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Спрад ве ку па ля ван не лi чы ла ся муж чын скiм 

за ня ткам, па сут нас цi, та кiм i за ста ло ся. Толь кi 

мэ ты яго з ча сам змя нi лi ся. Але ня гле дзя чы на 

тое, што па ля ван не з даў нiх ча соў iс на ва ла ў 

сель скай мяс цо вас цi, не за бы та яно i ся род 

жы ха роў вя лi ка га го ра да.

Ця пер у За вод скiм ра ё не Мiн ска за рэ гiст-

ра ва на паў та ры ты ся чы па ляў нi чых. I гэ та 

на 233 ты ся чы агуль на га на сель нiц тва. Лiч ба 

да во лi iс тот ная, асаб лi ва ка лi ўлi чыць, што 

аба вяз ко вы ат ры бут па ляў нi ча га — улас ная 

зброя. I кант роль за яе за ха ван нем па вi нен 

быць вель мi жорст кi.

Як гэ та ад бы ва ец ца, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

ўба чыў на свае во чы ра зам са стар шым iн-

спек та рам па да зва ляль най ра бо це За вод ска га 

РУ УС Мiн ска ма ё рам мi лi цыi Юлi яй IВА НО ВАЙ.

«ПАЎ ТА РЫ ТЫ СЯ ЧЫ ПА ТРО НАЎ 
ЛЯ ЖА ЛА НА АНТ РЭ СО ЛЯХ»

— У пер шую чар гу су пра цоў нi каў мi лi цыi цi ка вiць 

па ра дак за хоў ван ня. Трэ ба, каб зброя зна хо дзi ла ся 

не па срэд на ў за чы не ным ме та лiч ным сей фе. А да 

яго i клю чоў па вi нен быць вы клю ча ны воль ны до-

ступ. Па тро нам мес ца — толь кi на асоб най па лi чцы 

ў сей фе. Бы ва лi ў нас вы пад кi, ка лi клю чы ад сей фа 

вi се лi прос та ка ля ўва ход ных дзвя рэй... Ня даў на 

адзiн з на шых участ ко вых вы крыў факт, ка лi ў ква-

тэ ры руж жо за хоў ва ла ся без сей фа. Быў скла дзе ны 

ад мi нiст ра цый ны пра та кол, а гас па да ра мы па пя рэ-

дзi лi пра тое, што на ступ ны раз зброю за гэ та ў яго 

ад бя руць. Ка лi ж ча ла век за хоў вае не каль кi адзi нак 

зброi, то або яны па вiн ны ля жаць у сей фе, раз лi ча-

ным на та кую коль касць, або пад кож ную з iх му сiць 

быць ад ве дзе ны спе цы яль ны сейф. I ў ся рэд нiм раз 

на ты дзень адзiн з па ляў нi чых i за ста ец ца праз па-

ру шэн нi пра вiл за хоў ван ня без зброi.

— Якiя да ку мен ты трэ ба збi раць для та го, каб 

за кон на на быць стрэль бу?

— Раз на тры га ды гра ма дзя не па вiн ны пра цяг-

нуць тэр мiн да зво лу на за хоў ван не i на шэн не зброi. 

За ме сяц да кан ца дзе ян ня яны му сяць звяр нуц ца ў 

да зволь ную сiс тэ му з пэў ным па ке там да ку мен таў. 

Гэ та ме ды цын ская да вед ка аб тым, што ў ча ла ве ка 

ня ма про цi па ка зан няў для ва ло дан ня збро яй, квi-

тан цыя аб апла це i дзе ю чае па свед чан не на пра ва 

па ля ван ня. I, на ту раль на, сам да звол на на быц цё 

i на шэн не зброi. Ка лi ж ча ла век у гэ ты тэр мiн не 

ўклаў ся — мы зброю ад бi ра ем i да ём ме сяц на тое, 

каб не да хо пы бы лi лiк вi да ва ны. Ну i за ад но бу дзе 

скла дзе ны пра та кол аб ад мi нiст ра цый ным пра ва па-

ру шэн нi. Ня па мят лi васць каш туе ад 4 да 15 ба за вых 

ве лi чынь.

— Але што ра бiць, ка лi гас па дар зброi па-

мёр?

— У кан цы сту дзе ня да нас звяр нуў ся ча ла век. 

