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Ма ёр мi лi цыi Вя ча слаў 

АГА РОД НI КАЎ — стар шы 

ўчаст ко вы iн спек тар Магi-

лёў ска га РА УС, у яго ад мi-

нiст ра цый ны ўчас так ува-

хо дзяць па сё лак Буй нi чы, 

а так са ма Га лы нец i Цi шоў-

ка. Боль шасць жы ха роў — 

пен сi я не ры, а яшчэ, як i ў 

iн шых не вя лi кiх на се ле ных 

пунк тах, тут ха пае лю дзей, 

якiя лю бяць вы пiць i не спя-

ша юц ца пра ца ўлад ка вац ца. 

I тыя, i дру гiя на асаб лi вым 

улi ку. Бо пен сi я не ры як раз 

час цей за ўсё ста но вяц ца 

за клад нi ка мi так зва ных 

аса цы я лаў. Каб ве даць, чым 

ды хае пад шэф ная яму тэ ры-

то рыя, участ ко вы рэ гу ляр на 

на вед вае та кiх лю дзей. Для 

жы ха роў ён свой ча ла век, 

з якiм мож на па дзя лiц ца лю-

бы мi праб ле ма мi. Бо акра мя 

та го, што Вя ча слаў Ага род-

нi каў мi лi цы я нер, ён яшчэ i 

дэ пу тат — на род ны абран-

нiк. Яму рас каз ва юць на ват 

та кое, чым не з кож ным сва-

я ком па дзе ляц ца.

Да рэ чы, пе рад тым як 

ад пра вiц ца ў рэйд, ён дэ-

ман струе на яў насць мас кi i 

дэзын фек та ра. Маў ляў, доб-

ра ве да ем, у якой аб ста ноў-

цы да во дзiц ца пра ца ваць. 

I сур' ёз на да дае, што яго 

за да ча — пра па на ваць да-

па мо гу i па пя рэдж ваць ме-

ды каў, ка лi за ўва жыць не-

шта па да зро нае ся род сва iх 

па да печ ных.

Пер шы наш клi ент — 

Сяр гей, 49-га до вы жы хар 

вёс кi Га лы нец. Муж чы на нi-

дзе не пра цуе, зло ўжы вае 

ал ка го лем. Жы ве тым, што 

«ка лы мiць» на па слу гах для 

на сель нiц тва — дро вы ко ле, 

град кi ўскоп вае, ва ду но сiць, 

ка лi трэ ба... Дом, якi ён дзе-

лiць з бра там, — на ўскрай ку 

ву лi цы. Брам ка рас чы не на 

на сцеж, гас па да роў ня ма. 

Але рап тоў на на га ры зон-

це з'яў ля ец ца муж чы на, якi 

на кi роў ва ец ца да нас. Гэ та 

i ёсць той са мы Сяр гей — 

заў ва жыў ма шы ну ўчаст-

ко ва га i спя ша ец ца яго па-

вi таць. Пад во кам сi няк, на 

га ла ве шра мы, але рас каз-

ваць участ ко ва му, ад куль 

гэ тыя ад зна кi «пры га жос цi», 

не спя ша ец ца. Маў ляў, так, 

вы твор чыя траў мы. Муж чы-

на пе ры я дыч на каш ляе, i я 

ады хо джу ад яго на бяс печ-

ную ад лег ласць.

— Не, гэ та не ка ра на вi-

рус, — су па кой вае ён. — Я ся-

бе нар маль на ад чу ваю. У на-

шай вёс цы гэ тай хва ро бы на-

огул ня ма. Якi там ка ран цiн? 

Ся дзець до ма не ма гу, трэ ба 

на хлеб за раб ляць.

— Па ра дак у ха це на-

вёў? — стро га пы та ец ца 

ўчаст ко вы. Той мар мы ча, 

што ча су не бы ло, але па-

слух мя на вя дзе нас у дом. 

