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Тур нір «Ра зам да пе ра-

мо гі», ар га ні за та рам яко га 

вы сту пі ла мі лі цэй скае ве-

дам ства пры пад трым цы 

Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га 

клу ба, быў за клі ка ны пры-

цяг нуць ува гу гра мад скас ці 

да пы тан няў пра ва вой куль-

ту ры, пра па ган ды зда ро ва га 

ла ду жыц ця, пра фі лак ты кі 

пра ва па ру шэн няў і зла чын-

стваў ся род не паў на лет ніх.

На пра ця гу трох дзён у 

аду ка цый на-азда раў лен-

чым цэнт ры «Лі дар» у Жда-

но ві чах во сем ка ман даў — 

ад кож най воб лас ці, а так-

са ма дру жы ны са ста лі цы 

і Спе цы я лі за ва на га лі цэя 

МУС зма га лі ся за зван не 

най мац ней шай у тра ды цый-

ных спа бор ніц твах. У скла-

дзе ўсіх ка лек ты ваў бы лі 

пад лет кі, з які мі ін спек цыя 

па спра вах не паў на лет ніх 

пра во дзіць ін ды ві ду аль-

ную пра фі лак тыч ную ра бо-

ту, і су пра цоў нік ін спек цыі. 

Пра ва вы сту паць на са мым 

вы со кім уз роў ні атры ма лі 

ка ман ды, якія прай шлі ад-

бор на га рад скіх і аб лас ных 

пер шын ствах.

Першае месца ўзялі 

май стры ску ра но га мя ча з 

Гро дзен скай воб лас ці. На 

дру гую пры ступ ку п'е дэс-

та ла пад ня лі ся прад стаў ні-

кі Ві цеб шчы ны, брон за вы мі 

пры зё ра мі ста лі го мель скія 

спарт сме ны.

Уру ча ю чы за слу жа ныя 

ўзна га ро ды пры зё рам, мі-

ністр унут ра ных спраў Ігар 

Шу не віч вы ка заў упэў не-

насць у тым, што спа бор-

ніц твы на доў га за ста нуц ца 

ў па мя ці хлап чу коў не толь-

кі як арэ на фут боль ных ба-

та лій, але і як спар тыў нае 

свя та, якое аб' яд на ла іх 

у ад ну вя лі кую і друж ную 

сям'ю.

У цы ры мо ніі ўзна га ро-

джан ня так са ма пры ня лі 

ўдзел мі ністр спор ту і ту рыз-

му Сяр гей Ка валь чук, на мес-

нік мі ніст ра аду ка цыі Сяр гей 

Ру ды, на чаль нік ад дзе ла ма-

са ва га фут бо ла Бе ла рус кай 

фе дэ ра цыі фут бо ла Ві таль 

Кру пі ца, прад стаў нік Дзі ця-

ча га фон ду ААН (ЮНІ СЕФ) 

у на шай кра і не Ра шэд Мус-

та фа Са рвар.

Па мят ны мі па да рун ка мі 

бы лі ад зна ча ны пе ра мож-

цы ў аса біс тых на мі на цы ях. 

Най леп шым гуль цом тур ні-

ру пры зна ны мін ча нін Ар тур 

Мель ні чэн ка. А больш за ўсіх 

га лоў на спа бор ніц твах за біў 

га мяль ча нін Да ні ла Сле сар-

чук — цэ лых 12 мя чоў.

Да таДа та

Мі ністр унут ра ных спраў Ігар ШУ НЕ ВІЧ уру чае май ку 
з аў то гра фам ле ген дар на га Ды е га Ма ра до ны 

гал кі пе ру з Ма гі лёў скай воб лас ці Аляк сею ХАЦ КЕ ВІ ЧУ.

ФУТ БОЛЬ НАЕ 
СВЯ ТА 

ДЛЯ МО ЛА ДЗІ
Мі ністр унут ра ных спраў ге не рал-лей тэ нант мі лі цыі 

Ігар Шу не віч уз на га ро дзіў пе ра мож цаў 

і пры зё раў рэс пуб лі кан ска га тур ні ру па мі ні-фут бо ле 

ся род пад лет каў.