Ён рас ка заў, што пас ля смер цi ма цi вы ра шыў зра-

бiць ра монт у ква тэ ры, дзе яна жы ла. I знай шоў на 

ант рэ со лях паў та ры ты ся чы па тро наў i штык-нож да 

аў та ма та Ка лаш нi ка ва. Зброя бы ла ада бра на. Пас ля 

вы свет лi ла ся, што баць ка за яў нi ка ка лiсь цi пра ца ваў 

ва ен ру ком у шко ле, яшчэ за са вец кiм ча сам, i меў 

до ступ да бо еп ры па саў. Пры гэ тым сам ён нi ко лi па-

ляў нi чым не быў. Па мёр яшчэ ў 2002 го дзе. I ўвесь 

гэ ты час па тро ны ля жа лi ў ква тэ ры. Пры чым бы ло 

вы свет ле на, што яны цал кам пры дат ныя. I тут важ на 

звяр нуць ува гу на на ступ ны мо мант: ка лi зброя зда-

ец ца доб ра ах вот на, то нi я кай ад каз нас цi для та го, 

хто яе здаў, ня ма.

— А цi ва ло да юць збро яй жан чы ны?

— Так, iх у За вод скiм ра ё не ста лi цы ча ты ры. Ця га 

да зброi звы чай на з'яў ля ец ца пад уплы вам му жоў. 

А вось ку ды больш пен сi я не раў, якiя ва ло да юць 

збро яй. Ня даў на ў нас атры маў трох га до вы да звол 

ула даль нiк, якi на ра дзiў ся ў 1937-м! I гэ та яшчэ не 

рэ корд. Тры га ды та му да звол па спя хо ва па доў жыў 

87-га до вы пен сi я нер. Сё ле та, ка лi яму споў нi ла ся 90, 

на жаль, гэ та зра бiць ужо не атры ма ла ся. Але не трэ-

ба ду маць, што ўсе яны хо дзяць у та кiм па важ ным уз-

рос це на па ля ван не. Бы вае не раз, што ў та кiх лю дзей 

зброя не ру хо ма ля жыць у сей фе па 10—15 га доў. 

Прос та яна да ра гая ча ла ве ку, i з аса бiс тых пры чын 

ён з ёй раз вiт вац ца не хо ча. У та кiм вы пад ку ра-

на цi поз на, але ў ней кi мо мант да звол пра цяг ну ты 

не бу дзе, i зброю да вя дзец ца здаць. Та му тут ёсць 

аль тэр на тыў ны ва ры янт: спе цы я лi за ва ная ста лiч-

ная май стэр ня вы во дзiць зброю з ба я во га ста ну. 

Але пас ля трэ ба бу дзе звяр нуц ца ў Дзяр жаў ны ка-

мi тэт су до вых экс пер тыз, каб яны па цвер дзi лi, што 

з гэ тай зброi стра ляць больш нель га.

АД ПА ПУ ЛЯР НАЙ «ТУЛ КI» 
ДА БЕЛЬ ГIЙ СКАЙ РЭД КАС ЦI

Спяр ша мы кi ру ем ся ў па сё лак ка ля ста лiч на га аў-

та за во да. Там на ад лег лас цi лi та раль на 100 мет раў 

адзiн ад ад на го жы вуць ад ра зу два па ляў нi чыя.

Пер шы з iх, Ва ле рый Яў ге на вiч, ак тыў на рых ту ец ца 

да цёп ла га се зо ну. Ужо пад рых та ваў на дзi ма ную 

лод ку. Двое руж жаў у яго ля жаць у роз ных сей фах. 

Юлiя Iва но ва про сiць па ка заць бо еп ры па сы. Яны 

зна хо дзяц ца асоб на на па лi цах. Да звол на за хоў-

ван не, на шэн не зброi i па ляў нi чы бi лет у муж чы ны 

сха ва ны на дзей на, зрэш ты, як i ключ. Усе ну ма ры, 

якiя на не се ны на роз ныя част кi зброi, су па да юць.

— Участ ко вы да мя не час та за хо дзiць, каб зброю 

пра ве рыць. Сё ле та ўжо два ра зы бы ў, — згад вае 

Ва ле рый Яў ге на вiч. — Але за трыц цаць га доў па ляў-

нi ча га ста жу я ўжо да гэ та га пры вык. Адзi нае — ка лi 

быў жы вы цесць, то ез дзiў з iм на па ля ван не час цей. 

Ды i та та мой так са ма сяб ра ваў са збро яй.

А вось Iван Iва на вiч вы ра шыў са сва ёй збро яй 

раз вi тац ца. 22 мая ў муж чы ны за кан чва ец ца тэр мiн 

дзе ян ня да зво лу, i пад аў жаць яго ён не пла нуе. Хоць 

са сва iм ТО Зам не раз вiт ва ец ца яшчэ з 1990 го да.

— Не, сваё я ўжо ад па ля ваў... Ужо не дзе сем га доў 

не ха джу. Тры га ды та му па доў жыў да звол, але ба чу, 

што гэ та мар на ўсё. А руж жо да вя дзец ца здаць.

