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У гра мад скай 

свя до мас ці аб 

ра бот ні ку ДАІ скла ла ся 

на ступ нае мер ка ван не: 

ста іць ка ля да ро гі 

ча ла век у фор ме з 

па ла са тым жаз лом у 

ру цэ, спы няе ма шы ны 

і вы піс вае штра фы. 

І гэ тым уся яго ра бо та 

аб мя жоў ва ец ца.

Шэсць тон медзі
Част ко ва гэ та, маг чы ма, 

і праў да. У паў ся дзён най 

служ бе «на да ро зе» су-

пра цоў ні кі ДАІ зай ма юц ца 

ру ці най, пра вя ра ю чы ма-

шы ны, якія ру ха юц ца мі ма 

іх або зна хо дзяц ца на ста-

ян цы. Усё дак лад на. Ар га-

ні за цыя бяс пе кі да рож на га 

ру ху з'яў ля ец ца га лоў ным 

склад ні кам іх служ бы, а па-

коль кі аў та ма бі лі і, па азна-

чэн ні, пе ша хо ды не па срэд на 

ўдзель ні ча юць у ру ху, то яны 

ўва хо дзяць у сфе ру ін та рэ-

саў ін спек та раў ДАІ.

Але ці та кая ад на стай-

ная іх пра ца? Быць мо жа, 

у ёй ёсць ас пек ты, аб якіх 

мы ні чо га не ве да ем? Каб 

атры маць ад ка зы на гэ тыя 

пы тан ні, я звяр нуў ся ў ДАІ 

УУС Мі набл вы кан ка ма.

— Вя до ма, не толь кі дзя-

жур ствам на да ро гах мы 

зай ма ем ся, — ка жа на мес-

нік на чаль ні ка спец пад-

раз дзя лен ня па за бес пя-

чэн ні бяс пе кі да рож на га 

ру ху пад пал коў нік мі лі цыі 

Ві таль МОЛ ЧАН. — Мы су-

пра ва джа ем гру зы, а ле там —

аў то бу сы з дзець мі, якія 

едуць у ла ге ры ад па чын-

ку. Акра мя та го, да гля да ем 

транс парт на прад мет пра во-

зу за ба ро не ных прад ме таў. 

На прык лад, зу сім ня даў на 

спы ні лі гру за вік. З вы гля ду 

ні чо га не звы чай на га, да ку-

мен ты ў па рад ку. Але кі роў-

ца не як дзіў на нер ва ваў ся. 

Па гля дзе лі ўнутр пры чэ па. 

Ста яць скрын кі, ні чо га асаб-

лі ва га, звяр ну лі ўва гу на ад-

ну дэ таль: ба ка выя бар ты, 

аба бі тыя знут ры фа не рай,

па сту по ва ні бы звуж а юц ца 

да ка бі ны. Ста лі вы ву чаць 

больш уваж лі ва. Ака за ла ся, 

па між фа не рай і вон ка вым 

тэн там быў за зор, у якім сха-

ва лі ліс та вую медзь. І яшчэ 

боль шы за зор — у паў та ра 

мет ра — быў зроб ле ны па-

між ка бі най і пя рэд нім бор-

там. Шэсць тон ме дзі бы ло

сха ва на ў тым гру за ві ку! 

І вы яві лі гэ та на шы су пра-

цоў ні кі. Да рэ чы, па доб ных 

вы пад каў ня ма ла.

Цікавыя іншамаркі
Ра зам з пад пал коў ні кам 

мі лі цыі Ві та лем Мол ча нам і 

стар шым ін спек та рам на-

зва на га спец пад раз дзя-

лен ня ка пі та нам мі лі цыі 

Дзміт ры ем ЮРУ ЦЕМ мы 

вы яз джа ем для пра вер кі 

па стоў. Мае спа да рож ні кі 

не прос та едуць з «пунк та 

А ў пункт Б». Яны жы ва ці-

ка вяц ца аў та ма бі ля мі з за-

меж ны мі ну ма ра мі. Ка лі я 

пы та ю ся, чым гэ та вы клі ка-

на, мне зноў дае тлу ма чэн-

не Ві таль Мол чан:

