
Усе з пер шых дзён 
вель мі ад каз на 

па ста ві лі ся 
да ву чо бы, 
та му мно гія 
сён ня атры ма лі 
за ах воч ван ні. 
На огул, пад трым ка, 
ра зу мен не і друж ба 
— га лоў ныя 
склад ні кі, 
без якіх 
прый шло ся б 
вель мі цяж ка.

З'я ві ла ся 
маг чы масць 

пе ра да ваць 
ві дэа ма лю нак 
з ахоў на га 
аб' ек та на пульт 
цэнт ра лі за ва на га 
на зі ран ня. Маг чы ма, 
у блі жэй шай бу ду чы ні 
та кі ві дэа ма лю нак 
мы змо жам 
пе ра да ваць 
і за каз чы ку.
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Не пад ма ну, ка лі ска жу, што ў жыц ці кур-
сан та ёсць два най больш ад каз ныя мо ман-
ты: пры няц це пры ся гі і ўра чыс ты вы пуск. 
Пры чым гэ тыя мо ман ты хва лю юць на ват 
тых, хто на зі рае збо ку, у якас ці гле да ча.

На стра я вым пля цы цэнт ра, як па лі-
ней цы, вы стра і лі ся вы пуск ні кі. Уся ўва га 
вы клад чы каў і кі ру ю ча га са ста ву дэ пар-
т амен та — на ві ноў ні каў ура чыс тас ці.

З асаб лі вай ува гай слу ха лі кур сан ты 
на каз на да ро гу на чаль ні ка Дэ парт амен та 
ахо вы МУС, пал коў ні ка мі лі цыі Ва дзі ма Сі-
ня ўска га. Ад кры ва ючы ўра чыс тае ме ра пры-
ем ства, ён па дзя ка ваў хлоп цам за па спя хо-
вую ву чо бу, вы ка заў упэў не насць, што яны 
з го на рам па поў няць шэ ра гі дзей ных су пра-
цоў ні каў дэ парт амен та і, акра мя не па срэд-
ных аба вяз каў па за бес пя чэн ні ахо вы аб' ек-
таў усіх фор маў улас нас ці, уня суць знач ны 
ўклад у захаванне гра мад ска га па рад ку. 
Так са ма Ва дзім Сі ня ўскі рас ка заў пра спе-
цы фі ку служ бы пад раз дзя лен няў ахо вы, 
пад крэс ліў іх ма біль насць і во ка мгнен ную 
га тоў насць прый сці на да па мо гу.

Ён так са ма за ся ро дзіў ува гу на тым, што 
на ва спе ча ныя су пра цоў ні кі мі лі цыі ўвай шлі 
ў ка лек тыў, які мае сла ву тыя тра ды цыі, а іх 
не аб ход на збе раг чы і пра доў жыць. Га лоў-
нае, што аб' яд ноў вае кож на га з пры сут ных 
тут — гэ та шчы рае слу жэн не свай му на ро ду 
і дзяр жа ве. Ра шэн нем на чаль ні ка Дэ парт а-
мен та ахо вы за доб ра сум лен нае вы ка нан не 
служ бо вых аба вяз каў у пе ры яд на ву чан ня, 
ак тыў ны ўдзел у гра мад скім жыц ці цэнт ра 
і пос пе хі ў асва ен ні ву чэб най пра гра мы шэ-
раг вы пуск ні коў уз на га ро джа ны пісь ма мі з 

па дзя кай і каш тоў ны мі па да рун ка мі. Гэ та 
ра да выя мі лі цыі Дзя ніс Пет ра чэн ка, Аляк-
сандр Бяз мен і Мак сім Ці ця нок.

Яшчэ дзе ся ці кур сан там: ра да вым мі лі-
цыі Ра ма ну Цы ган ко ву, Вік та ру Кі ры лю ку, 
Паў лу Ляш ке ві чу, Яў ге ну За мо ці ну, Іва-
ну Мыс ліў цу, Мі ка лаю Ба ра на ву, Яў ге ну 
Шыш ло, Ана то лю Га лу зу, Уль я не Чар нель і 
Аляк санд ру Па зня ку па мес цы пра хо джан ня 
служ бы на кі ра ва ны ха дай ніц твы аб за ах-
воч ван ні.

Він шу ю чы вы пуск ні коў, на чаль нік дэ-
парт амен та ска заў: «Мы не су мня ва ем ся, 
што ў сва ёй дзей нас ці вы бу дзе це пра яў-
ляць вы со кае па чуц цё аба вяз ку, кам пе тэнт-
насць і іні цы я тыў насць. Пе рай май це до свед 
ста рэй шых та ва ры шаў і на шых ве тэ ра наў. 
Будзь це пры кла дам ва ўсім».

