
Уз ро вень 
зла чын нас ці, як у 

Мас тоў скім ра ё не, так 
і ва ўсім рэ гі ё не, ідзе 
на спад. Ня гле дзя чы 
на гэ та, дроб ныя 
кра дзя жы — гэ та біч 
ра ё на. Час цей за ўсё 
ра баў ні кі вы но сяць 
рэ чы, пра дук ты з 
да моў, ква тэр, га ра жоў, 
пад ва лаў. 

Лю бая раз мо ва 
з псі хо ла гам 

мае пра фі лак тыч ны 
ха рак тар, та кім 
не на зой лі вым спо са бам 
да па ма гае ча ла ве ку 
за ду мац ца 
і пе ра асэн са ваць 
ней кія мо ман ты 
свай го жыц ця, 
пры няць пэў нае 
ра шэн не 
ці ўба чыць тое, 
што ра ней 
не за ўва жаў.
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Чар го вым пунк там на-
ша га па да рож жа стаў 
18-ты сяч ны га ра док 
Мас ты, які ста іць над 
пры го жым Нё ма нам за 
60 кі ла мет рах ад Грод-
на і най перш ці ка вы для 
ту рыс таў са мым доў гім 
пад вяс ным пе ша ход ным 
мос там у Бе ла ру сі. Без-
умоў на, ёсць у Мас тах 
і ад дзя лен не Дэ парт-
амен та ахо вы, пра буд-
ні яко га нам пад ра бяз на 
рас па вёў яго на чаль нік 
Ула дзі мір БУЙ НІЦ КІ.

— У на шым ра ё не ад-
дзя лен не па за ве да мас най 
ахо вы бы ло ство ра на 15 лю-
та га 1961 го да, — па глыб-
ля ец ца ў гіс то рыю Ула дзі мір 
Аляк санд ра віч. — У са мым 
па чат ку іс на ван ня мас тоў ска га 
ад дзя лен ня аб' ек ты ахоў ва лі ся 
ста цы я нар ны мі па ста мі і па тру-
ля мі. Зра зу ме ла, ні я кіх срод каў 
сіг на лі за цыі і су вя зі та ды не бы-
ло.

— Гэ та бы ло ра ней, а ця-
пер...

— Ця пер усе на шы пад раз-
дзя лен ні, вы кон ва ю чы функ цыі 
ахо вы аб' ек таў раз на стай най 
фор мы ўлас нас ці, со чаць за тэх-
ніч ны мі срод ка мі і ажыц цяў ля юць 
кант роль гра мад ска га па рад ку ў 
мес цах зна хо джан ня так зва най 
тры вож най кноп кі. У па раў на нні з 
ас тат ні мі ад дзя лен ня мі воб лас ці 

на ша са мае ма лень кае. Вар таў-
ні ка мі і мі лі цэй скі мі па ста мі ахоў-
ва ем толь кі 7 аб' ек таў. Ча му так 
ма ла? Рэч у тым, што ў рай цэнт-
ры ад сут ні ча юць буй ныя прад-
пры ем ствы. Асноў ным мес цам 
пра цы для доб рай част кі на сель-
ніц тва з'яў ля ец ца «Мас тоў дрэў» і 
яшчэ не каль кі дрэ ва ап ра цоў чых 
прад пры ем стваў. Што ты чыц ца 
кад раў, у струк ту ры на ша га ад-
дзя лен ня пра цу юць 72 спе цы я-
ліс ты. Больш за 110 аб' ек таў і 
252 ква тэ ры аб ста ля ва ныя тэх-
ніч ны мі срод ка мі ахо вы. Коль-
касць ква тэр, зда дзе ных пад ахо-
ву, па ста ян на па вя ліч ва ец ца.

— Як той ка заў, га лоў ная рэ-
кла ма для тых, хто хо ча ўста-
ля ваць сіг на лі за цыю — кра дзя-
жы ў су сед ніх ква тэ рах.

