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КОН КУРС ПРА ЦЯГ ВА ЕЦ ЦА
На гад ва ем, што Дэ парт амент ахо вы су мес на з рэ дак цы яй на-

шай га зе ты пра во дзiць твор чы кон курс на леп шую пуб лi ка цыю 
аб дзей нас цi служ бы ахо вы.

Для ўдзе лу ў кон кур се за пра ша юц ца як рэ дак цыi срод каў ма са-
вай iн фар ма цыi, так i са мi жур на лiс ты i па за штат ныя аў та ры.

Пе ра мож цы бу дуць вы зна ча ны ў на ступ ных на мi на цы ях:
1) «Леп шая пуб лi ка цыi ў пе ры я дыч ным дру ку»;
2) «Леп шая пуб лi ка цыя ў iн тэр нэт-СМI»;
3) «Леп шая фо та ра бо та».
Больш пад ра бяз на аб умо вах кон кур су мож на даведацца 

на сай це Дэ парт амен та ахо вы ohrana.gov.by ў раз дзе ле «Твор-
чы кон курс» i на сай це га зе ты «Звяз да».

Ка пі тан мі лі цыі Дзміт рый Кі ся-
лёў, як са праўд ны муж чы на, 
вы ра шыў пе ра няць тра ды цый-
ную фор му шчас ця: па са дзіць 
дрэ ва, па бу да ваць дом і вы рас-
ціць сы на. З дзець мі атры ма ла-
ся як у кі но: за ха цеў шчас ця — 
а яго ўтрая «пры ва лі ла»!

— Пас ля шко лы па сту піў у Го-
мель скі ма шы на бу даў ні чы тэх ні кум, 
ад нак ужо на апош ніх кур сах зра зу-
меў, што гэ та не маё і трэ ба штось ці 
мя няць. Пай шоў у ар мію. Ме на ві та 
там і вы ра шыў, што пас ля ар міі пай ду 
ў мі лі цыю. Вы бар спы ніў на ахо ве: я 
ча ла век ад каз ны і ста ран ны, а пра ца 
дзя жур ных змен заў сё ды ўраж ва ла.

Спа чат ку пра ца ваў мі лі цы я не рам-
кі но ла гам у Са вец кім ад дзе ле ахо вы 
Го ме ля, по тым на зна чы лі па моч ні кам 
ка ман дзі ра ўзво да. Пра ца па да ба ла-

ся, кож ны дзень быў не прад ка заль-
ны. Да па мо га лю дзям, фак тыч на 
што дзён нае за тры ман не пра ва па ру-
шаль ні каў сты му ля ва ла. Па сту піў на 
за воч нае ад дзя лен не Ма гі лёў ска га 
ка ле джа МУС.

У 2007 го дзе мне пра па на ва лі па-
са ду ка ман дзі ра ўзво да ў Цэнт раль-
ным ад дзе ле ахо вы. Мож на ска заць, 
што яшчэ ад на па стаў ле ная мэ та бы-
ла рэа лі за ва на — та ды ж я атры маў і 
афі цэр скае зван не.

— А як склад ва ла ся жыц цё ся-
мей нае?

— У той час з Та ню шай ту лі лі ся 
ў здым най ква тэр цы. Ка лі жон ка за-
ця жа ра ла, з не цяр пен нем ча ка лі вы-
ні каў ме ды цын ска га аб сле да ван ня. 
Тац ця на пай шла на ды яг нос ты ку ў 
па лі клі ні ку, я быў у го ра дзе па спра-
вах. Па мя таю, жон ка па тэ ле фа на-

ва ла: «Він шую, та ту ля, у ця бе бу дзе 
трай ня». Шчы ра пры зна ю ся, у мя не 
та ды аж мо ву ад ня ло...

— Што змя ні ла ся ў жыц ці са 
з'яў лен нем трай ня так?