На чаль нік уста но вы аду ка цыі пал коў нік 
мі лі цыі Ві таль Дзміт ры еў па він ша ваў кур сан-
таў з па спя хо вым за кан чэн нем пер ша па чат-
ко ва га эта пу ў іх пра фе сій ным ста наў лен ні. 
І на ват моц ны ве цер не за глу шыў гуч нае 
трох ра зо вае «ўра» кур сан таў. На пры кан цы 
вы пуск ні кі прай шлі ўра чыс тым мар шам пе-
рад кі ру ю чым са ста вам дэ парт амен та і вы-
клад чы ка мі цэнт ра.

Трыц цаць  дзя вя ты 
ўзвод (да рэ чы, адзін 
з леп шых на кур се) 
су стрэў нас поў ным 
са ста вам у ад ной з 
ву чэб ных аў ды то рый. 
Сур' ёз ныя ма ла дыя 
лю дзі, пе ра важ на з 
Брэсц кай, Ма гі лёў-
скай і Го мель скай 
аб лас цей, спя ша юц-
ца па дзя ліц ца ўра жан ня мі аб ву чо бе, аб-
мер ка ваць да лей шае пра хо джан не служ бы 
і перс пек ты вы.

Ка ман дзір уз во да, ра да вы мі лі цыі Ра ман 
Цы ган коў: «У нас вель мі друж ны ўзвод. Усе 
з пер шых дзён на ву чан ня вель мі ад каз на 
па ста ві лі ся да ву чо бы, дзя ку ю чы ча му мно-
гія сён ня атры ма лі за ах воч ван ні. На огул, 
пад трым ка, ра зу мен не і друж ба — га лоў-
ныя склад ні кі, без якіх прый шло ся б вель мі 
цяж ка. І ў нас усё гэ та ёсць. Я ве ру, што мы 
не стра цім ад но ад на го, а бу дзем пад трым-
лі ваць сяб роў ства, з'яў ля ю чы ся ўжо не кур-
сан та мі, а паў на праў ны мі су пра цоў ні ка мі 
Дэ парт амен та ахо вы».

Дзя ніс Пет ра чэн ка, які атры маў пісь мо з 
па дзя кай ад на чаль ні ка дэ парт амен та, мае 
на мер у аба вяз ко вым па рад ку пра доў жыць 
ву чо бу. У пла нах — па ступ лен не ў Ака дэ мію 
МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь. «У бу ду чы ні я ба-
чу ся бе афі цэ рам мі лі цыі. Гэ та мая ма ра. І я 
да яе ўпэў не на іду», — пры знаў ся Дзя ніс.

На пы тан не, якая дыс цып лі на за ха пі ла 
найбольш, хлоп цы хо рам ад ка за лі, што ці ка-
вым бы ло ўсё. Пас ля «ра зу мо вых» дыс цып лін 
з за да валь нен нем зай ма лі ся фі зіч най пад-
рых тоў кай. За ня ткаў спор там, на іх дум ку, 
ні ко лі не бы вае шмат. За пом ні ла ся кур сан там 
і ста жы роў ка. Та му з не цяр пен нем вы пуск ні кі 
ча ка юць свой пер шы пра цоў ны дзень.

Ра да вая мі лі цыі Уль я на Чар нель сён ня 
на ву ча ец ца на за воч ным ад дзя лен ні дру го-
га кур са Ака дэ міі МУС і так са ма, як і Дзя ніс, 
пла нуе да лей шае жыц цё звя заць са служ-
бай у мі лі цыі.

— З усіх дыс цып лін мне аса біс та вель-
мі па да ба лі ся так ты ка-спе цы яль ная, аг-
ня вая і фі зіч ная пад рых тоў кі. Заўт ра мой 
пер шы пра цоў ны дзень у Мінск ім аб лас-
ным упраў лен ні Дэ парт амен та ахо вы МУС 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь. І я да яго га то ва, 
— усмі ха ю чы ся, рас па вя дае Уль я на. — У 
пла нах пра ца, ву чо ба і пра цяг служ бы, але 
ўжо ў афі цэр скім зван ні. Ме ся цы ў ву чэб-
ным цэнт ры за пом ні лі ся мне цу доў ным 
стаў лен нем да нас вы клад чы каў, но вы мі 
ве да мі, вя лі кай коль кас цю но вых сяб роў. 
Доб ра на ла джа ны ў цэнт ры по быт і ўмо вы 
для пра жы ван ня вар та ад зна чыць асоб на. 
А яшчэ я бу ду па мя таць, як мы ўсім 41-м 
уз во дам гу ля лі зі мой у снеж кі. Бы ло так 
цу доў на! Я ўпэў не на, што мы пра цяг нем 
кан так та ваць і сяб ра ваць. І мне не цер-
піц ца па чаць пра цу. Я пе ра ка на на, што 
ў мя не і ўсіх сён няш ніх вы пуск ні коў усё 
атры ма ец ца. І Дэ парт амент ахо вы бу дзе 
на мі га на рыц ца.