— Уз ро вень зла чын нас ці, як 
у Мас тоў скім ра ё не, так і ва ўсім 
рэ гі ё не, ідзе на спад. Ня гле дзя-
чы на гэ та, дроб ныя кра дзя жы 

— гэ та біч ра ё на. Час цей за 
ўсё ра баў ні кі вы но сяць рэ чы, 
пра дук ты з да моў, ква тэр, га-
ра жоў, пад ва лаў. Па доб ныя 
зла чын ствы скла да юць 60% ад 
агуль най ста тыс ты кі. Праў да, 
кра дзя жы ма тэ ры яль ных каш-
тоў нас цяў у нас амаль ад сут-
ні ча юць. Звы чай ныя зла чын-
ствы звя за ны з пра нік нен нем 
у дом, дзе ча ла век (час та без 
пэў на га мес ца жы хар ства) шу-
кае штось ці, каб, на прык лад, 
пад сіл ка вац ца. Праў да, кож-
нае па доб нае зла чын ства мы 
ад соч ва ем, ар га ні зоў ва ем ад-
пра цоў ку гэ тых па мяш-
кан няў і пра па ноў ва ем 
гас па да рам уста ля ваць 
сіг на лі за цыю. Сё ле та 
ад дзя лен не атры ма ла 
2 па доб ныя за явы, а на-

огул за год аб ста ля ва ла 
сіг на лі за цы яй 30 ква тэр.

Ра ней лю дзі звяр та лі-
ся да нас яшчэ час цей, 
але, на пэў на, ця пер зноў 
не ўсе за дум ва юц ца аб 
бяс пе цы. На пэў на, лі-
чаць, што для яе за бес-
пя чэн ня хо піць і жа лез-
ных дзвя рэй, якія, між 
ін шым, лёг ка раз рэ заць 
на ват кан сер ва вым на-
жом. А вось пас ля лю дзі ў 
аў раль ным рэ жы ме пры-
хо дзяць і про сяць пад-
клю чыць аб ста ля ван не. 
Па мя таю, пас ля ад на го 

вы пад ку жан чы на па ста ві ла пад 
сіс тэ му ахо вы не толь кі сваю ква-
тэ ру, але і га раж, дзе зна хо дзі лі-
ся ма тэ ры яль ныя каш тоў нас ці.

— Да рэ чы, коль кі спра цо вак 
што дня па сту пае на пульт?

— Наш мак сі мум — 2-3 спра-
цоў кі. За год на іх пры хо дзі ла ся 
вы яз джаць больш за 1000 ра-

зоў. З іх 200 — на тры вож ную 
сіг на лі за цыю. Звы чай на яны 
звя за ны з тым, што за каз чык 
за быў ся зняць ква тэ ру з сіг на-
лі за цыі, ка лі прый шоў да до му, 
ці на ціс нуў на кноп ку, ка лі нех та 
пры сут ні чаў у ква тэ ры. Асаб лі ва 
ў ха лод ны пе ры яд го да па сту па-
юць вы клі кі з крам го ра да, дзе 
ча сам пры ад чы не ных склад скіх 
па мяш кан нях ад ма ро зу ха ва юц-
ца ка ты ці са ба кі. Сё ле та бы ла 1 
спро ба пра нік нен ня ў кра му, аб-
ста ля ва ную сіг на лі за цы яй. Наш 
на рад на мес цы быў ужо праз 
2 з па ло вай хві лі ны і за тры маў 

двух па да зра ва ных, адзін з якіх 
меў для нас вя лі кі ін та рэс, бо ў 
яго ўжо меў ся до свед кра дзя жоў 
і ра ба ван ня.

— Ра зам з ра ё нам на сель-
ніц тва Мас тоў скла дае 33 ты-
ся чы ча ла век. Якая спе цы фі ка 
пра цы ў не вя ліч кім на се ле ным 
пунк це?

— Мы імк нём ся якас на вы кон-
ваць свае па слу гі і за бяс пе чыць 
ахо ву ма ё мас ці. Гэ та асноў ныя 
мэ ты і за да чы для пад раз дзя-
лен ня. Сён ня ў нас ар га ні за ва ны 
адзін на рад гру пы за тры ман ня, 
які ня се служ бу ў су тач ным рэ-

жы ме. Што да ра ё на, 
за ме жа мі го ра да зна-
хо дзіц ца 7 жы лых аб'-
ек таў, аб ста ля ва ных 
сіг на лі за цы яй. Гэ та 
пе ра важ на па мяш кан-
ні ўла даль ні каў зброі, 
па ляў ні чых, якія ў су-
вя зі са зме на мі ў за ко-
не «Аб зброі» му сяць 
ахоў вац ца. Акра мя 
та го, ва ўсіх бу дын-
ках сель скіх Са ве таў 
так са ма зна хо дзяц ца 
на шы дат чы кі. Праў да, 
ка лі яны спра цоў ва-
юць, ін фар ма цыю пра 
гэ та мы ад ра зу пе ра-
д аём у ра ён ны ад дзел 
унут ра ных спраў.