— Да во лі час та на тэ ры-

то рыю Бе ла ру сі пры га ня юць 

транс парт ныя срод кі, якія 

ма юць не вель мі чыс тую, а 

ча сам ад кры та кры мі наль-

ную бія гра фію. І пра да юць 

іх тут за па раў наль на не вы-

со кую ца ну — абы хут чэй 

збыць. На шы гра ма дзя не 

куп ля юць та кія та ва ры, пры-

ва біў шы ся пры дат ным кош-

там. Зда гад ва ю чы ся, што 

пры пе ра афарм лен ні аў та-

 ма бі ля яго мо гуць «пра біць» 

у ДАІ і ўсплы вуць не га тыў-

ныя фак ты, мно гія ез дзяць 

і да лей на за меж ных ну ма-

рах. Пра вя ра ю чы па доб-

ныя ма шы ны, мы мо жам 

устанавіць факт кра дзя жу.

Ні бы ў пра цяг тэ мы, пе-

рад на мі аказ ва ец ца лег ка-

вік «Шэў ра ле» з ра сій скі мі 

ну ма ра мі. Мы ру ха ем ся за 

гэ тай ма шы най. Збоч ва ем 

у за вул кі па сёл ка Ба раў ля-

ны. «Шэў ра ле» спы ня ец ца,  

ка пі тан мі лі цыі Юруць ідзе 

пра вя раць да ку мен ты.

Кі роў ца, на ват на мой не-

спрак ты ка ва ны по гляд, не як 

за ліш не мі тус лі вы. Вы свят-

ля ец ца, што ён гра ма дзя нін 

Бе ла ру сі, але да ку мен таў на 

аў та ма біль у яго пры са бе 

ня ма. Ка жа, па кі нуў у ін шай 

ма шы не. Стар шы ін спек тар 

Юруць са дзіц ца да яго, мы 

з пад пал коў ні кам мі лі цыі 

Мол ча нам едзем сле дам. 

Пры яз джа ем да яшчэ ад ной 

ін ша мар кі, але і там ня ма 

да ку мен таў на «Шэў ра ле». 

Кі роў ца ка жа, што да ку-

мен ты зна хо дзяц ца до ма, 

і ён за раз іх пры ня се. Але 

яго не ад пус ка юць да до му, 

мяр ку ю чы, што мо жа збег-

чы, і пра па ноў ва юць па тэ-

ле фа на ваць та му, хто пры-

ня се да ку мен ты. Аль бо — 

пра ехаць у УУС і там ва ўсім 

ра за брац ца. У рэш це рэшт, 

вы свят ля ец ца, што да ку-

мен ты ў кі роў цы пер ша па-

чат ко ва бы лі пры са бе, але 

на ма шы ну не аформ ле-

на стра хоў ка, і ўла даль нік 

«Шэў ра ле», ба ю чы ся штра-

фу, спра ба ваў вы кру ціц ца, 

мяр ку ю чы, што су пра цоў ні кі 

ДАІ не бу дуць та кія скру пу-

лёз ныя. Па мы ліў ся, і ў вы ні-

ку быў скла дзе ны ад мі ніст-

ра цый ны пра та кол за ад сут-

насць стра ха во га по лі са.

— На вош та пад ман ваў? — 

ка жа з да ко рам Ві таль Мол-

чан, ка лі мы ўжо па еха-

лі да лей. — Зра зу ме ла ж 

бы ло, што мы пра ўсё да-

ве да ем ся. Вось та му, што 

мно гія спра бу юць пад ма-

нуць су пра цоў ні каў мі лі цыі 

за мест та го, каб сум лен на 

пры знаць ві ну, між во лі па-

чы на еш на ўсіх гля дзець з 

па да зрэн нем.

Мы спы ня ем яшчэ ад ну 

ма шы ну з ра сій скі мі ну ма ра-

мі, але там усё ў па рад ку, і 

мы мір на раз' яз джа ем ся.

— Ска жы це, а ці ня ма 

дыс кры мі на цыі ў тым, што 

вы ад мыс ло ва спы ня е це аў-

то з ра сій скі мі ну ма ра мі? — 

пы та ю ся я.