У сваю чар гу, мы зы чым усім вы пуск ні-
кам цэнт ра ўда чы і вы дат най служ бы!

Ан жа лі ка ВЫ ДЖАК-ТАР ГО НЯ.
Фо та Але ны ЯР МА ЛІН СКАЙ.

Пы тан не бяс пе кі свай го жыл ля кож ны з 
нас вы ра шае па-роз на му: ад ны ста вяць 
су час ныя за мкі, дру гія, па-даў ней ша му, 
да вя ра юць ча ты рох но гім ахоў ні кам 
— са ба кам, трэ ція спа дзя юц ца на 
ўда чу. Ад нак мно гія вы бі ра юць са мы 
на дзей ны спо саб ахо вы ма ё мас ці — 
уста лёў ва юць ахоў ную сіг на лі за цыю. Пра 
тэх ніч ныя маг чы мас ці ў сфе ры ахоў ных 
па слуг рас каз вае на мес нік на чаль ні ка 
Мінск ага аб лас но га ўпраў лен ня 
Дэ парт амен та ахо вы МУС Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь пад пал коў нік мі лі цыі Ва дзім 
ВАЗ НЯ СЕН СКІ.

— Ва дзім Ва лер' е віч, як змя ня юц ца тэх-
ніч ныя маг чы мас ці ахо вы на ша га жыл ля?

— Су час ны рытм жыц ця і тэх ніч ны пра грэс 
па тра бу юць ад нас іс ці ў на гу з ча сам. Аб ста ля-
ван не, якое мы вы ка рыс тоў ва лі га доў дзе сяць 
таму, сён ня ўжо са ста рэ ла. Услед за Бел тэ ле-
ка мам, які вы ка рыс тоў вае су час ныя спо са бы 
пе ра да чы да ных і су час ныя ма тэ ры я лы, та кія, 
як оп та ва лак но, на но вы ўзро вень вы хо дзім 
і мы. На ша аб ста ля ван не пе рай шло на та кія 
фар ма ты пе ра да чы да ных, як ADSL і GPON. 
Яшчэ не каль кі га доў таму ра зам з Бел тэ ле ка-
мам мы бы лі за вя за ны на мед на-тэ ле фон най 
лі ніі су вя зі. Сён ня ж вы ка рыс тоў ва ем і ра дыё-
ка нал, і GSM-ка нал, і, як я ўжо ка заў, оп та ва ла-
кон ныя лі ніі. Згод на з гра фі ка мі, скла дзе ны мі 
Бел тэ ле ка мам, па сту по ва ўсе ра ё ны воб лас ці 
пе ра хо дзяць на оп та ва ла кон ныя лі ніі су вя зі, 
ад па вед на пе ра аб ста лёў ва ем ся і мы.

— Ва дзім Ва лер' е віч, ка лі клі ент аб слу-
гоў ваў ся на ста рым аб ста ля ван ні, якія яго 
дзе ян ні пры пе ра хо дзе на оп та ва лак но?

— Іс нуе два ва ры ян ты вы ра шэн ня праб-
ле мы: аль бо за каз чык уста лёў вае но вы пры-
ёма кант роль ны пры бор, які пра цуе на оп та ва-
лак не, аль бо пад клю чае мо дуль уз гад нен ня, 
дзе са ста рэ лы пры бор за бяс печ вае яго пад-
клю чэн не да но вай лі ніі су вя зі. Гэ та зна чыць, 
ён уз гад няе ра бо ту дзвюх роз ных сіс тэм. Та кі 
мо дуль уз гад нен ня каш туе пры клад на 600 ты-
сяч бе ла рус кіх руб лёў, але і тут мы ідзем на су-
страч клі ен там і пра па ну ем афор міць га да вую 
бес пра цэнт ную рас тэр мі ноў ку.

Вя до ма, больш пра віль нае ра шэн не — за-
ме на са мо га пры ёма кант роль на га пры бо ра. 
Та кая за ме на абы дзец ца ў кры ху больш як 
адзін міль ён руб лёў.

— Якія ві ды ахо вы ква тэр сён ня пра па-
ну юць пад раз дзя лен ні Дэ парт амен та ахо-
вы?