— Спа чат ку бы ло вель мі ця жа, 
тол кам вы спац ца ні ко лі не ўда ва-
ла ся: ма лыя па тра ба ва лі кло па ту і 
ноч чу. Ад нак дом ёсць дом, а служ ба 
— служ бай. З 2010 го да пай шоў на 
па вы шэн не — стаў ка ман дзі рам ро ты 
аддзе ла ахо вы. Рас ці лі ма лых, спраў-
ля лі ся з усі мі цяж кас ця мі. Нам вель мі 
да па ма га лі ба бу лі з дзя ду ля мі. Та ню-
шы бы ло больш скла да на, чым усім, 
але яна ні ра зу не па скар дзі ла ся. Пры 
вы ра шэн ні роз ных пы тан няў, па маг-
чы мас ці, да па ма га лі род ныя, сяб ры 
і, без умоў на, ка ле гі. Дзяр жа ва да па-
маг ла вы ра шыць асноў ную праб ле му 
з жыл лём, вы дзе ліў шы трох па ка ё вую 

ква тэ ру на льгот ных умо вах. Мяс цо-
выя вы кан ка мы аказ ва юць да гэ туль 
не аб ход ную са цы яль ную да па мо гу. 
Ця пер ужо вось ста ла ляг чэй: дзет кі 
на рэш це пад рас лі.

Кож ны дзень, ка лі іду ра ні цай на 
пра цу і са джу ся ў аў та ма біль, заў сё-
ды гля джу на шос ты па верх, дзе акно 
на шай ква тэ ры, з яко га друж на ма-
ха юць руч ка мі ўсе трое ма іх дзе так. 
Яны ўжо сён ня ма раць пра бу ду чы ню. 
Дач ка ка жа, што бу дзе спя ваць і тан-
ца ваць, як «зор кі» на тэ ле эк ра не, а 
Па ша і Ва ня, ба ча чы мя не ў фор ме, 
не за дум ва ю чы ся ад каз ва юць, што 
«бу дуць як та та». Уба чыў шы лю бы 
мі лі цэй скі аў та ма біль, дзе ці друж на 
кры чаць: «Та та вы сяб ры па еха лі!»

На ахо ву 
за сту пае 

чэм пi ён све ту
На чэм пi я на це све ту па 
гi ра вым спор це стар-
шы на мi лi цыi Каст рыч-
нiц ка га ад дзе ла ахо вы 
з Грод на Анд рэй Круп-
ня коў стаў чэм пi ё нам 
у двая бор стве.

Па доб ныя спа бор нiц твы 
пра вод зяц ца што год i з'яў ля-
юц ца вель мi прад стаў нi чы мi. 
Сё ле та за пе ра мо гу зма га лi-
ся 150 спарт сме наў з 12 кра iн 
све ту. Пры ем на, што ме на вi та 
бе ла рус атры маў тут пе ра мо-
гу. На браў шы ў су ме 288,5 
ач ка, Анд рэй не па кi нуў нi я кiх 
шан цаў сва iм кан ку рэн там.

Спар тыў ныя пос пе хi стар-
шы ны Круп ня ко ва вы пад ко вы-
мi не на за веш. Анд рэй зда быў 
ужо ня ма ла пе ра мог на роз-
ных унут ры рэс пуб лi кан скiх i 
мiж на род ных спа бор нiц твах. 
Тут яму ня ма роў ных. Ад нак 
не толь кi гi ры з'яў ля юц ца яго 
«кань ком»: Анд рэй не ад ной чы 
ста на вiў ся пры зё рам чэм пi я-
на ту Дэ парт амен та ахо вы па 
ру ка паш ным баi. У да да так ён 
яшчэ i лi дар ка ман ды Гро дзен-
скай воб лас цi па страль бе з 
та бель най зброi i служ бо вым 
мна га бор стве.

