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Пра вы бар пра фе сіі 
і свой учас так

— Вя ча слаў Мі хай ла віч, рас-

ка жы це, ча му вы прый шлі ў мі-

лі цыю?

— Я мяр кую, гэ та лёс. Ці ка ва, 

што ка лі вы зна чаў ся з вы ба рам 

пра фе сіі пас ля шко лы, не ба чыў 

ся бе ні ва ен ным, ні су пра цоў-

ні кам мі лі цыі. Па сту піў на геа-

гра фіч ны фа куль тэт БДУ. А на 

чац вёр тым кур се па зна ё міў ся з 

хлоп ца мі — кур сан та мі Ака дэ міі 

МУС, мы па сяб ра ва лі. Пас ля за-

кан чэн ня БДУ мне пра па на ва лі 

пай сці ў ор га ны ўнут ра ных спраў. 

Аб ду маў і па га дзіў ся. Так з чэр ве-

ня 1994 го да і пра цую ў Са вец кім 

РУ УС Мін ска.

— Маг чы ма, па мя та е це свой 

пер шы ра бо чы дзень?

— Ка неш не! Ка лі за сту піў на 

служ бу, як раз па ча лі ся вы пуск-

ныя ве ча ры. Мя не, як на віч ка, 

на кі ра ва лі ў дзя жур ную част ку, 

дзе я мог на зі раць, як ста рэй шыя 

ка ле гі пра вод зяць раз бі раль ніц-

твы з гра ма дзя на мі, у тым лі ку і з 

пад лет ка мі, якія за трым лі ва лі ся за 

роз ныя пра ва па ру шэн ні. У та кой 

аб ста ноў цы прай шоў пер шы ра бо-

чы дзень. Мая служ ба па чы на ла ся 

з ін спек цыі па спра вах не паў на лет-

ніх, там я і пра цую да гэ туль — ужо 

26-ы год. Мя ня лі ся толь кі ўчаст кі.

— Рас ка жы це пра ваш ця пе-

раш ні.

— Ён су па дае з тэ ры то ры яй, 

якую аб слу гоў вае гра мад скі пункт 

ахо вы пра ва па рад ку № 94. Гэ та 

спаль ны мік ра ра ён у Зя лё ным 

Лу зе. Там зна хо дзяц ца дзве на ву-

чаль ныя ўста но вы і іх ін тэр на ты. 

Гэ та мін скі дзяр жаў ны пра фе сій ны 

лі цэй № 12, дзе рых ту юць бу даў-

ні коў, дру гая на ву чаль ная ўста но-

ва — ганд лё вы ка ледж. І там, і там 

ёсць вы ха ван цы, якія па тра бу юць 

на шай ува гі. Тут трэ ба ўліч ваць, 

што гэ тыя дзе ці ада рва лі ся ад 

сям'і, ся род іх заў сё ды ёсць тыя, 

хто да зва ляе са бе воль нас ці. Без 

піль на га кант ро лю да рос лых гэ та 

пад хоп лі ва юць ас тат нія. Та му, як 

пра ві ла, у па чат ку на ву чаль на га 

го да збі ра ем іх, тлу ма чым асаб лі-

вас ці за ка на даў ства, па пя рэдж ва-

ем, пры во дзім пры кла ды, каб дзе ці 

ары ен та ва лі ся. Да лей на пра ця гу 

го да ста ра ем ся пры цяг ваць іх да 

на шых су мес ных ме ра пры ем-

стваў, асаб лі ва тых, хто па тра буе 

асаб лі вай ува гі.

— Ся род цяж кіх пад лет каў 

шмат дзяў чат?

— На ўлі ку ў ін спек цыі па спра-

вах не паў на лет ніх Са вец ка га РУУС 

112 дзя цей і пад лет каў, больш за 

чвэрць з іх — дзяў ча ты.

Пра асаб лі вас ці 
кан так та ван ня 
ў не фар маль най 
аб ста ноў цы

— Якія пра ва па ру шэн ні 

здзяйс ня юць не паў на лет нія?

— Рас пі ва юць ал ка голь ныя 

на поі, уз ры ва юць пі ра тэх ніч ныя 

вы ра бы, удзель ні ча юць у кан-

флікт ных сі ту а цы ях, якія часам 

парушаюць закон. Ал ка голь — 

пра ва ка тар мно гіх зла чын стваў: 

ху лі ган стваў, гвал тоў ных дзе ян-

няў і ін шых. Апош нім ча сам ста ла 

больш кра дзя жоў ма ё мас ці з вы-

ка ры стан нем кам п'ю тар най тэх ні кі 

і да ных бан каў скіх кар так.

