сяр гей 
Ман цэ віч, стар шы ўчаст-
ко вы ін спек тар Бя ро заў-
ска га РА УС. Пра цуе Сяр гей 
Мі ка ла е віч у Сіг не віц кім 
сель са ве це. Ра зам з мяс-
цо вай ула дай, са ве там па 
пра фі лак ты цы пра ва па ру-
шэн няў участ ко вы зра біў 
ня ма ла для пад тры ман ня 
за кон на сці і па рад ку на 
сва ім участ ку. Яго за ўва-
жы лі і ад зна чы лі. Як той 
ка заў, не для гэ та га пра-
цу ем, але ўсё роў на пры-
ем на, ка лі за ах воч ва юць 
мі лі цы я не ра.

Асаб лі ва сель скія су-
пра цоў ні кі ўвесь час зна-
хо дзяц ца на пя рэд нім 
краі: участ ко вы раз гля-
дае скар гі, мі рыць ад ных, 
ушчу вае ін шых, вы яз джае 
па вы клі ках, пра во дзіць 
пра фі лак тыч ную ра бо ту з 
праб лем ны мі гра ма дзя-
на мі.

— Та кім чы нам, участ-
ко вы пра цуе ў ад ной 
звяз цы з сель скім Са ве-
там?

— Вя до ма. Пры кож ным 
ор га не мяс цо вай ула ды 
ство ра ны са ве ты па пра фі-
лак ты цы, якія пра вод зяць 
свае па ся джэн ні пры клад-
на раз на ме сяц. Ту ды за-
пра ша юц ца гра ма дзя не, 
якія сва і мі ўчын ка мі аль бо 
па во дзі на мі, ла дам жыц-
ця па ру ша юць гра мад скі 
па ра дак. З імі гу та раць, 
уга вор ва юць, «пра пя соч-
ва юць», па пя рэдж ва юць. 
Гэ та і на зы ва ец ца вы ха-
ваў чай ра бо тай. Не заў-
сё ды яна пры но сіць жа да-
ныя вы ні кі, але ж на ват ка лі 
адзін з дзе ся ці возь мец ца 
за ро зум або хоць кры-
шач ку менш ста не піць ці 
дэ ба шы рыць, вар та гэ тую 
ра бо ту пра во дзіць зноў і 
зноў.

На асаб лі вым кант ро лі 
мі лі цы я не раў зна хо дзяц-
ца асо бы, якія вяр ну лі ся з 
мес цаў па збаў лен ня во лі. 
Час та па тра бу ец ца аказ-
ваць ім рэ аль ную да па-
мо гу ў пра ца ўлад ка ван-
ні, са цы я лі за цыі. А ча сам 
вель мі важ на па ка заць, 
што мі лі цыя тры мае яго ў 
по лі зро ку. Бо не сак рэт жа, 
што та кіх гра ма дзян ня рэд-
ка па бой ва юц ца іх ад на-
вяс коў цы. Асаб лі ва, ка лі 
вёс ка не вя лі кая, за ста лі ся 
не каль кі сем' яў пен сі я не-
раў ды адзі но кіх ба бу лек. 
Гэ та та кі, мо жа, не асаб лі-
ва бач ны бок на шай што-
дзён най ра бо ты, але яна 
вельмі важ ная. У го ра дзе 
ж участ ко вы пра цуе з да-
ма вы мі, ву ліч ны мі ка мі тэ-
та мі. У вя лі кіх га ра дах свая 
спе цы фі ка, і праб лем на га 
кан тын ген ту гра ма дзян 
яшчэ больш. Ад ным сло-
вам, ра бо ты ха пае.

— Сён ня вы па дае га-
ва рыць, што пра фе сія 
ўчаст ко ва га да во лі не-
бяс печ ная. Маю на ўва зе 
рэ за нанс ную тра ге дыю 
мі ну ла га го да, ка лі ў Іва-
цэ віц кім ра ё не за гі нуў 
участ ко вы пры пла на-
вай пра вер цы па ляў ні-
чай зброі.

— Так, са мае гор кае, 
ка лі да во дзіц ца ха ваць 
ка ле гу, ды яшчэ ў та кім 
ма ла дым уз рос це. Ужо і 
сё ле та наш су пра цоў нік 
атры маў на жа вое ра нен-
не ў Іва наў скім ра ё не пры 
за тры ман ні ху лі га на. Та-
кая спе цы фі ка — участ ко-
вы час та аказ ва ец ца пер-
шым, ка лі па сту пае сіг нал, 
лю дзі про сяць да па мо гі. 
Ня рэд ка ён вы яз джае 
адзін. Але ж на зва ныя 
вы шэй вы пад кі, на шчас-
це, усё ж вы клю чэн не, а 
не пра ві ла. А пра ві ла, 
што ўчаст ко выя са праў ды 
вель мі час та апе ра тыў-
на аказ ва юц ца на мес цы 
зла чын ства і рас кры ва-
юць яго або да па ма га юць 
рас крыць. Зда ра ец ца, са-
мі за трым лі ва юць пра ва-
па ру шаль ні каў.

