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Матэрыялы паласы падрыхтаваў 
Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

ЗНАЙ ШЛІ ЧА ЛА ВЕ КА
Ра ні цай 26 чэр ве ня ў Брэс це на скры жа ван ні дзвюх 

ву ліц — Мас коў скай і Фрук то вай — на пра ез най част цы 

ля жаў па жы лы муж чы на. Пас ля та го як пра гэ та па ве-

да мі лі ў дзя жур ную часць ДАІ УУС Брэсц ка га абл вы-

кан ка ма, на мес ца па дзей ад пра ві лі ся ін спек та ры. Яны 

ўба чы лі, што дзя ду ля ся дзіць ка ля тра ту а ра і вы гля дае 

вель мі раз губ ле на. Ін спек та ры пра па на ва лі муж чы ну 

да па мо гу — пад вез ці яго да до му. Пен сі я нер ад гук нуў ся 

з ра дас цю, але... дак лад на га ад ра са пра жы ван ня не па-

мя таў. На шчас це, у ад ным з два роў яго па зна лі су сед кі, 

якія і пад ка за лі дак лад ную ква тэ ру, дзе ён жы ве.

Дзве ры ад чы ні ла жон ка. Яна і па ве да мі ла аша лам-

ляль ную на ві ну. Ака за ла ся, што яе муж сы шоў два дні 

та му з до му. Ку ды — не вя до ма. Са ма яна моц на раз гу бі-

ла ся і не ве да ла, што ра біць. Жан чы на доў га дзя ка ва ла 

ін спек та рам ДАІ за іх да па мо гу.

РЫ ЗЫ КОЎ НАЕ КУ ПАН НЕ
Ве чар мі ну лай пят ні цы вы даў ся ў Мін ску вель мі 

душ ны і спя кот ны. Лю дзі па цяг ну лі ся на ад па чы нак да 

ва ды, але... не ўсе з іх зва жа лі на пра ві лы бяс пе кі. На 

ка на ле Сля пян скай вод най сіс тэ мы ку пац ца за ба ро-

не на ўвесь час. Гэ та не ста ла пе ра шко дай для ад на го 

з муж чын, які вы ра шыў у ім асвя жыц ца на тэ ры то рыі 

ад на го са ста ліч ных пар каў. Тое, што ча ла век то не, 

уба чыў сяржант мі лі цыі Мак сім Кар ніль чык. Ён тут жа 

кі нуў ся ў ва ду, да стаў ча ла ве ка і ака заў яму пер шую 

ме ды цын скую да па мо гу. Не абач лі ва га ад па чы валь ні ка 

пе рад алі ме ды кам.

ВЫ РА ТА ВА НЫ НО ВА НА РО ДЖА НЫ
Ра ні цай 21 чэр ве ня на рад ін спек та раў ДАІ За вод-

ска га РУ УС ехаў па Пар ты зан скім пра спек це. Ка ля 

стан цыі мет ро «Ма гі лёў ская» ста яў лег ка вік, мір га-

ю чы ава рый ным свят лом. Рап там на су страч па тру-

лю вы бег муж чы на — як паз ней ака за ла ся, ён быў 

кі роў цам ма шы ны, якая зла ма ла ся. Ён рас ка заў пра 

тое, што скла ла ся кры тыч ная сі ту а цыя — у аў та ма бі лі 

за ды ха ец ца но ва на ро джа нае дзі ця, а бры га да хут кай 

ме ды цын скай да па мо гі па куль яшчэ не пры бы ла.

Ін спек та ры ДАІ пра па на ва лі пад' ехаць муж чы ну ра зам 

з ма лым да най блі жэй шай баль ні цы. Яны ўклю чы лі проб-

ліс ка выя ма яч кі і гу ка вую сіг на лі за цыю і па еха лі ў на прам-

ку да ме ды цын скай уста но вы. Пра ехаў шы ад лег ласць у 

адзін пе ра гон мет ро, яны ўба чы лі, што на су страч едзе 

ма шы на «хут кай». Мі лі цы я не ры тут жа пе рад алі ма ло га 

ме ды кам, якія ака за лі яму не ад клад ную да па мо гу.

