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ПО ГЛЯД НА ЗАД
Гэ та да та зна ка вая. Цэ лае ста год дзе слаў-

най гіс то рыі, ба га тай на подз ві гі і здзяйс нен ні.  

18 лю та га 1919 го да Усе ра сій скім Цэнт раль-

ным вы ка наў чым ка мі тэ там бы лі пры ня тыя 

Дэ крэт «Аб ар га ні за цыі чы гу нач най мі лі цыі 

і чы гу нач най ахо вы», а так са ма Па ла жэн ні 

«Аб ра бо ча-ся лян скай чы гу нач най мі лі цыі» 

і «Аб чы гу нач най ахо ве». На чы гу нач ную 

мі лі цыю бы лі ўскла дзе ныя функ цыі ахо вы 

гра мад ска га па рад ку на стан цы ях, ба раць ба 

з бан ды тыз мам, ра ба ван ня мі, кра дзя жа мі, 

спе ку ля цы яй, ху лі ган ствам і дзі ця чай бес-

пры туль нас цю. Ха па ла і ін шых за дач, з які-

мі су пра цоў ні кі мі лі цыі спраў ля лі ся заў сё ды 

па спя хо ва.

Пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны аба-

вяз кі ор га наў транс парт най мі лі цыі знач на 

па шы ры лі ся. Да іх функ цый да да лі ся на-

ступныя: за бес пя чэн не ар га ні за ва най эва-

ку а цыі на сель ніц тва, пра мыс ло вых прад-

пры ем стваў і роз ных гас па дар чых гру заў. 

Акра мя та го, мі лі цы я не ры зай ма лі ся вы-

яў лен нем на чы гу нач ных ма гіст ра лях ва-

ро жых аген таў, ды вер сан таў, дэ зер ці раў 

і ма ра дзё раў.

Ужо ў пер шыя га дзі ны вай ны прый шло-

ся ўсту піць у бой су пра цоў ні кам лі ней на-

га ад дзя лен ня мі лі цыі на стан цыі Брэст. 

Аба ро ну вак за ла ўзна ча ліў на чаль нік лі-

на ддзя лен ня стар шы лей тэ нант мі лі цыі 

Анд рэй Ва раб' ёў. Ра бот ні кі мі лі цыі пе ра-

тва ры лі бу ды нак вак за ла ў апор ны пункт 

су пра ціў лен ня. Мно гія з іх за гі ну лі, у тым 

лі ку і Анд рэй Ва раб' ёў. Ге ра ізм су пра цоў-

ні каў транс парт най мі лі цыі пад час Вя лі кай 

Ай чын най вай ны на заўж ды за ста нец ца ў 

па мя ці на ша га на ро да.

У да лей шым наз ва пад раз дзя лен ня, яго 

струк ту ра і коль касць пе ра жы ва ла роз ныя 

зме ны. Але сут насць ра бо ты за ста ва ла ся ра-

ней шай — ахо ва па рад ку на ўсёй лі ніі чы гун-

кі. У 1971 го дзе ў су вя зі з утва рэн нем пад раз-

дзя лен няў мі лі цыі на па вет ра ным транс пар це 

Да рад дзел мі лі цыі на Бе ла рус кай чы гун цы 

быў пе ра ўтво ра ны ў Бе ла рус кі ад дзел транс-

парт най мі лі цыі, а ў 1976-м — у Бе ла рус кае 

ўпраў лен не транс парт най мі лі цыі.

У ця пе раш нім сва ім вы гля дзе ўпраў лен не 

ар га ні за цыі за бес пя чэн ня гра мад скай бяс-

пе кі на аб' ек тах транс пар ту МУС Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь (УАЗГБАТ) — гэ та буй ная, доб ра 

аб ста ля ва ная служ ба, якая ад каз вае за па-

ра дак на чы гу нач ным і па вет ра ным транс-

пар це.

ТРЭН ДЫ СУ ЧАС НАС ЦІ
Аб за да чах упраў лен ня, яго да сяг нен-

нях і што дзён най пра цы рас ка заў на чаль-

нік УАЗГБАТ пал коў нік мі лі цыі Ва дзім 

ФЯ ДО ТАЎ.