— Мож на пры вес ці 
кан крэт ныя пры кла ды?

— Вось ад кры ваю ўча-
раш нюю звод ку: у Бя ро-
заў скім ра ё не ўчаст ко вы 
пра во дзіў пра фі лак тыч ны 
аб' езд пад час убор кі ўра-
джаю. За ўва жыў па да зро-
ны аў та ма біль, пра ве рыў, 
а там — паў та ра цэнт не-
ра скра дзе на га збож жа. 
У вы ні ку збож жа вяр ну лі 

сель гас прад пры ем ству, 
зло дзей па нёс ад каз насць. 
А вы па дак па слу жыў наву-
кай для тых, хто ах во чы да 
чу жо га, та го, ча го не вы-
рошч ваў... Тут зна чац ца 
так са ма дроб ныя кра дзя-
жы, рас кры тыя ўчаст ко вы-
мі. Калі сха піць за ру ку на 
дроб ным кра дзя жы, гэта 
пра фі лак ты ка кра дзя жу 
боль ша га...

Ка лі звяр нуц ца да кры ху 
ра ней шых зво дак, чы та ем: 
у Дра гі чын скім ра ё не ўчаст-
ко вы ін спек тар Сяр гей Лі-
са вец са ма стой на рас крыў 
зла чын ства. Па сту пі ла за-
ява аб знік нен ні гра ма дзя-
ні на з вёс кі Та тар на ві чы. 
Участ ко вы ўста на віў, што 
муж чы ну збі ла ма шы на. 
Паз ней знай шоў це ла, якое 
ві ноў нік ава рыі пры ха ваў 
на ўзбо чы не. Апе ра тыў на 
быў зной дзе ны і кі роў ца, 
які ўчы ніў ДТЗ са смя рот-
ным зы хо дам...

Коб рын скі ўчаст ко вы 
Ігар Барт ноў скі вы ра та ваў 
жан чы ну, якая бы ла га то-
вая ско чыць з мос та. Аб 
па да зро ных па во дзі нах 
жан чы ны паведамілі на 
лі нію 102 ві да воч цы, пер-
шым на мес цы зда рэн ня 
ака заў ся ўчаст ко вы, ён і 
су меў ад цяг нуць ува гу па-
тэн цы яль най су іцыд ні цы 
раз мо ва мі, а по тым здо леў 
па ды сці блі жэй...

А вось з са мых ня даў ніх 
зво дак. На но вым аў та вак-
за ле ў Брэс це пен сі я нер ка 
за бы ла ся тэ ле фон. Ка лі 
агле дзе ла до ма, па зва ні-
ла ў мі лі цыю. Пер шым на 
мес ца пры быў участ ко вы 
Анд рэй Па тап чук. Мі лі-
цы я нер ад гле дзеў за пі сы 
ка мер ві дэа на зі ран ня і па 
пры кме тах вы лі чыў па да-
зра ва ную, по тым да ве даў-
ся, што бі лет яна ўзя ла ва 
ўкра ін скім на прам ку. І ўжо 
ў пунк це пе ра ся чэн ня мя-
жы ві зі цёр ку за тры ма лі, у 
яе ба га жы і ака заў ся той 
са мы тэ ле фон, які вяр ну лі 
пен сі я нер цы.

Ды та кіх пры кла даў 
шмат. Вось, ска жам, за 
9 ве рас ня ў воб лас ці 
здзейс не на 30 зла чын-
стваў, пяць з іх рас кры та 
ўчаст ко вы мі. І так што дня, 
кож нае чац вёр тае, пя тае 
зла чын ства рас кры ва ец-

ца ўчаст ко вы мі, асаб лі ва 
ў сель скай мяс цо вас ці. 
І гэ та не ней кія ге ра іч ныя 
ўчын кі. Гэ та ра бо та, што-
дзён шчы на, для гэ та га і 
ства ра ла ся на ша служ ба 
95 га доў та му.

— Але ж сён ня ўмо вы 
і фак та ры ра бо ты ад-
роз ні ва юц ца не толь кі 
ад тых, якія бы лі амаль 
ці не сот ню га доў, але і 
ад та го, як пра ца ва лі па-
пя рэд ні кі 40—30 га доў 
таму.

