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— Коль касць за яў аб лю дзях, 

якія знік лі без вес так, па кры се, 

але ска ра ча ец ца. На прык лад, ле-

тась за дзе вяць ме ся цаў мы за рэ-

гіст ра ва лі ка ля 6400 та кіх зва ро-

таў. Сё ле та іх бы ло ўжо менш за 

шэсць ты сяч.

На ўсе та кія фак ты мі лі цы я не-

ры рэ агу юць не ад клад на.

Але іс тот ная част ка падобных 

сі ту а цый тры ві яль ная і не мае пад 

са бой ней ка га кры мі наль на га пад-

тэкс ту. На прык лад, па сва ры лі ся 

муж з жон кай. Муж сы шоў з до ма 

і пай шоў да сяб ра. Ка лі жарс ці су-

па кой ва юц ца, жан чы на па чы нае 

зва ніць на ма біль нік свай му су-

жэн цу. Той у гэ ты час ся дзіць у 

сяб ра і не па ды мае тэ ле фон, бо ў 

па мя ці яшчэ вель мі све жыя ўспа-

мі ны пра скан дал. На ча ваць да до-

му ён не вяр та ец ца. Пер шая ж 

дум ка ў та кой сі ту а цыі якая? З му-

жам неш та зда ры ла ся. Жан чы на 

кі да ец ца пі саць за яву. Мы яе пры-

ма ем, пас ля спра бу ем звя зац ца з 

муж чы нам са мі. Ба ча чы не зна ё мы 

ну мар, ён труб ку зды мае — і да-

зна ец ца, што яго ўжо шу кае мі лі-

цыя.

«Да ку мен таль ны» ме ха нізм по-

шу ку лю дзей прос ты. Спа чат ку ў 

ор га ны ўнут ра ных спраў пры хо-

дзіць гра ма дзя нін з ад па вед ным 

зва ро там. Ад гэ та га мо ман ту па-

чы на юць ад ліч вац ца дзе сяць су-

так, пад час якіх мі лі цыя шу кае 

ча ла ве ка. Да лей усё за ле жыць ад 

вы ні каў ра бо ты. Ка лі ча ла век 

знай шоў ся, то вы но сіц ца ра шэн не 

аб ад мо ве ў за вя дзен ні кры мі-

наль най спра вы. У ад ва рот ным жа 

вы пад ку гэ тая за ява ра зам з са-

бра ны мі ма тэ ры я ла мі пе рад аец ца 

ў пад раз дзя лен ні След ча га ка мі-

тэ та. Там за во дзіц ца спра ва па 

фак це знік нен ня без вес так. Мі лі-

цыя, у сваю чар гу, за во дзіць вы-

шу ко вую спра ву і так са ма пра цяг-

вае шу каць ча ла ве ка.

— Ле тась 6357 за яў скон чы лі ся 

аб' яў лен нем у вы шук 667 ча ла век. 

Гэ та ка лі мы не змаг лі вы свет ліць 

іх мес ца зна хо джан не за дзе сяць 

дзён, — пра цяг вае су раз моў ца. — 

У сваю чар гу, 230 мы ад шу каць 

не змаг лі. Уво гу ле мы зна хо дзім 

ка ля 96 % лю дзей. Але гэ та не 

азна чае та го, што ас тат нія 4 % 

пра па лі на зу сім. Част ка з іх мо жа 

з'я віц ца і праз не каль кі га доў. На-

прык лад, ле тась мы су тык ну лі ся з 

та кім вы пад кам. Яшчэ ў кан цы 

90-х га доў ад на жан чы на вы еха ла 

ў Поль шчу на за роб кі. Тэр мін дзе-

ян ня паш пар та не ўза ба ве скон-

чыў ся, але мя няць да ку мент жан-

чы на і не па ду ма ла. На не ле галь-

ным ста но ві шчы яна там жы ла 

больш за 15 га доў. За гэ ты час яе 

ў Бе ла ру сі, на ту раль на, аб' яві лі ў 

вы шук. Бы лі дум кі, што ўжо і не 

зной дзем... І вось жан чы на пе ра-

ся кае гра ні цу са ста рым ня дзейс-

ным паш пар там. Ёй і па ве да мі лі 

пра тое, што яе тут ужо вель мі 

даў но шу ка юць.

