
Сумесны праект газеты «Звязда» і Міністэрства ўнутраных спраў

4 28 лістапада 2018 г.

Тра ды цый на ў тур ні ры ўдзель-

ні ча лі ка ман ды гра ма дзян скіх і сі-

ла вых ВНУ з Бе ла ру сі і Ра сіі. Ра-

сію прад стаў ля лі шэсць кур санц кіх 

дру жын: з Бел га род ска га юры дыч-

на га ін сты ту та МУС, Мас коў ска га 

ўні вер сі тэ та МУС, Ні жа га род скай 

ака дэ міі МУС, Пскоў ска га фі лі яла 

Ака дэ міі пра ва і кі ра ван ня ФСВП, 

Санкт-Пе цяр бург ска га ўні вер сі тэ та 

МУС і Крас на дар ска га ўні вер сі тэ та 

МУС. Ад Ака дэ міі МУС Бе ла ру сі 

вы сту па ла ка ман да «Ра зум ныя 

рэ чы».

Пас ля жа раб' ёў кі ўсім удзель-

ні кам трэ ба бы ло па ка заць свае 

ве ды ў за лі ко вай гуль ні «Эру дыт-

квар тэт». У ёй зма га лі ся па ча ты-

ры прад стаў ні кі кож най ка ман ды. 

Знаў цы ад каз ва лі на пы тан ні, 

аб'яд  на ныя агуль най тэ май, роз-

на га ўзроў ню скла да нас ці. У фі-

на ле сыш лі ся ча ты ры най леп шыя 

ка ман ды тур ні ру.

Маз га вы штурм пра цяг ваў ся і 

ў дру гі дзень. Ма ла дзёж ны фо-

рум пры маў след ча-экс перт ны 

фа куль тэт, дзе, улас на, і за ра-

дзіў ся тур нір. Да дзе ся ці ра ні цы 

ўсё бы ло га то ва для пра вя дзен-

ня гуль ні «Што? Дзе? Ка лі?». Вёў 

гуль ню Сяр гей Бу ян. Ка ман дам-

удзель ні цам да ва ла ся хві лі на на 

аб мер ка ван не кож на га за дан ня 

і пад рых тоў ку ад ка зу. Уся го пра-

па ноў ва ла ся 60 пы тан няў, якія 

бы лі па дзе ле ны на ча ты ры бло кі. 

Удзель ні кі вы клад ва лі ся па поў-

най, бо на ка не — не толь кі куб кі, 

пры зы і ме да лі, але і пу цёў ка на 

чэм пі я нат Бе ла ру сі па ін тэ ле кту-

аль ных гуль нях ся род сту дэнц кіх 

ка ман даў.

Вы ні кі тур ні ру бы лі аб ве шча-

ны на цы ры мо ніі за крыц ця. Уз-

на га родж ваў удзель ні каў на чаль-

нік ака дэ міі. Ка ман да «Кас пій скі 

Друзь» (бу ду чыя афі цэ ры ме ды-

цын скай служ бы з Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га ме ды цын ска га ўні-

вер сі тэ та) за ня ла трэ цяе мес ца 

ся род сі ла вых ВНУ ў гуль ні «Ме-

дыя-аз бу ка», «Вы шу ко вы Ека ця-

ры на дар» (Крас на дар скі ўні вер сі-

тэт МУС Ра сіі) — дру гое мес ца, а 

ка ман да «Ра зум ныя рэ чы» за ня ла 

пер шае мес ца.

У ін тэ ле кту аль ных спа бор ніцт-

вах «Эру дыт-квар тэт» вый шла 

на пе рад ка ман да «Не кам пе тэнт-

насць і абы яка васць». На дру гім 

мес цы — «Джон Холмс», на трэ-

цім — «Эс тон скі экс прэс».

Ся род сі ла вых ВНУ ку бак 

ХІV між на род на га тур ні ру па ін тэ-

ле кту аль ных гуль нях «Шчыт і меч» 

атры ма ла ка ман да «Ра зум ныя рэ-

чы». Гэ та ўжо іх трэ ці ку бак за пар. 

Аб са лют ным пе ра мож цам тур ні ру, 

ула даль ні кам га лоў на га куб ка ста-

ла ста ліч ная ка ман да «Не кам пе-

тэнт насць і абы яка васць».