— Я на зваў бы на шых 
су час ні каў гра мад ствам 
па вы ша най кан флікт нас-
ці. Кан флік ты зда ра юц ца 
па між су се дзя мі, чле на мі 
сям'і, людзь мі ма ла зна ё-
мы мі, вы пад ко вы мі са бу-
тэль ні ка мі. І ня рэд ка ста-
но вяц ца пры чы най зла-
чын ства. Ска жам, ра ней 
асаб лі ва ў вяс ко вым ася-
род ку па лі чы лі б за со рам 
зва ніць у мі лі цыю, ка лі чыя 
ка за ўлез ла ў су сед скі ага-
род. Ця пер усё прос та, а 
сіг нал аў та ма тыч на азна-
чае ўчаст ко ва му ка ман ду 
на вы езд. І тра ціць ён доў-
гія га дзі ны ча су на вы свят-
лен не чу жых ад но сін, бо 
зла шчас ная ка за ўзно віць 
у па мя ці ба коў усе на за па-
ша ныя га да мі крыў ды. Гэ-
та фі гу раль ны прык лад і, 
мо жа, адзін з са мых нейт-
раль ных. А ка лі ся мей ны 
кан флікт заканчваецца 
па бо ямі, гвал там, тут ужо 
да во дзіц ца вы ка рыс тоў-
ваць сі лу аль бо спец срод-
кі. Гіс то рыя са бу тэль ні каў, 
якія спа чат ку пі лі, по тым 
бі лі ся, ста но віц ца амаль 
што кры мі наль най кла сі-
кай. І ўсё гэ та да во дзіц ца 
раз бі раць участ ко ва му 
ін спек та ру. А ў вёс цы ён 
і за АМАП, і за па труль-
ны на рад, і за ДАІ. Та кім 
чы нам ча ла век увесь час 
у ста не стрэ су. А вось сам 
ён па ві нен умець га сіць 
кан флік ты, уста лёў ваць 
спа кой і па ра дак. Сён ня, 
як вы ве да е це, ад мі лі цыі 
асаб лі ва па тра бу ец ца за-
хоў ваць за кон насць, пра-
яў ляць па ва гу і такт у ад-
но сі нах да гра ма дзя ні на. 
Аб гэ тым мы га во рым на 
кож най на ра дзе з на шы мі 
ўчаст ко вы мі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Ці звяр та лі ся вы 
да свай го ўчаст ко ва га?

Вік то рыя Дзяш ко віч, Мін ская воб ласць:
— Я жы ву ў сель скай мяс цо вас ці, та му ў нас усе ве-

да юць адно ад на го. А ўчаст ко вы ка рыс та ец ца вялікім 
аў та ры тэ там, та му да яго звяр та юц ца час та. Ме на ві та 
мне ён не раз да па ма гаў з юры дыч ны мі пы тан ня мі. 
Наш участ ко вы — гэ та не толь кі ча ла век пры па са дзе, 
гэ та наш ад на вяс ко вец, які заў сё ды га то вы прый сці на 
да па мо гу.

Анас та сія Пра ка пен ка, Го мель ская воб ласць:

— Мне не пры хо дзі ла ся звяр тац ца да свай го ўчаст-
ко ва га, але ве даю, што ра бо та ў яго да во лі скла да-
ная. Лю дзі роз ныя бы ва юць: хто ноч чу ў дзве ры сту-
кае, шу ка ю чы да па мо гу, хто ўдзень пра хо ду не дае. 
А ў вёс цы роз нае бы вае: і кра дзя жы, і бой кі... Вось і 
атрым лі ва ец ца, што ра бо та ў яго без вы хад ных і ад па-
чын ку.

Ган на Па цяй чук, Брэсц кая воб ласць:

— Па мя таю, як мае су се дзі ноч чу ла дзі лі ве ча ры ну 
і вель мі шум на ся бе па во дзі лі. Ка лі цяр пен не скон-
чы ла ся, я па тэ ле фа на ва ла на ша му ўчаст ко ва му. Той 
прый шоў і на леж ным чы нам з усім ра за браў ся. Доб ра, 
ка лі ёсць ча ла век, які мо жа да па маг чы ў та кіх 
сі ту а цы ях.

Мак сім Лу бач кін, Гро дзен ская воб ласць:

— У на шым ра ё не ўчаст ко вы — гэ та ча ла век, на яко-
га заў сё ды мож на спа дзя вац ца. Ён і па ра ды доб рыя 
дасць, і лю дзям у цяж кіх аб ста ві нах да па мо жа. Ме на-
ві та мне звяр тац ца да яго не пры хо дзі ла ся, але ве даю, 
што ў лю бым вы пад ку ён вы ра шыць праб ле му.

Вя до ма, не па мы ля ец ца толь кі той, хто ні чо га 

не ро біць. А ў Брэс це апош нім ча сам у пра цэ се 

пад рых тоў кі да 1000-год дзя зроб ле на так мно га, што 

ня ём ка бы ло б да ка раць за асоб ныя хі бы. Але па мыл кі 

ўсё ж ле пей вы праў ляць. Та му і пі шу гэ тыя рад кі.