Пры бліз на дзя ся тая част ка 

знік лых лю дзей — гэ та не паў на-

лет нія. Час та сі ту а цыя раз горт ва-

ец ца па на ступ ным сцэ на рыі. Ма-

лы ідзе да до му са шко лы, за хо-

дзіць да сяб ра. Труб ку не зды-

мае — баць кі ду ма юць, што з ім 

неш та зда ры ла ся. А ўве ча ры ма-

лы з'яў ля ец ца на па ро зе ква тэ ры 

як ні чо га ні я ка га.

— У «па служ ным спі се» не ка-

то рых пад лет каў — без ліч сы хо-

даў. Вось, на прык лад, у Са лі гор-

ску бы ла аб' яў ле на ў вы шук дзяў-

чы на 2002 го да на ра джэн ня. Праз 

не каль кі дзён прый шло па ве дам-

лен не аб тым, што яна зна хо дзіц-

ца ў не вя лі кім га рад ку Руд ня, што 

мес ціц ца... у Сма лен скай воб лас-

ці Ра сіі. Як вам та кі «гам біт»? 

У каст рыч ні ку яе пры вез лі ад туль 

на зад у Са лі горск. Дзяў чы на 

пе ра на ча ва ла і... на на ступ ны 

дзень зноў знік ла. Ма ці дзяў чы ны 

па збаў ле на баць коў скіх пра воў, 

са ма не паў на лет няя пры зна на сі-

ра той. Яна зна хо дзіц ца на па пя-

чэн ні ў ад ным з лі цэ яў.

Зу сім ня даў на ў Чаш ні ках шу-

ка лі 14-га до вую дзяў чы ну. Бы ла 

ін фар ма цыя, што яна збег ла з до-

ма ра зам са сва ім ма ла дым ча ла-

ве кам, гра ма дзя ні нам Ра сіі. Пас ля 

ака за ла ся, што юная Джуль е та 

ра зам з Ра мэа жы лі ў за кі ну тым 

пры ват ным до ме ў ад ной з вё сак 

Бран скай воб лас ці. Знай шлі іх 

дзя ку ю чы піль нас ці мяс цо вых жы-

ха роў.

— За год ста біль на бы ва юць 

два—тры вы пад кі, ка лі мы аб' яў-

ля ем у вы шук дзя цей, якіх вы во-

зяць баць кі за мя жу. Тут хо чац ца 

пры га даць ін цы дэнт, які ад быў ся 

зноў жа ў Са лі гор ску. Баць кі раз-

вя лі ся, суд пры гэ тым вы зна чыў, 

што дзяў чын ка бу дзе жыць з ма ці. 

Да та го яна жы ла з та там. Ка лі суд 

вы нес та кое ра шэн не, то баць ка з 

дач кой па еха лі за мя жу ад па чы-

ваць. А ма ці па да ла за яву пра тое, 

што знік ла дзі ця. Хоць ка лі да рос-

лы не па збаў ле ны баць коў скіх 

пра воў, то дэ-фак та гэ та ад но сі ны 

гра ма дзян скія, а не кры мі наль-

ныя. Ад нак ці ка ва, што сё ле та мы 

знай шлі ча ты рох ра сі ян, якія бы лі 

не згод ныя з ра шэн нем су да да-

тыч на та го, з кім па кі нуць дзі ця 

пас ля раз во ду, але аб скардж ваць 

вы не се ны пры суд не ста лі, а прос-

та пры еха лі з сы нам або дач кой у 

Бе ла русь.

Ня рэд ка шу ка юць на тэ ры то рыі 

на шай ус ход няй су сед кі і тых лю-

дзей, якія па еха лі ту ды на за роб кі. 

Яшчэ доб ра па мят ная гіс то рыя 

шас ці га до вай даў ні ны, ка лі ў Да-

ге ста не знай шлі ся бе ла ру сы, што 

тра пі лі ў раб ства на ца гель ным 

за вод зе, спа ку сіў шы ся на абя цан-

не вы со кіх за роб каў.

— Пер шы час ён пад трым лі вае 

ста сун кі з род ны мі. Па маг чы мас-

ці ім тэ ле фа нуе, шле до пі сы ў ме-

сен джа рах. А пас ля па чы на ец ца 

тыд нё вая паў за. Сва я кі, на ту раль-

на, ідуць у мі лі цыю і пі шуць за яву 

аб тым, што ча ла век знік. Мы зна-

хо дзім яго, пы та ем: ча му не тэ ле-

фа ну е це? І, як пра ві ла, пры чы ны 

тры ві яль ныя — за пас гро шай 

скон чыў ся, а за ра бо ту па куль не 

за пла ці лі. Ці неш та зда ры ла ся з 

ма біль ным апа ра там.