А спар тыў ныя пос пе хi стар-
шы ны чар гу юц ца з вы со кi мi 
вы нi ка мi служ бо вай дзей нас цi: 
мi лi цы я нер-ва дзi цель Анд рэй 
Круп ня коў рэ гу ляр на за сту-
пае на дзя жур ства, пры мае 
не па срэд ны ўдзел у рас крыц-
цi зла чын стваў, учы не ных у 
зо не ад каз нас цi яго экi па жа, 
пад трым лi вае ў на леж ным 
ста не служ бо вы аў та транс-
парт i з'яў ля ец ца вы дат ным 
на пар нi кам. Са слу жыў цы пад-
мя ча юць, што ёсць у Анд рэя 
та кая ры са — ста рац ца ва ўсiм 
i заў сё ды быць пер шым: што ў 
служ бе, што на чэм пi я на тах i 
пер шын ствах. А па тэн цый ныя 
па ру шаль нi кi па вiн ны ве даць, 
што служ бу па ахо ве пра ва па-
рад ку ў Грод не ця пер ня се не 
хто iн шы, а чэм пi ён све ту.

Ся род аса бо ва га скла ду пад раз-
дзя лен няў Дэ парт амен та ахо вы 
ёсць асаб лі вы ка лек тыў — свое-
асаб лі вае «сэр ца» сіс тэ мы ахо-
вы, дзя ку ю чы яко му ка ар ды ну-
ец ца пра ца на ра даў і груп за-
тры ман няў. Ад апе ра тыў нас ці і 
ўваж лі вас ці якіх так са ма ў не ма-
лой сту пе ні за ле жыць бяс пе ка 
аб' ек таў, за ха ва насць ма ё мас ці 
гра ма дзян, а ча сам — і ча ла ве-
чае жыц цё...

Дзя жур ныя пунк та цэнт ра лі за ва-
на га на зі ран ня — гэ та прад стаў ні цы 
сла ба га по лу. Ад нак за да чы, па стаў-
ле ныя пе рад імі, здоль ны вы ка наць не 
кож ны муж чы на. І паслабленняў ім тут 
ні хто не ро біць.

Каб зра зу мець, як яны слу жаць, 
трэ ба па спра ба ваць. Мы на кі ра ва лі ся 
ў Пар ты зан скі ад дзел Дэпартамента 
ахо вы ста лі цы, дзя жур ныя яко га ўжо 
не адзін год пе ра ма га юць у кон кур се 
на леп шы ПЦН.

Пра цоў ны гра фік су пра цоў ніц тут 
па змен ны: дзень—ноч па 12 га дзін. 
У Пар ты зан скім ад дзе ле пра цу юць 
ча ты ры зме ны па пяць ча ла век, а ў 
не ка то рых ра ё нах дзя жур ных яшчэ 
больш. Па чаць ра зу мець азы гэ тай 
пра фе сіі мне па шчас ці ла з 8 ра ні цы: 
у гэ ты час — пе ра змен ка.

Стар шая дзя жур най зме ны, якая 
за сту пае, Мая Ак ся не віч па га дзі ла ся 
рас ка заць пра сваю пра цу, ад нак па-
пя рэ дзі ла, што асаб лі ва ад хі ляц ца не 
мае пра ва — пад ра бяз нас ці, якія ці ка-
вяць, трэ ба бу дзе спа сці гаць са мой.

— За раз мы пра вя ра ем кроп кі тры-
вож най сіг на лі за цыі на аб' ек тах. За-
піс ва ем у ра бо чы сшы так час зняц ця. 
У нас ка ля двух сот кно пак (аб' ек таў, 
дзе ажыц цяў ля ец ца ахо ва гра мад ска-
га па рад ку з да па мо гай руч ных сіс тэм 
тры вож най сіг на лі за цыі), і да 11 ра-
ні цы ўсе іх трэ ба пра ве рыць. Пас ля 
элект ра ман цё ры па чы на юць вы кон-
ваць пла на выя і па за пла на выя рэг-
ла мент ныя ра бо ты.

