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БУ ТЭЛЬ КАЙ 
ТРАЎ МI РА ВАЎ ДЗI ЦЯ

Ка ля ся мi га дзiн ве ча ра 10-га до вы хлоп чык 

ра зам з сяб ра мi гу ляў на пля цоў цы ка ля 

iн тэр на таў па ву лi цы Ка ма ро ва ў Грод не. 

У гэ ты мо мант там жа зна хо дзiў ся 50-га до вы 

мяс цо вы жы хар. Муж чы на нi дзе не пра цуе, 

на пя рэ дад нi вы пi ваў i да ве ча ра стаў 

паводзіць сябе неадэкватна.

Пад уз дзе ян нем ал ка го лю па да зра ва на му не спа-

да ба ла ся, што дзе цi гу ля юць по бач. Ён кi нуў шкля ную 

бу тэль ку ў iх бок i па тра пiў у га ла ву вуч ню чац вёр та га 

кла са. Як па ве дам ляе ад дзя лен не iн фар ма цыi i гра-

мад скiх су вя зяў УУС Гро дзен ска га абл вы кан ка ма, 

па шко джан нi, пры чы не ныя дзi ця цi, да во лi сур' ёз ныя: 

ад кры тая чэ рап на-маз га вая траў ма з пе ра ло мам у 

ра ё не це мян на-па ты лiч най воб лас цi.

Муж чы на быў апе ра тыў на за тры ма ны су пра-

цоў нi ка мi мi лi цыi, у кры вi ў гра ма дзя нi на вы яў ле на 

2,5 пра мi ле ал ка го лю. Ра ней ён ужо быў не ад на ра-

зо ва су дзi мы, ця пер кры мi наль ная спра ва за ве дзе-

на па част цы 3 ар ты ку ла «На ўмыс нае пры чы нен не 

цяж ка га ця лес на га па шко джан ня», ад каз насць пра-

ду гле джа на ў вы гля дзе па збаў лен ня во лi на тэр мiн 

ад 5 да 15 га доў.

МАЙ СТАР СПОР ТУ,
ЖУ РА ВI НЫ I... НАР КО ТЫ КI

Пад вы гля дам збо ру ягад ра бiў за клад кi га шы шу

МА РЫ ХУ А НА 
Ў МАРШ РУТ ЦЫ

На коб рын скiм аў та вак за ле нар ка кант роль 

знай шоў у па са жы ра марш рут кi 710 гра-

маў ма ры ху а ны. Нар ко тык, упа ка ва ны ў 

не каль кi по лi эты ле на вых па ке таў, на ле-

жаў 31-га до ва му жы ха ру Сто лiн ска га ра ё-

на. Муж чы на за хоў ваў за ба ро не нае зел ле 

ў руч ной па кла жы.

Вы свет лi ла ся, што па са жыр са ма стой на вы-

рас цiў ура джай: увес ну знай шоў за цiш ны ўчас-

так зям лi ў сель скай мяс цо вас цi, дзе ў кра са вi ку 

пад рых та ваў гле бу, па се яў на сен не ка ноп ляў, а 

за тым рэ гу ляр на пра по лваў i па лi ваў рас лi ны.

У ве рас нi «фер мер» пе ра вёз ура джай для 

пра суш кi на га ры шча дзя ду ле ва га хля ва ў Коб-

рын скiм ра ё не. Там апе ра тыў нi кi знай шлi яшчэ 

ча ты ры мяш кi су хой рас лi ны, па ве дам ляе МУС.

Са слоў за тры ма на га, нар ко тык пры зна чаў-

ся для аса бiс та га спа жы ван ня. Ця пер вяс ко вец 

зна хо дзiц ца ў iза ля та ры ча со ва га ўтры ман ня. 