На жаль, не ўсе гіс то рыі ма юць 

шчас лі вы ка нец. Сем ча ла век, 

якія знік лі без вес так, знай шлі ўжо 

за бі ты мі...

— Дзі кун ская сі ту а цыя зда ры-

ла ся сё ле та ў Го ме лі. Два бра ты, 

ад на му з якіх бы ло 42 га ды, а дру-

го му — 38, неш та па між са бой не 

па дзя лі лі. Па ча ла ся бой ка. Ма лод-

шы брат за ду шыў ста рэй ша га. 

Не ба ра ка жыў ра зам з жан чы най 

у гра ма дзян скім шлю бе. Яна і за-

яві ла пра тое, што яе муж чы на 

знік. Рас чля нё нае це ла ах вя ры 

пас ля знай шлі ў ад ным з ва даё-

маў Го ме ля. Уво гу ле, ка лі дзесь ці 

зна хо дзіц ца це ла, якое не маг чы-

ма апа знаць ві зу аль ны мі ме та да-

мі, то су до выя экс пер ты вы свят ля-

юць ге на тып та ко га тру па і па раў-

ноў ва юць яго са звест ка мі ў ба зе 

да ных. Ка лі і тут ідэн ты фі ка ваць 

ча ла ве ка не ўда ло ся, то ге на тып 

бу дзе па стаў ле ны на ад мыс ло вы 

ўлік у Дзяр жаў ным ка мі тэ це су до-

вых экс пер тыз. І пас ля за ста ец ца 

толь кі ча каць су па дзен ня. У на-

шай прак ты цы бы лі вы пад кі, ка лі 

асо ба та ко га ча ла ве ка вы свят ля-

ла ся праз доў гія га ды.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

«ШЧЫТ І МЕЧ» 
НА ВАР ЦЕ КЕМ ЛІ ВАС ЦІ

Тэ маТэ ма

ПРЫЙ ШЛО КА РОТ КАЕ: 
«ПРА ПАЎ БЕЗ ВЕС ТАК...»

Сумесны праект газеты «Звязда» і Міністэрства ўнутраных спраў

Зва рот ная су вязьЗва рот ная су вязь

ЁСЦЬ ПЫ ТАН НІ? ТЭ ЛЕ ФА НУЙ ЦЕ!

Вы ха ваў чая ка ло нія № 2 у Баб руй-

ску — адзі ная ў кра і не ўста но ва для 

не паў на лет ніх зла чын цаў. Па ка ран не 

тут ад бы ва юць толь кі хлоп цы. Дзяў ча-

ты — у Го ме лі, пры жа но чай па праў чай 

ка ло ніі № 4. Уз рост асу джа ных — ад 

14 да 21 го да. Ар ты ку лы, па якіх яны 

сю ды тра пі лі, — са мыя роз ныя.

— Па трэб ны бы лі гро шы «на па гу ляць». 

Ця пер, акра мя сва бо ды, ні чо га не хо чац-

ца, — зна ё мім ся з асу джа ным Аляк се ем*. 

— На во лі ў мя не бы ла ка ха ная дзяў чы на. 

Су стра ка лі ся два га ды. Ка лі тра піў сю ды, 

яшчэ пры бліз на год пе ра піс ва лі ся. Ха це лі 

на ват па жа ніц ца, а по тым я пе ра ду маў. Ся-

дзець яшчэ доў га, на вош та ма ла дой пры го-

жай жыц цё пса ваць?

Аляк сею 20 га доў, у ка ло нію тра піў у 17. 

Асу джа ны хло пец па трох ар ты ку лах Кры-

мі наль на га ко дэк са: 205, част ка 2 (кра дзеж), 

207, част ка 2 (раз бой), 339, част ка 2 (ху лі-

ган ства).

— Гэ та за раз?

— Не, — апус кае во чы, — два зла чын ствы 

за адзін ве чар, трэ цяе — кры ху паз ней.

У Бе ла ру сі кры мі наль ная ад каз насць на-

ды хо дзіць з 16 га доў. За асоб ныя зла чын-

ствы — з 14. Ця пер у вы ха ваў чай ка ло ніі 

№ 2 зна хо дзіц ца ка ля чвэр ці не паў на лет ніх 

асу джа ных.

