
30 кастрычніка 2019 г. ФАРПОСТ 7

Чыс ло 67 — не юбі лей нае. 

Але зна ка вае — дзве трэ ці 

ста год дзя ад свят ка ваў у аў то рак 

Дэ парт амент ахо вы МУС. Больш 

за 630 груп за тры ман ня што дзень 

ня се служ бу па ўсёй кра і не ў рэ-

жы ме га тоў нас ці ад рэ ага ваць на 

лю бы сіг нал аб тры во зе. Ім да ве-

ра на бяс пе ка больш чым 200 ты-

сяч раз на стай ных аб' ек таў, у тым 

лі ку жы лых да моў і ква тэр.

На ра хун ку мі лі цы я не раў Дэ-

парт амен та сё ле та ўжо больш за 

250 за тры ман няў па да зра ва ных 

у зла чын ствах дзя ку ю чы служ бо-

вым са ба кам. Ды і не толь кі гэ-

та. Коль касць вы ез даў ад па чат ку 

го да на блі зі ла ся да паў міль ё на. 

Вы ні кам ста лі мно гія рас кры тыя 

зла чын ствы, у тым лі ку за бой-

ствы, на ня сен не цяж кіх ця лес ных 

па шко джан няў, раз боі, гра бя жы, 

кра дзя жы, ху лі ган ствы...

А на пя рэ дад ні дня на ра джэн ня 

прад стаў ні кі СМІ бы лі за про ша ны ў 

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. Мес ціц-

ца ён па блі зу вёс кі Га ра ні — пры-

бліз на за два дзя сят кі кі ла мет раў 

ад Мін ска. У гэ тым цэнт ры дзе ю-

чыя су пра цоў ні кі ор га наў унут ра-

ных спраў пра хо дзяць пер ша па-

чат ко вую пад рых тоў ку, ву чац ца ў 

пра фе сі я на лаў і па вы ша юць сваю 

ква лі фі ка цыю. Пер шых слу ха чоў 

уста но ва пры ня ла яшчэ ў лі пе ні 

1993 го да. І вось ужо больш за 

26 га доў там міліцыянеры асвой-

ваюць азы сваёй спра вы.

— Вы зна хо дзі це ся ў на ву чаль-

ным кла се, — ка жа на чаль нік 

Цэнт ра пал коў нік мі лі цыі Ігар 

АБЯ РЭМ КА. — Мы тут пра во дзім 

за ня ткі не толь кі з су пра цоў ні ка-

мі, якія пры бы лі на ву чэб на-трэ-

ні ро вач ныя збо ры, але і з кур-

сан та мі пер ша снай пад рых тоў кі. 

Выкладчыкі — вы ключ на афі цэ-

ры з вя лі кім до све дам. На прык-

лад, тут па каз ва ец ца спе цы фі ка 

ра бо ты апе ра тыў на-дзя жур най 

служ бы. А на су праць ста іць пульт 

цэнт ра лі за ва на га на зі ран ня — за 

ім дзя жу рыць гра ма дзян скі пер-

са нал, які і пры мае сіг на лы аб яго 

спра цоў ван ні. Як ба чы це, тут прад-

стаў ле ны ма ке ты мно гіх аб' ек таў — 

ганд лё вых цэнт раў, бан каў, жы лых 

шмат ква тэр ных да моў, ка тэ джаў... 

Ёсць на ват план-схе ма ў вы гля дзе 

квар та ла га рад ской за бу до вы, дзе 

на ўчас так мяс цо вас ці на не се ны 

роз ныя аб' ек ты інф ра струк ту ры. 

Асоб на ў нас ёсць ма ке ты ква тэр з 

роз най коль кас цю жы лых па ко яў.

У на ву чаль ным пра цэ се ак-

тыў на вы ка рыс тоў ва ец ца сіс тэ ма 

ві дэа на зі ран ня. На прык лад, пра-

віль насць дзе ян няў су пра цоў ні каў 

гру пы за тры ман ня мож на па гля-

дзець на ма ні то ры.

