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Для га ран та ван ня гра мад ска га 

па рад ку ў мес цах пра вя дзен ня 

свя точ ных гу лян няў пры ма лі ся 

да дат ко выя ме ры бяс пе кі. 

Бы ло ўста ноў ле на ачап лен не і 

кант роль на-пра пуск ны рэ жым. 

Тэ ры то рыю пра вя дзен ня 

ме ра пры ем стваў пра вя ра лі 

са пёр на-пі ра тэх ніч ныя гру пы. 

У мес цах гу лян няў бы ла па вя лі ча на 

шчыль насць на ра даў мі лі цыі.

Каб па збег нуць ДТЗ і за то раў на да ро гах, 

аў та транс парт на кі роў ваў ся па зме не най 

схе ме ру ху. На ўзмоц не ны рэ жым ня сен ня 

служ бы бы ло пе ра ве дзе на ка ля дзесяці ты-

сяч су пра цоў ні каў ор га наў унут ра ных спраў 

і вай скоў цаў унут ра ных вой скаў.

— Но вы год прай шоў спа кой на, без гру-
бых па ру шэн няў гра мад ска га па рад ку, — 
па ве да міў на чаль нік упраў лен ня ахо вы 
пра ва па рад ку га лоў на га ўпраў лен ня 
ахо вы пра ва па рад ку і пра фі лак ты кі МУС 
Дзміт рый КУР' ЯН. — Не па срэд на ў мес цах 
пра вя дзен ня ма са вых ме ра пры ем стваў ме-
ры па спы нен ні пра ва па ру шэн няў пры ма лі ся 
апе ра тыў на, над звы чай ных зда рэн няў і зла-
чын стваў за фік са ва на не бы ло.

Тым не менш ад ня шчас ных вы пад каў і 

праб лем, звя за ных з «ча ла ве чым фак та-

рам», за стра ха ваць не мо жа ні хто. Так, у 

ава рыі ў Гро дзен скім ра ё не за гі ну ла ад на 

не паў на лет няя дзяў чы на. Яшчэ дзве дзяў-

чы ны па цяр пе лі. ДТЗ ад бы ло ся 1 сту дзе ня 

ка ля трох га дзін па блі зу аг ра га рад ка Азё-

ры. 32-га до вы кі роў ца аў та ма бі ля «Ні сан 

Се рэ на», які зна хо дзіў ся ў ста не ал ка голь-

на га ап'я нен ня, не спра віў ся з кі ра ван нем 

і вы ехаў за ме жы пра ез най част кі на сель-

ска гас па дар чае по ле, дзе ма шы на пе ра-

ку лі ла ся. У вы ні ку ча тыр нац ца ці га до вая 

дзяў чы на, якая зна хо дзі ла ся ў аў та ма бі лі, 

ад атры ма ных траў маў па мер ла на мес цы 

зда рэн ня. Дзве шас нац ца ці га до выя па са-

жыр кі з ця лес ны мі па шко джан ня мі шпі та-

лі за ва ныя.

1 сту дзе ня быў зной дзе ны мёрт вым у ся-

бе до ма ў На ва груд ку ўла даль нік ся дзі бы ў 

сты лі фэн тэ зі Сяр гей Ко валь. Зна ка мі тая ся-

дзі ба бы ла па бу да ва ная ім у вёс цы Лі тоў ка 

пад На ва груд кам і вы клі ка ла не ад на знач нае 

стаў лен не гра ма дзян. Як па ве да мі лі ў След-

чым ка мі тэ це, па гэ тым фак це пра во дзіц ца 

пра вер ка. Па вод ле па пя рэд няй ін фар ма цыі, 

пры кмет кры мі наль на га ха рак та ру зда рэн ня 

не на зі ра ец ца. Пры зна ча ная су до ва-ме ды-

цын ская экс пер ты за, якая ўста но віць дак-

лад ную пры чы ну смер ці.

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Бяс пе каБяс пе ка

Трэ цюю за пар на ва год нюю 

ноч ка рэс пан дэнт «Звяз ды» 

пра во дзіць з мі лі цы я не ра мі. 

Па за ле тась — 

з АМА Пам, ле тась — 

у апе ра тыўна-дзя жур най 

служ бе УУС і ДАІ. 

А ў апош нія хві лі ны 

ады хо дзя ча га го да па ча ло ся 

дзя жур ства з су пра цоў ні ка мі 

Дэ парт амен та ахо вы.