Тут трэ ба ўдак лад нiць ад ну асаб лi васць, якая да-

ты чыц ца роз ных да ку мен таў. Па свед чан не, якое 

да зва ляе ме на вi та па ля ван не, вы да ец ца на дзе сяць 

га доў, а не на тры, як у вы пад ку з за хоў ван нем зброi. 

Але ка лi пад час ча со ва га трох га до ва га тэр мi ну скон-

чы ла ся дзе ян не па ляў нi ча га бi ле та, то зброю до ма 

тры маць мож на, вось толь кi стра ляць з яе нель га.

...Бы вае, што за ня так ней кай спра вай пе ра хо дзiць 

ад баць кi да сы на. Па ля ван не — не вы клю чэн не. 

Так ад бы ло ся ў Вiк та ра i Аляк санд ра. Больш за тое, 

пад час раз мо вы з Аляк санд рам бач на, што муж чы на 

цу доў на ве дае гiс то рыю сва ёй зброi.

— Мы ка рыс та ем ся руж жа мi Brоwning. У на шай 

кра i не яны вель мi рэд кiя. Зроб ле ны ў 1969 i 1973 га дах 

у Бель гii пад за мо ву. Ад роз нi ва юц ца тым, што ў iх вель-

мi доб рая куч насць i тры ва лая сталь. Але з 1975 го да 

гэ тая се рыя бы ла цал кам зня та з вы твор час цi, што, 

без умоў на, па вы шае iх каш тоў насць. У та ты стаж з 

1993 го да, у мя не — з 2009-га. Вы яз джа ем не так 

час та, як ха це ла ся б, але ад крыц цё i за крыц цё се-

зо на не пра пус ка ем нi ко лi.

А вось у Яў ге на за хоў ва ец ца мак сi маль на да пу-

шчаль ная коль касць ства лоў — тры.

— У мя не за хап лен няў не каль кi, — усмi ха ец ца 

муж чы на. — У па ля ван нi я на вi чок, мой стаж на лiч вае 

ўся го толь кi год. Але ў мяс цо вас цi, ад куль я ро дам, 

па ляў нi чых шмат. За тое ў Мiн ску мы з сяб ра мi пе ры я -

дыч на на вед ва ем спор тынг-клуб, пры клад на раз на 

тры ме ся цы. Пас ля ра бо ча га тыд ня па стра ляць па 

та ле рач ках — што мо жа быць ле пей? Акра мя та го, 

я — даў нi член ДТСА АФ, зай ма ю ся страль бой з пiс-

та ле та. Праў да, ту ды я прый шоў ужо пас ля 30...

У на ша га апош ня га ге роя, Вi та ля Якаў ле вi ча, за-

рэ гiст ра ва ны са праўд ны ра ры тэт. Ня мец кае руж жо 

Simsоn ён на зы вае «граф скiм». Яно i ня дзiў на — 

зброя мар кi не вы пус ка ец ца з 1945 го да. Як жа та кое 

руж жо тра пi ла ў Мiнск?

— Я яго на быў у Ман го лii ў 1989 го дзе. У азi яц кай 

кра i не я на стаў нi чаў у са вец кай шко ле ва Улан-Ба та-

ры — вы кла даў гiс то рыю i гра ма да знаў ства. Там жа 

па сяб ра ваў з на шым зем ля ком Ула дзi мi рам, якi 

пра ца ваў у ганд лё вым прад стаў нiц тве, але жыў у 

Маск ве. У ста лi цы СССР яго ква тэ ра зна хо дзi ла ся 

на ад ной пля цоў цы з жыл лём ней ка га ге не ра ла. 

Ге не рал той меў вось гэ та са мае руж жо, але па ля-

ваць асаб лi ва не ўмеў, ды i жа дан нем на ву чыц ца 

не па лаў. I вось ад ной чы ён i пра па на ваў Ула дзi мi ру 

ку пiць гэ тую зброю. Ка заў, што стра ляе яна куч на i 

на вель мi да лё кую ад лег ласць. А яшчэ яна, маў ляў, 

на ле жа ла ней ка му гра фу. Ула дзi мiр ве даў, што я да 

па ля ван ня не раў на душ ны, i спы таў мя не, цi не ха чу 

ку пiць руж жо. Я па га дзiў ся, ба ла зе гро шы бы лi...

* * *
Па ру шэн няў пад час рэй ду мы не знай шлi. Але 

за ста ло ся ня вы свет ле нае ад но пы тан не — цi шмат 

жы ха роў За вод ска га ра ё на ста лi цы ва ло да юць пнеў-

ма тыч най i га за вай збро яй?