Ула дзі мір Ба чы ла па дзя ка ваў 

усім за вы дат ную гуль ню і за пра сіў 

роў на праз год у га лоў ную мі лі цэй-

скую ВНУ на пят нац ца ты па лі ку 

ма ла дзёж ны фо рум, які ўжо даў но 

стаў ві зі тоў кай ака дэ міі.

У ве рас ні 

вы со ка га зван ня 

«Мін ча нін го да» 

быў уда сто е ны 

стар шы ўчаст ко вы 

ін спек тар ад дзе ла 

ахо вы пра ва па рад ку 

і пра фі лак ты кі 

УУС ад мі ніст ра цыі 

Каст рыч ніц ка га 

ра ё на г. Мінска 

ма ёр мі лі цыі 

Аляк сандр 

КУ ЛІ КОЎ СКІ.

Апор ны пункт, у якім слу-

жыць участ ко вым вось ужо 

23 га ды Аляк сандр Ку лі коў-

скі, я знай шоў на ву лі цы Жу-

коў ска га. Ні чым не ад мет-

ныя дзве ры, стан дарт нае 

ўнут ра нае ўбран ства. Зда-

ва ла ся б, ні чо га асаб лі ва га. 

На са май спра ве, што мо жа 

быць асаб лі ва га ў служ бе 

ўчаст ко ва га? Прой дзеш 

мі ма гэ тых дзвя рэй — і не 

заў ва жыш.

Але ці та кая не пры кмет-

ная тая пра ца, якую ро бяць 

гэ тыя сціп лыя лю дзі? Па-

спра бу ем ра за брац ца.

— Аляк сандр Мі ка ла-

е віч, як вы прый шлі на 

служ бу ў мі лі цыю?

— У 1995 го дзе я скон чыў 

Бе ла рус кі по лі тэх ніч ны ін-

сты тут, стаў дып ла ма ва ным 

ін жы не рам-бу даў ні ком, — 

ус па мі нае ма ёр мі лі цыі. –  У 

нас бы ла ва ен ная ка фед ра, 

дзе я атры маў зван не лей тэ-

нан та. Служ ба ў мі лі цыі зда-

ва ла ся мне ці ка вай. З дру го-

га бо ку, пры вык да ста лі цы, 

з'я ві лі ся сяб ры, зна ё мыя... 

Вось і пай шоў ва ўчаст ко-

выя.

— Ні ра зу по тым не па-

шка да ва лі?

— Не. Хоць і ча сы бы лі 

ня прос тыя, і пла ці лі та ды ня-

шмат. Але не як ад ра зу ўцяг-

нуў ся — і пай шло. Ка лек тыў 

быў доб ры, пры ня лі цёп ла.

— А на ўчаст ку коль кі ў 

вас жы ха роў?

— На сён няш ні дзень 

пры клад на 35 ты сяч ча ла-

век. Гэ та ка ля 11,5 ты ся чы 

ква тэр.

— Ня ма ла!

— Так, — зга джа ец ца 

Аляк сандр Мі ка ла е віч. — 

Ра ней менш бы ло, ка лі 

толь кі прый шоў пра ца ваць. 

Ця пер коль касць да моў па-

вя лі чы ла ся.

— Ад па вед на, па вя лі-

чыў ся і кан тын гент ва шых 

па да печ ных? Я маю на 

ўва зе роз ных пра ва па ру-

шаль ні каў, асаб лі ва ама-

та раў вы піць у не на леж-

ным мес цы.

— Я так не ска заў бы. 

І та ды ха па ла ўся ка га. Па-

мя та е це гэ тыя па ста ян ныя 

«схо ды» ка ля кра маў, па-

чы на ю чы з са май ра ні цы? 

Ця пер та кой з'я вы ня ма. 

Хоць, вя до ма, ха пае на ра-

ё не тых, што і п'юць, і дэ ба-

шы раць...

— Але ж не толь кі з імі 

вам да во дзіц ца мець спра-

ву? На огул, якая спе цы фі-

ка служ бы ўчаст ко ва га? 

Што на яго ўскла да ец ца?

— Ня ма та ко га зда рэн-

ня, якое не да ты чы ла ся б 

участ ко ва га. Кра дзя жы, за-

бой ствы, сця ну до ма вось 

раз ма ля ва лі... У асноў ным, 

вя до ма, ся мей на-бы та выя 

кан флік ты. Але і пра фі лак-

ты ку кра дзя жоў таксама 

ад пра цоў ва ем. Пра вя ра ем 

га ры шчы, пад ва лы, каб бы-

лі за чы не ныя, раз маў ля ем з 

на сель ніц твам. Акра мя та-

го, у на шу за да чу ўва хо дзіць 

да па ма гаць пад атко вай ін-

спек цыі, ва ен ка ма ту...