У нос шы бае не пры ем ны 

пах, у ха це быц цам пра нёс-

ся ўра ган, i на ступ ствы яго 

так нi хто i не па спра ба ваў 

лiк вi да ваць.

Участ ко вы па гра жае ад-

пра вiць муж чы ну на пры му-

со вае ля чэн не ад ал ка га лiз-

му, ка лi той не возь мец ца 

за ро зум. Сяр гей абя цае 

вы пра вiц ца, пры зна ец ца, 

што зу сiм ад мо вiц ца ад га-

рэл кi не мо жа, але не бу дзе 

злоў жы ваць.

Муж чы на зноў каш ляе, 

i я пы та ю ся, ча му ён не iдзе 

ў па лi клi нi ку.

— Ды ён не каль кi дзён та-

му ўжо там быў, — ад каз вае 

за яго ўчаст ко вы. — Там яму 

i лёг кiя пра ве ры лi, i кроў — 

усё ў па рад ку. А яшчэ ез-

дзi лi ў нар ка дыс пан сер, дзе 

прай шлi ка мi сiю на прад мет 

маг чы мас цi ад праў лен ня ў 

ля чэб на-пра цоў ны пра фi-

лак то рый. Ура чы бы лi ў шо-

ку, ка лi на пы тан не «Коль кi 

вы мо жа це вы пiць бу тэ лек 

га рэл кi?» ён ад ка заў, што 

ад на бу тэ леч ка для яго — 

гэ та ў ро це па па лас каць.

— Гэ ты кан тын гент хва-

рэе толь кi на ад но — на злоў-

жы ван не ал ка го лем, — ка жа 

Вя ча слаў Ага род нi каў, ка лi 

мы едзем на на ступ ны ад-

рас. — Ко ла зна ё мых Сяр гея 

мне доб ра вя до мае. Я ве даю, 

з кiм ён мо жа пiць i ў ка го. Ён 

гэ та так са ма ве дае i не пад-

ман вае. I яго брат пi ту шчы. 

Баць кi бы лi доб рыя, а вось 

сы ны п'я нi цы.

У пла нах участ ко ва га — 

на ве даць яшчэ адзiн дом, 

дзе так са ма зло ўжы ва юць 

моц ны мi на по ямi. Там жы-

вуць баць ка з сы нам. Але, як 

вы свет лi ла ся, у ха це iм не ся-

дзiц ца. Ува ход ныя дзве ры 

пад пёр тыя вi ла мi. 

— Сын, маг чы ма, пра-

цуе, — мяр куе Вя ча слаў Ага-

род нi каў. — Яму да па маг лi 

ад крыць IП, i ця пер ён спе цы-

я лi зу ец ца на на рых-

тоў цы дроў. А вось 

баць ка — пен сi я нер i 

ўжо, на пэў на, пай шоў 

ку дысь цi ў гос цi. Трэ-

ба бу дзе по тым яшчэ 

раз сю ды за ехаць.

Пра вер ка схiль-

ных да зло ўжы ван ня 

ал ка го лем асоб — 

адзiн са што дзён ных 

аба вяз каў стар ша га 

ўчаст ко ва га. Акра мя 

гэ та га, трэ ба пра ца-

ваць з ма тэ ры я ла мi 

спраў на тых, хто па-

ру шае за ко ны, вес-

цi пра фi лак тыч ныя 

гу тар кi з жы ха ра мi, 

ка ар ды на ваць ра бо-

ту пад на ча ле ных яму 

ўчаст ко вых.

У Цi шоў цы мы 

спа чат ку на кi роў ва ем ся ў 

паш то вае ад дзя лен не. 

— Гэ та тое мес ца, дзе час-

цей за ўсё бы ва юць лю дзi, i 

на ша паш таль ён доб ра ве дае, 

чым ды хае на сель нiц тва, — 

тлу ма чыць участ ко вы. — Ня-

даў на за ехаў на пош ту спы-

тац ца, як спра вы, i тут да мя не 

гра ма дзян ка звяр ну ла ся. Ска-

за ла, што знай шла па тро ны, 

якiя за хоў ваў яе па мер лы су-

жэ нец. З'ез дзi лi да яе, факт 

па цвер дзiў ся, i я вы зваў апе-

ра тыў на-след чую гру пу, якая 

кан фiс ка ва ла бо еп ры па сы.