— Пнеў ма ты ка ста вiц ца на ўлiк, ка лi мае дуль ную 

энер гiю, боль шую за 7,5 джоў ля. У нас за рэ гiст-

ра ва на ўся го ад на та кая адзiн ка. Што да га за вых 

пiс та ле таў, то да нi на мо дзе, якая iс на ва ла ў 90-я 

га ды, амаль сыш ла ў гiс то рыю. Ула даль нi кi па кры се 

пры но сяць iх на ўты лi за цыю. Толь кi дзве шту кi ле-

тась мы пе ра рэ гiст ра ва лi ў спад чы ну — з баць коў 

на сы ноў. Баць кi раз вiт вац ца са збро яй не ха це лi, а 

ме ды цын скую ка мi сiю прай сцi не здо ле лi.

Акра мя та го, усе ўла даль нi кi зброi па ста ян на 

пра вя ра юц ца на прад мет па ру шэн ня за ко ну. Ка лi 

бiя гра фiя не зу сiм «чыс тая» — пры ла ду тут жа кан-

фiс ку юць. I сё ле та ў За вод скiм ра ё не бы лi ўжо тры 

та кiя вы пад кi. На пра ця гу го да стрэль бу цi iн шую 

пры ла ду мож на пра даць, пе ра афор мiць або па да-

рыць. Ка лi ж ча ла век гэ тай маг чы мас цю не ска рыс-

таў ся — зброю ад бя руць у да ход дзяр жа вы. Та му 

па ру шаць за кон ула даль нi ку зброi вель мi i вель мi 

на клад на ва ўсiх сэн сах.

— Увес ну 2014 го да ў нас пра хо дзi ла тра ды цый ная 

апе ра цыя «Ар се нал». Гэ та пад ста ва яшчэ раз пра ве-

рыць зброй нi каў, — згад вае стар шы iн спек тар ад-

дзе ла ахо вы i пра ва па рад ку За вод ска га РУ УС Мiн-

ска ма ёр мi лi цыi Ула дзi мiр ЛА ГУН ЧЫК. — Шэсць 

га доў та му я пра ца ваў участ ко вым iн спек та рам. Дык 

вось, вы ра шыў я зай сцi да ад на го па ляў нi ча га, якi 

меў за рэ гiст ра ва нае глад ка стволь нае руж жо. Ён спа-

чат ку не ха цеў мя не пус каць у ква тэ ру. Толь кi пас ля 

па пя рэ джан ня, што ў яго ад бя руць руж жо, ад чы нiў 

дзве ры. Муж чы на кры ху ад чы нiў дзвер цы сей фа i 

ка жа — ба чы це зброю? Маў ляў, усё доб ра, i тут жа 

за чы няе на зад. А я ра зу мею: па во дзi ны яго, ска жам 

так, не ты по выя. Зда ва ла ся б, ча го яму хва ля вац ца, 

ка лi ўсё ў па рад ку? Па пра сiў я ў яго клю чы, сам ад-

чы нiў гэ ты сейф. Ду маў, мо жа, неш та з па тро на мi не 

тое. Ака за ла ся, што ў зброi нi я кiх па тро наў ня ма, усе 

бо еп ры па сы ля жаць асоб на на па лi цы. Дык ча го ж так 

нер ва вац ца бы ло? Гля джу я на сейф i ра зу мею, што 

ён ней кай не звы чай най кан струк цыi. Так i ака за ла-

ся — ён меў двай ное дно. А на дру гiм «уз роў нi» ля жаў 

ней кi па кет. Да стаю я яго, раз горт ваю — а там ней кi 

ста ра даў нi пiс та лет i па тро ны. Пас ля вы свет лi ла ся, 

што пiс та ле ту бы ло больш за сто га доў. I та кiх эк зэмп-

ля раў у све це за ста ло ся ўся го не каль кi! Праў да, стан 

яго ака заў ся не ра бо чы. А вось па тро ны пры дат насць 

да страль бы за ха ва лi. Та му i бы ла за ве дзе на кры-

мi наль ная спра ва па ар ты ку ле 295 Кры мi наль на га 

ко дэк са. Наш ге рой атры маў два га ды аб ме жа ван ня 

во лi без на кi ра ван ня ў па праў чую ўста но ву.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фо та да дзе на За вод скiм РУ УС.

Тэ ма Тэ ма 

«СТВА ЛЫ» ПАД КАНТ РО ЛЕМ

Пер шы вы езд у пят нi цу ўве-

ча ры для нас ака заў ся не звы-

чай ны. Кіроўца легкавіка за ехаў 

па да ро зе ў вяс ковую кра му. 

А ка лi вы яз джаў — на ехаў 

бам пе рам на плот. Пры кмя-

ча ем, што ад вадзіцеля кры ху 

па ты хае ал ка го лем. Па сло вах 

муж чы ны, ён пры ехаў да до му 

i з го ра вы пiў тро хi спiрт но га. 