— І ва ен ка ма ту так са-

ма?

— Так. Пад час пры зы ву 

зна хо дзім тых, хто ўхі ля ец ца 

ад служ бы ў вой ску. Ёсць і 

ін шыя аба вяз кі.

— І ўсё ж давайце вер-

немся да кра дзя жоў. Ска-

жы це, а ўсё ж та кі іх ста ла 

менш у па раў на нні з тым 

ча сам, ка лі вы прый шлі на 

служ бу?

— У ра зы менш, — ка жа 

Аляк сандр Мі ка ла е віч. — 

Каст рыч ніц кі ра ён на огул 

скла да ны, раз ме шча ны ка-

ля вак за ла, са мі ра зу ме е це. 

Та ды ква тэр ныя кра дзя жы 

здзяйс ня лі ся ледзь не кож-

ны ты дзень. Ця пер гэ та бы-

вае да во лі рэд ка.

— У чым вы ба чы це 

пры чы ну та ко га пра грэ-

су? Пад' ез ды ста лі за мы-

каць?

— Ча ла ве ка, які «на цэ ліў-

ся» на ква тэ ру, за мок пад' ез-

да не спы ніць. Уся спра ва ў 

тым, што лю дзі ста лі больш 

ад каз на ста віц ца да бяс пе кі 

свай го жыл ля. Мно гія ква тэ-

ры аб ста ля ва ны сіг на лі за цы-

яй, у пад' ез дах ста яць ві дэа-

ка ме ры. Тэх ні ка прый шла 

на да па мо гу. Зло дзей, ка лі 

за ўва жыць ві дэа ка ме ру або 

лям пач ку сіг на лі за цыі, ужо 

не ад ва жыц ца лез ці ў ква-

тэ ру. Ну, і на ша пра ца дае 

свой плён. Мы ро бім аб хо-

ды, раз маў ля ем з жы ха ра мі, 

тлу ма чым, як мож на за сце-

раг чы ся бе. Не сумняваюся, 

усё гэ та ра зам і да па маг ло 

іс тот на па мен шыць коль-

касць кра дзя жоў.

— Але ка лі кра дзеж 

усё ж зда рыў ся? Якая 

роль участковага ў рас-

сле да ван ні?

— Уз бу джа ец ца кры мі-

наль ная спра ва. Па га ра чых 

сля дах мы хо дзім па ква тэ-

рах, апыт ва ем жы ха роў. 

Пра вя ра ем за пі сы ві дэа ка-

мер, вы ву ча ем пры лег лую 

тэ ры то рыю. Гэ та зна чыць, 

сумесна з супрацоўнікамі 

крымінальнага вышуку 

ажыц цяў ля ем пер ша па чат-

ко выя дзе ян ні на мес цы зда-

рэн ня. Да лей спра ву вя дуць 

след чыя, але па хо дзе след-

ства мы мо жам вы кон ваць іх 

кан крэт ныя да ру чэн ні.

— А з які мі спра ва мі вы 

раз бі ра е це ся ад па чат ку 

да кан ца?

— У асноў ным гэ та да-

ты чыц ца бы та вой сфе ры. 

Па гро за за бой ствам, ка та-

ван ні, пры чы нен не ця лес-

ных па шко джан няў у менш 

цяж кай фор ме.

— Ха це ла ся яшчэ спы-

таць пра гэ тыя ўсім доб ра 

вя до мыя ква тэ ры-пры-

то ны, якія да стаў ля юць 

столь кі тур бот су се дзям. 

Іх, да рэ чы, шмат на ва-

шым участ ку?

— У нас на ўлі ку 18 та кіх 

ква тэр. Пра во дзім гу тар кі, 

пра вя ра ем. Ка гось ці да во-

дзіц ца ад праў ляць у ля чэб-

на-пра цоў ны пра фі лак то-

рый.

— Кан тын гент гэ ты ня-

прос ты. Ды яшчэ ка лі не-

цвя ро зы. Мо гуць і ў бой ку 

па лез ці, ка лі вы пры хо дзі-

це з ві зі там або па вы клі-

ку.