А на пя рэ дад ні ў Каст рыч ніц-

кім (г. Мін ска) ад дзе ле ад бы-

ла ся су стрэ ча на мес ні ка на-

чаль ні ка Дэ парт амен та ахо вы 

МУС пал коў ні ка мі лі цыі Але га 

ШАБ ЛЫ КІ з жур на ліс та мі.

Для па чат ку на чаль нік Каст рыч-

ніц ка га ад дзе ла пал коў нік мі лі цыі 

Аляк сандр Ці ха но віч зла дзіў свое-

асаб лі вую агляд ную эк скур сію, 

пад час якой удзель ні кі су стрэ чы 

азна ё мі лі ся з ма тэ ры яль на-тэх ніч-

най ба зай і ўмо ва мі пра цы пра ва-

ахоў ні каў.

Ці ка ва ста но віц ца лі та раль на 

з пер шых кро каў: ка ля ўва хо да 

ў ад дзел ста яць жоў тыя мі лі цэй-

скія «Жы гу лі» — зна ка мі тая «ка-

на рэй ка» з са вец кіх ча соў. Гэ тую 

ма шы ну ад на ві лі сва і мі ру ка мі, яна 

ў ра бо чым ста не і слу жыць на па-

мі нам пра слаў ныя тра ды цыі, якія 

іс ну юць у пад раз дзя лен ні.

Да лей, ад ра зу пас ля ад чы не ных 

дзвя рэй, зна хо дзіц ца апе ра тыў на-

дзя жур ная служ ба — сэр ца ахо вы. 

Сю ды сця ка ец ца ўся ін фар ма цыя. 

Па кой апе ра тыў на га кі ра ван ня аб-

ста ля ва ны сіс тэ май ві дэа на зі ран ня, 

якая да зва ляе кант ра ля ваць увесь 

пе ры метр тэ ры то рыі. Акра мя та го, 

з на ві нак апош ніх га доў ма ец ца сіс-

тэ ма GPS-ма ні то рын гу. Дзя ку ю чы 

ёй дзя жур ныя ў рэ жы ме рэ аль на-

га ча су мо гуць кант ра ля ваць усе 

па труль ныя ма шы ны аховы, якія 

зна хо дзяць на вы ез дзе, і ка ар ды на-

ваць іх дзе ян ні. Тут жа раз ме шча-

ны па кой за хоў ван ня ўзбра ен ня і 

спец срод каў для аса бо ва га скла ду. 

По бач з апе ра тыў ным кі ра ван нем 

зна хо дзіц ца склад з аму ні цы яй, дзе 

за хоў ва юц ца про ці ва га зы, шле мы 

«Сфе ры», бро не жы ле ты, ме та ла-

шу каль ні кі...

Вя лі кае па мяш кан не зай мае 

клас ін струк та жоў. Уся ін фар ма-

цыя аб апе ра тыў най сі ту а цыі як 

у кра і не, так у го ра дзе і ра ё не да-

во дзіц ца да су пра цоў ні каў ахо вы, 

якія за сту па юць на служ бу. Тут 

жа кі роў цы служ бо вых аў та ма бі-

ляў пра хо дзяць тэс ці ра ван не на 

ве дан не пра ві лаў да рож на га ру-

ху — кож ны раз пе рад тым, як вы-

хо дзіць на дзя жур ства.

Ура зі ла транс парт ная ба за пад-

раз дзя лен ня. Лег ка выя аў та ма бі лі, 

джы пы — для ма біль на га па тру ля-

ван ня, мік ра аў то бу сы — для пе-

ра воз кі гру пы з усім не аб ход ным 

аб ста ля ван нем. Акра мя та го, па-

труль ныя аў та ма бі лі ў якас ці экс-

пе ры мен та асна шча ны сіс тэ май 

«Аў та ма ты за ва нае ра бо чае мес-

ца гру пы за тры ман ня», дзя ку ю чы 

якой вы бу доў ва ец ца са мы ка рот кі 

марш рут да мес ца вы клі ку. Су пра-

цоў ні кі ў да ро зе мо гуць ска рыс тац-

ца ба зай да ных, каб мець уяў лен не 

аб пад ра бяз ных ха рак та рыс ты ках 

аб' ек та. Гэ тая рас пра цоў ка не мае 

ана ла гаў. Да кан ца го да экс плу-

 а та цыю сіс тэ мы пач нуць ка ля 

14 пад раз дзя лен няў.

