
27 лютага 2019 г. 5ФАРПОСТ

СЛУЖ БО ВЫЯ 
ТАЙ НЫ

Сё ле та бе ла рус кай мі-

лі цыі спаў ня ец ца 102 га-

ды. Зда ец ца, ні чо га асаб-

лі ва га. Але ка лі ўспом ніць, 

што ме на ві та на ну мар тэ-

ле фо на «102» па сту па юць 

тры вож ныя па ве дам лен ні, 

то гэ та су па дзен не ад ра зу 

ста но віц ца пры ваб ным у 

ва чах жур на ліс та і ства рае 

ін фар ма цый ную на го ду для 

на пі сан ня ар ты ку ла.

Каб ле пей да ве дац ца 

спе цы фі ку пра цы ад ной з 

са мых важ ных служ баў у 

на шай кра і не, я на кі ра ваўся 

ў ста ліч ны ГУ УС, дзе мяне 

су стрэ ла  на чаль нік служ бы 

«102» пад пал коў нік мі лі цыі 

На тал ля КУД РАЎ ЦА ВА.

Па яе сло вах, як тэ атр 

па чы на ец ца з ве шал кі, так 

пра ца мі лі цыі па чы на ец ца 

са служ бы «102». Тры вож-

ны тэ ле фон не змаў кае ні 

днём, ні ноч чу. Гэ ты прос ты 

ну мар ужо на пра ця гу мно гіх 

га доў іс нуе ва ўсіх на се ле-

ных пунк тах на шай кра і ны. 

Ён вя до мы на ват дзе цям.

Як рас ка за ла На тал ля 

Аляк санд раў на, ста ліч ная 

служ ба «102» — са мая 

шмат лі кая ў краіне. Што-

су тач на на пры ёме па ве-

дам лен няў зна хо дзяц ца 

10—13 су пра цоў ні каў, якія 

пры ма юць ка ля дзвюх ты-

сяч зван коў. А вось, на прык-

лад, та кая ці ка вая ліч ба: у 

год пра вя дзен ня Чэм пі я на ту 

све ту па ха кеі бы ло за рэ гіст-

ра ва на больш за адзін міль-

ён па ве дам лен няў.

Ся рэд няя ж коль касць 

зва ро таў за ле жыць ад роз-

ных фак та раў: се зон насць, 

дзень тыд ня, час су так, умо-

вы на двор'я. Так са ма ад на-

зва ных фак та раў за ле жыць 

ха рак тар зван коў. Для пры-

кла ду, у ра ніш ні і вя чэр ні 

час, так зва ную гадзіну пік, 

боль шасць па ве дам лен няў 

па сту пае па лі ніі ДАІ, па чы-

на ю чы з 18.00 да 23.00 — 

у сфе ры ся мей на-бы та вых 

ад но сін.

На тал ля Аляк санд раў на 

за ўва жае, што ну мар «102» 

на бі ра юць на огул усе, «хто 

не ве дае, ка му па тэ ле фа-

на ваць». Пра рва ла ка на-

лі за цыю, на дрэ ве ка ця ня 

ся дзіць, за бы лі ся клю чы ад 

ква тэ ры і на ват «прос та па-

га ва рыць». Уліч ва ю чы, што 

прак тыч на ўсе су пра цоў ні-

кі служ бы — дзяў ча ты, яны 

па-жа но ча му пра ні ка юц ца 

да кож на га па ве дам лен ня, 

спра бу юць су па ко іць ча ла-

ве ка, ака заць яму да па мо гу, 

знай сці вы хад з цяж кай, ча-

сам кры тыч най сі ту а цыі.

— Ва ло дан не та кі мі якас-

ця мі, як цяр пен не, стры ма-

насць, ка му ні ка бель насць і 

да лі кат насць, — ка жа На-

тал ля Аляк санд раў на, — 

аба вяз ко вае па тра ба ван не 

да су пра цоў ні каў служ бы. 

Бо па той бок тэ ле фон на-

га про ва да зна хо дзіц ца не 

толь кі гра мад скі па ра дак, 

але і ча ла ве чае жыц цё.