— Не да лё ка ад вас 
зна хо дзіц ца Шчу чын. 

Ці ка ва, ці па раў ноў ва е це свае 
па каз чы кі з гэ тым го ра дам?

— У нас пры клад на ад ноль-
ка выя пад раз дзя лен ні і па між 
на мі іс нуе зда ро вая кан ку рэн-
цыя. Ана лі зу ю чы сён няш нюю 
сі ту а цыю па воб лас ці, заўж ды 
звяр таю ўва гу на Шчу чын скае 
ад дзяленне. Трэ ба пры знаць, у 
іх больш моц на раз ві та вар та вая 
ахо ва, а вось у пуль та вой ідзём 
з імі амаль на ад ным уз роў ні. 
Пад трым лі ва ем з гэ тым ад дзя-
лен нем су вязь і дзе лім ся па між 
са бой пе ра да вым до све дам.

— Ула дзі мір Аляк санд ра віч, 
агля даю ваш ка бі нет і ба чу на 
па лі цах шэ раг уз на га род.

— Так, на ша ад дзя лен не 
заўж ды ўдзель ні чае ў гра мад-
скім жыц ці ра ё на і Дэ парт амен-
та ахо вы. Мо жам і па хва ліц ца. 
Ле тась у пад гру пе ся род ся мі 
пад раз дзя лен няў воб лас ці мы 
за ня лі пер шае мес ца. Ацэнь ва лі 
пра цу па мно гіх па каз чы ках. Пра 
гэ ту па дзею свед чыць гра ма та 
і ку бак, якія зна хо дзяц ца ў на-
шым ву чэб ным кла се. Мы так-
са ма бы лі ў пры зё рах па ар га ні-
за цыі пра фе сій най пад рых тоў кі. 
Спарт сме наў-між на род ні каў не 
ма ем, але заўж ды ад гу ка ем ся на 
лю бы кліч рэ гі я наль ных і га рад-
скіх спа бор ніц тваў. Для нас гэ та 
так са ма важ на.

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та аўтара

�

— Ма ры на Ула дзі мі ра ўна, 
псі хо лаг у ор га нах унут ра ных 
спраў — гэ та да ні на мо дзе ці 
ўсё ж та кі не аб ход насць?

— У лю бой цы ві лі за ва най 
кра і не ін сты тут псі ха ла гіч най да-
па мо гі іс нуе даў но і раз ві ты на 
вы со кім уз роў ні. Па раў наль на 
ня даў на ра зу мен не не аб ход нас-
ці псі ха ла гіч на га су пра ва джэн ня 
прый шло і да нас. У ім ма юць 
па трэ бу тыя, чыя пра фе сій ная 
дзей насць звя за на з ры зы кай. 
У тым лі ку і су пра цоў ні кі ор га-
наў унут ра ных спраў. Мі лі цы я-
не ры вы кон ва юць апе ра тыў на-
служ бо выя за да чы, трап ля юць у 
стрэ са выя сі ту а цыі, за імі за ма-
ца ва на зброя і час цей за ін шых 
яны ба чаць не га тыў ныя пра явы 
жыц ця.

— Якія асноў ныя на прам кі 
ва шай дзей нас ці?

— Па-пер шае, гэ та су пра-
ва джэн не су пра цоў ні каў, вы ву-
чэн не ма раль на-псі ха ла гіч на га 
клі ма ту ў ка лек ты вах, кан суль-
та ван не кі раў ні коў па пы тан нях іх 
дзей нас ці. Яшчэ ад на з важ ных 
за дач — псі ха ла гіч нае вы ву чэн-
не асо бы кан ды да та на служ бу. 
Не аб ход на ад зна чыць і та кі на-
пра мак, як псі ха ла гіч ная асве та. 
У ад па вед нас ці з гэ тым пла ну-
ец ца пра ца псі хо ла га. Доб рую 
част ку ма ёй ра бо ты скла да юць 
прак тыч ныя за ня ткі — трэ нін гі. 