Да кра нуц ца 
да гіс то рыі

Гос ці Цэнт ра на свае во чы ўба-

чы лі ўмо вы пра жы ван ня і... гіс та-

рыч ны фраг мент «Лі ніі Ста лі на» ў 

вы гля дзе бе тон на га до та, які за-

стаў ся з да ва ен ных ча соў.

— Ён ува хо дзіў у склад Мінск ага 

ўма ца ва на га ра ё на, — пры ўзды-

мае за ве су та ям ні цы на мес нік 

на чаль ні ка Цэнт ра — на чаль нік 

ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты і 

кад ра ва га за бес пя чэн ня пад пал-

коў нік мі лі цыі Яў ген ЕПІ МАШ-

КА. — А гэ ты дот мы ад на ві лі сі-

ла мі кур сан таў і вы клад чы каў мак-

сі маль на бліз ка да яго зы ход на га 

ста но ві шча.

Што і ка заць, у до це да во лі 

цес на. Ва ўмо вах, дзе з рос там 

у метр дзе вя нос та, ска жам так, 

ніз ка ва та, трэ ба бы ло яшчэ і вес-

ці пры цэль ны агонь праз амб ра-

зу ры. Ма ке ты ку ля мё таў так са ма 

вы ка на ны ў поў най ад па вед нас ці 

з ты мі, якія ста я лі на ўзбра ен ні 

78 га доў та му. А яшчэ тут сё ле та 

быў па бу да ва ны блін даж па чар-

ця жах 1942 го да.

— У кур сан таў га раць во чы, 

ка лі яны та кім чы нам су да кра на-

юц ца з гіс то ры яй, — ка жа Яў ген 

Епі маш ка. — Яны ро бяць гэ та не 

па школь ных пад руч ні ках, а ўжы-

вую.

На вы кі страль бы кур сан ты ад-

точ ва юць на ад мыс ло вым стрэль-

бі шчы з піс та лета Ма ка ра ва і аў та-

мата Ка лаш ні ка ва. Іх ву чаць пра-

віль на тры маць зброю, фар мі ра-

ваць хват, пры цэль вац ца. Больш 

за тое, на стрэль бі шчы на ват 

ад пра цоў ва ец ца тэх ні ка вя дзен-

ня агню па ўмоў ных зла чын цах, 

якія пры кры ва юц ца за лож ні ка мі ў 

якас ці «жы во га шчы та».

«Мы мо жам 
па ста ян на мя няць 
пла ні роў кі»

На ступ ны пункт — тэ ры то рыя 

кі на ла гіч на га цэнт ра. Яго ад кры лі 

ле тась, ад нак ён ужо па спеў пры-

няць спа бор ніц твы ся род кі но ла-

гаў сі ла вых ве дам стваў кра і ны. 

Спе цы я ліс ты пра дэ ман стра ва лі 

на вы кі агуль на га і спе цы яль на-

га кур саў дрэ сі роў кі служ бо вых 

са бак.

— На кры тым па лі го не кур сан-

ты і іх ча ты рох ла пыя вы ха ван цы 

пра хо дзяць праз ад мыс ло вы курс 

дрэ сі роў кі, — ка жа на чаль нік 

кі на ла гіч на га цэнт ра стар шы 

лей тэ нант мі лі цыі Дзміт рый 

ГА ЛЕН КА. — Тут ад пра цоў ва юц ца 

пе ра адо лен не па ла сы пе ра шкод і 

вы бар ка рэ чы. Што гэ та та кое? Мы 

да ём са ба ку па ню хаць рэч, якая 

на ле жыць умоў на му зла чын цу. 