— Па-пер шае, — спа кой-

на ад каз вае Ві таль Мол чан, — 

мы спы ня ем лю быя ма-

 шы ны, якія вы клі ка юць у нас 

па да зрэн не. І ну ма ры на іх 

мо гуць быць роз ныя. Уя ві-

це, якую важ ную і доб рую 

спра ву мы ро бім: вяр та ем 

ма ё масць гра ма дзя нам су-

сед няй кра і ны. Мно гія лю дзі 

прад' яў ля юць да нас прэ тэн-

зіі за за ліш нюю, як ім зда-

ец ца, стро гасць. А ма ла хто 

ве дае, якія за да во ле ныя і 

шчас лі выя ўла даль ні кі аў-

та ма бі ляў, ка лі атрым лі ва-

юць на зад сва іх «жа лез ных 

ко ней». Мно гія ўжо і над зею 

стра ці лі, а тут та кі па да ру-

нак! Та му мы ні ко га спе цы-

яль на не пе ра сле ду ем, а 

прос та ро бім сваю ра бо ту.

Дзіцячыя крэслы
Мы вы яз джа ем за го рад, 

дзе ка ля вёс кі Бе лыя лу жы 

Ві таль Мол чан пра вя рае сва-

іх пад на ча ле ных. Служ ба, як 

га во рыц ца, ідзе ў штат ным 

рэ жы ме.

Да лей я да лу ча ю ся да 

экі па жа стар ша га ін спек-

та ра Юрыя СЕЎ РУ КО ВА, 

дзе зна хо дзяц ца яшчэ двое 

су пра цоў ні каў, і ра зам з імі 

пра цяг ваю дзя жур ства.

На маё пы тан не, што да-

стаў ляе за раз най боль шую 

праб ле му, Юрый Сеў ру коў 

ка жа:

— Уліч ва ю чы се зон, вя-

до ма, «га лаў ны боль» — 

гэ та шы ны. Да ро га час та 

сліз кая, тар маз ны шлях 

даў жэе, а лю дзі пра цяг ва-

юць ез дзіць на лет няй гу ме 

і спа дзя юц ца так пра ез дзіць 

усю зі му. А гэ та — ад на з 

га лоў ных кры ніц не бяс пе кі. 

Не ка то рыя спра бу юць кам-

бі на ваць: ста вяць зі мо выя 

шы ны толь кі на пя рэд нія 

ко лы, а зад нія па кі да юць у 

лет нім або «дэ мі се зон ным» 

абут ку. Але гэ та так са ма 

мо жа ства рыць ава рый ную 

сі ту а цыю. Та му со чым за ко-

ла мі ў пер шую чар гу. Яшчэ, 

вя до ма, шмат праб лем з 

пе ша хо да мі. Цям нее ра на, 

а лю дзі за го ра дам пры вык-

лі ха дзіць па да ро зе па сва-

іх пра ві лах. Часта ідуць не 

на су страч, а па ру ху транс-

пар ту. Не аба зна ча юць ся бе 

свят ло ад бі валь ны мі эле мен-

та мі. Пе ра хо дзяць да ро гу 

там, дзе ім за хо чац ца. Зноў 

жа, п'я ныя час та ста но вяц ца 

ві ноў ні ка мі ДТЗ, вы скок ва ю-

чы на пра ез ную част ку, а то 

і за сы на ю чы прос та на ёй. 

Та му з пе ша хо да мі вя дзец ца 

па ста ян ная пра фі лак тыч ная 

ра бо та.

— А ця пер ку ды мы 

едзем? — па ці ка віў ся я, уба-

чыў шы на пе ра дзе шко лу.

— Пра ве рым ма шы ны на 

на яў насць дзі ця чых крэс-

 лаў, — тлу ма чыць стар шы ін-

спек тар Сеў ру коў. — Боль-

шасць баць коў — лю дзі дыс-

цып лі на ва ныя, ад каз ныя, і 

дзя цей во зяць у ад па вед нас ці 

з пра ві ла мі. Але трап ля юц ца і 

тыя, хто імі грэ буе. Не ка то рыя 

так прос та і за яў ля юць: маё 

дзі ця, як ха чу, так і ва жу! Ве-

да лі б яны, што ад бы ва ец ца з 

не пры шпі ле ны мі дзець мі пад-

час су тык нен ня. Іх шпур ляе 

па ўсім са ло не — страш нае 

ві до ві шча. Ка лі б го ра-баць кі 

ўба чы лі гэ та збо ку, бя гом па-

бег лі б куп ляць крэс ла.