— Бы ва ла, і ле зуць, — 

па цвяр джае стар шы ўчаст-

ко вы ін спек тар Ку лі коў скі.

— А з на жом на вас не 

кі да лі ся?

— І з на жом, і з ся ке рай. 

Па мя таю, у па чат ку служ бы 

прый шоў на та кую ква тэ ру. 

Ну, і кі нуў ся адзін. Ледзь-

ве спра віў ся. І по тым бы лі 

вы пад кі... Што ха рак тэр на: 

доб ра ве да еш ча ла ве ка, і ён 

ця бе па іме ні па баць ку на-

зы вае. А як да п'ец ца да бе-

лай га рач кі, то і за нож, і за 

ся ке ру мо жа сха піц ца, ні чо га 

на яго не дзей ні чае.

— Зброю ўжы ваць не 

да во дзі ла ся?

— Не, дзя куй Бо гу. Хоць 

па за ко не, ка лі ёсць пад ста-

вы, зброю ўжы ваць на ват 

не аб ход на. Але лепш, вя до-

ма, абы хо дзіц ца без яе.

— На ра бо це шмат ча су 

пра во дзі це? Як на огул вы-

гля дае ваш гра фік?

— Мы пра цу ем у дзве 

зме ны. З вась мі ра ні цы да 

ва сям нац ца ці і з пят нац ца-

ці дня да двац ца ці ча ты рох. 

Ха пае тур бот да са май но-

чы.

— Сям'я з ра зу мен нем 

ста віц ца і да ва ша га гра фі-

ка, і да спе цы фі кі пра цы?

— Вя до ма, з ра зу мен-

нем, — усмі ха ец ца Аляк-

сандр Мі ка ла е віч. — За 

столь кі га доў пры звы ча і лі-

ся ўжо.

— Даў но вы жа на тыя?

— Ужо больш за двац-

цаць га доў. З жон кай Інай 

вы га да ва лі два іх сы ноў.

— Хто-не будзь з іх за ці-

ка віў ся ва шай пра фе сі яй?

— Ста рэй шы сын Ра ман, 

як я ка лісь ці, атрым лі вае 

аду ка цыю ін жы не ра-бу даў-

ні ка. Ма лод шы сын Мі кі та — 

стар ша клас нік. Ён па куль 

вы зна ча ец ца з вы ба рам.

— А тыя ма ла дыя лей тэ-

нан ты, што пры хо дзяць да 

вас пра ца ваць, якое яны 

па кі да юць ура жан не?

— Доб рыя хлоп цы, — 

ка жа ма ёр мі лі цыі Ку лі коў-

скі. — Ста ран ныя. Ёсць, вя-

до ма, і та кія, што вы пад ко ва 

тра плялі на на шу служ бу. 

Але яны, як пра ві ла, не за-

трым лі валіся. У нас за ста-

юц ца толь кі тыя, хто хо ча 

пра ца ваць, умее пра ца ваць, 

а га лоў нае — хто хо ча да па-

ма гаць лю дзям.

Га лоў нае — да па ма гаць лю дзям

БІТ ВА ІН ТЭ ЛЕ КТАЎ

Да 95-год дзя служ бы ўчаст ко вых ін спек та раў мі лі цыіДа 95-год дзя служ бы ўчаст ко вых ін спек та раў мі лі цыі

На га лоў най сцэ не Ака дэ міі МУС ад бы ла ся цы ры мо нія 

ад крыц ця ХІV між на род на га тур ні ру па ін тэ ле кту аль ных 

гуль нях «Шчыт і меч». З пры ві таль най пра мо вай звяр ну лі ся 

да яго ўдзель ні каў на чаль нік ака дэ міі ге не рал-ма ёр мі лі цыі 

Ула дзі мір БА ЧЫ ЛА і ды рэк тар Рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га 

аб' яд нан ня «Бе ла рус кая лі га ін тэ ле кту аль ных ка ман даў», адзін 

з ар га ні за та раў тур ні ру Сяр гей БУ ЯН.
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«У нас за ста юц ца 
толь кі тыя, 
хто хо ча пра ца ваць, 
умее пра ца ваць, 
а га лоў нае — хто хо ча 
да па ма гаць лю дзям».

Адказ гатовы!

Начальнік Акадэміі МУС Уладзімір БАЧЫЛА ўручае ўзнагароду пераможцу.