У на шым аб лас ным упраў-
лен ні кож ны год па зна ча ны 
якой-не будзь тэ май. На-
прык лад, аб' яў ля ец ца го-
дам ма ла до га су пра цоў ні-
ка і на пра ця гу 12 ме ся цаў 
з усі мі ка тэ го ры я мі афі цэ-
раў (ка ман дзі ра мі ўзво даў, 
па моч ні ка мі па вы ха ваў чай 
пра цы) ла дзяц ца за ня ткі, 
пры све ча ныя ра бо це з 
ма ла ды мі су пра цоў ні ка мі, рых-
ту юц ца ме та дыч ныя рэ ка мен-
да цыі, вя дзец ца пэў ная пра ца 
з на ўста ні ка мі. Для ма ла дых су-
пра цоў ні каў я рас пра ца ва ла спе-
цы яль ны трэ нінг па па вы шэн ні 
са ма ацэн кі. Пер ша па чат ко ва 
да ец ца тэ а рэ тыч ны ма тэ ры ял 
аб тым, на вош та яна па трэб на і 
ча му не аб ход на на леж ная са ма-
ацэн ка для су пра цоў ні ка ор га наў 
унут ра ных спраў. За тым пра па-
ноў ва ец ца шэ раг прак ты ка ван-
няў для пры вя дзен ня са ма ацэн кі 
ў адэ кват ны стан.

— 60% служ бо ва га ча су 
зай мае пра ца з кан ды да та мі 
на служ бу. Як яна бу ду ец ца і 
чым ад роз ні ва ец ца су час ны 
кан ды дат ад тых, хто пры хо-
дзіў улад коў вац ца га доў дзе-
сяць та му?

— Ка лі ка заць пра ад роз-
нен ні, ад ра зу мож на вы лу чыць 
та кую якасць сён няш ня га па ка-
лен ня, як ін ды ві ду аль насць. Не 

вы клю ча на, што ад ной з пры чын 
па доб на га з'яў ля ец ца ма са вая 
кам п'ю та ры за цыя на сель ніц тва, 
з-за ча го ка му ні ка ван не мо ла-
дзі пе ра важ на пра хо дзіць праз 
са цы яль ныя сет кі. Па чуц цё ка-
лек ты віз му, якое пры сут ні ча ла 
ў кан ды да таў 10-15 га доў та му, 
ця пер у мо ла дзі не раз ві та.

Пра ца з кан ды да та мі на служ-
бу бу ду ец ца на ступ ным чы нам: 
спа чат ку кан ды дат раз маў ляе са 
мной, пас ля ідзе на вай ско ва-ўра-
чэб ную ка мі сію, ста жы ру ец ца і па 
вы ні ках ста жы роў кі, за клю чэн ня 
сту пе ні год нас ці, якую ро біць 
ЦВУК, паў тор на гу та рыць з псі хо-
ла гам і пра хо дзіць тэс ці ра ван не.

— Ці бы лі вы пад кі ня шчы-
рых ад ка заў на гу тар цы?

— Не ска жу, што па доб ныя 
вы пад кі адзін ка выя. Лю дзі ча-
сам спра бу юць схіт ра ваць і на 
пер шым су моўі, і на паў тор ным. 
Для да свед ча на га псі хо ла га рас-
па знаць ня шчы расць няцяж ка. 
На прык лад, адзін з ме та даў — 

ка ліб роў ка (вы яў лен не 
дроб ных вон ка вых пры-
кмет: ру хаў, на пруж ван ня 
жыл, змен го ла су і ды хан-
ня). Ка лі ка заць аб пры-
чы нах па доб ных па во дзін 
— гэ та жа дан не па ка заць 
ся бе лепш, чым ты ёсць 
на са мрэч, ута іць якас ці і 
ры сы, якія, як ім зда ец ца, 
мо гуць пе ра шко дзіць пры-
ёму на служ бу.

— Як час та па да па-
мо гу звяр та юц ца «ста ра-
жы лы» — су пра цоў ні кі, 
якія пра слу жы лі ўжо не 
адзін дзя ся так га доў?

— З-за та го, што пра-
цоў нае мес ца псі хо ла га 
зна хо дзіц ца ў аб лас ным 
упраў лен ні, уз ні ка юць пэў-
ныя цяж кас ці ў ака зан ні 
пер шай псі ха ла гіч най да-
па мо гі. Тым не менш, бы-
вае і так, што да мя не на 
раз мо ву спе цы я ліс ты пры-
яз джа юць па сва ёй іні цы я-