А не дзе праз паў га дзi ны ка ля 

до ма спы нi ла ся ма шы на ДАI. 

Разгублены Ва ле рый сваю вi ну 

пры знае i зу сiм не ад пi ра ец ца. 

Яго ад вез лi ў ра ён ную нар ка ло-

гiю на асвед чан не. А па фак це 

тое, што ад бы ло ся, — гэ та з'езд 

з мес ца ДТЗ, здзейс не на га ў 

не цвя ро зым ста не, а так са ма 

ўжы ван не спiрт ных на по яў пас-

ля ава рыi. Як вы нiк — па збаў-

лен не пра воў на тры га ды.

— Сын пад няў пра лёт пло-

та, — ка жа гас па ды ня кра мы. — 

Пра па на ва лi вы клi каць ДАI i 

афор мiць ДТЗ, але за вёў ма тор 

i з'е хаў. Па шко джан нi бы лi i на 

ба ка вых дзвя рах аў та ма бi ля. А 

на огул, тут ра ней гэ ты плот зно-

сi лi, мож на ска заць, рэ гу ляр на.

...Дру гi раз мы адпраўляемся 

ра нi цай у чац вер. Спа чат ку пра-

яз джа ем не каль кi кi ла мет раў па 

поўд нi Мiнск ага ра ё на ад ра зу 

за МКАД-2. За вок на мi па труль-

на га аў та ма бi ля ад на за ад ной 

змя ня юц ца наз вы вё сак на да-

рож ных па ка заль нi ках — Кру-

пi ца, Ано паль, Круг ляк... Ка ля 

вёс кi Кай ка ва пры хо дзiць iн-

фар ма цыя. Па ве дам ля юць пра 

тое, што зда ры ла ся ДТЗ — фу-

ра з'е ха ла ў кю вет каля вёс кi 

Сла бод ка на 18-м кi ла мет ры 

да ро гi Р1. Шлях ту ды зай мае 

хвi лiн 15-20. За гэ ты час па спя-

ва ем рас пы таць мi лi цы я не раў 

пра асаб лi вас цi iх служ бы.

— За дзень мы ў ся рэд нiм 

пра яз джа ем па да ро гах 150-

160 кi ла мет раў, — рас каз вае 

стар шы лей тэ нант мi лi цыi 

Дзмiт рый ПЫ КО. — I пад час 

па тру ля ван няў су стра ка лi ўсе 

па ру шэн нi, якiя толь кi мо гуць 

быць. Ад не пры шпi ле на га рэ-

ме ня бяс пе кi — i да кi ра ван ня ў 

не цвя ро зым ста не. У цём ны час 

су так тут шмат лю дзей хо дзiць 

без свят ло ад бi валь ных эле мен-

таў... Але ж вяс ко вая ву лi ца — 

не га рад ская, тут тра ту а ры ёсць 

да лё ка не заўсё ды. Бы лi вы пад-

кi, ка лi не цвя ро зыя пе ша хо ды 

iш лi па цэнт ры да ро гi, па да лi 

прос та пад ко лы аў та ма бi ляў... 

Ну на ват ка лi пе ра браў, то на-

вош та ры зы ка ваць жыц цём? 

Вы клiкай так сi i едзь да до му. 

Не праб ле ма ж. Ся род мо ла дзi 

мы не раз су стра ка лi тых, хто 

лю бiць на ма та цык ле па га няць 

на зад нiм ко ле, пад рыф та ваць 

на аў та ма бi лi...

— За пер шыя дзве з па ло-

вай га дзi ны на шай зме ны прый-

шло ад но па ве дам лен не. Ней кi 

аў та ма бiль ста яў тры днi з па-

шко джан ня мi, ха рак тэр ны мi для 

да рож на-транс парт на га зда рэн-

ня. Пры еха лi ту ды — iн фар ма-

цыя па цвер дзi ла ся. У са ло не 

аў та ма бi ля ля жа ла да вед ка пра 

тое, што ўла даль нiк з'яў ля ец ца 

па цяр пе лым. Са зва нi лi ся з жан-

чы най, яна i рас тлу ма чы ла, што 

ДТЗ ад бы ло ся ты дзень та му. Але 

ў лю бым выпадку мы ўдзяч ныя 

за яў нi ку, якi не прай шоў мi ма.

На тра сах ня рэд ка бы ва юць 

ДТЗ з дзi кi мi жы вё ла мi. Праз 

аў та тра су М1 яны па ста ян на 

мiг ру юць. Сла бая абач лi васць 

кi роў цаў ча сам вель мi до ра га 

абы хо дзiц ца. На ступ ствы мо-

гуць быць са мыя роз ныя. Стар-

шы лей тэ нант мi лi цыi Ва дзiм 

СЕ РАБ РА КОЎ згад вае, як га ды 

два з па ло вай та му так сiст на 

«Фаль ксва ге не» збiў ла ся, якi 

вы пад ко ва вы бег на да ро гу. У 

вы нi ку ў аў та ма бi ля цал кам зне-

сла дах. А ад ной чы на аў та да ро-

зе М6 кi роў ца BMW ехаў з хут-

ка сцю 90 кi ла мет раў у га дзi ну. 