— Ва дзім Ва лер' е віч, ска жы це, з які мі 

ві да мі зла чын стваў ва шым су пра цоў ні кам 

да во дзіц ца сутыкацца найчасцей?

— Асноў ная ма са — гэ та кра дзя жы, у 

пер шую чар гу, на вак за лах. Са мі ра зу ме-

е це: тран зіт па са жы раў, час та ад бы ва ец ца 

стоў па тва рэн не лю дзей, усе спя ша юц ца, 

та му зла чын ны эле мент ка рыс та ец ца, так 

бы мо віць, зруч ным вы пад кам, каб па жы-

віц ца. Сі ту а цыя ўскладняецца яшчэ і тым, 

што аба кра дзе ны ча ла век мо жа вы явіць 

кра дзеж ужо на тэ ры то рыі ін шай дзяр жа вы. 

Акра мя та го, скла да ней шу каць све дак — 

мно гія па прос ту раз' яз джа юц ца. Але, ня-

гле дзя чы на ўсё гэ та, транс парт ная мі лі цыя 

вы лу ча ец ца вы со кай рас кры ва льна сцю 

зла чын стваў. На прык лад, па ліч бах ста-

тыс ты кі мож на пра са чыць, што коль касць 

роз ных пра ва па ру шэн няў, у тым лі ку і кра-

дзя жоў, ня ўхіль на зні жа ец ца. Ка лі ўзяць 

па каз чык па лі ніі ўсіх на шых служ баў, то 

агуль ная зла чын насць зні зі ла ся з 932 вы-

пад каў у 2014 го дзе да 684 у 2018-м. Па 

лі ніі кры мі наль на га вы шу ку ў ана ла гіч ныя 

га ды — з 513 да 492. Па кра дзя жах — з 356 

да 343. Пры гэ тым трэ ба па мя таць, што з 

кож ным го дам па ток і транс пар ту, і па са-

жы раў рас це, што яшчэ больш ус клад няе 

ра бо ту.

— Якім спо са бам вам уда ло ся да маг-

чы ся та кіх па каз чы каў?

— Перш за ўсё, гэ та ра бо та з апе ра тыў-

ны мі ба за мі, з ты мі да ны мі, якія ёсць у нас 

на кож на га зла чын ца. Плюс ня стом ная піль-

насць на шых су пра цоў ні каў. За ўсі мі па да-

зро ны мі асо ба мі вя дзец ца па ста ян ны кант-

роль. Ёсць маг чы масць ад соч ваць марш рут 

гэ та га кан тын ген ту. Та кая ра бо та дае пэў ны 

вы нік.

— Зна чыць, пра фе сіі цяг ні ко ва га зло-

дзея ў на шай кра і не больш не іс нуе?

— Мож на ска заць і так.

— А дзяў чаты, якія ўсып ля лі па са жы-

раў і аб кра да лі іх, так зва ныя кла фе лін-

шчы цы, яшчэ «пра цу юць» на цяг ні ках?

— Са праў ды, ра ней та кая з'я ва на зі ра ла ся 

на чы гун цы. Але ця пер пра яе мож на за быць. 

За апош нія га ды не за фік са ва на ні ад на го 

па доб на га вы пад ку.

— Ле ген да з цяж кіх 90-х?

— Пры клад на.

— Як атры ма ла ся вы ка ра ніць гэ тую 

«з'я ву»?

— Бы лі пра фі лак тыч ныя ўлі кі, ба зы да-

ных. Асо бы, пра якіх мы га во рым, як пра ві ла, 

пра ца ва лі тэ ры та ры яль на, іх бы ло ня цяж ка 

ад са чыць. Пра во дзі ла ся мэ та на кі ра ва ная 

апе ра тыў ная ра бо та — і «кла фе лін шчы цы» 

знік лі з на шых цяг ні коў.

— А асаб лі ва не бяс печ ных зла чын цаў 

ва шым су пра цоў ні кам пры хо дзіц ца за-

трым лі ваць?

— Да во лі час та. Вы ж ра зу ме е це, што 

праз вак за лы пра хо дзіць ве лі зар ная коль-

касць ча ла век, у тым лі ку і зла чын цаў, якія 

зна хо дзяц ца ў вы шу ку за здзяйс нен не цяж кіх 

зла чын стваў. І яны, на ту раль на, трап ля юць у 

по ле зро ку мі лі цыі.