ты ве, па на кі ра ван ні на чаль ні каў. 
Час цей за ўсё пы тан ні ты чац ца 
служ бо вай дзей нас ці. Бо ўзні ка-
юць кан флік ты ўнут ры ка лек ты-
ву, кан флік ты па між ка лек ты вам 
і кі раў ні ком. Ня рэд ка су пра цоў ні-
кі звяр та юц ца з праб ле ма мі ся-
мей на га і аса біс та га ха рак та ру, 
звя за ныя з га да ван нем дзе так 
ці тра ге ды яй — стра тай бліз ка-
га ча ла ве ка. Лю бая раз мо ва з 
псі хо ла гам мае пра фі лак тыч ны 
ха рак тар, та кім не на зой лі вым 
спо са бам да па ма гае ча ла ве ку 
за ду мац ца і пе ра асэн са ваць ней-
кія мо ман ты свай го жыц ця, пры-
няць пэў нае ра шэн не ці ўба чыць 
тое, што ра ней не за ўва жаў.

Так са ма я гу та ру з ты мі, хто 
пе ра во дзіц ца да нас з ін шых 
струк тур. Та кая пра ца пе ра сле-
дуе дзве мэ ты: вы зна чыць сту-
пень год нас ці су пра цоў ні ка для 
кан крэт най па са ды, а так са ма 
да па маг чы адап та вац ца да но-
вых умоў служ бы.

— Ра бо та псі хо ла га па тра-
буе па ста ян на га ўдас ка на лен-
ня ве даў, по шу ку но вых фор-
маў і ме та даў...

— І я не спы ня ю ся на да сяг-
ну тым. Атры ма ла сер ты фі кат 
НЛП-тэ ра пеў та (НЛП — ней ра лінг-
віс тыч нае пра гра ма ван не. — Аўт.), 
коўч-спе цы я ліс та, тэ ра пеў та па ця-
лес ным ары ен та ван ні. Па доб ныя 
на вы кі імк ну ся пры мя няць у сва ёй 
пра цы. Вель мі доб ра пра цуе НЛП. 
Па коль кі яно не па тра буе доў га тэр-
мі но вай тэ ра піі, у не ка то рых вы пад-
ках да стат ко ва і ад ной кан суль та цыі 
з пры мя нен нем гэ тай тэх на ло гіі.

— Ма ры на Ула дзі мі ра ўна, 
на пры кан цы па рай це і на шым 
чы та чам прос ты ме тад рэ лак-
са цыі пас ля на пру жа на га пра-
цоў на га дня.

— Ёсць вель мі доб ры ме тад, які 
вы най шлі на пры кан цы 80-х га доў 
мі ну ла га ста год дзя. Ад кры ла яго 
аме ры кан скі ўрач Фрэн сіс Ша пі ра. 
Ад ной чы, вяр та ю чы ся з баль ні цы, 
дзе зна хо дзі лі ся яе бліз кія, яна між-
во лі за лю ба ва ла ся кро на мі дрэў 
алеі, апра ну ты мі ў во сень скую ліс-
то ту. На пры кан цы да ро гі жан чы на 
ад чу ла, што яе псі ха ла гіч ны стан 
па леп шыў ся і не га тыў ныя дум-
кі знік лі без свя до мых вы сіл каў. 
Ад нак са мае дзіў нае бы ло та ды, 
ка лі Фрэн сіс вяр ну ла ся да гэ тых 
ду мак: яны ўжо не ўплы ва лі на яе 
дрэн на, як гэ та бы ло ра ней. Праз 
не ка то ры час жан чы на паў та ры ла 
до след і та кім чы нам вы зна чы ла 
за леж насць псі ха ла гіч на га ста-
ну ча ла ве ка ад ру ха вай рэ ак цыі 
во ка. Ка лі ча ла век зна хо дзіц ца 
ў ста не су му і смут ку, яго по гляд 
скі ра ва ны ўніз — ні жэй за лі нію га-
ры зон ту. Та му пас ля на пру жа на-
га пра цоў на га дня мож на прос та 
па гу ляць па пар ку, па гля дзець па 
ба ках. Га лоў нае, каб по гляд зна-
хо дзіў ся вы шэй лі ніі га ры зон ту, і 
та ды ваш эма цы я наль ны стан па-
леп шыц ца.

На тал ля СВІ ДУ НО ВІЧ.
Фо та аў та ра.

Я ні ко лі не пе ра ста ну за ча роў вац ца шчы рас-
цю дзі ця чай усмеш кі. Што б не ад бы ва ла ся 
ва кол, якім бы не дас ка на лым ні зда ваў ся 
гэ ты свет — заў сё ды ёсць та кія ім гнен ні, ка-
лі сэр ца на паў ня ец ца асаб лі вай цеп лы нёй і 
пя шчо тай.

