
528 ліпеня 2018 г. ФАРПОСТ

Матэрыялы падрыхтавала Да р'я КАС КО.

Стар шы ін спек тар па ар га ні за цыі 

да рож на га ру ху АДАІ МГБ Пар ты-

зан ска га РУ УС ма ёр мі лі цыі Ле а нід 

Хар ла маў 25 лі пе ня нёс служ бу на 

мін скай каль ца вой аў та да ро зе. На 

мос це ін спек тар за ўва жыў дзяў чы-

ну, якая спа чат ку пра неш та доў га 

раз ва жа ла, а по тым на ме ры ла ся 

пе ра сту піць ага ро джу. Ле а нід Хар-

ла маў тут жа кі нуў ся да яе.

Ака за ла ся, што дзяў чы на з-за 

раз ры ву пя ці га до вых ад но сін вы-

ра шы ла звес ці ра хун кі з жыц цём. 

Ма ёр мі лі цыі доў га раз маў ляў з 

дзяў чы най, вы слу хаў яе гіс то рыю і 

знай шоў па трэб ныя сло вы, каб ад-

га ва рыць яе ад не аб ду ма на га кро ку. 

Як рас ка за ла афі цый ны прад стаў-

нік Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін ска 

Лі лі я на Жы лян ко ва, дзяў чы на вы ка-

за ла вя лі кую ўдзяч насць су пра цоў-

ні ку ДАІ за сваё вы ра та ван не



Каб жыц цё дзя цей бы ло 
леп шае, чым у іх баць коў...

Вот чы на Сяр гея Амі на ва — Мя-

соц кі сель скі Са вет. Адзін з са мых 

буй ных у ра ё не, пра цяг ласць ад 

край ніх пунк таў больш за 27 кі ла-

мет раў. Да та го ж у мяс цо вас ці ёсць 

свае асаб лі вас ці. Знач ная част ка тэ-

ры то рыі сель са ве та раз ме шча на па-

блі зу чы гу нач ных шля хоў, тут шмат 

са до вых та ва рыст ваў — адзін з лю-

бі мых на прам каў мін чан для дач на-

га ад па чын ку. Уся го ж на тэ ры то рыі 

сель ска га Са ве та па ста ян на пра-

жы вае 2,5 ты ся чы ча ла век, са мыя 

буй ныя на се ле ныя пунк ты — аг ра-

га ра док Вы ве ры, па сё лак Са сно вы 

Бор, вёс кі Мя са та, Гра ні чы.

— Ка лі я толь кі прый шоў сю ды на 

па са ду ўчаст ко ва га ін спек та ра, пер-

шы час лі та раль на жыў на ра бо це. 

Сі ту а цыя бы ла вель мі скла да ная: у 

мно гіх два рах ме лі ся са ма гон ныя апа-

ра ты, лю дзі вы раб ля лі ня якас ны ал-

ка голь, пра да ва лі яго, спі ва лі ся. Гэ та 

ад бі ва ла ся на іх зда роўі і пры во дзі ла 

да ран ня га сы хо ду з жыц ця. Зма гац-

ца прый шло ся грун тоў на і доў га. Але 

ця пер праб ле ма не за кон най вы твор-

час ці ал ка го лю, на шчас це, вы ра ша-

на, — ус па мі нае Сяр гей Амі наў.

На огул аб ста ноў ку ў сель скім са-

ве це мож на на зваць до сыць спры-

яль най. Па каз чык коль кас ці зва ро таў 

па ся мей на-бы та вых скан да лах адзін 

з са мых ніз кіх у ра ё не. Ад нак ва ўсіх 

пра ві лах су стра ка юц ца вы клю чэн ні. 

Праб лем ных жы ха роў участ ко вы ін-

спек тар, на ту раль на, ве дае аса біс та. 

Пры чым не толь кі тое, якія пра ва па-

ру шэн ні яны здзейс ні лі, але і тое, як 

прый шлі да та ко га жыц ця.