Пер шае, што тра пi ла 

на во чы, ка лi мы ад чы нi лi 

дзве ры пош ты, — па мят ка 

на шкля ной пе ра га род цы, 

дзе вя лi кi мi лi та ра мi па зна-

ча на: з мэ тай пра фi лак ты-

кі вост рых рэ спi ра тор ных 

за хвор ван няў лю дзi па вiн-

ны тры маць дыс тан цыю 

1,5—2 мет ры.

Паш таль ён Свят ла на 

(яна ж вы кон вае аба вяз кi 

на чаль нi цы паш то ва га ўчаст-

ка) ад ра зу па ча ла дзя лiц ца 

апош нi мi на вi на мi. Па скар дзi-

ла ся на жы хар ку, якая крыў-

дзiць ста рую ма цi, ад бi рае ў 

яе пен сiю. Ма цi хо дзiць га-

лод ная, у кра ме бя рэ пра дук-

ты «на вэк саль». Участ ко вы 

ад зна чае, што ў днi вы пла ты 

пен сiй на ўчаст ку са праў ды 

ад бы ва ец ца ўсплёск п'я ных 

дэ бо шаў. Та му iн фар ма цыя, 

якой яны аб мень ва юц ца са 

Свят ла най, вель мi важ ная.

Ка лi за хо дзiць раз мо ва 

пра ка ра на вi рус, Свят ла на 

дэ ман струе пер ша сныя срод-

кi аба ро ны ад гэ тай на па сцi, 

але про сiць яе не фата гра-

фа ваць. Вунь лепш зва рот 

да на сель нiц тва фата гра-

фуй це, ра iць яна.

— Мы пра цу ем з гэ тай 

по шас цю ка лек тыў на, — 

ка жа Свят ла на. — I пра вi-

лы па во дзiн ве да ем доб ра. 

Каш ляць, на прык лад, трэ ба 

ў ло каць. А на огул кож ны 

ча ла век па вi нен кла па цiц ца 

пра ся бе i ду маць пра iн шых. 

Мае баб кi i ўсе, хто сю ды 

пры хо дзiць, свя до мыя. Ка лi 

пра сту дзi лi ся, на дзя ва юць 

па вяз кi. Мо ладзь на ўся кi 

вы па дак тры ма ец ца да лей 

ад ста рых. Ра ней тако га 

не бы ло. Не каль кi дзён та-

му, ка лi пен сiю вы да ва ла, 

лю дзей бы ло за шмат, ста-

рыя не вель мi спя ша лi ся 

да моў. У iх нер во вы стрэс 

ад гэ та га ка ра на вi ру са, да-

во дзi ла ся су па кой ваць, знi-

жаць на пру жан не.

Рап там на пош ту за-

хо дзiць ма ла ды муж чы-

на i жар таў лi ва пы та ец ца: 

«Цi прый шла мне па сыл ка 

з Iта лii?» Кож ны ра зу мее, 

што смеш на га ў тым, што 

ад бы ва ец ца ў све це, ма ла, 

але ж трэ ба не як рас слаб-

ляц ца. Тым не менш, як мне 

зда ло ся, на вёс цы ўсё ж та кi 

спа кай ней, чым у го ра дзе.

Жы хар ка Цi шоў кi Юлiя 

Дзям' я наў на Ста доль нiк (на 

фота), да якой мы за вi та лi ў 

гэ ты дзень, раз мя ня ла ўжо 

вось мы дзя ся так, але склаў-

шы ру кi не ся дзiць. Шчы руе 

па гас па дар цы. Трэ ба ку рам 

ежу ва рыць, да па сяў ной 

рых та вац ца.