Зу сім не за доў га да афі цый ных свят ка ван няў у 
цэнт раль най част цы го ра да з'я ві лі ся новыя пры пы-
нач ныя па віль ё ны. За мест ста рых на ве саў уста ля ва лі 
стыль ныя, су час ныя. Па мя ня лі ся і над пі сы на іх. Ця-
пер наз вы пры пын каў зна чац ца на бе ла рус кай мо ве 
і ла ці ні цай.

І вось пас ля ад па чын ку вы хо джу на пры пын ку, ку ды 
ез джу апош нія 28 га доў... і не па знаю. Пры пы нак на зы-
ваў ся МОП Ра, а на ім на пі са на МАД Ра.

Яно і МОП Ра — не леп шая наз ва для ву лі цы, але гу-
чыць не як лепш, бо пры выч ная. Дык вось, усё жыц цё я 
лі чы ла, што аб рэ ві я ту ра — МОП Ра — рас шыф роў ва ец ца 
як «Між на род ная ар га ні за цыя праф са юзаў ра бо чых», 
па-рус ку МОП Ра. Ды і, ві даць, не я ад на пры ду ма ла 
сваю рас шыф роў ку, бо ні хто тол кам не па мя таў, ча му 
так на зва лі ву лі цу. Га доў пят нац цаць та му да во дзі ла-
ся на зі раць, як ма лень кі хлоп чык ту заў ма ці за ру ку і 
пы таў ся: «Ма ма, а хто та кі Мопр?» І ма ла дая жан чы на 
доў га не ду ма ю чы ад ка за ла: «Ві даць, той, хто гэ ту ву-
лі цу на зы ваў».

А ка лі сё ле та мя ня лі шыль ды, пад ня лі да ку мен ты, 
знай шлі ста рое ра шэн не вы кан ка ма, па вод ле яко га 
ву лі ца на зва ная ў го нар між на род най ар га ні за цыі да-
па мо гі ба раць бі там рэ ва лю цыі. Яе, ві да воч на, ня ма на 
све це вель мі даў но. А наз ва ў су час ных рэа лі ях гу чыць, 
мяк ка ка жу чы, дзіў на, бо ад да ле на па ты хае ней кі мі 
бес па рад ка мі, экс пар там рэ ва лю цый. Але гэ та ад но.

Дру гая праб ле ма, што ў гэ тай кры ху не да рэ чнай аб-
рэ ві я ту ры ку ча па мы лак. Ка лі ўжо дак лад на ска ра чаць, 
то бу дзе на огул МАДБ Ра, ледзь не чу па каб ра. Ды і спе-
цы я ліс ты га во раць, што аб рэ ві я ту ра МОПР бу дзе пі сац-
ца як МОПР і па-бе ла рус ку, бо за па зы ча ная з рус кай 
мо вы.

А дні тры та му па чу ла, як но вы над піс аб мяр коў ва юць 
двое дзядзь коў. Адзін ка жа: «А што за Мад ра та кая? 
Мо жа, Ма дэ ра ха це лі на пі саць, ды лі та ру пра пус ці лі». 
«О, Ма дэ ра ў са вец кія ча сы бы ла смач ная!» — за ўва-
жыў дру гі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПЕР ШЫ — 
ПА ВЫ КЛІ КУ

Боль шасць зла чын стваў, рас кры тых па га ра чых сля дах 
у воб лас ці, — на рахунку ўчаст ко вых

Сё ле та 
наш су пра цоў нік 

атры маў 
на жа вое ра нен не 
ў Іва наў скім ра ё не 
пры за тры ман ні 
ху лі га на. 
Та кая спе цы фі ка — 
участ ко вы 
час та аказ ва ец ца 
пер шым, 
ка лі па сту пае сіг нал.

РЭП ЛІ КА

МАД Ра 
не Ма дэ ра
У Брэс це пе ра муд ры лі 
з наз ва мі пры пын каў. 

Па трэб на ра бо та над па мыл ка мі

«МС» СПЫ ТАЛА

На чаль нік упраў лен ня ахо вы пра ва па рад ку і 
пра фі лак ты кі УУС Брэсц ка га абл вы кан ка ма Ге надзь 
ВАЙ ТО ВІЧ не толь кі кі руе служ бай участ ко вых на 
аб лас ным уз роў ні, Ге надзь Ва сі ле віч доб ра ве дае 
гэ тую служ бу. Не ка лі ён па чы наў ра бо ту ў мі лі цыі з 
па са ды ўчаст ко ва га ін спек та ра ў Брэсц кім РА УС. З ім 
і раз маў ля ем пра асаб лі вас ці ця пе раш няй ра бо ты 
мі лі цы я не ра на сва ім участ ку. Па чы нае га вор ку Ге надзь 
Вай то віч з пры ем най ака ліч нас ці.