Яго дзе ян ням след чыя да лi пра ва вую ацэн ку, 

рас па ча ты кры мi наль ныя спра вы за не за кон ны 

аба рот нар ка тыч ных срод каў, у тым лi ку iх сяў бу 

i вы рошч ван не.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Су пра цоў нi ка мi ад дзя лен ня 

па нар ка кант ро лi 

i су праць дзе ян нi ганд лю 

людзь мi Цэнт раль на га 

РУ УС ста лi цы за тры ма ны 

20-га до вы жы хар Ма гi лё ва, 

якi ў аб лас ных i ра ён ных 

цэнт рах ра бiў за клад кi 

з нар ко ты ка мi.

Ма ла ды ча ла век пры быў у 

Мiнск, каб ра бiць тое са мае. Пра-

ва ахоў нi кi за тры ма лi яго з до ка-

за мi зла чын ства ў ле са па ла се 

не па срэд на пас ля рас клад кi не-

бяс печ ных рэ чы ваў у схо ван кi, 

па ве дам ляе пад ра бяз нас цi ГУ УС 

Мiн гар вы кан ка ма. Ха рак тэр на, 

што для ад во ду ва чэй хло пец узяў 

з са бой па кет з жу ра вi на мi i пад час 

за тры ман ня сцвяр джаў, што ў лес 

пры ехаў вы ключ на з мэ тай збо ру 

ягад. У хо дзе аса бiс та га во быс ку 

апе ра тыў нi кi вы явi лi ў за тры ма на га 

элект рон ныя ва гi, iза стуж ку, а на 

пры лег лай тэ ры то рыi кан фiс ка ва лi 

сха ва ны ў тай нi ках га шыш агуль-

най ва гой пяць гра маў.

Па вод ле апе ра тыў най iн фар ма-

цыi, ма ла ды ча ла век пра ца ваў на 

iн тэр нэт-кра му, з да па мо гай якой 

i ажыц цяў ляў рас паў сюдж ван не 

нар ко ты каў.

За тры ма ны ву чыц ца ў ад ной 

з ВНУ Ма гi лё ва, з'яў ля ец ца май-

страм спор ту. Ра ней да кры мi наль-

най ад каз нас цi не пры цяг ваў ся.

Вы свет лi ла ся, што нар ка бiз не-

сам ма ла ды ча ла век зай ма ец ца 

не каль кi ме ся цаў, за гэ ты час па-

спеў зра бiць за клад кi ў Грод не i iн-

шых аб лас ных i ра ён ных цэнт рах.

За раз апе ра тыў нi кi ўста наў лi ва-

юць ка нал па стаў кi нар ко ты каў i 

ко ла маг чы мых па куп нi коў.

Што ра бiць над вя чор кам не 

асаб лi ва аб ця жа ра на му ра бо-

тай ды хат нi мi кло па та мi ся-

рэд ня га ўзрос ту гра ма дзя нi-

ну, ка лi ён доб ра вы пiў, i ду ша 

жа дае ста сун каў? На прык лад, 

пай сцi да жон кi, на ват ка лi яна 

мае ста тус бы лой, i па спра ба-

ваць па га ва рыць за жыц цё. 

Але ў на шым вы пад ку ка бе-

та не аца нi ла ду шэў ны па рыў 

чу жо га ёй ця пер ча ла ве ка i на 

цал кам за кон ных пад ста вах 

прос та не пус цi ла яго на па-

рог улас най ква тэ ры.

Па зва нiў — i на зi рай
Та ды 54-га до вы брас таў ча нiн 

вы ра шае ад помс цiць ёй. Нi чо га 

асаб лi ва ары гi наль на га ў га ла ву 

не пры хо дзi ла, але ха це ла ся да-

пя чы бы лую па ла вi ну, ды са мо му 

пры гэ тым не толь кi не па цяр пець, 

на ват асаб лi ва не за свя цiц ца. Вось 

i на браў ну мар «102» ды за гад-

ка ва-дры жа чым го ла сам па ве да-

мiў, што ў шмат ква тэр ным до ме 

рых ту ец ца вы бух. Ня цяж ка зда га-

дац ца, што ну мар до ма, ука за на га 

тэ ле фон ным ана нi мам, су па даў з 

ад ра сам пра жы ван ня бы лой яго 

жон кi. Сам жа не цвя ро зы го ра-мi-

нёр па зi раў з-за вуг ла, па цi раў ру кi 

i ра да ваў ся, што яго бы лая за раз 

па хва лю ец ца, па бе гае ва кол ха ты. 