Пра ва ахоў ні кі з па чат ку го да спы ні лі 15 ка на лаў 

па стаў кі нар ко ты каў у Бе ла ру сі, столь кі ж бы ло 

вы яў ле на па мяш кан няў для вы рошч ван ня нар ка-

тыч ных рас лін. Пра гэ та Бел ТА па ве да мі лі ў га лоў-

ным упраў лен ні па нар ка кант ро лі і су праць дзе ян ні 

ганд лю людзь мі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў.

«На зі ра ец ца тэн дэн цыя зні жэн ня коль кас ці за рэ гіст-

ра ва ных зла чын стваў, звя за ных з не за кон ным аба ро там 

нар ко ты каў. Коль касць пе ра да зі ро вак, да пу шча ных не паў-

на лет ні мі, зні зі ла ся за шэсць апош ніх га доў у 56 ра зоў, а 

апош ні вы па дак смер ці не паў на лет ніх ад нар ко ты каў рэ-

гіст ра ваў ся ў кра і не ў 2014 го дзе», — рас ка заў на чаль нік 

га лоў на га ўпраў лен ня па нар ка кант ро лі і су праць дзе-

ян ні ганд лю людзь мі МУС Алег СІЛЬ ВЕСТ РО ВІЧ.

Па вы ні ках пя ці ме ся цаў бя гу ча га го да, ор га ны ўнут ра-

ных спраў вы яві лі больш за 1,5 тысячы нар каз ла чын стваў, 

гэ та на 28 % менш, чым за та кі ж пе ры яд мі ну ла га го да. Ка-

ля па ло вы зла чын стваў звя за ны са збы там. Не паў на лет нія 

і з іх удзе лам здзейс ні лі на 75 нар каз ла чын стваў менш, на 

26 % зні зіў ся ўзро вень рэ цы дыў най нар каз ла чын нас ці.

«Асноў ныя на ма ган ні ор га наў унут ра ных спраў па-

ра ней ша му скан цэнт ра ва ны на вы яў лен ні і спы нен ні 

ка на лаў па ста вак нар ко ты каў у кра і ну з-за мя жы, а так-

са ма іх тран зіт ных пе ра во зак. Толь кі за мі ну лы пе ры яд 

іх вы яў ле на 15», — удак лад ні лі ва ўпраў лен ні.

Ня гле дзя чы на ста біль ную і кант ра ля ва ную сі ту а-

цыю, нар ка паг ро за ў кра і не за хоў ва ец ца. Змя нен не 

кан' юнк ту ры нар ка рын ку ра зам з бес кла пот нас цю нар-

кас па жыў цоў пры вод зяць да па ве лі чэн ня пе ра да зі ро вак, 

у тым лі ку са смя рот ным зы хо дам.

Ана ліз да ных нар ка кант ро лю па каз вае, што смер ці 

ад пе ра да зі ро вак у боль шас ці вы пад каў звя за ны з ужы-

ван нем ме та до ну. Толь кі ў гэ тым го дзе з-за яго за гі нуў 

21 ча ла век, а 14 па мер лі ад пе ра да зі роў кі ме та до ну ў спа-

лу чэн ні з ін шы мі псі ха ак тыў ны мі рэ чы ва мі. «У асноў ным 

гэ та асо бы ста рэй шыя за 30 га доў, так зва ныя нар ка за-

леж ныя са ста жам, ра ней су дзі мыя, у тым лі ку па арт. 328 

КК, якія ста я лі на ўлі ку ва ўра ча-нар ко ла га, а так са ма 

якія на кі роў ва лі ся на пры му со вае ля чэн не ад нар ка ма ніі 

і ал ка га ліз му», — рас тлу ма чы лі ва ўпраў лен ні.

Жыц цё ва га до све ду ў 

пад лет каў, як пра ві ла, 

вель мі ма ла. І ча сам бы-

вае, што хло пец ці дзяў-

чы на асту пі лі ся, збо чы-

лі па сва ёй не да свед-

ча нас ці «не ту ды». Але 

зла чын ства, якое яны 

здзейс ні лі, да раз ра ду 

цяж кіх не ад но сіц ца. І гэ-

та — да лё ка не пад ста ва 

ста віць на іх крыж.