А дзе са ба ка?
Пе рад вы ез дам з мі лі цы яй 

між воль на ха це ла ся (ба дай, у ты-

сячны раз) па гля дзець ка ме дыю 

«Іро нія лё су, або З лёг кай па рай». 

Ка лі ў Жэ ні, га лоў на га ге роя, тра-

ды цыя што год 31 снеж ня ха дзіць 

з сяб ра мі ў лаз ню, у мя не — па 

мі лі цэй скія рэ парт ажы. Ча му? З 

ча го? Па да ба ец ца! І вель мі ра ды, 

што чар го вы раз стаў спа да рож ні-

кам лю дзей, якія, як вы свет лі ла ся, 

так са ма лю бяць тое, чым зай ма-

юц ца. Пры зна лі ся, што «ся дзець» 

на па стах ва ўста но вах ім цяж ка. 

А вось «ля цець» на аў то ку ды трэ-

ба — за да валь нен не.

У апош ні пе рад на ва год ні ве-

чар фільм «Іван Ва сі ле віч мя няе 

пра фе сію» з эпі зо дам пра са ба-

ку быў як раз у тэ му. Па мя та е це: 

«Са ба ка з мі лі цы яй абя цаў прый-

сці...»? Дзе ля пер шага ў прын-

цы пе і вы ра шыў зра біць чар го вы 

на ва год ні рэ пар таж. Тым больш 

што мне анан са ва лі дзя жур ства 

з ня мец кай аў чар кай — та кой жа, 

як у кі но.

Ка ля 23.30 сеў у служ бо вы 

«форд». Па зна ё мі лі ся. Алег ЗУ-

ЕЎ, мі лі цы я нер-кі роў ца гру пы 

за тры ман ня Каст рыч ніц ка га 

ра ён на га ад дзе ла Дэ парт амен-

та ахо вы горада Ві цеб ска, слу-

жыць ка ля чвэр ці ве ка ў ад ным 

ад дзе ле! Пры клад на па ло ву на-

ва год ніх на чэй — на служ бе. Яго 

на пар нік — мі лі цы я нер-кі но лаг 

гру пы за тры ман ня, стар шы сяр-

жант Дзя ніс БЯ ЛЯ ЕЎ. Ён у мі лі цыі 

трэ ці год. Да гэ та га быў так са ма 

кі но ла гам — слу жыў ва ўнут ра ных 

вой сках.

Едзем. Дык а са ба ка дзе? Аказ-

ва ец ца... у ба гаж ным ад дзя лен ні. 

Ці хень ка ля жыць, ні гу ку. Ду маў 

пе рад рэй дам, што са ба ка бу дзе 

гаў каць, мі ту сіц ца. Усё на ад ва-

рот.

Аба яль ны... 
спец сро дак

Ня мец кай аў чар цы па мя нуш-

цы Жан 2,5 го да. Каб па раў наць 

з ча ла ве чым уз рос там, трэ ба па-

мно жыць на шэсць. Па са ба чых 

мер ках — у са мым роск ві це. Каб 

выд рэ сі ра ваць, трэ ба па тра ціць мі-

ні мум паў го да.

Кі но лаг рас тлу ма чыў, што са ба ка, 

згод на са служ бо вай ін струк цы яй, 

пры раў ноў вац ца да спе цы яль на-

га срод ку аба ро ны. Та кі аба яль-

ны «спец сро дак» з хвас том. Ка лі 

зла мыс нік па спра буе на па сці на 

су пра цоў ні ка мі лі цыі, аба ро ніць, 

мож на ска заць, «на аў та ма це». 

У спра ве за тры ман ня ён так са ма 

про фі з вя лі кай лі та ры. Ад яго не ўця-

чы. Ка лі да го ніць і зу ба мі за чэ піць, 

тут ужо пра бач це, ча ла век да ра гі. 

Лёг ка возь ме след, без па мыл кі вы-

зна чыць, ка му на ле жыць рэч...

Ка лі ня ма ра бо ты, хвас та ты 

вель мі дру жа люб ны і пры вет лі вы. 

Дзя ніс Бя ля еў ка жа, што з Жа нам 

пе ры я дыч на вы сту пае на свя тах, у 

азда раў лен чых лет ні ках, шко лах. 

І на та кіх па ка заль ных вы ступ лен-

нях яго на ват гла дзяць.

А вось фа та гра фа вац ца са ба-

ка, як мне па да ло ся, не лю біць. 