— Гэ та зна чыць, мі лі цы я не ры па спя ва-

юць за ўва жыць ся род сот няў па са жы раў 

зла чын ца і за тры маць яго?

— Без умоў на. І яшчэ ўлі чы це, што на шы 

су пра цоў ні кі, як пра ві ла, заў сё ды пра цу-

юць пры дэ фі цы це ча су. Усё ад бы ва ец ца ў 

сціс лыя тэр мі ны, на прык лад пад час ста ян кі 

цяг ні ка, і трэ ба па спець не толь кі вы явіць 

зла чын ца па парт рэ тным па да бен стве, але 

і свое ча со ва зрэ а га ваць.

— Мож на па зайз дрос ціць на вы кам мі-

лі цы я не раў, якія ся род мноства асоб за 

ней кія хві лі ны па спя ва юць вы явіць пэў-

на га ча ла ве ка.

— Для гэ та га су пра цоў ні кі, як і ў ін шых 

пад раз дзя лен нях, пра хо дзяць спе цы яль нае 

на ву чан не. Ну, вя до ма, і аса біс тыя якас ці, 

та кія як на зі раль насць, кан цэнт ра цыя ўва гі, 

ады гры ва юць важ ную ро лю.

— А кра дзеж гру заў на чы гу нач ным 

транс пар це на зі ра ец ца?

— За апош нія пяць га доў не за фік са ва-

на ні вод на га та ко га вы пад ку. Хоць ра ней 

бы ло на ват ство ра на спе цы яль нае пад раз-

дзя лен не па ба раць бе з гэ тым ві дам зла-

чын стваў.

— Ска жы це, Ва дзім Ва лер' е віч, а якія 

асаб лі выя функ цыі па за бес пя чэн ні бяс-

пе кі жыц ця і зда роўя па са жы раў на чы гун-

цы вы кон вае ва ша пад раз дзя лен не?

— Мы, на прык лад, ня сём уз моц не ную 

служ бу пад час гра мад ска знач ных па дзей. 

Пе рад апош нім чэм пі я на там све ту па фут бо-

ле мы пра вя лі су мес ныя ву чэн ні з ра сій скі мі 

ка ле га мі на прад мет апе ра тыў нас ці і ка ар-

ды на цыі дзе ян няў. Дзя ку ю чы ўсе ба ко вай 

пад рых тоў цы атрым лі ва ец ца свое ча со ва 

за сце раг чы гра ма дзян ад агрэ сіў ных ба-

лель шчы каў. Акрамя таго, не ма лая ра бо та 

вя дзец ца не па срэд на з ма шы ніс та мі цяг-

ні коў. Ідзе пад ра бяз ны ана ліз іх дзе ян няў. 

Уліч ва юц ца не толь кі ві да воч ныя вы пад кі 

на ез даў, але і іх пра ду хі лен не, ка лі яны гі-

па тэ тыч на маг лі зда рыц ца. Гэ та да зва ляе 

склас ці мак сі маль на аб' ек тыў ную кар ці ну 

бяс пе кі чы гу нач на га ру ху.

— Як усе ба ко ва вы па ды хо дзі це да 

пы тан ня.

— Інакш нель га, га вор ка ідзе аб жыц-

ці лю дзей. Акра мя ра бо ты з ма шы ніс та мі, 

мы так са ма вя дзём пра фі лак ты ку ся род 

на сель ніц тва. Ня гле дзя чы на тое, што мно-

гія не бяс печ ныя ўчаст кі пу цей ага ро джа ны, 

не ка то рыя не свя до мыя гра ма дзя не ўсё роў-

на хо дзяць так, як ім блі жэй. Ле зуць це раз 

ага ро джы, ідуць на праст кі — ства ра юць 

ава рый ную сі ту а цыю для ся бе і на ва коль-

ных. А мож на ж вый сці на пяць хві лін ра ней 

і абы сці не бяс печ ны ўчас так! Мы тлу ма чым 

гра ма дзя нам па мыл ко васць іх па во дзін, 

пра во дзім рэй ды, штра фу ем. Пры цяг ва ем 

і ад мі ніст ра цый ны рэ сурс. На мі рых ту ец ца 

на гляд ная агі та цыя, дэ ман стру ем ро лі кі па 

тэ ле ба чан ні. Усё гэ та да зво лі ла нам зні зіць 

коль касць да рож на-транс парт ных зда рэн-

няў на чы гун цы з 24 у 2014 го дзе да 12 у 

2018-м.