Вя до ма, най важ ней шая част-
ка Дэ парт амен та ахо вы — кі на-

ла гіч ная служ ба. Та му што хоць 

на ўзбра ен не і па сту па юць на він кі 

элект ро ні кі, але без ча ты рох но га га 

сяб ра ча сам не абы сці ся. На ба зе 

Каст рыч ніц ка га пад раз дзя лен ня 

ўтрым лі вац ца во сем служ бо вых 

са бак. Трэ ба ска заць, гас па дар ка 

гэ та ад мыс ло вая. Кож ны са ба ка 

мае ўлас ны валь ер, у тым лі ку і 

«зі мо вую ква тэ ру». Для па моч ні-

каў ча ла ве ка пра цуе асоб ная кух-

ня і ўтрым лі ва ец ца ўлас ны склад 

хар ча ван ня — кло пат пра яў ля ец-

ца ўсе ба ко вы. Ну, і бра ты на шы 

мен шыя не пад вод зяць. Асаб лі-

ва важ ны іх удзел там, дзе трэ ба 

ўзяць след або вы зна чыць ней кі 

прад мет па па ху. Зра зу ме ла, што 

і ў за тры ман ні ўдзель ні чаць пры-

хо дзіц ца. На што здоль ныя іх га да-

ван цы, пра дэ ман стра ва лі стар шы 

сяр жант мі лі цыі Іван Афа нась коў і 

сяр жант мі лі цыі Мі кі та Зай цаў са 

сва і мі аў чар ка мі Ру бі і Ір май. Ру-

бі па ка за ла эле мен ты па слу шэн-

ства, пас ля ча го хвац ка за тры ма-

ла ўмоў на га зла мыс ні ка. Ір ма з 

не ве ра год най хут ка сцю і спры там 

пе ра адо ле ла па ла су пе ра шкод. 

Па сло вах мі лі цы я не раў, на дзя-

жур ствах хвас та тым па моч ні кам 

ца ны ня ма. Та му і слу жаць яны ў 

пад раз дзя лен нях ахо вы да гэ та га 

ча су і ка рыс та юц ца за слу жа най 

па ва гай су пра цоў ні каў.

Асоб ную ці ка васць вы клі каў 

ін тэр ак тыў ны цір, дзе мож на на-

ву чац ца страль бе як са звы чай-

най, штат най зброі, так і з да па-

мо гай яе элект рон ных ана ла гаў. 

А ву чэб ны па лі гон — гэ та ча ты-

ры спе цы яль на аб ста ля ва ныя 

памяшканні для трэ ні ро вак. У ад-

 ным з іх ста іць са праўд ны бан ка-

мат, у дру гім збу да ва на «ква тэ-

ра», у трэ цім — «офіс», а чац вёр-

тае ў дак лад нас ці ка пі руе пост 

ахо вы. Ва ўсіх гэ тых па ко ях-трэ-

на жо рах ма дэ лю юц ца рэ аль ныя 

сі ту а цыі па ру шэн ня пра ва па рад-

ку і ад пра цоў ва юц ца роз ныя пры-

ёмы апе ра тыў на га рэ ага ван ня. 

Пры чым на ву чан не на іх пра хо-

дзяць як па чат коў цы, так і ста ра-

слу жа чыя су пра цоў ні кі — вы клю-

чэн няў ні для ко га ня ма.

Мно го но ва га па чу лі пра тэх ніч-

ны бок аб ста ля ван ня. Як рас ка заў 

Алег Шаб лы ка, дэ парт амент вы ка-

рыс тоў вае ў сва ёй дзей нас ці су-

час ныя спо са бы пе ра да чы сіг на лу 

тры во гі. За раз ідзе пе ра ўзбра ен-

не тэх ніч най ба зы з вы ка ры стан-

нем ва ла кон на-ап тыч ных срод каў 

су вя зі. Рас пра цоў ва юц ца но выя 

ты пы апа вя шчаль ні каў, пры ёма-

кант роль ныя пры бо ры, што да-

зва ляе най больш эфек тыў на вы-

ка рыс тоў ваць іх у ахо ве жы лых 

да моў гра ма дзян.