Ра ней та кія дзе ці трап ля лі 

на ўлік у дзі ця чы па кой мі лі-

цыі. Ад гэ та га сло ва злу чэн ня 

і да гэ туль па вя вае кар ным 

ухі лам. Ад нак ча сы мя ня-

юц ца. Дзі ця чыя па коі бы лі 

рэ ар га ні за ва ны ў ін спек цыі па спра вах 

не паў на лет ніх. Іх за да ча — зра біць усё 

маг чы мае, каб вяр нуць ма ла до га ча ла-

ве ка на пра віль ныя рэй кі.

Пра тое, як гэ та ад бы ва ец ца, «Звяз-

да» па гу та ры ла з на чаль ні кам ад дзе ла 

ар га ні за цыі ра бо ты ін спек цый па спра-

вах не паў на лет ніх упраў лен ня пра фі-

лак ты кі га лоў на га ўпраў лен ня ахо вы 

пра ва па рад ку і пра фі лак ты кі мі лі цыі 

гра мад скай бяс пе кі МУС Сяр ге ем 

ЯН КОЎ СКІМ.

— Чым ад роз ні ва ец ца су час ная ін-

спек цыя па спра вах не паў налетніх ад 

ко ліш ня га дзі ця ча га па коя мі лі цыі?

— За раз вель мі ак тыў на ідзе пе ра-

ход ад ад мі ніст ра цый на-кар ных мер 

да комп лекс най са цы яль най і ін ды ві-

ду аль най пра фі лак ты кі зла чын стваў. 

Мы імк нем ся да па маг чы пад лет ку — 

ва ўсе ба ко вым раз віц ці, куль тур ным 

склад ні ку, ака заць яму псі ха ла гіч ную, 

пе да га гіч ную і са цы яль на-пра ва вую 

пад трым ку. Гэ та зна чыць — ства рыць 

усе не аб ход ныя ўмо вы для та го, каб 

пад ле так, які ад ной чы асту піў ся, вяр-

нуў ся на зад у за ко на па слух мя нае гра-

мад ства.

— Але ці не з'яў ля ец ца па пад ан не 

ў спі сы ін спек цыі свое асаб лі вай «чор-

най мет кай»?

— Ха це ла ся б ад зна чыць, што «чор-

ную мет ку», як пра віль на за зна ча на, на 

дзі ця ці ў пер шую чар гу ста віць со цы ум. 

Вось ме на ві та для вы клю чэн ня за ліш няй 

стыг ма ты за цыі гра мад ствам Мі ніс тэр-

ствам унут ра ных спраў пры па дтрым-

цы Дзі ця ча га фон ду ААН (ЮНІ СЕФ) у 

Бе ла ру сі ў 2020 го дзе зня ты пра фі лак-

тыч ныя ро лі кі «Мы ніколі не ве да ем усёй 

гісторыі» і «Пад ле так». Яны рас каз ва-

юць пра ня прос ты лёс дзя цей і за клі ка-

юць ставіцца да іх спагадлівей.

За ка на даў чыя па ды хо ды ра бо ты 

мі лі цы я не раў з пад лет ка мі бы лі кан-

цэп ту аль на зме не ны ў 2017 го дзе, ка лі 

пры ня лі змя нен ні ў за кон «Аб ас но вах 

сіс тэ мы пра фі лак ты кі без на гляд нас ці і 

пра ва па ру шэн няў не паў на лет ніх».