— Пра ка ра на-

вi рус ужо i слу хаць 

не хо чац ца, — ка жа 

яна, ада рваў шы ся 

ад спраў. — Па тэ ле-

вi за ры кож ную хвi лi-

ну пра яго ка жуць. 

На да ку чы ла. Мас-

кi? Не, не куп ля ла. 

Iх жа ня ма ў про да-

жы. Ад чу жых тры-

ма ю ся на дыс тан цыi 

да двух мет раў. Ды 

я нi ку ды i не ха джу. 

Но гi ба ляць. А пра-

дук ты ня вест ка пры-

но сiць. Мы з дзе дам 

жы вём удвух. Нi хто 

з чу жых да нас не 

пры хо дзiць. Толь кi 

свае. Буль ба ёсць, 

ко зач ка ма ла ком 

за бяс печ вае — так 

што не пра па дзём. А зла-

мыс нi каў у нас у вёс цы ня ма. 

Дзя куй участ ко ва му — ён 

нас доб ра бе ра жэ.

Больш важ на для пен-

сiя  нер кi бы ло да нес цi да 

мi лi цы я не ра iн фар ма цыю 

пра тое, што мяс цо вы ал-

ка го лiк па чаў бу зiць. Ня ма 

ад яго нi я кай ра ды, да па ма-

жы, да ра жэнь кi, пра сi ла яна. 

I ўчаст ко вы па абя цаў ра за-

брац ца, ар га нi за ваць бу за-

цё ру «пер шую ка мi сiю» для 

на кi ра ван ня ў ЛПП. Звы чай-

на гэ та да па ма гае.

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Фо та аў та ра.

Да па мо га по бачДа па мо га по бач

«ДЗЯ КУЙ УЧАСТ КО ВА МУ — 
ЁН НАС ДОБ РА БЕ РА ЖЭ»

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» выправілася ў пра фi лак тыч ны рэйд

 Ка мен та рый у тэ му
Дзмiт рый IГ НА ТО ВIЧ, афi цый ны прад стаў нiк УУС 

Ма гi лёў ска га абл вы кан ка ма:

— Шмат ува гi ўдзя ля ец ца ўраз лi вым ка тэ го ры ям на-

сель нiц тва — па жы лым, адзi но ка пра жы ва ючым гра-

ма дзя нам. Ця пер са цы яль ныя служ бы, пош та, БРСМ, 

Чыр во ны Крыж i iн шыя ар га нi за цыi iмк нуц ца да па маг чы 

та кiм лю дзям з да стаў кай пра дук таў, пен сii i ўся го не-

аб ход на га. Але пад мас кай па моч нi ка ў дом мо гуць па-

спра ба ваць пра нiк нуць i зла мыс нi кi з мэ тай аб ра ба ваць 

ста ро га ча ла ве ка. Мы гэ та ве да ем i тры ма ем на кант ро лi. 

Па пя рэдж ва ем пен сi я не раў, каб не бы лi вель мi да вер лi-

выя, па тра ба ва лi ў не зна ём цаў да ку мен ты, а ка лi што, 

не са ро ме лi ся тэ ле фа на ваць нам. Мы апе ра тыў на ад рэа-

гу ем на кож ны сiг нал. На огул на шы су пра цоў нi кi га то вы 

ака заць ста рым лю дзям аб са лют на лю бую да па мо гу.

У кра i не пра цяг ва ец ца комп лекс ная пра вер ка ба я вой 

i ма бi лi за цый най га тоў нас цi Уз бро е ных Сiл. Пад час 

яе па ля вы вы хад пра во дзiц ца з пад раз дзя лен ня мi 

60-га асоб на га пал ка су вя зi. Ён мае на мэ це ўдас ка-

на лiць уз ро вень па ля вой вы вуч кi i зла джа нас цi пры 

вы ка нан нi за дач па пры зна чэн нi ў роз ных умо вах.