Мы пра яз джа ем уз доўж 

шэ ра гу аў та ма бі ляў, пры пар-

ка ва ных ка ля шко лы. Адзін з 

ін спек та раў за ўва жае, што ў 

лег ка вой ма шы не, якая пра-

еха ла мі ма нас, дзі ця ся дзіць 

не пры шпі ле нае. Раз ва роч-

ва ем ся, едзем за гэ тым аўто. 

Па да ец ца гу ка вы сіг нал, 

і лег ка вуш ка па слух мя на 

збоч вае на ста ян ку.

За ру лём — ма ла дая 

жан чы на. Зза ду яе ся дзіць 

дзяў чын ка пры клад на ся мі 

га доў. Ні дзі ця ча га крэс ла, 

ні бус та ра — утрым лі ва ю чай 

пры ла ды, у са ло не ня ма.

Ін спек тар Вік тар ЯКУБ ЧЫК 

па чы нае вы піс ваць штраф, 

ад на ча со ва тлу ма ча чы па-

ру шаль ні цы сту пень яе ві ны. 

Жан чы на згод на кі вае, твар 

у яе ві на ва ты. У сваё апраў-

дан не яна ка жа, што ёсць 

яшчэ «ся мей ная» ма шы на, 

ад ра зу з дву ма дзі ця чы мі 

крэс ла мі. А ў гэ тай яна прос-

та вы ска чы ла «па-хут ка му», 

за браць дач ку са шко лы. 

На пер шы раз штраф — 

0,5 ба за вай ве лі чы ні. Але 

ка лі па ру шэн не бу дзе за-

фік са ва на паў тор на, штраф 

скла дзе ад 2 да 5 ба за вых 

ве лі чынь. Зра зу ме ла, што 

тан ней ку піць крэс ла, чым 

«на ры вац ца на не пры ем нас-

ці». Ма ла дая ма ці ўсё гэ та 

ра зу мее і ка жа, што крэс ла 

бу дзе ўста ноў ле на ў ма шы-

ну не ад клад на.

Дру гі ін спек тар, лей-

тэ нант мі лі цыі Дзміт рый 

ГА ЛА БУР ДА, тым ча сам па-

каз вае яшчэ ад ной ма шы не 

збо чыць на ста ян ку. Пры чы-

на? Кі роў ца не быў пры шпі-

ле ны ра мя нём бяс пе кі. Так-

са ма вы піс ва ец ца штраф і 

пра во дзіц ца тлу ма чаль ная 

гу тар ка. Па ру шаль нік зга-

джа ец ца: ві на ва ты, больш 

не бу ду. Пры гэ тым жыц ця-

ра дас на раз маў ляе па тэ ле-

фо не: ві даць, штраф яго не 

моц на за сму ціў. Ад нак жа, 

аб ра мя ні бяс пе кі ця пер ён 

на ўрад ці за бу дзе.

Зімовыя сюрпрызы
Едзем да лей. Пра цяг ва-

ем га вор ку.

— Вось за раз па ха ла да-

ла, мно гія ма шы ны глух нуць 

на да ро зе, — ка жа юрый 

Сеў ру коў. — Лю дзі спы ня юц-

ца, уклю ча юць ава рый ныя 

аг ні — і час та не ве да юць, 

што ім ра біць да лей. Зі ма, 

ноч, ма роз... Да бя ды не да лё-

ка. Мы пры хо дзім та кім кі роў-

цам на да па мо гу. Вы клі ка ем 

эва ку а тар, да стаў ля ем па-

са жы раў у на се ле ны пункт, 

каб не змерз лі. Ка лі трэ ба, 

вы клі ка ем і ме ды цын скую 

служ бу. Мно гіх лю дзей та-

кім чы нам вы ра та ва лі, яны 

по тым пі шуць нам па дзя кі.