А яшчэ ўя вiў, як яна бу дзе мi ту-

сiц ца, ха паць да ку мен ты i ней кiя 

рэ чы, зва нiць сва я кам. Пра тое, 

што ён па ста вiў «на ву шы» ўвесь 

дом з ма лы мi дзець мi, ня мог лы мi 

ста ры мi, iн фарк тнi кам, толь кi вы пi-

са ным з баль нi цы, яко му па трэб ны 

аб са лют ны спа кой, ма ла да жо на мi, 

якiя сха ва лi ся ад чу жых ва чэй i ра-

ду юц ца ад но ад на му, вя до ма, не 

ду маў. Не ўспа мi наў, што пры цяг-

нуў да да рэм най ра бо ты ад па вед-

ныя служ бы, тры вож ны вы езд якiх 

вы лi ва ец ца ў кан крэт ную ка пей ку 

па дат ка пла цель шчы ка. Ну i зу сiм 

не ўяў ляў, вi даць, што вель мi хут ка 

бу дзе вы лi ча ны i пры цяг ну ты да 

ад каз нас цi...

Пры клад на ў гэ ты ж час у Ба-

ра на вi чах муж чы на «за мi нi ра ваў» 

за вод, та му што, цi ба чы це, не ха-

це ла ся яму зран ку iс цi на ра бо ту. 

На зва ныя пры кла ды ўзя ты з ле-

таш нiх кры мi наль ных зво дак. А зу-

сiм ня даў на, у ве рас нi, у Брэс це 

муж чы на па тра ба ваў пе ра лi чыць 

яму не каль кi дзя сят каў ты сяч до-

ла раў. У iн шым вы пад ку па гра-

жаў уза рваць бу ды нак кам па нii. 

Як ба чым, тэ ле фон ных «мi нё раў» 

ха пае. З па чат ку гэ та га го да ў 

Брэсц кай воб лас цi за не са праўд-

ныя па ве дам лен нi аб не бяс пе цы 

да ад мi нiст ра цый най ад каз нас цi 

пры цяг ну тыя 215 ча ла век, да кры-

мi наль най — трое. Лiч бы па ве да-

мiў на чаль нiк упраў лен ня су до-

 ва-псi хi ят рыч ный экс пер ты зы — 

дзяр жаў ны ме ды цын скi су до вы 

экс перт-псi хi ятр упраў лен ня 

Дзяр жаў на га ка мi тэ та су до вых 

экс пер тыз па Брэсц кай воб лас цi 

Анд рэй ВАЛ КА ВЫЦ КI.

Не пры зна ны ге нiй 
i су пер ге рой

Анд рэй Ры го ра вiч рас ка заў аб 

тым, што час цей за ўсё пад штур-

хоў вае лю дзей да та кiх гра мад ска 

шкод ных учын каў i якiя ты пы тэ-

ле фон ных тэ ра рыс таў су стра каў 

у сва ёй экс перт най прак ты цы. 

Най больш рас паў сю джа ная ка-

тэ го рыя та кiх па ру шаль нi каў, так 

зва ныя бы та выя тэ ра рыс ты. Да iх 

мож на ад нес цi на ша га ге роя, што 

помс цiў бы лой жон цы i не хля мя-

жа га ба ра на вiц ка га за вад ча нi-

на. Псi хi ят ры ад зна ча юць эга iзм 

та кiх асоб i пэў ны iн фан ты лiзм. 

Яны не ва ло да юць здоль нас цю 

ўяў лен ня, не мо гуць ма дэ ля ваць 

сi ту а цыi i праг на за ваць вы нi кi, та-

му не ацэнь ва юць адэ кват на на-

ступ ствы сва iх дзе ян няў. Як ужо 

га ва ры ла ся, п'я на ва ты муж чы на 

мог уяў ляць толь кi раз губ ле насць 

бы лой жон кi. Што на ра бiў яшчэ 

сва iм учын кам, уя вiць не ха па ла 

ро зу му. За тое по тым, ка лi за тры-

ма юць, усё зваль ваць на га рэл ку 

ў iх ро зу му звы чай на ха пае.