— Асаб лi вая ўва га пад час за ня ткаў удзя ля ец ца асва ен-

ню вай скоў ца мi су час ных лiч ба вых срод каў су вя зi, — за зна-

чы лi ў аба рон ным ве дам стве. — На прык лад, дзве ма шы ны 

ма бiль на га комп лек су «Мус кат» за мя ня юць са бой са ма 

ме ней шэсць апа рат ных ста ро га пар ка. А якасць су вя зi 

ад па вя дае ўсiм су час ным па тра ба ван ням па ма бiль нас цi, 

сха ва нас цi, аба ро не нас цi i на дзей нас цi. Усе пра цэ сы ар га-

нi за цыi i ўста наў лен ня су вя зi цал кам аў та ма ты за ва ны.

На пры кан цы вы ха ду су вя зiс таў ча кае кант роль ны за ня так 

па так ты ка-спе цы яль най пад рых тоў цы. Кi ра ваць iм бу дзе на-

чаль нiк су вя зi Уз бро е ных Сiл — на чаль нiк упраў лен ня су вя зi 

Ге не раль на га шта ба Уз бро е ных Сiл Алег Мiшчан ка.

Па ля вы вы хад пра хо дзiць у гэ тыя днi i ў 1-м зе нiт ным 

ра кет ным пал ку Ва ен на-па вет ра ных сiл i вой скаў про цi па-

вет ра най аба ро ны. Ён мае на мэ це ўдас ка на лен не па ля вой 

вы вуч кi i ма неў ра ных маг чы мас цяў ды вi зi ё на i на быц цё 

прак тыч ных на вы каў ка ман дзi ра мi ба та рэй. А ў скла да най 

ра дыё элект рон най аб ста ноў цы бу дзе пра ве ра на зла джа-

насць раз лi каў пад час ад бiц ця ўда раў з па вет ра.

Пад час вы ха ду вай скоў цы ад пра цоў ва юць не каль кi пы-

тан няў. Ся род iх — здзяйс нен не мар шу, пе ра вод тэх нi кi 

ў ба я вое ста но вi шча, ар га нi за цыя ахо вы, iн жы нер на га i 

ты ла во га за бес пя чэн ня, а так са ма ра ды я цый най, хi мiч най 

i бiя ла гiч най аба ро ны. Шмат ува гi звер ну та на тое, як на 

прак ты цы вы кон ва юц ца нар ма ты вы па так тыч най, так-

ты ка-спе цы яль най i спе цы яль най пад рых тоў цы ў скла дзе 

раз лi каў.

— Па ля вы вы хад да па мо жа па вы сiць па ля вую вы вуч ку 

i зла джа насць пад раз дзя лен ня, дасць вай скоў цам маг чы-

масць атры маць во пыт у вы ка нан нi функ цы я наль ных аба-

вяз каў, — пад крэс лi лi ў Мi нiс тэр стве аба ро ны.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Пра вер каПра вер ка Тэ о рыя вы пра боў ва ец ца прак ты кай

«Без мi лi цыi мы нi як», — рэ зю ма ваў Прэ зi дэнт 

Бе ла ру сi Аляк сандр Лу ка шэн ка пад час су стрэ чы 

з мi нiст рам унут ра ных спраў Юры ем Ка ра е вым, 

ма ю чы на ўва зе сi ту а цыю з ка ра на вi ру сам. 

Кi раў нiк кра i ны ад зна чыў, што не прос та 

так за кра нуў гэ тую тэ му: у пра ду хi лен нi 

рас паў сюдж ван ня не бяс печ на га за хвор ван ня 

па вiн на да па ма гаць i мi лi цыя: «Трэ ба ра iць лю дзям, 

асаб лi ва ста рым, дзесь цi да па маг чы, пад ка заць. 

Ка лi ка мусь цi трэ ба — хле ба i ма ла ка ў кра ме 

на быць i ад нес цi. Лепш ня хай яны па бу дуць до ма». 

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па на зi ра ла, як з улi кам 

гэ тых рэ ка мен да цый пра цу юць сён ня ўчаст ко выя 

ў сель скай мяс цо вас цi.