Бы ла ска са ва на па ста ноў ка на ўлік, 

як вы нік — мы па ча лі пра во дзіць ін ды-

ві ду аль ную пра фі лак тыч ную ра бо ту з 

пад лет ка мі. Звяр таю ўва гу: не ста віць 

на ўлік у мі лі цыю, а пра во дзіць ін ды ві-

ду аль ную пра фі лак тыч ную ра бо ту. Для 

яе, у сваю чар гу, ска ра ціў ся пе ра лік 

ка тэ го рый не паў на лет ніх. З яго бы лі 

вы клю ча ны ня знач ныя пра ва па ру шэн-

ні — на прык лад, без бі лет ны пра езд у 

гра мад скім транс пар це. Фар маль на з 

пад лет кам, які ад ной чы пра ехаў «зай-

цам», мож на бы ло пра ца ваць аж но 

да 18 га доў. Ця пер жа па іні цы я ты ве 

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў уве дзе-

ныя кан крэт ныя тэр мі ны пра вя дзен ня 

ін ды ві ду аль най пра фі лак тыч най ра бо-

ты, якія не пе ра вы ша юць два нац ца ці 

ме ся цаў. Акра мя та го, та кая ра бо та не 

ўплы вае ў да лей шым на жыц цё пад-

лет ка.

Што ці ка ва, ся род «цяж кіх» пад лет-

каў хлоп чы каў і дзяў чы нак пры клад на 

па роў ну. З імі пра цу юць не толь кі мі лі-

цы я не ры, але і псі хо ла гі — як школь ныя, 

так і са цы яль на-пе да га гіч ных цэнт раў.

— Якая за раз у на шай кра і не на-

зі ра ец ца аб ста ноў ка з пад лет ка вай 

зла чын нас цю?

— Ана ліз апе ра тыў най аб ста ноў кі ў 

маі 2020 го да па ка заў, што зла чын стваў, 

якія ўчы ні лі не паў на лет нія, або якія ад-

бы лі ся з іх удзе лам, ста ла менш на 10 

з ліш нім пра цэн таў. Ка лі ў аб са лют ных 

ліч бах, то іх коль касць зні зі ла ся з 602 

да 540. Але ка лі па гля дзець на асоб-

ныя ві ды зла чын стваў, то па вя лі чы ла ся 

коль касць кра дзя жоў. Ле тась бы ло 231, 

а ця пер 245. Най боль шы рост іх ад зна-

ча ны ў Ві цеб скай, Го мель скай і Мін скай 

аб лас цях. Між ін шым, кра дзя жы — гэ та 

са мае рас паў сю джа нае зла чын ства ся-

род пад лет каў. Іх удзель ная ва га скла-

дае ка ля 45 %.

Вы рас ла і коль касць мах ляр стваў — 

ка лі іх бы ло за пер шыя пяць ме ся цаў мі-

ну ла га го да за рэ гіст ра ва на 3, то ця пер 

10. Але пры гэ тым ці ка ва, што ах вя ра мі 

не паў на лет ніх мах ля роў ста но вяц ца не 

толь кі іх ад на год кі, але і да рос лыя. Мы 

су ты ка лі ся ўжо не раз з тым, што дзе-

ці про сяць зна ё мых да рос лых на быць у 

рас тэр мі ноў ку або крэ дыт но вы да ра гі тэ-

ле фон. Пры гэ тым ма лы пе ра кон вае, што 

ён сам бу дзе пла ціць гро шы па да мо ве. 

І да рос лыя, як ні дзіў на, па га джа юц ца! 

Але вус на мі дзі ця ці іс ці на тут не га во рыць. 

Дзе ж ён возь ме столь кі гро шай?

Агуль ная тэн дэн цыя — рост кра дзя-

жоў шля хам вы ка ры стан ня кам п'ю тар-

най тэх ні кі. Да тыч на пад лет каў коль-

касць та кіх вы пад каў вы рас ла з 38 да 

61. Ад мет на, што па ло ва іх пры хо дзіц ца 

на кра дзя жы гро шай аба не нтаў со та вай 

су вя зі праз ма біль ны бан кінг.

Зда ва ла ся б, што мо жа быць па да-

зро на га ў тым, што знеш не пры стой на 

апра ну ты пад ле так про сіць у вас тэ ле-

фон па зва ніць ці ад пра віць па ве дам-

лен не? Пад свя до ма тры во га не ўзні-

кае — гэ та ж не так зва ная шпа на, якая 

мо жа збег чы з ва шым апа ра там. Але 

на са мрэч та кі ма лы мо жа мець на ўва зе 

зу сім ін шыя мэ ты.