— Ка лі тэр мін ад быц ця па ка ран ня не 

скон чыў ся да та го, як юна ку споў ні ла ся 

18 га доў, то ён мо жа за стац ца тут, без пе-

ра во ду ў ка ло нію для да рос лых. Аба вяз ко-

вая ўмо ва — не па ру шаць рэ жым і атры-

маць аду ка цыю. Та му ста ра юц ца ўсе. Дыс-

цып лі нар ных спаг нан няў з кож ным го дам 

усё менш, — тлу ма чыць Алег КА ВА ЛЁЎ, 

на мес нік на чаль ні ка па па праў чым пра-

цэ се ВК № 2.

— Ма лы быў, ду рань, — са ма кры тыч на 

пра цяг вае Аляк сей. — Угна лі з пры яце ля мі 

ма шы ну, ра за бра лі на зап част кі. Ад па чы ва-

лі з сяб ра мі, вы пі ва лі. З не зна ё май кам па-

ні яй ад быў ся кан флікт, збі лі ча ла ве ка. По-

тым ішоў да до му, су стрэў муж чы ну. Сло ва 

за сло ва і «па не сла ся» — па бі лі ся. Дак лад-

ней, я яго.

Ра ней за кра дзеж і ху лі ган ства хло пец 

ужо быў асу джа ны. Краў гро шы, ма біль ны 

тэ ле фон. Са мыя па пу ляр ныя ад ка зы ў не-

паў на лет ніх на пы тан не, што пад штурх ну ла 

пай сці на зла чын ства, — «Так атры ма ла ся, 

не ха цеў», «Не ра зу меў усёй сур' ёз нас ці», 

«Ду маў, чар го вы раз па ўшчу ва юць. Мак сі-

мум — да дуць умоў ны тэр мін». Так лі чыў і 

Лё ша.

* * *
Мін ча нін Аляк сей з поў най сям'і. Ма ці 

пра цуе ў дзі ця чым сад ку вы ха ва цель кай, 

баць ка — кла даў шчы ком. Не п'юць. Ёсць 

ма лод шы брат.

— Да вось ма га кла са ву чыў ся доб ра, а 

по тым, як ка жуць, звя заў ся не з той кам па-

ні яй, — спра буе апраў дац ца.

Дзе вяць кла саў шко лы хло пец скон чыў 

на во лі, па сту піў у ка ледж ма шы на бу да ван-

ня. Праз тры тыд ні сту дэн та вы клю чы лі за 

не на вед ван не. Пе ра вёў ся ў ін шы, пра тры-

маў ся два кур сы. У ка ло ніі ж Аляк сей атры-

маў атэс тат аб агуль най ся рэд няй аду ка цыі 

і ад ра зу дзве пра фе сіі — то ка ра і сле са ра-

сан тэх ні ка.

На тэ ры то рыі ка ло ніі раз ме шча ны фі лі ял 

ся рэд няй шко лы № 32 Баб руй ска. Ву чэб ная 

пра гра ма рас пра цоў ва ец ца для кож на га 

ўзрос ту, на ват ка лі ў кла се ўся го адзін ву-

чань. Уліч ва ю чы тэр мін ад быц ця па ка ран ня, 

шко лу мож на скон чыць экс тэр нам.

Юна кі ўдзель ні ча юць у роз ных аду ка цый-

ных кон кур сах. Уво гу ле па спя хо васць у асу-

джа ных доб рая. Ёсць тыя, хто ву чыц ца на 

8-9 ба лаў.

У фі лі яле № 2 Баб руй ска га дзяр жаў на га 

бу даў ні ча га пра фе сій на-тэх ніч на га ка ле-

джа, які так са ма зна хо дзіц ца на тэ ры то рыі 

ка ло ніі, на ву ча юць па пя ці пра фе сі ях: сле-

сар-ра монт нік, ста ляр, ста ноч нік па дрэ ва-

ап ра цоў цы, то кар, сле сар-сан тэх нік.

Усе да ку мен ты пры раў ноў ва юц ца да 

агуль на рэс пуб лі кан скіх. Раз рад да юць трэ ці, 

але пры жа дан ні яго мож на па вы сіць.

— Да лей шы лёс вы пуск ні коў ад соч ва ем. 

З пра ца ўлад ка ван нем ста ра ем ся да па маг-

чы, — ка жа Алег Мі ка ла е віч.

Ву чац ца асу джа ныя з ве рас ня да мая.