На ша гу тар ка лі та раль на кож ныя 
30 се кунд пе ра ры ва ец ца тэ ле фон ны мі 
зван ка мі, і Мая Пят роў на ба дзё ра ад-
каз вае: «Доб рай ра ні цы! Пульт 14-ты. 
Слу хаю вас...». У па мяш кан ні зна хо-
дзяц ца яшчэ тры яе па моч ні цы: Свят-
ла на Пры ма ко ва, Свят ла на Гу ры но віч 
і На тал ля Жа ле віч. З кож на га кам п'ю-
та ра пры хо дзяць роз ныя сіг на лы. У 
ка гось ці аб' ект зды ма ец ца з ахо вы, 
у не ка га вы дае ня спраў насць. Ча сам 
раз да ец ца сіг нал «Тры во га». Я тут 
уся го дзе сяць хві лін, а ў га ла ве ўжо 
ста іць ней ма вер ны гул. Гле дзя чы на 
мя не, жан чы ны ўсмі ха юц ца: «Не пе ра-
жы вай, з на мі бы ло тое ж са мае, ка лі 
двац цаць з ліш нім га доў та му ўпер шы-
ню пе ра сту пі лі па рог гэ та га ад дзе ла... 
Уся на ша ма ла досць прай шла тут, 
дзет кі вы рас лі на на шых ва чах. Вось 
На таш кі ны яшчэ пад рас та юць (На тал-

ля са мая ма ла дая з пры сут ных, стаж 
яе пра цы ў гэ тым ка лек ты ве кры ху 
боль шы за дзе сяць га доў). Мы ўжо 
ні бы ад на сям'я, і, ка лі неш та не ла-
дзіц ца, ве да ем: дзяў ча ты аба вяз ко ва 
пад тры ма юць і да па мо гуць».

Час ка ля дзе ся ці, зноў па гру жа ем-
ся ў пра цу. «Са мае скла да нае — увесь 
час кан цэнт ра ваць ува гу на ма ні то ры 
і быць вель мі са бра най, — пад крэс-
лі вае Мая Пят роў на. — Са мае ма лое 
ад цяг ван не ўва гі мо жа пры вес ці да 
не па праў ных на ступ стваў».

На ма ні то ры вы свеч ва ец ца сіг нал 
«Тры во га». З да па мо гай ра дыё стан-
цыі дзя жур ная пе рад ае блі жэй ша му 
экі па жу ад рас і пры чы ну: аб' ект зняў-
ся не вя до мым клю чом, а гэ та фак тыч-
на не санк цы я на ва нае пра нік нен не. Ін-

фар ма цыя пе рад аец ца і дзя жур на му 
афі цэ ру ад дзе ла, які ка ар ды нуе да-
лей шыя дзе ян ні мі лі цы я не раў.

З да па мо гай ад на го кам п'ю та ра 
дзя жур ная мо жа са чыць за ста нам 
звыш 1200 аб' ек таў. Пры зняц ці з 
ахо вы яна ба чыць, якім клю чом ад-
клю ча ец ца сіг на лі за цыя. На ват са мыя 
во пыт ныя клі ен ты ча сам ня пра віль на 
ста вяць ква тэ ру пад ахо ву ці зды ма-
юць з яе. Па коль кі сва іх дзя жур ных 
яны ве да юць не адзін год, та кая за-
мін ка вы ра ша ец ца хут ка.

— Лю дзі су стра ка юц ца роз ныя, — 
рас каз ва юць жан чы ны. — За столь кі 
га доў мы час та на ват па го ла се па-
зна ём та го, хто тэ ле фа нуе. Як і ў лю-
бой пра цы з людзь мі, без ка зу саў не 
абы хо дзіц ца. Час цей за ўсё кап рыз-
ні ча юць па жы лыя лю дзі і так зва ныя 
«зор кі». Апош ніх вель мі абу рае, што 
іх не па зна юць або ча му не з пер ша га 
зван ка бя руць труб ку, ка лі та кая зна-
ка мі тасць на про ва дзе...