Вель мі цяж ка кі но ла гу бы ло яго 

па ста віць, па са дзіць так, каб гля-

дзеў у аб' ек тыў.

Ці ка ва, што не каль кі тыд няў 

та му Жан да па мог рас крыць кра-

дзеж вя лі кай алю мі ні е вай лес ві цы. 

А на пер шым дзя жур стве на вёў на 

та го, хто скраў мо та блок... Да рэ-

чы, баць ка Жа на, Ка рат, вый шаў 

на след муж чы ны, які ад крыў стра-

ля ні ну ў вёс цы. Вы веў на ха ту, дзе 

той сха ваў ся, знай шоў спа чат ку 

руж жо, по тым і са мо га... страл ка.

Жы вуць са ба кі ў гадавальніку. 

У тых, якіх бя руць на дзя жур ствы, 

толь кі адзін па ста ян ны кі но лаг. 

Звы чай на слу жаць хвас та тыя ка ля 

дзе ся ці га доў. Мо гуць і больш, ка лі 

зда роўе да зва ляе, не страч ва юць 

нюх на прык лад. Але ці слу жыць 

да лей — вы ра шае ве тэ ры нар ная 

ка мі сія. Амаль як у лю дзей усё. На 

«пен сіі» экс-мі лі цэй скія са ба кі звы-

чай на жы вуць у сва іх кі но ла гаў, іх 

зна ё мых. Кор мяць іх кам бі на ва-

на: су хім кор мам, ка ша мі. Са ба-

кі лю бяць і са да ві ну, на прык лад 

яб лы кі, ага род ні ну. «Сла басць» 

Жа на — сыр.

Дай, Жан, на шчас це...
Спа чат ку мы пры еха лі да га-

лоў най пло шчы Ві цеб ска — Пе ра-

мо гі. Спра ца ва ла сіг на лі за цыя ў 

кра ме, дзе рэа лі зу юць у асноў ным 

не хар чо выя та ва ры. Мі лі цы я не ры 

па пры ез дзе пра вя ра юць, ці пра-

нік нех та ў па мяш кан не, кант ра лю-

юць маг чы мыя шля хі ад ступ лен ня 

зла мыс ні каў. Вы свет лі ла ся: вы клік 

звя за ны з тым, што ад віб ра цыі 

за дры жа ла шкло вок наў. Пры чы-

на — фе ер верк.

По тым па ра цыі па ве да мі лі пра 

сіг нал з біб лі я тэ кі за меж най лі-

та ра ту ры. (Я там, да рэ чы, ні ко лі 

не быў.) Пры еха лі на мес ца пры-

клад на а тры нац ца тай хві лі не на 

пер шую га дзі ну но ва га го да. Ні-

я кіх пры кмет уз ло му не ўба чы лі. 

Па куль мы з кі но ла гам ахоў ва лі 

аб' ект, мі лі цы я нер-кі роў ца пры-

вёз ад каз ную ра бот ні цу. Вядома, 

бы ло шка да пры ваб ную ма ла дую 

жан чы ну, якой прый шло ся па кі-

нуць свя точ нае за стол ле. Але ж 

трэ ба бы ло пад пі саць ад па вед ны 

акт. Па куль афарм ля лі па трэб-

ныя па пе ры, спра ба ваў зра біць 

з Жа нам сэл фі на па мяць ды па-

чы таць яму верш Ясе ні на «Дай, 

Джым, на шчас це ла пу мне...». 

Сабака па во дзіў ся бе дру жа люб-

на, але доб рае фо та са мо му зра-

біць не атры ма ла ся. Да па маг ла 

біб лі я тэ кар.

У вы пад ках рэ ага ван ня на мес-

ца пры во зяць і дзя жур на га элект-

ры ка ве дам ства. Той упэў ні ва ец ца, 

што сіг на лі за цыя ў па рад ку, зноў 

яе пад клю чае. Так бы ло і гэ тым 

ра зам. Ка лі вез лі да моў біб лі я тэ-

ка ра, пра сі ла зга даць у ар ты ку ле 

і ін ша га са ба ку — Кая, які так са ма 

з мі лі цы яй пры яз джаў у біб лі я тэ ку. 

Праў да, не ў на ва год нюю ноч.

Банк ра бу юць?
По тым мі лі цы я не ры пра ве ры лі 

пост ахо вы ў бу дын ку аб лас но га 

су да, агле дзе лі знеш ні пе ры метр. 