Спра ва вы бег лось. Ка лi б спе-

ра ду ся дзеў па са жыр — быў бы 

мёрт вы. Дах скла ла да за дня га 

па са жыр ска га ся дзен ня, па ло-

ва ма шы ны бы ла зня ве ча на. 

Звы чай ная стра хоў ка ў та кiх 

вы пад ках не дзей нi чае — па га-

шае толь кi КАС КО.

— А вось буй ную сель-

гас тэх нi ку мы заўж ды су пра-

ва джа ем, — ка жа Дзмiт рый 

Пы ко. — Ка лi нам пры хо дзiць 

за яў ка — «пра во дзiм» ад ме-

ха нi за ва на га два ра i да по ля. 

Зме на ў ме ха нi за та раў за кан-

чва ец ца — iх су пра ва джа юць 

на зад у гас па дар ку.

Са мы «хiт» ся род зда рэн-

няў — гэ та вы рва ныя «з мя сам» 

за пра ва чныя пiс та ле ты на аў-

та за праў ках. Асаб лi ва ў спё-

ку, у вы хад ныя днi, ка лi на род 

ма са ва едзе на пры ся дзiб ныя 

ўчаст кi. I ўсё гэ та ад бы ва ец ца 

ад ба наль най ня ўваж лi вас цi. 

Урон звы чай на не вя лi кi — вы-

ры ва ец ца па лi ва раз да тач ны 

кран i рвец ца муф та.

— Ле тась мы з на пар нi кам 

два ра зы га ня лi ся за ма та цык-

лiс та мi i яшчэ два — за лег-

ка вы мi аў та ма бi ля мi, кi роў цы 

якiх спра ба ва лi ўця чы з мес-

ца ДТЗ, — пры гад вае Ва дзiм 

Се раб ра коў. — Адзiн уво гу ле 

зла дзiў ра лi на пе ша ход най 

да рож цы, а пас ля iмк нуў ся сха-

вац ца ў по лi. Усiх iх мы да гна лi, 

на ту раль на. Санк цыя за спро бу 

ўця чы пра ду гледж вае i па збаў-

лен не пра воў да двух га доў.

Цi ка вiм ся, цi бы вае так, што 

су пра цоў нi каў ДАI вы клi ка юць 

на ват у тым вы пад ку, ка лi мож-

на бы ло б раз' ехац ца па так 

зва ным еў рап ра та ко ле. На га-

да ем, што гэ та маг чы масць са-

ма стой на афор мiць факт ДТЗ 

пры лi мi це ўро ну да 800 еў ра. 

Ра зам з тым ён мае i аб ме жа-

ван нi. Раз бi рац ца ў юры дыч ных 

тон ка сцях абод ва кi роў цы не 

хо чуць i лi чаць за леп шае па-

тэ ле фа на ваць на ну мар «102».

— Ця пер пад час зва ро ту ў 

мi лi цыю заў сё ды пы та юц ца 

пра ўрон, — за пэў нi вае Ва дзiм 

Се раб ра коў. — I ў вы пад ку мi-

нi маль най су мы аба вяз ко ва 

пра па ну юць маг чы масць вы-

ра шыць пы тан не пры да па мо-

зе еў рап ра та ко ла. Але ка лi мы 

пры яз джа ем на мес ца ДТЗ, то 

су ты ка ем ся ня рэд ка з дзвю-

ма рэ ча мi: у кi роў цаў або ня ма 

блан каў, або тыя ка жуць, што 

прос та ба яц ца iх за паў няць, i 

про сяць гэ та зра бiць су пра цоў-

нi ка ДАI. А ка лi пры яз джа ем 

мы, то афарм ля ем як раз ДТЗ. 

Бы ло ад ной чы, што да вя ло ся 

ехаць 60 кi ла мет раў праз увесь 

ра ён. Пры яз джаю, да мя не па-

ды хо дзяць двое муж чын-кi-

роў цаў i ка жуць: мы не хо чам 

са ма стой на афарм ляць еў рап-

ра та кол, бо баім ся, што нам не 

за пла цяць пас ля ў стра ха вой. 