Ах вот ныя так са ма мо гуць дыс тан цый на 

атры маць вы шэй шую аду ка цыю. Аплач ва-

юць ву чо бу род ныя асу джа ных. Ін тэр нэт 

так са ма за іх кошт. У ка ло ніі ёсць кам п'ю-

тар ны клас. Пры ўва хо дзе ў ін тэр нэт — ні я-

кіх Gооglе і «Ян дэк са», сац се так. Пра ца ваць 

мож на толь кі на сай це ўні вер сі тэ та. За дан-

ні сту дэн там да сы ла юць па элект рон най 

по шце, пад руч ні кі — па пя ро выя.

Ця пер вы шэй шую аду ка цыю ў ка ло ніі 

атрым лі ва юць чац вё ра асу джа ных.

* * *
У ка ло ніі ад бы вае па ка ран не ка ля 150 

юна коў. Як па каз вае ста тыс ты ка, коль касць 

тых, хто па ру шыў за кон да 18 га доў, зні жа-

ец ца. Так, у 2013 го дзе бы ла за кры та вы ха-

ваў чая ка ло нія ў Ві цеб ску.

Тра ці на пад лет каў асу джа ная за не за кон-

ны аба рот нар ка тыч ных срод каў (ар ты кул 

328 КК Бе ла ру сі). Га доў пят нац цаць та му 

са мыя рас паў сю джа ныя бы лі ар ты ку лы за 

раз бой і кра дзеж.

— Па ўзрос це не па дзя ля ем — ма лод-

шым ляг чэй адап та вац ца по бач са ста рэй-

шы мі, — упэў не ны на мес нік на чаль ні ка па 

па праў чым пра цэ се. — Уся го ў ка ло ніі тры 

атра ды. На кож ны атрад — ча ты ры вы ха ва-

це лі, якія дзя жу раць круг ла су тач на.

У па коі — ка ля ва сям нац ца ці лож каў, на 

спін ках якіх, акра мя руч ні коў, — бір ка з фо-

та здым ка мі асу джа ных і ка рот кім дасье. 

З мэб лі — тум бач кі, крэс лы.

Мак сі маль ны тэр мін да ец ца за асаб лі ва 

цяж кае зла чын ства — за бой ства. Ёсць тут 

і та кія асу джа ныя. Адзін з іх — 20-га до вы 

Яў ген* (ар ты кул 139, част ка 2). У ка ло ніі з 

2014 го да.

— Гу чыць страш на, згод ны. Але па фак-

це гэ та бы ла бой ка без ма ты ву за бой-

ства, — нер во ва пе ра бі рае паль цы. — Я 

пад даў ся на пра ва ка цыю. Вы ска чыў на раз-

бор кі з на жом. Пра ціў ні каў бы ло двое. Услед 

за мной кі нуў ся та та. У вы ні ку баць ку, які 

мя не аба ра няў, да лі 19 га доў па збаў лен ня 

во лі, мне — 10.

* * *
Усе асу джа ныя пра цу юць. Пя куць хлеб, 

бу лач кі (вы ключ на для мяс цо ва га спа жы-

ван ня), ва раць кі сель, шы юць уцеп ле ныя 

муж чын скія курт кі, спя цо вач ныя ру ка ві цы 

для прад пры ем стваў, кас цю мы для звар-

шчы каў, раз бі ра юць бу тэ леч ныя кор кі, кле-

яць кан вер ты. Ёсць цэх па вы ра бе ту а лет-

най па пе ры, якая ідзе на чы гун ку.

Пра цоў ны ты дзень скла да ец ца з пя ці 

дзён. У су бо ту і ня дзе лю, свя точ ныя дні — 

вы хад ныя. Ра бо чыя атрым лі ва юць зар пла-

ту. Част ка гро шай ідзе на вы пла ту іс каў, 

ка лі яны ёсць. Рэш та ад праў ля ец ца на ра-

ху нак асу джа на га. Утрым лі ва юц ца не паў-

на лет нія ў ка ло ніі за кошт дзяр жа вы.

— На тэ ры то рыі ка ло ніі ёсць пра дук то вая 

кра ма. Са мыя ха да выя пра дук ты — цу кер кі, 

зе фір. Пры сма каў для дзя цей ма ла не бы-

вае! — рас каз вае Алег Мі ка ла е віч. — У кра-

му мож на на вед вац ца да трох ра зоў у ме-

сяц.

Жэ ня пры сма каў не куп ляе. Вы ра шыў 

усе гро шы ад да ваць на па га шэн не іс ку за 

ма раль ную шко ду — 60 ты сяч бе ла рус кіх 

руб лёў. «Ні чо га не хо чац ца, ка лі та кі 

доўг», — ка мен туе.