Пры за клю чэн ні да га во ра на ахо ву 
клі ент дае пад ра бяз ную ін фар ма цыю 
пра ся бе і бліз кіх, каб у вы пад ку не-
бяс пе кі мі лі цы я не ры маг лі дзей ні чаць 
па аб ста ві нах, ве да ю чы ўсе, так бы 
мо віць, маг чы мыя пад вод ныя ка мя-

ні. Фік су ец ца на ват на яў насць хатніх 
га да ван цаў. Не пры ем на, ка лі дзя жур-
ны вы е дзе для агля ду па мяш кан ня, 
а ў ква тэ ры яго ча кае злы са ба ка... 
Ад на ква тэ ра па ста ян на «спра цоў ва-
ла» не каль кі дзён за пар. Для агля ду 
вы яз джаў на рад, на кі роў ва лі элект-
ра ман цё ра для по шу ку не па ла дак. 
Вы чар па лі ўсе ва ры ян ты, па куль ула-
даль ні кі не вяр ну лі ся з вод пус ку і не 
пры зна лі ся, што па ру шаль ні кам спа-
кою ака заў ся хатні ка жан, пра яко га 
яны за бы лі па пя рэ дзіць.

Час на блі жа ец ца да 11.00, элект-
ра ман цё ры па ці ху па чы на юць ад зна-
чац ца з ахоў ных аб' ек таў, пра вя раць 
пра ца здоль насць сіг на лі за цыі. Усе іх 
па ве дам лен ні фік су юц ца ў ра бо чых 
сшыт ках дзя жур ных.

Для пра вер кі тых са мых сшыт каў 
пры хо дзіць на мес нік на чаль ні ка Пар-
ты зан ска га ад дзе ла — на чаль нік ад-
дзе ла срод каў і сіс тэм ахо вы, пад пал-
коў нік мі лі цыі Мак сім Ко пач. Мак сім 
Іва на віч рас каз вае су пра цоў ні цам пра 
апе ра тыў нае ста но ві шча. Пас ля аба-
вяз ко ва спы тае, як спра вы, на строй, 
што но ва га. Пры чым не за бу дзе ска-
заць па ру кам плі мен таў: дзя жур ныя 
ж — перш за ўсё жан чы ны!

Блі жэй да поў дня ста но віц ца спа-
кай ней. Зван коў ужо знач на менш, 
элект ра ман цё ры па пя рэдж ва юць пра 
вы ка на ныя ра бо ты на аб' ек тах. Ра-
дыё стан цыя ін фар муе пра тое, што 
ад бы ва ец ца ў ра ё не. Ад но з па ве дам-
лен няў вы клі кае ва ўсіх бу ру эмо цый: 
на ад ной са ста ліч ных ву ліц зной дзе-
на ка ляс ка з ад на га до вым дзі цем, у 
вы пад ку з'яў лен ня баць коў не аб ход на 
звяр нуц ца ў мяс цо вы РА УС.

— І гэ та не адзі ны вы па дак, ка лі 
баць кі па кі да юць дзя цей. Мы ўсе ма-
мы, а не ка то рыя ўжо і ба бу лі, — тым 
скла да ней зра зу мець, як та кое на огул 
маг ло ад быц ца. Вось так ся дзім і пе-
ра жы ва ем да кан ца зме ны, па куль 
не па чу ем па ве дам лен не, што баць кі 
аб' яві лі ся.

Вя чэр няя зме на па чы на ец ца не 
менш ін тэн сіў на, чым ра ніш няя. Ця-
пер аб' ек ты зда юц ца пад ахо ву. На 
гу кі і мір ган не ў ма ні то рах я ўжо рэ-
агую спа кай ней. Сут насць пра фе сіі 
ні бы ўлоў ле на, ад нак са дзіц ца за кам-
п'ю тар для пра цы яшчэ ра на. Звы чай-
на на віч кам па тра бу ец ца на гэ та не 
менш за два тыд ні.