У ад ным з кан тэй не раў ля жыць ін-

шая рэч, якую мы шу ка ем. Са ба ка 

хо дзіць ка ля кож на га кан тэй не ра, 

ню хае — і ка ля ёміс тас ці, дзе ля-

жыць «сюр прыз», пры мае пэў ную 

по зу.

На па ла се пе ра шкод са мы скла-

да ны эле мент — гэ та лес ві ца, па 

якой трэ ба ўзняц ца на дру гі па верх 

і спус ціц ца з яго як ма га хут чэй. 

Ра біць гэ та на вуз кіх ме та ліч ных 

пры ступ ках зу сім не лёг ка. А по-

бач з па ла сой раз ме шча ны вель мі 

ці ка вы кор пус, дзе прад стаў ле ны 

роз ныя ві ды па мяш кан няў, у якіх 

да во дзіц ца пра ца ваць кі но ла гам: 

жы лы па кой, кух ня, сан ву зел, 

офіс, кра ма...

— Усе па мяш кан ні зма ду ля ва-

ны, — ка жа на мес нік на чаль ні ка 

ву чэб на га ад дзе ла пад пал коў нік 

мі лі цыі Тац ця на ЖУ КОЎ СКАЯ. — 

Гэ та зна чыць, што мы там мо жам 

па ста ян на мя няць пла ні роў кі, каб 

са ба ка не за пом ніў, што вунь там 

у ша фе дак лад на ёсць зла чын ца, 

а кож ны раз шу каў яго па но вай. 

Акра мя та го, на шы вы клад чы кі па-

ста ян на рас пра цоў ва юць кам бі на-

цыі па хаў, якія ад цяг ва юць ува гу 

са ба кі ў пра цэ се ра бо ты. Гэ та ту а-

лет ная ва да, дэ за да ран ты, праль-

ны па ра шок, мы ла, шам пунь... На 

кух ні, на прык лад, мы раз мя шча ем 

шмат пры праў.

Што дзень кі но ла гі ву чац ца па 

во сем га дзін. Па ло ва гэ та га ча су 

пры па дае на тэ а рэ тыч ныя за ня ткі 

ў аў ды то рыі. Пас ля абе ду па чы-

на ец ца ад пра цоў ка ма тэ ры я лу з 

са ба ка мі.

Прай сці 
це раз бар' е ры

Ад гэ та га го да ў на ву чаль ным 

цэнт ры па ча ла ак тыў на вы ка рыс-

тоў вац ца псі ха ла гіч ная па ла са 

пе ра шкод. Раз ме шча на яна ў 

ста рым ра кет ным ан га ры. Даў-

жы ня скла дае 75 мет раў. На ёй 

са бра ны пе ра шко ды, з пе ра адо-

лен нем якіх су ты ка юц ца мі лі цыя-

не ры пад час ня сен ня служ бы. Гэ-

та роз ныя пла ты, вуз кія пра хо ды, 

мас ты, лес віч ныя мар шы... Каб 

мак сі маль на ўсклад ніць пра хо-

джан не, па ста ян на мір гае свят-

ло. А з ка ло нак льец ца шум ад 

кам п'ю тар ных спец эфек таў. Гэ-

та зроб ле на для та го, каб гру па 

за тры ман ня дзей ні ча ла ў мак сі-

маль на не спры яль ных умо вах. 

Та му што не вя до ма, з чым ёй 

да вя дзец ца су тык нуц ца на мяс-

цо вас ці...

А на па лі го не стэн да вай страль-

бы мі лі цы я не ры прак ты ка ва лі ся ў 

дакладным траплянні па спе цы-

яль ных мі шэ нях-та ле рач ках. Іх 

асаб лі васць у тым, што яны мо-

гуць вы ля таць па роз ных тра ек то-

ры ях. За да ча кур сан таў — збіць іх 

да та го, як яны ўпа дуць на зям лю. 