Су пра цоў ні кі пад раз дзя лен няў 

дэ парт амен та ахоў ва юць больш 

за 207 ты сяч аб' ек таў і жы лых да-

моў ці па мяш кан няў гра ма дзян.

У рэ жы ме га тоў нас ці круг ла-

су тач на зна хо дзяц ца больш за 

600 груп за тры ман ня. Гэ та да-

зва ляе за бяс пе чыць свое ча со вае 

рэ ага ван не на сіг на лы тры во гі, 

за явы і па ве дам лен ні аб зла чын-

ствах і зда рэн нях. Знач ны ўклад 

у дзей насць па за бес пя чэн ні ма ё-

мас най бяс пе кі юры дыч ных асоб 

аказ ва юць ва е ні за ва ныя і вар та-

выя пад раз дзя лен ні.

Да Еў ра пей скіх гуль няў Дэ-

парта мент ахо вы ўдас ка наль вае 

ма тэ ры яль на-тэх ніч ную ба зу.

— Гэ та сіс тэ мы ві дэа на зі ран ня, 

аў та ма біль ныя ві дэа рэ гіст ра та ры, 

бу дуць вы ка рыс тоў вац ца роз на га 

ро ду ме та ла дэ тэк та ры. Вя до ма, 

важ ная і аў та ма ты за ва ная сіс тэ ма 

груп за тры ман ня. Чым у боль шай 

коль кас ці пад раз дзя лен няў мы яе 

ўвя дзём, тым больш эфек тыў на 

бу дзем пра ца ваць, — пад крэс ліў 

Алег Шаб лы ка.

На пры кан цы, пас ля «тэх ніч най» 

эк скур сіі, бы лі па ка за ны трэ на-

жор ная за ла і за ла для за ня ткаў 

адзі на бор ства мі. Ду жыя хлоп цы 

дэ ман стра ва лі бар цоў скія пры-

ёмы з лёг кас цю, якая вы яў ля ла 

во пыт ных спарт сме наў. Да рэ чы, 

у аса бо вы склад Дэ парт амен та 

ахо вы ўва хо дзіць ня ма ла ат ле-

таў з вы шэй шы мі раз ра да мі. Яны 

ўдзель ні ча юць у спар тыў ных спа-

бор ніц твах і па каз ва юць вы со кія 

вы ні кі. І не толь кі ў адзі на бор ствах, 

але і ў лёг кай ат ле ты цы, і ў фут бо-

ле. Так, на 36-м Між на род ным тур-

ні ры 2018 го да ся род па лі цэй скіх 

па мі ні -фут бо ле, які пра во дзіў ся 

ў Ні дэр лан дах у го ра дзе Грун ло і 

ўклю чаў больш за 200 ка ман даў-

удзель ніц, збор ная ка ман да МУС 

(35+), кас ця ком якой з'яў ля ец ца 

Дэ парт амент ахо вы, за ва я ва ла 

пер шае мес ца.

Як бы пад вод зя чы вы нік уся му 

па ка за ны му і рас ка за на му, Алег 

Шаб лы ка звяр нуў ся з він ша валь-

ным сло вам да сва іх ка лег.

— Па ва жа ныя ка ле гі, па ва жа-

ныя ве тэ ра ны, ад імя кі раў ніц тва 

Дэ парта мен та ахо вы він шую вас 

з пра фе сій ным свя там — Днём 

ства рэн ня служ бы ахо вы Мі ніс-

тэр ства ўнут ра ных спраў. Хо чац ца

па дзя ка ваць вам за тую ня лёг кую

пра цу, якую вы што дня ро бі це, за 

ва шу са ма ад да насць, за на стаў-

ніц тва.

Фота Андрэя САЗОНАВА.

АД СЛУЖ БО ВА ГА СА БА КІ 
ДА СУ ЧАС НАЙ ЭЛЕКТ РО НІ КІ

29 каст рыч ні ка 
Дэ парт амент ахо вы 
ад зна чыў 
сваё пра фе сій нае свя та

Намеснік начальніка Дэпартамента 
аховы МУС Алег ШАБЛЫКА.

Група на выезд гатовая.

Інтэрактыўны цір.

Затрыманне «зламысніка».