У вя чэр ні час час цей за ўсё пры хо-
дзяць сіг на лы аб «ава ры ях» на ква тэ-
рах. Пры чын тут не каль кі. Лю дзі ля ну-
юц ца мя няць аку му ля тар ныя ба та рэі ў 
ахоў ным пры бо ры. Рэ зер во вае сіл ка-
ван не не спраў ля ец ца, сіс тэ ма спра-
цоў вае і гру па за тры ман ня аба вя за на 
вы ехаць ту ды. Ка лі гас па да ра ня ма, 
то на рад за ста ец ца ахоў ваць жыл лё 
да пры быц ця ўла даль ні каў.

Яшчэ ад ной но вай праб ле май 
з'яў ля ец ца ня пра віль нае пад клю чэн-
не ін тэр нэ ту. Гра ма дзя не ля ну юц ца 
на быць сплі тар, які б раз дзя ляў тэ-
ле фон ныя лі ніі. Аба нент спа кой на ся-
дзіць у ін тэр нэ це, а дзя жур ная пунк та 
цэнт ра лі за ва на га на зі ран ня атрым лі-
вае сіг нал «ава рыі» ў яго ква тэ ры. 

Блі жэй да поў на чы зда ча аб' ек таў 
пад ахо ву за вяр ша ец ца. Кож ная дзя-
жур ная па жур на ле пра во дзіць звер-
ку: ці ўсе па зва ні лі? Паў ноч ні каў, якія 
пры па зні лі ся, су пра цоў ні цы на бі ра юць 
са мі. 

Рап тоў на на пуль це «спра ца ва ла» 
ква тэ ра: зняц це з ахо вы ажыц цяў ля-
ла ся не вя до мым клю чом. Блі жэй шы 
на рад тут жа вы яз джае на мес ца. Мі-
лі цы я не ры вы свят ля юць, што гас па-
ды ня ква тэ ры да ла клю чы зна ё май, а 
тая ня пра віль на ска рыс та ла ся элект-
рон ным клю чом. Ін фар ма цыя пра яе ў 
жур на ле ад сут ні чае, та му па куль са ма 
гас па ды ня не па тэ ле фа нуе ў ад дзел, 
на зваў шы не аб ход ны па роль, гра ма-
дзян ку ў ква тэ ру не ўпус цяць.

Нач ная зме на тым і цяж кая, што 
хоць пра цы кры ху менш, ад нак уваж-
лі васць па тра бу ец ца боль шая. За ак-
ном як раз збі ра ец ца на валь ні ца, тут 
ве да юць пра яе не бяс печ ныя на ступ-
ствы: мо жа вый сці са строю аб ста ля-
ван не, ква тэ ры пач нуць "спра цоў ваць" 
і ноч ка пе ра ста не быць спа кой най. 
Па ды ма ец ца ўвесь аса бо вы склад 
ад дзе ла. Ка лі не ха пае экі па жаў і су-
пра цоў ні каў, каб аха піць тэ ры то рыю 
ма са вых спра цо вак, на да па мо гу пад-
клю чац ца блі жэй шыя на ра ды су сед ніх 
пад раз дзя лен няў.

Да лё ка за поў нач, а жан чы ны ні 
хві лі ны не ся дзяць без спра вы: ка лі 
ня ма зван коў і эк ран ма ні то ра не стра-
ка ціць яр кі мі таб ліч ка мі, яны за паў ня-
юць ра бо чыя сшыт кі, ку ды за но сяць 
па хві лі нах ін фар ма цыю пра аб' ек ты, 
якія спра ца ва лі, і ня спраў нас ці, якія 
ўзнік лі, каб ра ні цай элект ра ман цё ры 
апе ра тыў на вы пра ві лі не па лад кі.

Іх служ ба спа кою не ве дае. І пе ра-
пын каў так са ма.

ІХ СЛУЖ БА НЕ ВЕ ДАЕ СПА КОЮ,
або Ад ны су ткі по бач з дзя жур най зме най пунк та цэнт ра лі за ва на га на зі ран ня

 ТРАЙ НЯ КА ПІ ТА НА КІ СЯ ЛЁ ВА

Матэрыялы паласы падрыхтавала 
Але на ЯРМАЛІНСКАЯ.