— Ці да во дзі ла ся су ты кац ца 

з за бой ства мі?

— Не каль кі га доў та му ў Мас-

коў скім ра ё не быў зной дзе ны труп 

9-га до вай дзяў чын кі, ней кі час не 

маг лі ўста на віць яе асо бу. Пад час 

апе ра тыў ных дзе ян няў вы свет лі-

ла ся, што на ма ім участ ку не прый-

шла ў шко лу дзяў чын ка, па доб ная 

па пры кме тах. Ста лі раз бі рац ца, 

уста на ві лі, што за бой ства здзейс-

ні ла ма ці — у яе бы ла сха ва ная 

фор ма шы за фрэ ніі. Ні хто, на жаль, 

не ве даў ра ней, што ў сям'і та кая 

сі ту а цыя, бо пра фі лак тыч ныя ме ры 

маг лі б да па маг чы. Гэ ты вы па дак 

стаў не пры ем ным вы клю чэн нем у 

ма ёй служ бо вай дзей нас ці.

— Ра бо та з цяж кі мі пад лет-

ка мі больш скла да ная, чым з 

да рос лы мі? Як зна хо дзі це з імі 

агуль ную мо ву?

— Пад лет кі хут чэй пад да юц ца 

ўплы ву. Гэ та трэ ба ўліч ваць і па-

спець пе ра ха піць іні цы я ты ву ў свае 

ру кі, за ах во ціць аса біс тым пры кла-

дам. Я зай ма ю ся спор там і імк ну ся 

за ці ка віць іх. Яшчэ ў 1991 го дзе 

аба ра ніў зван не май стра спор ту 

па гі ра вым спор це, двой чы быў 

чэм пі ё нам кра і ны, вый гра ваў ку-

бак у ка тэ го рыі да 80 кг. У мі лі цыі 

да вя ло ся пра яў ляць ся бе ў ін шых 

ві дах — бе гу, лы жах, страль бе, 

пла ван ні. Пад лет кам ма на тон ныя 

раз мо вы ў ка бі не це, як пра ві ла, 

ма ла ці ка выя. Я імк ну ся пра ца ваць 

з імі ў не фар маль най аб ста ноў цы: 

зай сці ў гос ці, су стрэць на ву лі цы, 

за пра сіць на ме ра пры ем ства, дзе 

пра сцей раз маў ляць. Вось ня даў-

на гу ля лі ў ва лей бол: ар га ні за ва лі 

зме ша ныя ка ман ды з ін спек та раў 

і пад лет каў. Мно гія бы лі здзіў ле-

ныя, што мы пра во дзім та кія спа-

бор ніц твы.

Вяс ной мы тра ды цый на ар га ні-

зу ем ве ла пра бег: збі ра ем ся не па-

да лёк ад Цнян ска га ва да схо ві шча, 

ча сам за пра ша ем свя та ра, які дае 

свой на каз, да лу ча юц ца су пра цоў-

ні кі ДАІ. За яз джа ем у Цэнтр вы-

ра та валь на-ва да лаз най служ бы. 

Гэ та за кры тая тэ ры то рыя, ту ды 

прос та так не тра піць, але для нас 

пра вод зяць эк скур сіі. У дзя цей вя-

лі кая ці ка васць да гэ та га аб'екта, 

там пра яў ля ец ца больш за ўсё 

эмо цый. За кан чва ем пра гул ку 

на вы ра та валь най стан цыі Цнян-

ска га ва да схо ві шча. Ар га ні зу е м 

мы і ін шыя эк скур сіі. На прык лад, 

у мес цы зня во лен ня са скла да ны-

мі дзець мі, каб яны на свае во чы 

па гля дзе лі, чым мо гуць скон чыц ца 

іх па во дзі ны.

На мой по гляд, у лю бо га пад-

лет ка мож на вы клі каць пры хіль-

насць, ін шая спра ва, што не ад-

ра зу. З ты мі, хто прай шоў пэў ную 

«шко лу» дэ ві янт ных па во дзін, ка-

неш не, ня прос та.

— Бы лі вы пад кі, ка лі па тра ба-

ва ла ся вы ка рыс тоў ваць та бель-

ную зброю?

— На шчас це, не да во дзі ла ся. 

Гэ та ўжо над звы чай ная сі ту а цыя. 