У тую хві лі ну, ка лі пе рад на мі рас чы ні лі ся дзве-
ры Асі по віц кай шко лы-ін тэр на та для дзя цей з па-
ру шэн нем функ цый апор на-ру халь на га апа ра ту, 
мы не ўба чы лі там ні крыў ды, ні слёз, ні го ра. Мы 
ўба чы лі шум ную дзят ву ў на ва год ніх кас цю мах, 
пры го жыя ёл кі, з гус там аздоб ле ную шко лу. А 
са мае га лоў нае (гэ та мож на толь кі ад чуць, а не 
ўба чыць), мы бы лі там жа да ны мі гас ця мі. І на ват 
апа мя тац ца не па спе лі, як нас ад ра зу ж акру жы лі 
дзе ці. А як жа — трэ ба па спець рас ка заць апош нія 
на ві ны, па хва ліц ца на ва год ні мі ўпры га жэн ня мі, а 
га лоў нае — па спець пер шы мі, яшчэ да з'яў лен ня 
афі цый на га Дзе да Ма ро за, рас ка заць нам, сва ім 
гас цям, вы ву ча ныя на пя рэ дад ні вер шы пра лю бі-
мае зі мо вае свя та.

Су пра цоў ні кі цэнт раль на га апа ра ту Дэ пар -
т амен та ахо вы МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь у рам ках 
ак цыі «На шы дзе ці» на ве да лі не прос та шко лу-ін-
тэр нат, а сва іх даў ніх сяб роў, якія ма юць па трэ бу 
ў пад трым цы. Сер ты фі кат на су му ў 30 міль ё наў 
руб лёў па до ра ны шко ле на на быц цё са ма га па-
трэб на га для яе вы ха ван цаў. Та кая пад трым ка ме-
на ві та гэ тай шко ле ад бы ва ец ца не ўпер шы ню. А 
ў цэ лым на ма ган ня мі Дэ парт амен та ахо вы толь кі 
на пя рэ дад ні но ва га го да ака за на даб ра чын ная да-
па мо га дзі ця чым уста но вам аду ка цыі на агуль ную 

су му больш за 130 міль ё наў руб лёў. Гэ та, акра мя 
ўжо агу ча най Асі по віц кай дзяр жаў най спе цы я лі за-
ва най агуль на аду ка цый най шко лы-ін тэр на та для 
дзя цей з па ру шэн нем функ цый апор на-ру халь на га 
апа ра ту, Бу чам лян ская да па мож ная шко ла-ін тэр-
нат, Ві цеб скі аб лас ны спе цы я лі за ва ны дом дзі ця ці, 
Чэ хаў шчын ская да па мож ная шко ла-ін тэр нат, са-
цы яль ная агуль на аду ка цый ная шко ла № 14 для 
дзя цей з па ру шэн нем слы ху г. Мін ска, Улу каў ская 
да па мож ная шко ла-ін тэр нат, дзі ця чы дом г. Грод-
на і ін шыя.

Ад нак са мае кра наль нае ака за ла ся на пе ра дзе. 
Ве да ю чы, што мы пла на ва лі на ве даць шко лу-ін тэр-
нат ра зам з ка ман дай Дэ парт амен та ахо вы МУС 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь па мі ні-фут бо ле «Ахо ва-Ды-
на ма», дзе ці сва і мі ру ка мі зра бі лі для фут ба ліс таў 
свое асаб лі вы та ліс ман. Ма лень кае, але муж нае 
са вя ня з ча роў ным крыш та лём на шыі ад ра зу пры-
цяг ну ла ўва гу. На ват да рос лыя, якія пра хо дзі лі мі-
ма, па ды хо дзі лі да нас, каб па гля дзець на гэ ты 
па да ру нак. Не каль кі здым каў на па мяць і шчы рыя 
раз мо вы з вы ха ван ца мі шко лы. Што і ка заць, на 

на ва год ні спек такль мы ішлі 
ўжо да во лі ўсхва ля ва ныя.

Па да рун кі па до ра ны, 
вер шы рас ка за ны, а ад' яз-
джаць не ха це ла ся. І ня хай 
на пе ра дзе ня бліз кая да ро га 
— эмо цыі прос та за хліс ну-
лі. Дзе цям ні ко лі не бы вае 
за шмат ува гі. Яны што дня 
ма юць па трэ бу ў на шай 
пад трым цы і лю бо ві, а на пя-
рэ дад ні та кіх ча роў ных свят 
асаб лі ва хо чац ца да рыць ім 
сваю цеп лы ню і кло пат.