Да рэ чы, у служ бе «102» 

пра цу юць не толь кі лю дзі 

ў зван ні, так зва ныя атэс-

та ва ныя, але і цывільныя 

асо бы. Як ужо згад ва ла ся, 

амаль усе яны — жан чы-

ны. Мно гія з тых, хто пры-

хо дзіць «з гра ма дзян кі», 

паз ней ста но вяц ца су пра-

цоў ні ка мі мі лі цыі. Але гэ та 

ўда ец ца да лё ка не ўсім. Ад-

бор у шэ ра гі пра ва ахоў ных 

ор га наў вель мі стро гі. Са мо 

зван не мі лі цы я не ра ня се 

пэў ныя аба вяз кі, з які мі не 

ўсе мо гуць спраў ляц ца. Та-

му част ка су пра цоў ніц слу-

жыць у цывільным ста ту се, а 

част ка — у мі лі цэй скім. Але 

асноў ныя па тра ба ван ні і для 

тых, і для ін шых, вя до ма, ад-

ноль ка выя. Усе пра хо дзяць 

спе цы яль нае на ву чан не, 

дзе атрым лі ва юць ве ды па 

пра ва вых пы тан нях і псі ха-

ло гіі, а так са ма на бы ва юць 

на вы кі па тэх ніч ных склад-

ні ках служ бы. Акра мя та го, 

су пра цоў ні кі па він ны вы дат-

на ары ен та вац ца ў го ра дзе, 

каб не блы таць, на прык лад, 

наз вы ву ліц Бель ска га, Бя-

лін ска га і Бя лец ка га, што 

ча сам ад бы ва ец ца, асаб лі ва 

з пры ез джы мі. Ад хут ка сці 

пе ра да чы ін фар ма цыі за ле-

жыць вель мі мно гае, і тут 

важ на ў пер шую чар гу ўпэў-

не на ве даць го рад, вы зна-

чаць, у якім ра ё не ад бы ло ся 

зда рэн не, на кі роў ваць ту ды 

ад па вед ныя служ бы. Та му 

спа чат ку на віч кі ся дзяць по-

бач з су пра цоў ні ка мі, пры-

гля да юц ца, на бі ра юц ца во-

пы ту і по тым ужо па сту по ва 

ўцяг ва юц ца ў пра цэс.

— А бы вае так, што дзяў-

ча ты, па пра ца ваў шы ня доў-

гі час, рап там зваль ня юц-

ца? — пы та ем ся ў На тал лі 

Аляк санд раў ны.

— Служ ба ня прос тая, — 

ад каз вае пад пал коў нік 

міліцыі, — увесь час ідуць 

стасункі з людзь мі, а яны 

трап ля юц ца роз ныя. Ад-

ны раз маў ля юць нар маль-

на, а ін шыя, асаб лі ва тыя, 

хто зна хо дзіц ца ў ста не 

ап'я нен ня, мо гуць і на кры-

чаць, і вы ла яц ца. Не ўсе 

дзяў ча ты гэ та вы трым лі-

ва юць. Акра мя та го, бы ва-

юць сі ту а цыі са мі па са бе 

скла да ныя. На прык лад, 

ка лі га вор ка ідзе аб цяж кіх 

зла чын ствах і ча ла век на 

тым кан цы про ва да прос-

та кры чыць аб да па мо зе. 

Псі ха ла гіч на гэ та вель мі 

ня лёг ка пе ра нес ці. Хоць з 

ча сам пры хо дзіць во пыт і 

на ват са скла да ны мі па-

ве дам лен ня мі су пра цоў ні-

кі па чы на юць спраў ляц ца 

ўпэў не на.

ГА РА ЧАЯ ЛІ НІЯ
Мы пад ні ма ем ся ў апе-

ра тыў на-дзя жур ную служ-

бу, дзе за шкля ной сця ной 

зна хо дзіц ца не па срэд на 

служ ба «102». За хо дзім 

у па мяш кан не. Шэ раг ад-

дзе ле ных ад на ад ад ной 

шкля ны мі пе ра га род ка мі 

ка бі нкі, у якіх працуюць 

дзяў ча ты. З ка бі нак раз да-

юц ца га ла сы — ідзе пры ём 

зван коў.

Пры слу хоў ва ем ся: по бач 

дзяў чы на тлу ма чыць ча ла-

ве ку, што яго ма шы на не 

са гна ная, а эва ку я ва ная і ў 

да дзе ны мо мант зна хо дзіц-

ца на штраф-ста ян цы.

— Ра ду ец ца? — пы та ем-

ся ў дзяў чы ны, ка лі яна, пас-

ля за паў нен ня элект рон най 

карт кі і пе ра да чы яе ў АДС, 

кла дзе труб ку.