Хло пец ро дам з Брэсц кай воб лас ці. Ву-

чыў ся дрэн на, пры зна ец ца. Лю бі мы прад-

мет — фіз куль ту ра. Час та трап ляў у бой кі, 

быў іх іні цы я та рам. Ста яў на ўлі ку ў Ін спек-

цыі па спра вах не паў на лет ніх.

У ка ло ніі Яў ген атры маў атэс тат аб агуль-

най ся рэд няй аду ка цыі, пра фе сіі ста ля ра-

ста ноч ні ка і то ка ра:

— Лі чу гэ тыя спе цы яль нас ці за па тра ба-

ва ны мі. Не за ха пі лі цал кам нас яшчэ ро ба-

ты, — усмі ха ец ца.

* * *
Рас па ра дак дня ў асу джа ных прос ты, але 

стро гі. Пад' ём у шэсць га дзін ра ні цы, ад-

бой — у 22.00. Хар ча ван не — тры ра зы на 

дзень.

— Па збаў лен не во лі ў да чы нен ні да не-

паў на лет ніх — край няя ме ра, — ка жа Алег 

Мі ка ла е віч. — З яе да па мо гай ста ра юц ца 

не столь кі ка раць, коль кі вы хоў ваць. Важ на, 

каб пад лет кі на ву чы лі ся жыць на но ва, рас-

ка я лі ся і на ват не ду ма лі пра паў тор нае зла-

чын ства.

Тэ ле фа на ваць сва я кам мож на тры-ча ты-

ры ра зы на ме сяц па 15 хві лін. Да ец ца маг-

чы масць ра біць ві дэа зван кі. Ліс ты юна кі 

так са ма пі шуць.

— Кож ны раз, як тэ ле фа ную баць кам і 

цёт цы, пра шу ў іх пра ба чэн ня. Рас кай ва ю ся. 

Не для тур мы яны мя не га да ва лі, — ад моў-

на ма хае га ла вой Аляк сей.

У год хлоп цам пры зна ча на восем ка рот ка-

тэр мі но вых (да ча ты рох га дзін) і чатыры пра-

цяг лыя (да трох су так) спат кан ні з род ны мі.

Да Яў ге на на спат кан ні пры яз джа юць ба-

бу ля, ма ту ля, хрос ная ма ці, дзве сяст ры: 

«Я ні чо га не пра шу пры вез ці. Со рам на. За-

шмат яны ў мя не ўкла лі, каб я ў іх яшчэ 

неш та пра сіў».

Пас ля ад быц ця ад ной чвэр ці па ка ран ня 

мож на атры маць пер шую сту пень атэс та-

цыі, якая свед чыць пра тое, што асу джа ны 

стаў на шлях вы праў лен ня.

— Акра мя ўзорных па во дзін, трэ ба яшчэ 

па крыць урон. Ка лі ка мі сія пры зна ла, што 

асу джа ны стаў на шлях вы праў лен ня, яго 

пе ра вод зяць на па леп ша ныя ўмо вы ўтры-

ман ня. У пер шую чар гу гэ та да дат ко выя 

спат кан ні з род ны мі (па два ка рот ка тэр мі-

но выя і пра цяг лыя). Маг чы мыя па езд кі на 

кан цэрт, фут бол або ха кей, у му зей. Але 

га лоў нае — гэ та пер шая пры ступ ка да ўмоў-

на-да тэр мі но ва га вы зва лен ня. Да тэр мі ноў-

шчы каў у нас ня ма ла, — дзе ліц ца на мес нік 

на чаль ні ка па па праў чым пра цэ се.

Ёсць у ка ло ніі па коі і для па ру шаль ні каў 

па рад ку — дыс цып лі нар ныя іза ля та ры. Ча-

ста, на шчас це, яны пус ту юць. Тэр мін змя-

шчэн ня ў ДІ ЗА — да сямі су так.

* * *
Кож ны ве чар і ў вы хад ныя дні асу джа ныя 

гля дзяць тэ ле ба чан не. Філь мы — без сцэн 

гвал ту, лю тас ці. Ба е ві кі тут за мя ня юць на 

ка ме дыі і пры год ніц кія кі на стуж кі.

Ле тась на тэ ры то рыі ка ло ніі з'я ві ла ся 

ха кей ная ка роб ка. Гэ ты від спор ту вы клі кае 

ў асу джа ных вя лі кую ці ка васць. Збор ная 

ка ло ніі па ха кеі на зы ва ец ца «Зуб ры ВК».