Аляк сандр Аль хо вік, 
пра пар шчык мі лі цыі, на-
па да ючы ка ман ды Дэ-
парт амен та ахо вы МУС 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь «Ахо-
ва-Ды на ма» па мі ні-фут-
бо ле, пры знаў ся: «Я ха чу 
са ста ро нак га зе ты ад усёй 
на шай ка ман ды пе ра даць 
пры ві тан не Іва ну, Анд рэю і 
Па лі не з Асі по віц кай агуль-

на аду ка цый най спе цы яль най шко лы-ін тэр на та і 
па дзя ку за гэ ты цу доў ны та ліс ман. Для ўсёй на шай 
ка ман ды гэ ты па да ру нак бяс цэн ны. Так ад бы ло ся, 
што ня гле дзя чы на ся мі га до вае іс на ван не ка ман-
ды «Ахо ва-Ды на ма», мы так і не зай ме лі свай го 
та ліс ма на. А дзе ці быц цам ад га да лі на ша жа дан-
не. Дзя куй за іх кра наль ны кло пат і па да ру нак, 
та кі да рэ чны, тым больш на пя рэ дад ні на ва год ня га 
свя та».

Ан жа лі ка ВЫ ДЖАК-ТАР ГО НЯ.
Фо та аў та ра.

З 18 па 20 снеж ня ад бы лі ся спа бор ніц твы па 
мі ні-фут бо ле на пры зы на чаль ні ка Дэ парт амен-
та ахо вы. Дзе сяць ка ман даў, у лі ку якіх прад-
стаў ні кі ўсіх упраў лен няў ахо вы рэс пуб лі кі, а 
так са ма су пра цоў ні кі апа ра ту і ву чэб на га цэнт-
ра, тры дні зма га лі ся за пе ра мо гу ў тур ні ры.

Трэ ба ад зна чыць што ў ка ман ды ўва хо дзі лі і кі-
раў ні кі ўпраў лен няў. На прык лад, на мес нік на чаль ні ка 
дэ парт амен та — Алег Шаб лы ка, на чаль ні кі Гро дзен-
ска га і Мінск ага аб лас ных ад дзе лаў — Аляк сандр 
Зай цаў і Алег Ца рук... На па чат ку спа бор ніц тваў 
ка ман ды бы лі па дзе ле ны на пад гру пы, і з улі кам 
гэ та га ў да лей шым вя лі ся сты ка выя су стрэ чы. Лі-
да ра мі тур ні ру ста лі прад стаў ні кі апа ра ту і ка лек тыў 
Ві цеб ска га аб лас но га ўпраў лен ня. Каб тра піць у фі-
нал, гэ тым ка ман да прый шло ся доб ра па ста рац ца. 
І ка лі апа ра таў цам кан ку рэн цыю скла лі спарт сме ны 
ўпраў лен ня па ахо ве дып ла ма тыч ных прад стаў ніц-
тваў і кон суль скіх уста ноў, ві цяб ча нам спра ба ва лі 
пе ра га ра дзіць да ро гу прад стаў ні кі Ма гі лёў ска га аб-

лас но га ўпраў лен ня, але па цяр пе лі фі яс ка ў воч ным 
па ядын ку (1:4). Фі нал са браў поў ную за лу ба лель-
шчы каў. Са сту паць ні хто не ха цеў, і гуль ня па між 
Ві цеб скім аб лас ным упраў лен нем і су пра цоў ні ка мі 
апа ра ту за вяр шы ла ся ба я вой ні чы ёй — 2:2. І толь кі 
ў се рыі пе наль ці вік то рыю за ва я ва лі ві цяб чане — 7:6. 
Пры за выя мес цы вы зна чы лі ся на ступ ным чы нам: 
1-е — Ві цеб скае аб лас ное ўпраў лен не, 2-е — апа рат 
Дэ парт амен та ахо вы, 3-е — упраў лен не па ахо ве 
дып ла ма тыч ных прад стаў ніц тваў і кон суль скіх уста-
ноў за меж ных дзяр жаў.