Да кож на га з іх Сяр гей Амі наў 

ста ра ец ца знай сці свой па ды ход, 

але ка лі па ву чан ні не да па ма га юць, 

у ход ідуць ад мі ніст ра цый ныя рэ сур-

сы. У пер шую чар гу ўва га ўдзя ля ец-

ца ўтры ман ню дзя цей. Да ўмо ваў іх 

вы ха ван ня ў Сяр гея Аль бер та ві ча 

асаб лі выя ад но сі ны: дзе ці не па-

він ны ба чыць п'я ныя вя чор кі сва іх 

баць коў. Ка лі па доб ная прак ты ка 

не спы ня ец ца — ма лых для іх жа 

ка рыс ці з сям'і за бі ра юць.

— Па мя таю, быў вы па дак, ка лі гру-

пу тэр мі но ва вы клі ка лі на мес ца зда-

рэн ня, у той жа час трэ ба бы ло хут ка 

за браць дзі ця з сям'і — ма ці ар га ні-

за ва ла до ма пры тон. Па мя таю прый-

шоў, сха піў дзі ця і вы бег на су страч 

хут кай да па мо зе. За мной не каль кі 

моц на пад пі тых «сяб роў» гэ тай ма ці 

кі ну лі ся. І з імі ра за брац ца не ма гу — 

дзі ця спа ло ха нае на ру ках дры жыць, і 

па кі нуць так як ёсць так са ма. Ба ла зе, 

ме ды кі даб ра лі ся хут ка, пе ра даў ім 

дзі ця і зноў бя гом на зад — пра во дзіць 

раз бі раль ніц твы з кам па ні яй, — рас-

каз вае мі лі цы я нер.

Ся мей ныя та ям ні цы
На огул раз бі раль ніц твы ва ўнут-

ры ся мей ных ад но сі нах — адзін з 

са мых цяж кіх склад ні каў пра цы 

ўчаст ко ва га ін спек та ра. Па-пер шае, 

час та ах вя ры хат ня га гвал ту не хо-

чуць, каб тое, што ад бы ва ец ца за 

за чы не ны мі дзвя ры ма іх до ма, ста-

на ві ла ся вя до ма яшчэ ка му-не будзь. 

Па-дру гое, на ват ка лі скар дзяц ца, то 

по тым хут ка мі ра цца і пры хо дзяць 

за бі раць за яву, маў ляў, з якім на-

жом ён на мя не кі даў ся, так, трош кі 

па сва ры лі ся. Па-трэ цяе, пры хо дзіц-

ца вы слу хоў ваць усе пад ра бяз нас ці 

аса біс та га жыц ця. Ча сам да хо дзіць 

да аб сур ду. Так у дзень на шай су-

стрэ чы на па рад ку дня — скар га це-

шчы на свай го зя ця: жан чы на хо ча, 

каб ён з'е хаў з ха ты, дзе жы ве ра зам 

з яе дач кой. Праў да, дом аформ ле ны 

на дач ку, ма ці ў ім на ват не пра пі са-

на, а ад но сі ны па між са мі мі му жам і 

жон кай цу доў ныя. Зра зу меў шы, што 

ўга воры не дзей ні ча юць, жан чы на 

вы ра шы ла ра зы граць з ся бе ах-

вя ру, ні бы та зяць ха цеў на яе 

на па сці. Ва ўсёй гэ тай сі ту а цыі 

і трэ ба бу дзе ра за брац ца Сяр-

гею Аль бер та ві чу. Па мен шай 

ме ры, су па ко іць ня доб ра зыч лі ва 

на стро е ную це шчу.