Як толь кі ён атрым лі вае до ступ да 

чу жо га смарт фо на, ён тут жа ак ты вуе 

па слу гу ма біль на га бан кін гу. Пры яго 

да па мо зе мож на ажыц цяў ляць гра шо-

выя апе ра цыі з аса біс та га ра хун ку ў 

апе ра та ра і, больш за тое, атры маць 

лі мі та ва ную мік ра па зы ку. Су ма, якая 

па сту пае на ра ху нак гас па да ру тэ ле фо-

на, за не каль кі се кун даў пе ра во дзіц ца 

зла мыс ні ку — на яго аба ненц кі ну мар 

ці бан каў скі ра ху нак. За імі мо гуць ад-

пра віц ца і ўсе гро шы, якія ў гэ ты мо мант 

за лі ча ны на ба ланс тэ ле фо на. Пад ле так 

вяр тае тэ ле фон — і ў вы ні ку вы му сі це 

па га шаць мік ра па зы ку, якую не бра лі, 

пла ціць за гэ та пра цэн ты ды яшчэ і за-

ста я це ся з ну лём на ўлас ным ра хун ку. 

Вось та кія мо гуць быць на ступ ствы, зда-

ва ла ся б, з-за бяс крыўд най прось бы.

Па-ра ней ша му пад лет кі кра дуць 

плас ты ка выя карт кі і рас плач ва юц ца чу-

жы мі гра шы ма за та ва ры. Да гэ туль ёсць 

вы пад кі, ка лі ўла даль ні кі кар так па зна-

ча юць пін-код не па срэд на на плас ты ку. 

Але тым са мым яны да юць сва і мі ру ка мі 

зла чын цам до ступ да гро шай. Яшчэ ад-

на па мыл ка — за хоў ваць пін-код на па-

пер цы ў ка шаль ку по бач з карт кай. Але і 

ад сут насць пін-ко ду — не вы ра та ван не. 

Су час ныя карт кі да зва ля юць 

ра біць не вя лі кія пла ця жы 

без уво ду ко ду. Як пра ві ла, 

га вор ка звы чай на ідзе пра 

гра шо выя ве лі чы ні ў 10—20 

руб лёў. Гэ тым і ка рыс та юц ца 

пад лет кі, якія, бы вае, зна хо-

дзяць згуб ле ныя карт кі. Ад-

нак гэ та той вы па дак, ка лі 

жа дан не на быць за чу жы 

кошт дра бя зу пры вя дзе да 

кры мі наль най спра вы.

— З які мі тэн дэн цы я мі 

су ты ка юц ца ін спек та ры 

па спра вах не паў на лет-

ніх? Як змя ня ец ца з ця гам 

ча су парт рэт пад лет ка, які 

трап ляе ў по ле зро ку мі лі-

цы я не раў?

— Мож на ска заць пра тое, што дзе ці 

па ча лі «сы хо дзіць» з ву ліц, а ўсё боль шая 

част ка зно сін пе ра важ на ад бы ва ец ца ан-

лайн. Да па ма га юць у гэ тым роз ныя су-

пол кі ў са цы яль ных сет ках. Але ча сам іх 

маг чы мас ці па ва роч ва юц ца на шкод ны 

бок. Ужо не пер шы год пры да па мо зе 

та кіх су по лак ар га ні зоў ва юц ца так зва-

ныя «ўпіс кі» і «флэ ты». Гэ та ве ча ры ны, 

якія ла дзяц ца не зна ё мы мі па між са бой 

людзь мі, якія збі ра юц ца па аб' явах у вір-

ту аль най пра сто ры. І та кія гру пы ство-

ра ны ў боль шас ці га ра доў Бе ла ру сі. На-

прык лад, у склад мін скай су пол кі ўва хо-

дзяць звыш 45 ты сяч ча ла век!