— Вя до ма, — ка жа 

дзяў чы на, — лепш да ве-

дац ца, што твая ма шы на 

на штраф-ста ян цы, чым у 

зго не. У нас, да рэ чы, ёсць 

спе цы яль ная ба за да ных, 

што да зва ляе вель мі хут ка 

вы зна чыць факт эва ку а цыі 

аў та ма бі ля.

Пра пар шчык мі лі цыі 

Ка ця ры на ГА РО ШЧЫК у 

служ бе «102» пра цуе во-

сем га доў. Па вод ле яе слоў, 

гэ тыя га ды пра ля це лі — не 

за ўва жы ла як.

— Што, та кая ці ка вая 

пра ца? — пы та ем ся.

— Ці ка вая, — ад каз вае 

Ка ця ры на. — З людзь мі ж 

пра цу ем.

— Па дзя лі це ся якім-не-

будзь не звы чай ным вы пад-

кам.

— Ка лі лас ка, — усмі-

ха ец ца Ка ця ры на. — Ня-

даў на бы ло. Тэ ле фа нуе 

поз нім ве ча рам па жы лая 

жан чы на. Ка жа: «Я гля джу 

з акна — а ўні зе, на сне зе, 

тыгр ля жыць». Я пы та ю ся, 

мо жа, вам зда ло ся? Не, ка-

жа жан чы на, ля жыць тыгр і 

хвас том ва ру шыць. Па куль 

яна га во рыць, я спра бую 

вы свет ліць, ці ёсць па блі-

зу цырк ці заа парк. Ні чо га 

та ко га ня ма, але жан чы на 

да каз вае, што ўні зе ля жыць 

жы вы тыгр. Да вя ло ся на кі-

роў ваць па гэ тым вы клі ку 

па труль ную служ бу, МНС. 

Пры еха лі — ака за ла ся, 

што гэ та вя лі кая плю ша вая 

цац ка. Ве цер дзьмуў, вось 

хвост і ва ру шыў ся. І жан чы-

не зда ва ла ся, што гэ та жы-

вы тыгр.

— Але служ бы ўсё ад но 

на кі ра ва лі?

— Аба вяз ко ва. Мы па він-

ны рэ ага ваць ад па вед ным 

чы нам. Бо там мог ака зац-

ца са праўд ны тыгр. Уся кае 

бы вае. Нам на огул лю дзі 

тэ ле фа ну юць з лю бой на го-

ды. За раз зі ма, ацяп ляль ны 

се зон, і са мы «лю бі мы» зва-

нок — ба та рэі ха лод ныя. Ці 

га ра чыя — як у ка го. Мо гуць 

па тэ ле фа на ваць — вер шы 

па чы таць. Ёсць у нас і та кія 

«клі ен ты». А вось ня даў на быў 

зва нок: муж чы на ка жа, за біў 

ча ла ве ка. Рас пыт ва ем пад ра-

бяз нас ці — ён яр ка і дак лад на 

ўсё апіс вае. Па сы ла ем ту ды 

ўсе служ бы. Ака за ла ся — бе-

лая га рач ка, усё пры ду маў.

У Ка ця ры ны зва нок — 

яна ад каз вае на вы клік, 

пра цуе. Раз мо ву пра цяг ва-

ем з на чаль ні кам зме ны, 

стар шым пра пар шчы кам 

мі лі цыі На тал ляй КРЫ ВА-

ЛЕ ВІЧ. Яна пра цуе ў служ бе 

«102» ужо 16 га доў і, як ка-

жуць, уся го па ба чы ла.

— Ня прос та вы трым лі ваць 

та кую коль касць ста рон ніх 

зван коў? — пы та ю ся я.

— Мы прызвычаіліся, — 

ад каз вае На тал ля Кан стан-

ці наў на. — Да та го ж боль-

шасць зван коў па сту пае па 

спра ве. Бы вае, што па прос-

ту жыц цё ча ла ве ка ра та ваць 

пры хо дзіц ца.

На тал ля Куд раў ца ва 

згад вае ня даў ні вы па дак 

у Грод не. Там дзяў чы на са 

служ бы «102» не да зво лі ла 

хлоп цу па кон чыць з са бой. 

Тры ма ла яго на труб цы, уга-

вор ва ла, «па абя ца ла» прый-

сці на спат кан не — і не да ла 

здзейс ніць фа таль ны крок.