На гэ тым жа па лі го не па тра ды цыі 

пра хо дзяць між на род ныя спа бор-

ніц твы па кам пакт-спор тын гу ся-

род рэс пуб лі кан скіх дзяр жаў ных 

ор га наў, якія ўва хо дзяць у сіс тэ му 

на цы я наль най бяс пе кі.

— Служ бу ў на шых пад раз дзя-

лен нях ня суць лю дзі са мых раз-

на стай ных пра фе сій, — ад зна чыў 

на чаль нік Дэ парт амен та ахо вы 

МУС ге не рал-ма ёр мі лі цыі Сяр-

гей ХА МЕН КА. — Гэ та мі лі цы я-

не ры груп за тры ман ня, дзя жур-

ныя пуль та кі ра ван ня, элект ра-

ман цё ры... Дэ парт амент ахо вы 

ця пер — ад но з са мых шмат лі кіх 

пад раз дзя лен няў. Каб заўж ды 

пры хо дзіць на да па мо гу, ство-

ра на цэ лая сіс тэ ма пад рых тоў кі. 

Тэх ніч ныя срод кі ахо вы ад па вя-

да юць са мым су час ным па тра ба-

ван ням. Што да апе ра тыў нас ці, 

то тут клю ча вы мо мант — гэ та 

транс парт нае за бес пя чэн не. Мы 

за ці каў ле ны ў тым, каб на бы ваць 

і вы ка рыс тоў ваць ма шы ны бе ла-

рус кай вы твор час ці.

Не за бы ва юц ца ў Цэнт ры і на 

ду хоў ны склад нік. Яшчэ ў жніў ні 

2013 го да ад бы ла ся ўра чыс тая за-

клад ка кап су лы з па мят най гра-

ма тай у пад му рак бу ду ча га хра ма 

ў го нар Свя то га вя лі ка па кут ні ка 

Ге ор гія Пе ра ма га нос ца. А ўжо ў 

маі 2014-га кап лі ца бы ла асве ча-

на міт ра па лі там Мін скім і За слаў-

скім, Па тры яр шым Эк зар хам усяе 

Бе ла ру сі Паў лам. Ад гэ та га ча су 

тут пра вод зяц ца служ бы двой чы 

на ты дзень — па чац вяр гах і су-

бо тах.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Што і ка заць, у до це да во лі 
цес на. Ва ўмо вах, дзе з рос там 
у метр дзе вя нос та, ска жам 
так, ніз ка ва та, трэ ба бы ло 
яшчэ і вес ці пры цэль ны 
агонь праз амб ра зу ры. 
Ма ке ты ку ля мё таў так са ма 
вы ка на ны ў поў най 
ад па вед нас ці з ты мі, якія 
ста я лі на ўзбра ен ні 78 га доў 
та му. А яшчэ тут сё ле та 
быў па бу да ва ны блін даж па 
чар ця жах 1942 го да.

Што мо жа быць пра сцей, чым па ста віць 

ква тэ ру на сіг на лі за цыю? Пад нёс клю чык 

да пры ла ды до сту пу, па ча каў до лі 

се кун ды — і за га рэў ся чыр во ны свят ло ды ёд. 

Ця пер лю бое не санк цы я на ва нае пра нік нен не 

ў жыт ло скон чыц ца ві зі там гру пы 

за тры ман ня. Але да лё ка не кож ны ве дае, 

што ме на ві та ста іць за гэ тым ад ла джа ным 

ме ха ніз мам, яко му ні ў якім ра зе нель га 

да ваць збо яў.

Гру па за тры ман ня 
заўж ды на па га то ве

Дэ парт амент ахо вы МУС па ка заў, 
як яго су пра цоў ні кі асвой ва юць сак рэ ты пра фе сііНа палігоне 

стэндавай стральбы.

На стар це — 
кі но ла гі.

Кап лі ца 
на тэ ры то рыі Цэнт ра.

Псі ха ла гіч ная 
па ла са пе ра шкод.

Ігар АБЯ РЭМ КА.