Але на блан ку ўсё па ка за на, як 

яго пра вiль на за паў няць. Пэў-

на, са мае скла да нае — гэ та 

на ма ля ваць схе му... У вы нi ку 

па цяр пе лы атры маў за iн шыя 

па ру шэн нi боль шую су му, чым 

вi ноў нiк. Вось та кiя ка лi зii бы ва-

юць. Пры гэ тым па тэ ле фон ным 

ну ма ры «140» круг ла су тач на 

дзей нi чае агуль на рэс пуб лi кан-

скi кол-цэнтр, дзе на конт еў-

рап ра та ко ла ад ка жуць на ўсе 

ўзнiк лыя пы тан нi.

Тым ча сам мы пад' яз джа ем 

да вёс кi Сла бод ка. А ў кю ве-

це — «кар цi на мас лам». Там 

ста iць вя лi кая фу ра. Але ж як 

ста iць! Мяр ку ю чы па сля дах 

шын на ас фаль це, яна пай-

шла ў за нос i пе ра кру цi ла ся на 

180 гра ду саў ад нос на на прам ку 

аў та плы нi. Да та го ж са ма фу ра 

ста iць у кю ве це пад ту пым вуг-

лом. У яе моц на па бi ты аб дрэ ва 

бок ка бi ны.

— Мы тут на доў га за тры ма-

ем ся, — пры кiд вае Дзмiт рый 

Пы ко. — Эва ку а та ру ра бо ты 

шмат — ма ла та го што з кю ве-

та вы цяг нуць фу ру, дык яшчэ i 

пад ча пiць яе за пе рад су праць 

ру ху. На су страч ру ху мы гэ ты 

«па ра во зiк» пус каць не ма ем 

пра ва — тут жа ён ад на ба ко вы, 

а да най блi жэй шай раз вяз кi — 

кi ла мет ры два. Та му ска жам, 

каб «кру цi лi» тут, ба ла зе ёсць 

за езд у бок по ля. I ўвесь гэ ты 

час мы па вiн ны тут га ран та-

ваць бяс пе ку да рож на га ру ху. 

Спат рэ бiц ца на ват ча со вае пе-

ра крыц цё да ро гi, бо iнакш эва-

ку а тар не здо лее па вяр нуць на-

ле ва. Як ба чы це, пад ба вi лi нам 

тут ра бо ты iс тот на. Але да вай це 

па гля дзiм, мо, ка му там да па-

мо га па трэб на.

У кю ве це ка ля фу ры за вi ха-

юц ца не каль кi ча ла век. Кi роў ца 

ста iць спе ра ду ма шы ны i гля-

дзiць на сля ды ад дрэ ва. Што i 

ка заць, сi ту а цыя вель мi не пры-

ем ная. Доб ра яшчэ, што хоць 

сам не па цяр пеў.

— На пе ра дзе ехаў гру за-

вiк, — ка жа ша фёр. — Ён сы-

шоў уле ва, i тут прос та пе ра да 

мной усу нуў ся лег ка вы аў та ма-

бiль. Я па чаў тар ма зiць, каб не 

су тык нуц ца з iм. Фу ру па нес ла, 

па ча ло кi даць з бо ку ў бок. Ну 

i што да лей — са мi ба чы це... 

Доб ра яшчэ, што цыс тэр на пус-

тая бы ла.

Не ўза ба ве пад' ехаў эва ку а-

тар. За гэ ты час Ва дзiм Се раб-

ра коў па спеў на ма ля ваць схе му 

мес ца ДТЗ i за ме рыць шы ры ню 

кож най з па лос. Апош няе не аб-

ход на для та го, каб вы зна чыць, 

коль кi мес ца для ма неў ру бы-

ло ў кi роў цы. Су пра цоў нi кi ДАI 

па кi ну лi толь кi ад ну па ла су для 

пра ез ду. Тры iн шыя па трэб ны 

для ра бо ты эва ку а та ра.

— На ма люн ку ўказ ва ец ца 

ўся кар цi на, — рас каз вае iн-

спек тар. — Вось тут — сля ды 

юзу, iн шыя ўмоў ныя аба зна-

чэн нi. Не па срэд на аў та ма бi лi 

«пры вяз ва юц ца» да двух ста-

тыч ных аб' ек таў. У на шым вы-

пад ку — пе ша ход ны пе ра ход i 

да рож ны знак... Сля ды на со рак 

тры мет ры рас цяг ну лi ся! Мож на 

са бе ўя вiць, што бы ло на тра се. 

Ма лю нак пас ля пры клад ва ец ца 

да ма тэ ры я лаў спра вы. Па iм 

пас ля мож на бу дзе вы ста вiць 

пры клад нае раз мя шчэн не аў та-

ма бi ляў, як ця пер, ка лi ўзнiк не 

не аб ход насць след ча га экс пе-

ры мен та. Па коль кi кi роў ца цвя-

ро зы, то не аб ход нас цi ў за го не 

фу ры на штрафс та ян ку ня ма. 