Да нас, скон чыў шы раз-

мо ву па тэ ле фо не, да лу ча-

ец ца яшчэ ад на з дзяў чат.

— А вось у нас ня даў на 

быў вы па дак, — ка жа яна, — 

ка лі гра ма дзя нін да па мог 

за тры маць зла чын ца. Той у 

аў то бу се па гра жаў па са жы-

рам на жом. За тым вый шаў 

і спра ба ваў сха вац ца. Але 

гра ма дзя нін вый шаў услед 

за ім, па тэ ле фа на ваў нам і 

ішоў за зла чын цам, увесь 

час па ве дам ля ю чы нам яго 

ка ар ды на ты. Так ён са чыў 

за парушальнікам, па куль 

та го не за тры маў вы сла ны 

на мі на рад мі лі цыі.

— Су стра ка юц ца та кія 

свя до мыя гра ма дзя не!

— Шмат! — зга джа ец-

ца Ка ця ры на Га ро шчык. — 

Час та лю дзі да па ма га юць 

нам пра ду хі ліць кра дзя жы. 

На прык лад, ба чаць, што ў 

ма шы не, па кі ну тай ка ля до-

ма, акно ад чы не на. А на ся-

дзен ні ля жыць парт фель або 

што-не будзь ін шае. Па тэ ле-

фа ну юць нам, мы на кі ру ем 

на рад, каб знай шлі гас па да-

ра ма шы ны. Або бар сет ку з 

гра шы ма аў та ўла даль нік за-

бу дзе на ся дзен ні. Ве да е це, 

як гэ та пры ваб лі вае зла чын-

цаў! Яны і шкло ра за б'юць, 

каб да брац ца да гро шай. 

Так са ма да сы ла ем на рад. 

Лепш пе ра стра ха вац ца, чым 

да пус ціць зла чын ства.

— Напрыклад, ёсць такія  

зла дзеі — «руч ні кі», — ка-

жа На тал ля Кры ва ле віч. — 

Хо дзяць ноч чу па пад' ез дах 

і ту за юць руч кі дзвя рэй. Бы-

вае, што гас па да ры за бы-

ва юць за мкнуц ца, і дзве ры 

за ста юц ца ад чы не ныя. Зла-

дзюж кі ці хень ка ўва хо дзяць 

у ква тэ ру і цяг нуць усё, што 

ўдас ца сцяг нуць. Дык вось, 

дня мі нам па тэ ле фа на ва ла 

жан чы на, маў ляў, уба чы ла 

ў воч ка та ко га «руч ні ка». 

Вы сла лі на рад, за тры ма лі 

зло дзея.

— Хут ка спра ца ва лі, — 

за ўва жа ем.

— Мы і па він ны хут ка 

пра ца ваць, — ка жа На тал ля 

Кан стан ці наў на. — Служ ба 

та кая.

Шмат ці ка ва га мне яшчэ 

рас ка за лі су пра цоў ні цы, па-

куль я зна хо дзіўся ў іх у гас-

цях. Ус па мі на лі і смеш ныя 

вы пад кі, ка лі бы вае вель мі 

цяж ка па дык цыі ча ла ве ка 

вы зна чыць, якую ву лі цу ці 

мес ца ён мае на ўва зе. І тра-

гіч ныя, ка лі да во дзіц ца па ве-

дам ляць пра смерць сва я ка 

або су па кой ваць дзі ця, якое 

пла ча на ўзрыд. Уся ля кае бы-

вае ў жыц ці гэ тых вы дат ных 

дзяў чат. Але ня змен ным за-

ста ец ца ад но — іх стаў лен не 

да пра цы. Што б ні зда ры-

ла ся на тым кан цы про ва-

да, яны заў сё ды ка рэкт ныя, 

вы тры ма ныя і поў ныя жа-

дан ня прый сці на да па мо гу. 

І та му ча ла век, які апы нуў-

ся ў ця ж кім ста но ві шчы, у 

пер шыя ж се кун ды свай го 

зва ро ту чуе ад іх са мае га-

лоў нае: «Чым мы мо жам вам 

да па маг чы?»

СЛУЖ БА, 
ЯКУЮ ВЕ ДА ЮЦЬ УСЕ

Ча ка еш да па мо гі — на бі рай гэ ты ну мар! І не па мы ліш ся

Матэрыялы падрыхтаваў Сяр гей КУ ЛА КОЎ.
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