Гу ля юць хлоп цы ў фут бол, ва лей бол, 

бас кет бол, шах ма ты. На вед ва юць гурт кі 

па ва ка ле, іг ры на гі та ры і фар тэ пі я на, 

па тры я тыч на га і ду хоў на-ма раль на га вы-

ха ван ня, ак цёр скім май стэр стве. Ёсць 

свая ка ман да КВЗ. На спра ва здач ных кан-

цэр тах най леп шы атрад па вы ні ках го да 

вы сту пае з твор чы мі ну ма ра мі пе рад 

сва і мі род ны мі.

— У ка ло ніі я па лю біў спорт. Да гэ туль 

на ват ад ціс нуц ца ад пад ло гі больш за дзе-

сяць ра зоў не мог. Ха джу ў трэ на жор ную 

за лу, стаў лю аса біс тыя рэ кор ды. Па чаў чы-

таць. У мяс цо вай біб лі я тэ цы доб ры вы бар 

кніг, — рас каз вае Лё ша.

На свя ты ў ка ло нію з кан цэр та мі пры яз-

джа юць бе ла рус кія твор чыя ка лек ты вы, ар-

тыс ты. Пра вод зяц ца спар та кі я ды з удзе лам 

спарт сме наў кра і ны.

У «но вым жыц ці» Лё ша пла нуе стаць аў-

та сле са рам. У хлоп ца да ма шын вя лі кая 

цікавасць, пад пра цоў ваў на СТА:

— Хо чац ца вый сці ад сюль хут чэй і за-

быць усё. Стаць ін шым, нар маль ным ча ла-

ве кам. Спа дзя ю ся, праз паў го да бу ду ўжо 

на во лі. Я ця пер ку ру — кі нуць не атрым лі-

ва ец ца. Але піць, як ра ней, — ні ко лі. Усё 

са мае страш нае ад бы ва ец ца пад уз дзе ян-

нем ал ка го лю.

У ад ным з па ко яў пер ша га атра да раз-

мяс ціў ся храм. Сю ды па вы хад ных і рэ лі гій-

ных свя тах пры хо дзіць про та і е рэй.

— Як мая ма ту ля пе ра нес ла гэ ты двай ны 

ўдар — не ра зу мею, — шэп ча Жэ ня. — Тое, 

што ад бы ло ся, да кан ца ўсвя до міў, ка лі ся-

дзеў ужо дзесь ці паў го да. Я пі саў ліст ма ці 

за гі ну ла га, пра сіў пра ба чэн ня... Больш за 

ўсё тут не ха пае род ных, іх ува гі і лю бо ві. 

З ас тат нім мож на змі рыц ца. Ча ла век пры-

вы кае да ўся го. Я не вы клю чэн не. Бы вае, 

нех та па ці ка віц ца з хлоп цаў: «Коль кі за ста-

ло ся?» Я лі чу — во сем га доў. На ступ ны раз 

спы тае — ужо шэсць. У мя не вя лі кі тэр мін — 

не ду маць пра яго пра сцей.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Мінск — Баб руйск — Мінск.

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

«Со рам на. Не для тур мы мя не баць кі га да ва лі»
Як жы вуць і пра што ма раць тыя, хто ў юнац тве пе ра сту піў за кон

* — проз ві шчы ге ро яў не названыя 

з этыч ных мер ка ван няў.

Кож ны з нас хоць раз, але ба чыў на пры пын ках 

ці дош ках аб' яў ары ен ці роў кі. Як пра ві ла, 

там зме шча ны фо та, асаб лі выя пры кме ты 

і пэў ная ін фар ма цыя пра тых, хто знік без 

вес так, — пры клад ны ўзрост, ка лі апош ні раз 

вы хо дзіў на су вязь, у што быў апрануты і гэ так 

да лей... Але як час та зні ка юць лю дзі ў на шай 

кра і не? Пра гэ та «Звяз да» рас пы та ла стар ша га 

опер упаў на ва жа на га па асаб лі ва важ ных спра вах 

ад дзе ла ар га ні за цыі вы шу ко вай ра бо ты га лоў на га 

ўпраў лен ня кры мі наль на га вы шу ку МУС Бе ла ру сі 

Сяр гея КУ ЛЯ ШО ВА.

У сце нах Ака дэ міі Мі ніс тэр ства ўнут ра-

ных спраў на мі ну лых вы хад ных прай шоў 

XV між на род ны тур нір па ін тэ ле кту аль ных 

гуль нях. Ба раць бу за ку бак пе ра мож цы вя-

лі 38 ка ман даў мо ла дзі з Бе ла ру сі, Ра сіі і 

Укра і ны, якія аб' яд на лі ка ля 300 ча ла век. 