Гэ тыя ве ча ры ны пра хо дзяць у ква тэ-
рах і ка тэ джах, якія зда юц ца ў на ём. Іх 
ня змен ны ат ры бут — рас піц цё вя лі кай 
коль кас ці спірт но га. У асоб ных вы пад-
ках да хо дзіць на ват да спа жы ван ня нар-
ко ты каў. Па коль кі ў ста не ал ка голь на га 
або нар ка тыч на га ап'я нен ня зна хо дзяц-
ца ў ад ным мес цы ра ней не зна ё мыя ма-

ла дыя лю дзі, то па між імі лёг ка раз га-

ра юц ца кан флік ты. Сло ва за сло ва — і 
спрэч кі ня рэд ка пе ра хо дзяць у бой кі, а 
фі на лам чар го вай «упіс кі» ста но вяц ца 
кры мі наль ныя спра вы.

У су вя зі з гэ тым я ха чу звяр нуц ца 
да баць коў з прось бай больш уваж лі ва 
ста віц ца да па во дзін сва іх дзя цей, ці ка-
віц ца, дзе яны бавяць час і, га лоў нае, 
з кім.

— Як па да печ ныя ін спек та раў 
уклю ча юц ца ў гра мад ска-ма са вую, 
спар тыў ную ра бо ту?

— Мы ўжо ка за лі вы шэй, што за раз 
вост ра ста іць праб ле ма бяс пе кі дзя цей у 
ін тэр нэ це. Зы хо дзя чы з гэ та га, не аб ход на 
фар мі ра ван не ў іх уяў лен няў аб вір ту аль-
ным і рэ аль ным све це. Мы ідзём у на гу з 
ча сам і рас пра цоў ва ем но выя па ды хо ды, 
якія да зва ля юць не толь кі на ву чыць дзі ця 
бяс печ ным па во дзі нам, але і за ці ка віць 
яго, ар га ні за ваў шы воль ны час. На прык-
лад, шмат пра фі лак тыч най ін фар ма цыі 
рас паў сюдж ва ец ца на мі праз па блі кі ў 
са цы яль ных сет ках. Яна сік ра ва на як на 
баць коў, так і на дзя цей. Але про сім і ўсіх 
не абы яка вых лю дзей пад клю чыц ца да гэ-
тай ра бот ы, каб аб мер ка ваць на дзён ныя 
праб ле мы і ўнес ці свае пра па но вы.

Асаб лі вай ува гі па тра бу юць пад лет кі, 
з які мі ін спек цыі па спра вах не паў на лет-
ніх пра вод зяць ін ды ві ду аль ную пра фі-
лак тыч ную ра бо ту. На ша за да ча — не 
па ка раць, а да па маг чы атры маць на-
леж нае вы ха ван не.

Та му мы ак тыў на ўклю ча ем «цяж кіх» 

пад лет каў у ту рыс тыч ныя па хо ды і злё-

ты, эк скур сіі з на вед ван нем пом ні каў 

гіс то рыі і куль ту ры Бе ла ру сі, тур ні ры па 

роз ных ві дах спор ту, у якіх удзель ні ча-

юць ка ман ды з лі ку су пра цоў ні каў ін-

спек цыі па спра вах не паў на лет ніх. І ім 

гэ та вель мі па да ба ец ца! У якас ці пры-

кла ду мож на пры вес ці рэс пуб лі кан скі 

спар тыў на-даб ра чын ны пра ект «Сме лы 

крок», ар га ні за ва ны сё ле та Мі ніс тэр-

ствам унут ра ных спраў ва ўза е ма дзе-

ян ні з Прэ зі дэнц кім спар тыў ным клу бам 

і Бе ла рус кай фе дэ ра цы яй кік бок сін га. 

У пра ек це ўдзель ні ча юць 150 дзя цей з 

Мін скай, Ві цеб скай, Го мель скай і Ма гі-

лёў скай аб лас цей, а так са ма Мін ска. За-

ня ткі ар га ні зу юц ца на ба зе спар тыў ных 

за лаў ад дзе лаў унут ра ных спраў пры 

да па мо зе пра фе сій ных трэ не раў.

НЕ ПА КА РАЦЬ, НЕ ПА КА РАЦЬ, 
А ДА ПА МАГ ЧЫА ДА ПА МАГ ЧЫ

Па за ко неПа за ко не

У ПА ЛО НЕ ДУР МА НУ

Доб рыя спра выДоб рыя спра вы

Без наркотыкаўБез наркотыкаў


	30cher-5_optim