Ад нак час цей па жы лыя лю дзі, 

з пры чы ны сва ёй да вер лі вас ці, 

ста но вяц ца не аб ві на ваў ца мі, а 

ах вя ра мі. Так, у маі ў ад ным з 

са до вых та ва рыст ваў ад быў ся 

вы па дак. Па жы лы муж чы на вы-

ра шыў на няць для ся бе па моч ні-

ка па гас па дар цы. Усё што ве даў пра 

яго — толь кі імя. Гэ та да зво лі ла ім 

па спя хо ва па пра ца ваць тры дні, па-

жы лы муж чы на на ра да вац ца не мог, 

пас ля ча го го ра-пра цаў нік знік, пры-

ха піў шы з са бой не ма лую су му гро-

шай, да ра го га са ба ку і пнеў ма тыч ны 

піс та лет. Да рэ чы, ме на ві та вы гляд 

са ба кі і да па мог хут ка ўста на віць 

зла мыс ні каў. Як рас ка заў Сяр гей 

Амі наў, ін фар ма цыя пра тое, як мож-

на з ім звя зац ца, ёсць на ўсіх пры пы-

нач ных пунк тах, цес на на ла джа на су-

вязь і з іх ра бот ні ка мі. Да ве даў шы ся 

пра зда рэн не, участ ко ва му ін спек та-

ру па тэ ле фа на ва ла дыс пет чар ад ной 

са стан цый, за ўва жыў шы на пе ро не 

па да зро ных муж чын з да гле джа ным 

са бач кам. Участ ко вы ін спек тар тут 

жа ад пра віў ся да на зва на га мес ца, 

ужо пры пад' ез дзе да яко га ўба чыў 

элект рыч ку, што хут ка не сла ся ў бок 

Мін ска. Але, ака за ла ся, што шан-

цам уця чы зла чын цы на ват не ду ма-

лі ска рыс тац ца — за над та «доб ра» 

ся бе ад чу ва лі, вы дат ка ваў шы част-

ку гро шай у най блі жэй шай кра ме. 

У гэ тай гіс то рыі на стаў хэ пі энд. Тым 

не менш, каб па доб ных прэ цэ дэн таў 

не бы ло ў прын цы пе, Сяр гей Амі наў 

ста ра ец ца як ма га час цей пра во дзіць 

пра фі лак тыч ныя гу тар кі з па жы лы мі 

людзь мі, ро біць усё маг чы мае, каб іх 

за сце раг чы.

На тхня юць пе ра ме ны 
да леп ша га

Уво гу ле ўчаст ко вы ін спек тар імк-

не ца дзей ні чаць на апя рэ джан не. 

Шмат кан так туе з кі раў ніц твам прад-

пры ем стваў, раз ме шча ных у сель-

скім Са ве це, каб да ве дац ца, хто з 

ра бот ні каў па ку туе ад ал ка голь най 

за леж нас ці і ліш ні раз на нес ці яму не-

ча ка ны ві зіт. Пра цяг ваць пра ца ваць 

у гэ тай ня прос тай сфе ры Сяр гея Амі-

на ва на тхня юць вы пад кі вы праў лен-

ня яго па да печ ных. Так, на прык лад, 

бы ло з ма ла дой жан чы най, якая доў гі 

час вя ла аб са лют на аса цы яль ны лад 

жыц ця, пры тым, што да та го мо ман-

ту ўжо па спе ла стаць ма май. Пас ля 

шмат лі кіх прось баў і ўга во раў у адзін 

мо мант прос та як ад рэ за ла — за-

ка дзі ра ва ла ся, вый шла за муж, кла-

по ціц ца пра дзя цей. Двор — лю ба 

па гля дзець.

— І як тут не па ве рыць, што ўсё 

пры но сіць свой плён? На огул у зно-

сі нах з мяс цо вы мі жы ха ра мі я імк-

ну ся па збя гаць асу джэн ня. Заў сё ды 

ста ра юся ў дум ках па ста віць ся бе 

на мес ца та го, хто да мя не звяр нуў-

ся. А ча му так ад бы ло ся? Як мож на 

змя ніць сі ту а цыю? Што аса біс та я 

ма гу зра біць, каб да па маг чы ча ла-

ве ку? — раз ва жае Сяр гей Амі наў.
На час на шай па езд кі за пла на ва-

на на вед ван не зер ня комп лек су ААТ 
«Ус ход-Аг ра» і дзі ця ча га азда раў лен-
ча га летніка «Ляс ны». Тое, што сло-
вы ўчаст ко ва га ін спек та ра не ра зы хо-
дзяц ца са спра ва мі бач на па тым, што 
ўсю ды да яго звяр та юц ца са сва і мі 
прось ба мі і пы тан ня мі. Ра бо тай участ-