Рап там мы рэз ка з'яз джа-

ем убок і тар мо зім. Вік тар 

Якуб чык вы хо дзіць з ма шы-

ны, спы няе ней кую дзяў чы-

ну. Што та кое? Аказ ва ец ца, 

яна пе ра бег ла да ро гу ў не-

на леж ным мес цы. Я і не за-

ўва жыў, але ў ін спек та раў 

во ка на та кія рэ чы спрак -

ты ка ва нае.

Ра ней я звяр нуў ува гу на 

тое, як яны гля дзяць на да-

ро гу, на пра яз джа ю чыя ма-

шы ны: хут ка, учэ піс та, як 

ад соч ва ю чы ра да рам. Вось 

і гэ тую па ру шаль ні цу «за пе-

лен га ва лі» ім гнен на, і тут жа 

зрэ а га ва лі.

Ін спек тар Якуб чык, па-

га ва рыў шы з дзяў чы най, 

ад пус кае яе. Я ці каў лю ся, у 

чым спра ва?

— Ця жар ная, спя ша ец ца 

на аб сле да ван не, — тлу ма-

чыць ін спек тар.

— Яе не ста лі штра фа-

ваць?

— Аб ме жа ва лі ся вус най 

за ўва гай, — ка жа Вік тар 

Якуб чык. — Гэ тая ме ра ўну-

шэн ня, да рэ чы, пра ду гле-

джа на за ка на даў ствам.

Па сту пае па ве дам лен не 

па ра дыё стан цыі. Гру за вік 

з'е хаў у кю вет, трэ ба ар-

га ні за ваць «ка лі дор», па-

куль яго бу дуць вы цяг ваць. 

Едзем ту ды.

Са праў ды, МАЗ, гру жа-

ны пяс ком, спы ніў ся на або-

чы не. Але збо ку да да ро гі 

пры ля гаў тоў сты пласт сне-

гу, і цяж кі са ма звал ад ным 

бо кам сцяг ну ла ўніз. За сеў 

моц на, са мо му не вы брац-

ца. Ча ка ем, ка лі пры едуць 

на да па мо гу ма шы ны з ар-

га ні за цыі, у якой лі чыц ца 

МАЗ, што тра піў у паст ку. 

Хут ка пры яз джа юць два 

аў та фур го ны. Юрый Сеў ру-

коў пе ра га няе служ бо вую 

ма шы ну за гру за ві кі і спы-

няе су стрэч ныя ма шы ны. 

Кі роў цы, ра зу ме ю чы, што 

за трым лі ва юць рух на тра-

се, спя ша юц ца. Яны чап ля-

юць МАЗ тро са мі ад ра зу за 

дзве ма шы ны і зад нім хо дам 

вы цяг ва юць на да ро гу. Уся 

апе ра цыя зай мае не больш 

за пяць хві лін. «Хвост» зза ду 

нас вы стра іў ся не та кі ўжо і 

доў гі. Ледзь ве МАЗ аказ ва-

ец ца на да ро зе, ін спек та ры 

да юць сіг нал: мож на ехаць. 

Праз хві лі ну тра са ста но віц-

ца чыс тай. Дак лад нас ці дзе-

ян няў су пра цоў ні каў ДПС 

мож на па зайз дрос ціць.

На гэ тым я сваё «дзя жур-

ства» скон чыў. А ін спек та-

ры за ста лі ся нес ці служ бу. 

Ня прос тую, раз на стай ную 

і та кую ўсім па трэб ную. Не 

ве даю, якія вы сно вы зра бі лі 

вы, пра чы таў шы гэ ты рэ пар-

таж, а я пе ра ка наў ся аса біс-

та: па куль гэ тыя лю дзі на да-

ро зе, мы мо жам ад чу ваць 

ся бе ў поў най бяс пе цы.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

СЛУЖ БА НА ДА РО ЗЕ

Матэрыялы падрыхтаваў Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

МАЗ, гру жа ны пяс ком, 
спы ніў ся на або чы не. 
Але збо ку да да ро гі 
пры ля гаў тоў сты пласт 
сне гу, і цяж кі са ма звал 
ад ным бо кам сцяг ну ла 
ўніз...