Лю бы кан флікт мо жа стаць не кант-

ра ля ва ным, ка лі не ўтры маць яго 

ад на пру жан ня. Я заў сё ды імк ну ся 

знай сці па трэб ныя сло вы ці на ват 

па жар та ваць — у за леж нас ці ад 

та го, які пе рад та бой ча ла век. І гэ-

та дзей ні чае, на ват ка лі пад лет каў 

цэ лы на тоўп і на стро е ны яны не 

вель мі мі ра люб на. На ма ім участ ку 

зна хо дзіц ца яшчэ і част ка тэ ры то-

рыі Цнян ска га ва да схо ві шча. Гэ та 

зо на ак тыў на га ад па чын ку, асаб-

лі ва ў цёп лы пе ры яд. Там так са ма 

шмат зда рэн няў — ад рас піц ця 

спірт но га да кан флікт ных сі ту а-

цый. Вось там нярэдка да во дзіц ца 

ўці ха мір ваць кам па ніі, у тым лі ку і 

пад лет ка выя.

Пра не ўлад ка ва ныя 
сем'і і па жа дан ні 
баць кам

— Вам час та да во дзіц ца су ты-

кац ца з не ўлад ка ва ны мі сем'я мі. 

Не ве даю, на коль кі да рэ чы ў ра-

бо це ін спек та ра па спра вах не-

паў на лет ніх та кое па чуц цё, як 

шка да ван не, але ці да во дзі ла ся 

яго ад чу ваць у да чы нен ні да ва-

шых вы ха ван цаў?

— Гэ та хут чэй спа чу ван не і ра-

зу мен не. Але ж та кія па чуц ці пра-

цу юць і ў ад ва рот ны бок. Тыя ж 

сі ро ты, ка лі іх спра бу юць ула го-

дзіць, па ту раць ім, па чы на юць гэ-

тым ка рыс тац ца, у іх вы пра цоў-

ва ец ца пэў нае ўтры ман ства, яны 

вы хоў ва юц ца не пры ста са ва ны мі 

да жыц ця. Лёс по тым жорст ка мо-

жа з імі абы сці ся, ка лі яны атры ма-

юць дып ло мы і вы пус цяц ца з лі цэя 

ці ка ле джа. Тут мі лі цы я не ру трэ ба 

па во дзіць ся бе як баць ку: дзесь ці 

стро га і па тра ба валь на, а дзесь ці 

і мяк ка.

— Як звы чай на склад ва ец ца 

лёс у цяж кіх пад лет каў?

— Ка ля 95 % тых, хто ад ной-

чы трап ляе ў по ле зро ку ін спек цыі 

па спра вах не паў на лет ніх, пас ля 

больш ні ко лі не су ты ка ец ца з на-

мі. І спа дзя ю ся, што гэ ты во пыт 

ка рыс ны для іх. Ёсць пад лет кі, з 

які мі да во дзіц ца ча сам ужы ваць 

ме та ды іза ля цыі. Іх на кі роў ва юць 

у Ма гі лёў скую спе цы яль ную шко лу 

за кры та га ты пу для хлоп цаў і ана-

ла гіч ную для дзяў чы нак — у Пет-

ры ка ве. Ка лі пад лет кі здзяйс ня юць 

пэў ныя пра ва па ру шэн ні, згод на з 

за ка на даў ствам адпраўляюцца 

ў за кры тыя ўста но вы. Да гэ та га 

пры вод зяць ча ты ры пра ва па ру-

шэн ні на пра ця гу го да. Пры чым 

пас ля кож на га з іх пра во дзіц ца 

кар пат лі вая ра бо та. Пад клю ча-

юц ца ўсе суб' ек ты пра фі лак ты кі: 

і шко ла, і ўрач-нар ко лаг, і псі хо ла гі. 

Пры цяг ва ем да спра вы гурт кі, сек-

цыі, каб вы цяг нуць пад лет ка з не-

спры яль на га ася род дзя. На жаль, 

не заў сё ды атрым лі ва ец ца — два-

тры ча ла ве кі ў год да во дзіц ца на-

кі роў ваць у спец шко лу. Але трэ ба 

ра зу мець, што гэ та не тур ма, а на-

ву чаль ная ўста но ва. І та кі за хад 

не аб ход ны, каб збе раг чы і ін шых, 

і са мо га пад лет ка. Бо ча сам на ват 

цяж ка прад ка заць, як у яго скла-

дзец ца чар го вы ве чар.

— За што вам звы чай на ка-

жуць дзя куй пад лет кі і іх баць-

кі?