Дру жы ны з сі ла вых і гра ма дзян скіх ВНУ 

спа бор ні ча лі асоб на.

Тур нір уклю чаў у ся бе дзве гуль ні — 

«Эру дыт-квар тэт», мак сі маль на на блі жа-

ную да кла січ най «Сва ёй гуль ні», і «Што? 

Дзе? Калі?»

— У на шай ка ман дзе шэсць удзель ні каў, 

ся род якіх дзве дзяў чы ны і ча ты ры хлоп цы. 

Усе яны стар ша курс ні кі, — за зна чыў вы клад-

чык ка фед ры кры мі наль на-вы ка наў ча га 

пра ва Са мар ска га юры дыч на га ін сты ту та 

Фе дэ раль най служ бы вы ка нан ня па ка ран-

няў Ра сіі ма ёр Дзміт рый АДЫЛІН. — У Ра-

сіі мы па ста ян на ўдзель ні ча ем у па доб ных 

спа бор ніц твах, але ў нас яны звя за ны з тэ ма-

ты кай сі ла вых струк тур. Тут жа трэ ба быць 

да во лі да свед ча ным у мно гіх сфе рах жыц-

ця — мас тац тве, бія ло гіі, гіс то рыі, куль ту ры, 

спор це, дак лад ных на ву ках... І ка неш не, доб-

ра раз ва жаць ла гіч на — ча сам пра віль ныя 

ад ка зы на не ка то рыя пы тан ні мож на вы вес ці 

ме на ві та та кім шля хам.

Але ці не па доб на гэ та на паб-кві зы, 

вель мі па пу ляр ныя апош нім ча сам?

— У нас фар мат кры ху ін шы, — тлу ма-

чыць член арг ка мі тэ та спа бор ніц тваў 

Ва сіль ЯД ЧАН КА. — Квіз — гэ та аб лег ча-

ны ва ры янт «Што? Дзе? Ка лі?» для тых, 

хто хо ча не толь кі па спа бор ні чаць, але і 

па за ба віц ца. Мы ж пры трым лі ва ем ся кла-

січ на га кі рун ку. І трэ ба ска заць, што 

трапіць на на шы спа бор ніц твы часта мож-

на толькі праз ад бо рач ныя гуль ні. На прык-

лад, сё лет няя кво та ад Мін ска — восем 

ка ман даў, а спа чат ку за яў ля ла ся сямнац-

цаць.

Тур нір «Шчыт і меч» пра во дзіў ся пры 

пад трым цы Бе ла рус кай лі гі ін тэ ле кту аль-

ных ка ман даў. Ёй жа гэ тыя спа бор ніц твы 

бы лі пры зна ны най леп шы мі па вы ні ках мі-

ну ла га се зо на. Сё ле та ста тус па вы ша ны — 

тур нір выводзіць на чэм пі я нат Бе ла ру сі па 

ін тэ ле кту аль ных гуль нях і на ад па вед ны 

Ку бак Еў ро пы.

Ся род сі ла вых вы шэй шых на ву чаль ных 

уста ноў ула даль ні кам пры за во га куб ка 

ста ла ка ман да Ака дэ міі МУС. У ста ліч ных 

кур сан таў гэ та ўжо чац вёр тая за пар 

пе ра мо га.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Крэ а тыўКрэ а тыў

Гра мад скі са вет пры Мі ніс тэр стве ўнут-

ра ных спраў Бе ла ру сі па ве дам ляе, што 

аса біс тыя пры ёмы гра ма дзян па пы тан нях 

дзей нас ці ор га наў унут ра ных спраў і ін-

шых пы тан нях, якія ўва хо дзяць у кам пе-

тэн цыю чле наў са ве та, пра вод зяц ца кож-

ны трэ ці аў то рак ме ся ца па на ступ ным 

ад ра се: ву лі ца Га рад скі вал, дом 4, Мінск. 

Пры ёмы пра вод зяць чле ны гра мад ска га 

са ве та, дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду, юрыс ты і экс пер ты. 

За пі сац ца на пры ём і атры маць усю кан-

такт ную ін фар ма цыю мож на па тэ ле фо не 

(017) 218-55-37.

За пра гля дам тэ ле ві за ра.

Клас дыс тан цый най аду ка цыі.

Па коі ў ВК № 2.