— Доб рыя на ві ны. Па га во рым ця пер 

аб па вет ра ным транс пар це. Якія за да чы 

там вы кон ва юць су пра цоў ні кі?

— Мы ўдзель ні ча ем у пе рад па лёт ным 

над гля дзе, у за бес пя чэн ні па рад ку на тэ-

ры то рыі аэ ра пор та. Лю дзі зна хо дзяц ца ў 

да ро зе, мно гія нер ву юц ца, ад чу ва юць стрэс, 

і та му да во дзіц ца раз бі рац ца з роз ны мі кан-

флік та мі. Акра мя та го, апе ра тыў на рэ агу ем 

на за пы ты пі ло таў, ка лі, на прык лад, на бор-

це зда ра ец ца які-не будзь ін цы дэнт.

— Прывядзіце прыклад...

— Не так даў но за ку рэн не зды ма лі па са-

жы ра і пры цяг ва лі да ад каз нас ці.

— Ку рэн не ў са ма лё це — та кая цяж-

кая пра він насць, каб зды маць па са жы ра 

з рэй са?

— Гэ та на ват двай ная пра він насць! Па-

пер шае, па ру шэн не бяс пе кі па лё таў. Па-

дру гое, са ма лёт — гра мад скае мес ца, і ку-

рыць у ім за ба ро не на. Так што і пі ло ты, і мы 

дзей ні ча лі стро га па ін струк цыі. І по тым, на 

бор це пад час па лё ту дро бя зяў ня ма, гэ та 

трэ ба па мя таць усім.

— Чым яшчэ зай ма юц ца ва шы су пра-

цоў ні кі ў аэ ра пор тах?

— Асаб лі вая ўва га ад да ец ца без гас па-

дар ным рэ чам. Мі лі цы я нер гля дзіць — ста-

іць ней чая сум ка. Трэ ба ўста на віць, хто яе 

гас па дар — і як ма га хут чэй. І тут сі ту а цыі 

роз ныя бы ва юць. Хтось ці прос та ад су нуў 

сум ку ад ся бе або ады шоў на ней кі час. 

А то і за быў ся — та кое ня рэд ка зда ра ец ца. 

Пра во дзіц ца апы тан не ся род па са жы раў 

на прад мет уста наў лен ня гас па да ра. Не-

ка то рыя злу юц ца, рэ агу юць нер во ва. Але ў 

асноў ным на шы су пра цоў ні кі су стра ка юць 

ра зу мен не ся род па са жы раў.

— Лю дзі ж ба чаць, што гэ тая ра бо та 

на кі ра ва на на за бес пя чэн не іх бяс пе кі!

— Ме на ві та так, — ка жа пал коў нік мі лі цыі 

Фя до таў. — Уся на ша ра бо та пад па рад ка-

ва на ад ной мэ це — ахо ве бяс пе кі лю дзей. 

Дзе б гэ та ні ад бы ва ла ся, на вак за ле, у 

цяг ні ку ці ў аэ ра пор це, су пра цоў ні кі транс-

парт най мі лі цыі заў сё ды вы кон ва юць свае 

аба вяз кі сум лен на, упэў не на і на дзей на.

АХО ВА БЯС ПЕ КІ 
НА ЗЯМ ЛІ І Ў НЕ БЕ

З на го дыЗ на го ды

У па сёл ку Га ра ні ста ліч най воб лас-

ці прай шло тра ды цый нае зі мо вае 

спар тыў нае свя та для су пра цоў ні-

каў і гра ма дзян ска га пер са на лу пад-

раз дзя лен няў цэнт раль на га апа ра ту 

і цэнт раль на га пад па рад ка ван ня мі-

лі цэй ска га ве дам ства кра і ны і чле-

наў іх сем' яў.