ко ва га ін спек та ра ў сель скім Са ве це 

вель мі за да во ле ныя. Стар шы ня Мя-

соц ка га сель ска га вы ка наў ча га ка-

мі тэ та Алег ГОР БАЧ ад зна чае, што 

за час служ бы тут Сяр гея Амі на ва 

ста ла знач на спа кай ней. Мі лі цы я не ра 

не тое што апа са юц ца — па ва жа юць, 

та му не хо чуць ліш ні раз пад ры ваць 

яго да вер.

— Ве да е це, за га ды служ бы я зра-

зу меў, што са мае страш нае — гэ та 

абы яка васць. Ка лі ця бе аб са лют на 

не хва люе, што ад бы ва ец ца па-за ме-

жа мі твай го до ма, ка лі ты га то вы цяр-

пець ка та ван ні, абы не ста яць пе рад 

не аб ход нас цю пры маць ра шэн ні, ці 

ка лі ты вы кон ва еш сваю ра бо ту прос-

та «для га лач кі». Я ста ра юся ў са бе 

пад аў ляць лю быя пра явы та ко га па-

ды хо ду і імк ну ся да но сіць ін шым, што 

ра біць гэ та не аб ход на, — пад во дзіць 

вы нік участ ко вы ін спек тар, для яко га 

служ ба — гэ та не толь кі аба вя зак, 

але і пры зван не



Ін спек тар ДАІ выратаваў жыц цё дзяў чы не

Адзін дзеньАдзін дзень  

«Заў сё ды ста ра юся ў дум ках па ста віць 
ся бе на мес ца та го, хто да мя не звяр нуў ся»
Як пра цуе най леп шы ўчаст ко вы ін спек тар мі лі цыі Мін скай воб лас ціЯк пра цуе най леп шы ўчаст ко вы ін спек тар мі лі цыі Мін скай воб лас ці

Акра мя ву чэб най ра бо-

ты, су пра цоў ні кі кож най з 

ка фед раў зай ма юц ца яшчэ 

і да след чай дзей нас цю. Так, 

на прык лад, толь кі ў ка фед ры 

кры мі на ліс ты кі 10 па тэн таў 

на вы на ход кі і ка рыс ныя ма-

дэ лі. Ад на з іх — пра грам ны 

пра дукт для су па стаў лен ня 

не каль кіх вы яў пэў на га ча ла-

ве ка. Мо гуць прай сці дзя сят кі 

га доў, ча ла век мо жа быць у 

гры ме, зу сім з ін шай пры чос-

кай, ко ле рам ва чэй і ва ла соў, 

але, дзя ку ю чы на ву чан ню, 

спе цы я ліст вы дзе ліць тыя 

ры сы, якія да па мо гуць яго 

бес па мыл ко ва па знаць.

НА МІЖ НА РОД НЫМ 
УЗ РОЎ НІ

З 2007 го да на ба зе ака-

дэ міі дзей ні чае Між на род ны 

ву чэб ны цэнтр пад рых тоў-

кі, па вы шэн ня ква лі фі ка цыі 

і пе ра пад рых тоў кі кад раў у 

сфе ры міг ра цыі і про ці дзе-

ян ня ганд лю людзь мі. 11 га-

доў та му яго ад кры ва лі Прэ-

зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр Лу ка шэн ка і та га-

час ны ге не раль ны ды рэк тар 

Між на род най ар га ні за цыі па 

міг ра цыі Брун сан Ма кін лі. 

Ба за цэнт ра аб ста ля ва ная 

па апош нім сло ве тэх ні кі, 

у пры ват нас ці, ёсць сіс тэ ма 

сін хрон на га пе ра кла ду і ві-

дэа су пра ва джэн ня, та му тут 

пра хо дзяць не толь кі ву чэб-

ныя за ня ткі і кан фе рэн цыі, 

але і знач ныя між на род ныя 

су стрэ чы. Так, у снеж ні тут 

па він на ад быц ца па ся джэн-

не АБ СЕ.