Та му яе ад бук сi ру юць да ўла-

даль нi ка, ну а пас ля ўжо няхай 

гас па дар вы ра шае, што з ёй 

ра бiць.

На мес ца па дзей пры ехаў i 

кi раў нiк прад пры ем ства, якое 

зай ма ец ца эва ку а цы яй фур.

— Ма шы на ста iць у вель-

мi ня зруч ным ста но вi шчы, так 

зва ных «на жнi цах», — ка мен-

туе сi ту а цыю Аляк сандр Цы га-

ноў, на зi ра ю чы за ра бо тай не-

вя лi ка га, але вель мi ма гут на га 

эва ку а та ра. — Тут у нас яшчэ 

i вя лi кi пе ра пад са мо га кю ве-

та. Та му, каб да стаць ма шы ну, 

яе трэ ба раз вяр нуць. Вось гэ та 

за раз i ро бiць наш кi роў ца. Ця-

пер на ша за да ча — вы цяг нуць 

на цвёр дую па верх ню цыс тэр-

ну. Ну а «га ла ва» аў та ма тыч на 

пад цяг нец ца зза ду. Нам трэ ба 

пры чы нiць мi нi маль ны ўрон i 

да рож на му па крыц цю, i са мо-

му аў та ма бi лю. На са мрэч, фу-

ры ў кю ве це — не та кая рэд кая 

для нас сi ту а цыя. Ад ной чы мы 

вы цяг ва лi па доб ны аў та ма бiль 

амаль два нац цаць га дзiн. Там, 

праў да, бы ла да та го ж i ба ло-

цiс тая мяс цо васць. Тут усё-та кi 

за да ча пра сцей шая, хоць i не 

эле мен тар ная.

Апе ра цыя па пад' ёме фу ры з 

кю ве та за ня ла ка ля трох га дзiн. 

Но вых вы клi каў у су пра цоў нi-

каў ДАI ня ма. На пе ра дзе ў iх — 

яшчэ не каль кi га дзiн па тру ля-

ван ня пры ста лiч на га ра ё на.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВIЧ.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

ПРА ВЕР КI НА ДА РО ГАХ
Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» вы пра вi лi ся ў рэйд з су пра цоў нi ка мi ДАI

Як пра вя ра ец ца 
за хоў ван не зброi?

Аб ста ноў ка на да ро гах Мiнск ага ра ё на — не з са мых прос-

тых. Па цвяр джае гэ та i ста тыс ты ка — з па чат ку го да ў 

пры ста лiч чы за рэ гiст ра ва на 21 да рож на-транс парт нае зда-

рэн не су праць васьмі за мi ну лы год. Тры ча ла ве кi за гi ну лi, 

яшчэ 23 атры ма лi ра нен нi.

Хоць шчыль насць — як на сель нiц тва, так i аў та ма бiль най 

плы нi — тут ку ды мен шая, чым не па срэд на ў Мiн ску, але 

на шы ро кiх ма гiст ра лях i вуз кiх вяс ко вых ву лi цах ад гэ та га 

цi шэй не ста но вiц ца. Не ў апош нюю чар гу — праз на яў-

насць тран зiт ных ка лi до раў i блiз касць са мой ста лi цы. Та му 

«Звяз да» ад пра вi ла ся ра зам з iн спек та ра мi да рож на-па-

труль най служ бы ад дзе ла ДАI Мiнск ага рай вы кан ка ма на 

ма нi то рынг сi ту а цыi на пры ста лiч ных да ро гах.
«Са мы «хiт» ся род 
зда рэн няў — гэ та 
вы рва ныя «з мя сам» 
за пра ва чныя пiс та ле ты 
на аў та за праў ках. Асаб лi ва 
ў спё ку, у вы хад ныя днi, 
ка лi на род ма са ва едзе 
на пры ся дзiб ныя ўчаст кi. 
I ўсё гэ та ад бы ва ец ца 
ад ба наль най 
ня ўваж лi вас цi. Урон 
звы чай на не вя лi кi — 
вы ры ва ец ца 
па лi ва раз да тач ны кран 
i рвец ца муф та».

«Пры яз джаю, да мя не па ды хо дзяць двое 
муж чын-кi роў цаў i ка жуць: мы не хо чам са ма стой на 
афарм ляць еў рап ра та кол, бо баім ся, што нам 
не за пла цяць пас ля ў стра ха вой. Але на блан ку ўсё 
па ка за на, як яго пра вiль на за паў няць. Пэў на, са мае 
скла да нае — гэ та на ма ля ваць схе му... У вы нi ку 
па цяр пе лы атры маў за iн шыя па ру шэн нi боль шую су му, 
чым вi ноў нiк. Вось та кiя ка лi зii бы ва юць». 