На чаль нік дэ парт амен та Ва дзім Сі ня ўскі па дзя ка ваў 
усім удзель ні кам і пры сут ным за пры го жую, эма цы я-
наль ную і ві до вішч ную гуль ню: «За рад энер гіі, які мы 
атры ма лі за гэ тыя тры дні, без умоў на, да зво ліць нам 
яшчэ больш ча каць на ступ ны год і на ступ ныя су стрэ-
чы. Мне пры ем на ад зна чыць кі раў ні коў, якія на роў ні з 
пад на ча ле ны мі з за хап лен нем зай ма юц ца спор там, 
дэ ман стру ю чы прык лад ма ла до му па ка лен ню».

Але на ЯР МА ЛІН СКАЯ. Фо та аў та ра.

Мір, удачу, любоў вазьміце з сабой у дарогу!
Су стра ка ю чы бу ду чы ню, мы, без умоў на, спа дзя ём ся на доб рыя, ра дас ныя пе-

ра ме ны. На шы аса біс тыя пла ны не ад дзель ныя ад што дзён ных служ бо вых буд няў. 
За бес пя чэн не бяс пе кі гра ма дзян і ахоў ных аб' ек таў, эфек тыў насць вы ка нан-
ня гэ тых за дач за ле жыць ад на шай агуль най энер гіі і пра цы, адзін ства і 
ад каз нас ці, ад на ша га імк нен ня як ма га больш зра біць доб ра га лю дзям.

Толь кі зла джа най ка ман дай мы здо ле ем вы ра шаць са мыя цяж кія за-
да чы, па спя хо ва раз ві ваць на шу служ бу і ўпэў не на іс ці на пе рад!

Да ра гія ка ле гі, ня хай усе вы са ка род ныя па чы нан ні ады хо дзя ча га го да 
зной дуць сваё па спя хо вае ўва саб лен не і ў 2014 го дзе. Моц на га ўсім зда-
роўя, шчас ця і ся мей на га даб ра бы ту! Ня хай мір, лю боў і ўда ча спа да-
рож ні ча юць вам увесь но вы год!

На чаль нік Дэ парт амен та ахо вы Ва дзім СІ НЯ ЎСКІ.

ЧА РОЎ НЫЯ ІМ ГНЕН НІ 
НА ВА ГОД НЯЙ КАЗ КІ

ЛЕ КАР ДУ ШЫ І СЭР ЦА
Рас ка заць пра на дзён ныя праб ле мы, па дзя ліц ца ра-
дас цю, па пра сіць па ра ды ці прос та па час та вац ца дух-
мя най гар ба тай пад ду шэў ную раз мо ву ахоў ні кі Мін-
шчы ны спя ша юц ца да ма ё ра Ма ры ны ПА ЛІ КАР ПА ВАЙ, 
ста рэй ша га ін спек та ра-псі хо ла га гру пы псі ха ла гіч на-
га су пра ва джэн ня ад дзя лен ня ідэа ла гіч най ра бо ты і 
пад рых тоў кі кад раў Мінск ага аб лас но га ўпраў лен ня 
Дэ парт амен та ахо вы. Гэ та аба яль ная і шчы рая жан чы-
на ўся ляе спа кой і ўпэў не насць. Ма ры на Ула дзі мі ра ўна 
заў сё ды ўваж лі ва вы слу хае, дзесь ці пад ба дзё рыць, а 
дзесь ці і па ўшчу вае, дасць слуш ную па ра ду, да па мо-
жа знай сці вы хад з ня прос тай сі ту а цыі. Су пра цоў ні кі 
на зы ва юць яе не інакш, як ле ка рам ду шы і сэр ца. А ці 
цяж ка на сіць гэ тае зван не, мы сён ня і да ве да ем ся ў 
ма ё ра Па лі кар па вай.

НА АД НЫМ ПОД ЫХУ

На ша геа гра фія: Мас тыНа ша геа гра фія: Мас ты  ��

«ЗЛА ЧЫН НАСЦЬ ІДЗЕ НА СПАД»
Наш мак сі мум — 
2-3 спра цоў кі ў дзень. 
За год на іх пры хо дзі ла ся 
вы яз джаць больш 
за 1000 ра зоў.

Кож нае па доб нае 
зла чын ства мы ад соч ва ем, 
ар га ні зоў ва ем ад пра цоў ку 
гэ тых па мяш кан няў 
і пра па ноў ва ем гас па да рам 
уста ля ваць сіг на лі за цыю.

Ула дзі мір БУЙ НІЦ КІ разам з супрацоўнікамі Мастоўскага аддзялення Дэпартамента аховы.
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