Час та ў пад мур ку гэ та га бы та-

во га тэ ра рыз му ля жаць комп лек-

сы, фо бii, на бы тыя ў дзi ця чым цi 

пад лет ка вым уз рос це, а так са ма 

жа дан не за явiць аб са бе, да ка заць 

уся му све ту ўлас ную знач насць. 

Для пэў най ка тэ го рыi гра ма дзян 

тэ ле фон ны тэ ра рызм з'яў ля ец ца 

свое асаб лi вай помс тай гра мад-

ству, якое ака за ла ся ня здоль нае 

аца нiць «не пры зна на га» ге нiя. 

А вось ка лi пра яго ска жуць у на-

вi нах, рас ка жуць у iн тэр нэ це, ча ла-

век ад чуе аса ло ду, атры мае кам-

пен са цыю за мi зэр насць свай го 

па пя рэд ня га жыц ця. I вель мi час та 

ў па доб ных за баў лян ках ад зна ча-

юц ца не дзе цi цi пад лет кi ў пе ры яд 

гар ма наль на га ўсплёс ку, а муж-

чы ны пас ля 30 га доў. Iн шы вы п'е 

шклян ку, за ду ма ец ца пра жыц цё, 

якое нi бы та пра плы вае по бач без 

яр кiх па дзей, без подз вi гаў i сла вы, 

ча мусь цi крыў да агор не, i бя рэц ца 

ён не, не за ка мень, каб шпур нуць 

у пры го жую вiт ры ну, а за тэ ле фон. 

Псi хо ла гi ж ад зна ча юць па да бен-

ства та кiх гра ма дзян з энер ге тыч-

ны мi вам пi ра мi. Па ве дам лен ня мi 

пра мi нi ра ван не яны се юць па нi ку, 

страх, ну, пры нам сi, iм так зда ец-

ца. Яны ж у гэ ты час ад чу ва юць 

ся бе су пер ге ро я мi. Праў да, у мi-

лi цыi цi ў су дах по тым тлу ма чаць, 

што ха це лi прос та па жар та ваць. 

Нi чо га ж страш на га не зда ры ла ся. 

Ся род па доб ных су стра ка юц ца на-

ват рэ цы ды вiс ты. На прык лад, у лi-

пе нi гэ та га го да 34-га до вы жы хар 

Ба ра на вiц ка га ра ё на па ве да мiў аб 

за мi нi ра ва ным вак за ле. Яго асо ба 

хут ка бы ла ўста ноў ле на, ён ака-

заў ся моц на п'я ны. Вы свет лi ла ся, 

што не каль кi га доў та му гра ма дзя-

нiн ужо быў па ка ра ны за па доб нае 

ху лi ган ства. Але ж нi чо га больш 

ра зум на га ча ла век пры ду маць не 

мо жа, каб за явiць пра ся бе. Па доб-

ныя зван кi ста но вяц ца вер хам яго 

iн тэ ле кту аль ных вы сiл каў.

Ка вар ны кан ку рэнт, 
п'я ная да ма 
i не хля мя жы пад ле так

Яшчэ ад ну гру пу асоб та ко га 

ты пу экс пер ты на зы ва юць эка на-

мiч ны мi ды вер сан та мi. Па ве дам-

лен ня мi пра за кла дзе ную бом бу 

асоб ныя лю дзi нейт ра лi зу юць кан-

ку рэн таў цi прос та ро бяць дроб-

ныя пры крас цi тым, ка му зайз-

дрос цяць. На прык лад, па зва нiў 

ча ла век на тэ ле фон эк стран ных 

служ баў i па ве да мiў, што рэ ста ран 

цi ма га зiн хут ка ўза рвуц ца. Да лей 

ал га рытм дзе ян няў вя до мы. Па-

куль лю дзей эва ку i ру юць, па куль 

пра ве раць па мяш кан нi, прой дзе 

час. А гэ та пра мыя стра ты для гас-

па да роў уста но вы ганд лю цi гра-

мад ска га хар ча ван ня.