У год на ба зе між на род-

на га цэнт ра пра хо дзіць ка ля 

30 кур саў, слу ха ча мі якіх ста-

но вяц ца ка ля 700—850 спе-

цы я ліс таў, звя за ных з пра-

ва ахоў ных сфе рай, чвэрць з 

іх — за меж ні кі. Да рэ чы, у га-

лоў най за ле цэнт ра вы стаў-

ле ны сця гі тых дзяр жаў, чые 

прад стаў ні кі ў ім па бы ва лі. 

Лік іх па паў ня ец ца што год.

Сё ле та ака дэ мію ча кае 

яшчэ ад на буй ная між на род-

ная су стрэ ча. 3-4 каст рыч-

ні ка на ба зе між на род на га 

цэнт ра прой дзе XV па ся-

джэн не Вы ка наў ча га ка мі-

тэ та Між на род най аса цыя -

цыі па лі цэй скіх ака дэ мій 

(ІNTEPRA). Ар га ні за цыя аб'-

яд ноў вае 72 ВНУ з 57 дзяр-

жаў. Да рэ чы, Ула дзі мір Ба-

чы ла з'яў ля ец ца ві цэ-прэ-

зі дэн там ІNTEPRA. Са ма ж 

ака дэ мія доб ра вя до мая ў 

ася род дзі мі лі цэй скіх і па лі-

цэй скіх на ву чаль ных уста ноў 

як у бліз кім, так і ў да лё кім 

за меж жы.

Каб асвет ліць усе ас пек-

ты дзей нас ці Ака дэ міі МУС, 

не хо піць, зда ец ца, і ўсёй га-

зе ты. Але на ват з та го, што 

мы па спе лі рас ка заць, вы-

сно ва на прош ва ец ца толь кі 

ад на: прэ мія ўра да Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь за да сяг нен ні ў 

га лі не якас ці бы ла атры ма на 

больш чым за слу жа на



Як 
ар га ні за ва ны 
на ву чаль ны 

пра цэс 
у га лоў най 
мі лі цэй скай 
ВНУ кра і ны

СІ ЛА СУ ПЕР АЖЫ ВАН НЯНа ві ны 102На ві ны 102  

Сяр гей АМІ НАЎ слу жыць у 

ор га нах унут ра ных спраў ужо 

прак тыч на 25 га доў. І яго па-

служ ны спіс са праў ды ўраж-

вае: ад ра да во га мі лі цы я не ра 

стра я во га ад дзе ла ахо вы, мі лі-

цы я не ра-кі но ла га, ка ман дзі ра 

ад дзя лен ня і ўзво да да опер-

упаў на ва жа на га ад дзя лен ня 

па нар ка кант ро лі і су праць-

дзе ян ні ганд лю людзь мі. На 

па са дзе стар ша га ўчаст ко ва га 

ін спек та ра мі лі цыі ад дзя лен ня 

ахо вы пра ва па рад ку і пра фі-

лак ты кі ад дзе ла ўнут ра ных 

спраў Ма ла дзе чан ска га рай-

вы кан ка ма Сяр гей Амі наў з 

2010 го да. Пры чым, у 2016 і 

2017 га дах ён быў пры зна ны 

най леп шым участ ко вым ін-

спек та рам Мін скай воб лас ці. 

У чым сак рэт пра фе сі я на ліз-

му, мы вы свет лі лі ў ты ту ла ва-

на га ін спек та ра аса біс та.
Участ ко вы ін спек тар ра зам з аг ра но мам-

на сен ня во дам Аляк се ем РАЎ КО 
і за гад чы цай зер ня комп лек су Зі на і дай 

РУ ДЗЯ НОК аб мяр коў ва юць ход убо рач най 
кам па ніі ў ААТ «Ус ход-Аг ра».

Сяр гей АМІ НАЎ з на чаль ні кам дзі ця ча га азда раў лен ча га ла ге ра «Ляс ны» 
Люд мі лай ХУР САН га во раць аб пад тры ман ні бяс пе кі на тэ ры то рыі ла ге ра.