— Са мы вя лі кі дзя куй — гэ та 

ка лі, па зна ё міў шы ся з чар го вым 

па да печ ным і рас тлу ма чыў шы яму 

ўсё, ба чыш, што твае пра па но вы 

зна хо дзяць вод гук. І ка лі ён не 

здзяйс няе пра ва па ру шэн няў, гэ та 

най леп шы па да ру нак. Бо кож нае 

зла чын ства не паў на лет ня га — 

гэта над звы чай нае зда рэн не для 

нас. Ра дуе, ка лі і баць кі, і пад лет кі 

з ра зу мен нем ста вяц ца да на шай 

дзей нас ці. Я жы ву на тым участ ку, 

на якім і пра цую. Час та су стра ка-

еш па да печ ных, ба чыш, як склад-

ва ец ца іх жыц цё. Пры ем на, ка лі 

яны вы рас та юць, за вод зяць сем'і 

і не вяр та юц ца да ра ней ша га. 

У пе ра важ най боль шас ці іх жыццё 

ўсё ж на ладж ва ец ца.

— Што б вы па жа да лі баць кам 

цяж кіх пад лет каў?

— Ча сам яны ня пра віль на 

ацэнь ва юць на шу дзей насць: ні бы-

та мы ла ма ем лёс дзі ця ці, псу ём 

яго рэ пу та цыю. Ка лі дзі ця трап ляе 

ў скла да ную сі ту а цыю, не вар та яго 

абя ляць, а нас усі мі сі ла мі ачар-

няць. Вар та пры слу хоў вац ца і да 

на шых мер ка ван няў, і да пе да го-

гаў, псі хо ла гаў, ста рац ца вы кон-

ваць усе рэ ка мен да цыі. Ча сам 

баць кі вель мі агрэ сіў на рэ агу юць, 

маў ляў, не ўмеш вай це ся, мы са мі 

спра вім ся. А по тым атрым лі ва ец ца, 

што час упу шча ны, баць кі ўсве дам-

ля юць, што не спраў ля юц ца, про-

сяць да па мо гі. Але ка лі дзі ця ўжо 

на бра ла ся не га ты ву, аб за вя ло ся 

моц ны мі су вя зя мі ў ад па вед най 

кам па ніі, вы цяг нуць яго з гэ тага 

ася род дзя на шмат скла да ней.

Ёсць хлоп цы, якія вы пад ко ва 

тра пі лі пад на шу ўва гу, на прык лад, 

па ся дзе лі ў кам па ніі на Цнян скім 

ва да схо ві шчы, дзе іх за тры ма лі за 

рас піц цё спірт но га. Але не вар та за-

бы ваць, што по бач ва да, ку ды яны 

і ле зуць по тым. Та му ні чо га страш-

на га ў тым, што мы пра вя дзём 

пра фі лак тыч ную ра бо ту, ня ма. 

Зра зу ме ла, не пры ем на — і ў шко-

ле не па хва ляць, і баць кі не за да во-

ле ныя, але мы, маг чы ма, збе ра жом 

дзя цей ад больш сур'ёз ных дрэн-

ных учын каў і на ступ стваў.

Але на КРА ВЕЦ.

Про фіПро фі

«Пры ем на, ка лі па да печ ныя вы рас та юць, 
за вод зяць сем'і 

і не вяр та юц ца да ра ней ша га»
Адзін з най леп шых у кра і не ін спек та раў па спра вах не паў на лет ніх 

рас каз вае пра служ бу і ня прос тых пад лет каў
Вя ча слаў САЙ КО ўпэў не ны, што да лю бо га цяж ка га 
пад лет ка мож на знай сці па ды ход, за ах во ціць улас ным 
пры кла дам да ка рыс ных за ня ткаў (на прык лад, да спор ту) 
і на кі ра ваць яго на шлях вы праў лен ня. І та кіх пад лет каў, 
якія за мест ко ліш няй п'я най кам па ніі вы бі ра юць 
ве ла пра гул ку ў кам па ніі ін спек та ра, шмат. Не здар ма 
пад пал коў нік міліцыі Сай ко лі чыц ца ад ным з най леп шых 
ін спек та раў па спра вах не паў на лет ніх у кра і не. 
На рэс пуб лі кан скім агля дзе-кон кур се пра фмай стэр ства ён 
двой чы ста на віў ся леп шым (у 2015 і 2016 га дах). Як знай сці 
агуль ную мо ву з цяж кі мі пад лет ка мі і як звы чай на да лей 
склад ва ец ца іх лёс, ча му най леп шая зброя — гэ та сло ва, 
і што ін спек тар рэ ка мен дуе баць кам ня прос тых дзя цей, — 
у на шым ма тэ ры я ле.
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