I яшчэ, што ад зна ча юць псi хi ят-

ры, ак ты вi за цыя па доб най «ды вер-

сiй най» дзей нас цi ад бы ва ец ца з 

на ступ лен нем во се нi аль бо вяс ны. 

Так, ня рэд ка ў су праць за кон ных 

дзе ян нях за ўва жа ныя лю дзi, якiя 

па ку ту юць на псi хiч ныя хва ро бы. 

Ад нак тых, хто ра зу мее, што ро-

бiць, на шмат бо лей, пад крэс лi вае 

Анд рэй Вал ка выц кi. Да рэ чы, жан-

чын у ка гор це фэй ка вых мi нё раў 

зу сiм ма ла. Яны, вi даць, менш па-

ку ту юць на комп лек сы не рэа лi за-

ва най асо бы з пры чы ны та го, што 

ў iх iн шых спраў ха пае. Яны за ня-

ты хат нi мi кло па та мi, менш п'юць 

i больш пра лiч ва юць на ступ ствы 

ўлас ных учын каў. Гэ тым ле там у 

Брэс це, праў да, за свя цi ла ся ад на 

га ра джан ка ў та кой не пры го жай 

спра ве. 64-га до вая да ма па зва нi ла 

дыс пет ча ру МНС з па ве дам лен нем 

пра за мi нi ра ва ны ма га зiн. Вя до ма, 

бы лi са пё ры са служ бо вым са ба-

кам, бы ла эва ку а цыя су пер мар-

ке та, але ўзрыў чат кi не знай шлi. 

Праў да, знай шлi да му, яна бы ла 

на доб рым пад пiт ку.

Вар та ад зна чыць яшчэ ад ну 

знач ную ка тэ го рыю па доб ных па-

ру шаль нi каў — пад лет кi. У iх на 

пер шы план ня рэд ка вы хо дзiць 

iмк нен не са ма сцвер дзiц ца. У не-

ка то рых та кiм чы нам пра яў ля юц ца 

ху лi ган скiя схiль нас цi ха рак та ру. 

Ка лi не пры няць ме ры свое ча -

со ва, з та ко га вы рас це па тэн-

 цы яль ны па ру шаль нiк. Бы вае, што

дзе цi ро бяць гэ та, па спра чаў шы ся 

з та ва ры шам, маў ляў, ма гу па зва-

нiць i ўчы нiць вэр хал у шко ле. По-

тым яны звы чай на апраўд ва юц ца, 

рас каз ва юць, што ха це лi па жар-

та ваць. Але ад на спра ва, ка лi ча-

ты рох га до вы ма лы з Пру жан ска га 

ра ё на па зва нiў па «101» i ска заў, 

што ў ха це га рыць, а до ма нi ко га 

ня ма. Ра та ваць яго та ды па мча лi 

тры пад раз дзя лен нi МНС. Хлоп чык 

по тым ска заў, што так ха цеў па-

жар та ваць, бо ў са док пры хо дзi лi 

дзя дзькі i ка за лi, якi ну мар трэ ба на-

бi раць пры па жа ры. Той ма лы са-

праў ды не ве даў, што нель га жар-

та ваць з эк стран ны мi служ ба мi, i 

яму па ве рыш, але не 15-га до ва му, 

якi на бi рае ад па вед ны ну мар. Та му 

вель мi важ на i баць кам, i на стаў нi-

кам рас каз ваць пад лет кам аб ама-

раль нас цi та кiх дзе ян няў i на гад-

ваць пра ад каз насць. Як пра вi ла, 

усе мi нё ры паз ней пры цяг ва юц ца 

да ад каз нас цi.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

КА ЛI ДУ ША 
ПРО СIЦЬ «ВЫ БУ ХУ» I ПРЫ ГОД

Больш за дзве сот нi гра ма дзян пры цяг ну та да ад каз нас цi з па чат ку го да на Брэст чы не 
за не са праўд ныя па ве дам лен нi пра не бяс пе ку
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