Рап там быў атры ма ны сіг нал, што 

спра ца ва ла сіг на лі за цыя ў бан ку. 

Яны хут ка за ско чы лі ў аў то, адзе-

тыя, да рэ чы, у бро не ка мі зэль кі і 

цяж кія шле мы. Я ледзь па спеў за 

імі... Праў да, на вы клік па ехаў ін-

шы экі паж, які зна хо дзіў ся блі жэй. 

Але ў бан ку ні чо га над звы чай на га 

не ад бы ло ся. Зноў жа сіг на лі за цыя 

спра ца ва ла ад віб ра цыі, а та кое 

мо жа зда рыц ца і ад моц на га вет ру, 

і ад гра ду.

«Ахо ва» вы яз джае і ў вы пад ку, 

ка лі ўклю ча ец ца так зва ная «тры-

вож ная кноп ка» ва ўста но вах. На-

прык лад, у ка вяр ні ху лі га няць, ней-

кі кан флікт — су пра цоў нік на ціс кае 

на кноп ку, і мі лі цыя ху цень ка пры-

яз джае. У го ра дзе нар ма тыў — да 

сямі хві лін.

Ка ля трох га дзін но чы мы пад'-

еха лі да дзі ця чай ста ма та ла гіч най 

па лі клі ні кі. «Што ж там скрас ці 

мож на?» — па ці ка віў ся я. Кам-

п'ю та ры, ле кі... ды ці ма ла што. 

І зноў жа агляд пе ры мет ра, ці цэ-

лыя вок ны, дзве ры. Кі но лаг за-

стаў ся ка ля ме ды цын скай уста но-

вы, а мя не ад вез лі да кар пунк та. 

Па шка да ваў на раз ві тан не, што 

не спра ца ва ла сіг на лі за цыя... у 

заа пар ку, дзе мож на бы ло б уба-

чыць сім вал ужо бя гу ча га го да — 

сві нак. Вось бы і су стрэ лі ся хвас-

та тыя «та ліс ма ны», ка лі мець на 

ўва зе, што ады хо дзя чы год быў 

го дам Са ба кі. Пры клад на ча ты-

ры га дзі ны дзя жур ства прай шлі 

не за ўваж на.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Рэ пар тажРэ пар таж

НА ВА ГОД НІ РЭЙД З «АХО ВАЙ»,
або Нач ное дзя жур ства жур на ліс та ў кам па ніі мі лі цы я не раў і са ба кі

Да бер ма ны з Гер ма ніі і...Да бер ма ны з Гер ма ніі і...
Уся го ў Дэ парт амен це ахо вы Ві цеб шчы ны ка ля 130 са бак.

Ці ка ва: а на огул, ці даў но іх вы ка рыс тоў ва юць у якас ці па моч ні каў 

мі лі цыі Пры дзвін ня?

Як па ве да мі ла на чаль нік гіс то ры ка-дэ ман стра цый най за лы 

цэнт ра куль тур на-вы ха ваў чай ра бо ты УУС Іна АБ РА МА ВА, усё 

па ча ло ся ў 1928 го дзе. З Гер ма ніі пры вез лі трох да бер ма наў. Іх вы-

ка рыс тоў ва лі су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку. Ка лі ў наш час 

той, хто пра цуе з са ба кам, — кі но лаг, та ды бы ла ін шая па са да: спе-

цы я ліст-пра вад нік служ бо вых са бак.

Але да во лі хут ка да бер ма наў прый шло ся за мя ніць на аў ча рак, 

бо апош нія лепш пра ца ва лі ў лю тыя ма ра зы, та ды ж на дру ка ва лі 

ін струк цыю па дрэ сі роў цы.

У кан цы 1930-х аў чар ка з Ві цеб ска па мя нуш цы Ір ма ста ла пе-

ра мож цай усе бе ла рус кіх кон кур саў. Зна ка мі тасць 1970—1980-х га-

доў — аў чар ка Джуль барс, які рас крыў шэ раг «гуч ных» зла чын стваў. 

У кан цы 1990-х спа ні эль Бакс знай шоў буй ную пар тыю нар ко ты каў. 

За гэ та ма лод шы ін спек тар-кі но лаг Сяр гей Пры хо жы і са ба ка бы лі 

ад зна ча ны на ўзроў ні кі раў ніц тва УУС.

ВА ЎЗМОЦ НЕ НЫМ РЭ ЖЫ МЕ