Арэ най фес ты ва лю зда ро ва га ла ду 

жыц ця стаў Цэнтр па вы шэн ня ква лі фі-

ка цыі кі ру ю чых ра бот ні каў і спе цы я ліс-

таў Дэ парт амен та ахо вы МУС. На старт 

вый шлі 12 ка ман даў, якія прад стаў ля лі 

кры мі наль ную мі лі цыю, мі лі цыю гра мад-

скай бяс пе кі, УДАІ, га лоў ныя ўпраў лен-

ні кад раў па ба раць бе з ар га ні за ва най 

зла чын нас цю і ка руп цы яй, улас най бяс-

пе кі, ка ман ду ю ча га ўнут ра ны мі вой ска-

мі, штаб, дэ парт амен ты фі нан саў і ты лу, 

ахо вы, вы ка нан ня па ка ран няў, Ака дэ мію 

МУС.

На цы ры мо ніі ад крыц ця цёп лыя сло вы 

ад ра са ваў удзель ні кам мі ністр унут ра-

ных спраў ге не рал-лей тэ нант мі лі цыі 

Ігар ШУ НЕ ВІЧ.

— Да лу чэн не да спор ту не толь кі да-

зва ляе ўдас ка наль ваць пра фе сій ныя 

якас ці, але і гур туе ка лек ты вы. І сён-

няш няе ме ра пры ем ства чар го вы раз 

свед чыць, што Мі ніс тэр ства ўнут ра ных 

спраў — гэ та моц ная, друж ная і спар тыў-

ная сям'я! — ад зна чыў Ігар Ана то ле віч.

На сы ча ная пра гра ма па ча ла ся з лыж-

най эс та фе ты 4х4. Хут чэй за ўсіх ня лёг-

кую дыс тан цыю пе ра адо ле ла ка ман да 

га лоў на га ўпраў лен ня кад раў МУС. На 

дру гую пры ступ ку п'е дэс та ла пад ня лі ся 

ле таш нія пе ра мож цы — прад стаў ні кі Ака-

дэ міі МУС. За мкну лі пры за вую трой ку 

спарт сме ны Дэ парт амен та ахо вы.

Бег на ад ной лы жы і вя дзен не мя ча 

клюш кай, скач кі ў мяш ках і сліз ган не на 

цю бін гу — эта пы комп лекс най эс та фе-

ты, дзе ў скла дзе кож най ка ман ды за 

пе ра мо гу зма га лі ся во сем удзель ні каў, 

уклю ча ю чы дзя цей. Ка манд ны дух і во лю 

да пе ра мо гі пра дэ ман стра ва лі ўдзель ні кі 

спа бор ніц тваў па пе ра цяг ван ні ка на та. 

Не менш за хап ляль на і аза ртна прай шлі 

кон кур сы «Сі ла мер», «Трап ны стра лок», 

«Сліз кае бер вя но», «Трап ны ха ке іст», 

у якіх дак лад насць і спрыт маг лі пра дэ-

ман стра ваць усе ах вот ныя.

Са праўд ным па да рун кам для гас цей 

зі мо ва га спар тыў на га свя та сё ле та ста ла 

аса біс тае пер шын ство спе цы я ліс таў-кі но-

ла гаў Дэ парт амен та ахо вы па пе ра адо-

лен ні па ла сы пе ра шкод.

Па кла па ці лі ся ар га ні за та ры і аб пра-

гра ме для са мых ма лень кіх. Яны спа бор-

ні ча лі ў кон кур сах «Уда члі вы стра лок» і 

«Ну, па ча кай», за баў ля лі ся на дзі ця чых 

ат рак цы ё нах, ка та лі ся на по ні, ва дзі лі 

ка ра го ды з ані ма та ра мі ў кас цю мах ка-

зач ных ге ро яў і пер са на жаў мульт філь-

маў. Так са ма гас цей за пра ша лі вы стаў кі 

тэх ні кі і ўзбра ен ня спе цы яль на га пад-

раз дзя лен ня па ба раць бе з тэ ра рыз мам 

«Ал маз», ста ліч на га АМА Па і Дэ парта-

мен та ахо вы. А тых, хто пра га ла даў ся, 

ча ка лі сал дац кая кух ня з апе тыт най 

ка шай, ру мя ны мі блін ца мі і дух мя най 

гар ба тай.
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