— На гэ ты мо мант у нас тры асноў ныя ві-
ды па слуг па ахо ве жыл ля гра ма дзян — гэ та 
тра ды цый ная ахоў ная сіг на лі за цыя, тры вож ная 
сіг на лі за цыя і, на рэш це, так зва ная ахоў ная 
сіг на лі за цыя без рэ ага ван ня. Рас тлу ма чу, што 
гэ та азна чае. У за леж нас ці ад коль кас ці груп 
за тры ман ня ў пад раз дзя лен ні, ад на се ле на га 
пунк та раз ліч ва ец ца ра ды ус рэ ага ван ня. Ка лі 
дом зна хо дзіц ца на ад лег лас ці звыш раз лі ча-
на га ра ды у са, то з за каз чы кам скла да ец ца 
да га вор, дзе па зна ча на, што гру па за тры ман ня 
на гэ ты аб' ект не вы бы вае. Пры не санк цы я-
на ва ным пра нік нен ні на ахоў ны аб' ект на наш 
пульт цэнт ра лі за ва на га на зі ран ня па сту пае ад-
па вед ны сіг нал. Пас ля гэ та га дзя жур ны пуль та 
ін фар муе РА УС і за каз чы ка аб спра цоў цы. Зра-
зу ме ла, на аб' ек це мо жа зна хо дзіц ца зла чын-
ца, та му ту ды вы яз джае след ча-апе ра тыў ная 
гру па РА УС.

Што да тры вож най сіг на лі за цыі, то ў жы лым 
па мяш кан ні ў за ціш ным мес цы ўста лёў ва ец ца 
ста цы я нар ная кноп ка, пра мес ца зна хо джан не 
якой ве дае толь кі гас па дар. Так са ма ёсць бі-
руль ка, якая пра цуе па прын цы пе аў та ма біль-
най сіг на лі за цыі. У за леж нас ці ад уста ля ва най 

сіс тэ мы да лё касць ра бо ты та кой бі руль кі вар'-
і ру ец ца ад 100-150 мет раў да кі ла мет ра. Зна-
хо дзя чы ся на пры ся дзіб ным участ ку, за каз чык 
заў сё ды мо жа вы клі каць да па мо гу.

Та кую па слу гу не вар та блы таць з та кім па-
няц цем, як ахо ва фі зіч ных асоб, ка лі за каз чык 
но сіць з са бой GPS-пры ём нік і пры форс-ма-
жор ных аб ста ві нах на ціс кае тры вож ную кноп-
ку. У гэ тым вы пад ку на пульт ідзе сіг нал аб 
спра цоў ван ні і гру пе за тры ман ня пе ра да юц ца 
ка ар ды на ты мес ца зна хо джан ня клі ен та. Тэх-
ніч ныя маг чы мас ці ака зан ня та кой па слу гі ў 
нас ёсць, мы ка рыс та ем ся рас пра цоў ка мі ра-
сій скіх ка лег, ад нак у нас па куль ад сут ні чае 
по пыт на та кую па слу гу.

— Коль кі бу дзе каш та ваць аб ста ля ван не 
двух па ка ё вай ква тэ ры ахоў най сіг на лі за-
цы яй?

— Ка лі га ва рыць пра ква тэ ру, якая зна хо-
дзіц ца не на пер шым і апош нім па вер хах, то 
мі ні маль ныя па тра ба ван ні па тэх ума ца ва нас ці 
пра ду гледж ва юць бла кі роў ку ўва ход ных дзвя-
рэй і ўста ноў ку ха ця б ад на го аб' ём на га апа-
вя шчаль ні ка. Усё гэ та абы дзец ца пры бліз на ў 
два міль ё ны бе ла рус кіх руб лёў.

— Ва дзім Ва лер' е віч, як аб' ём ныя апа вя-
шчаль ні кі рэ агу юць на хат ніх га да ван цаў?

— Су час ныя аб' ём ныя апа вя шчаль ні кі не 
бу дуць рэ ага ваць на свой скіх жы вёл, але, ка-
лі, на прык лад, па пу гай вы ле цеў з клет кі і сеў 
на апа вя шчаль нік, то, зы хо дзя чы з тэх ніч ных 
ха рак та рыс тык, пры бор усё ж спра цуе. У та кіх 
вы пад ках гру па за тры ман ня скла дае акт бес-
пад стаў на га вы клі ку і на чаль нік пад раз дзя лен-
ня або па пя рэдж вае за каз чы ка, або, ка лі та кія 
вы пад кі ад бы ва юц ца з зайз дрос най рэ гу ляр-
нас цю, вы піс вае штраф. Гра шо выя стра ты пры 
гэ тым мі ні маль ныя — ка ля 20 ты сяч руб лёў.

— Як час та ад бы ва юц ца бес пад стаў ныя 
вы клі кі?

— Асноў ная част ка та кіх спра цо вак ад бы-
ва ец ца па ві не за каз чы ка. За бы ва юць зняць 
ква тэ ру з сіг на лі за цыі, па кі да юць ад чы не ны мі 
вок ны. Ёсць ка тэ го рыя гра ма дзян, якія спра-
бу юць па трэ ні ра ваць мі лі цыю — спе цы яль на 
на ціс ка юць тры вож ныя кноп кі і пра вя ра юць, 
праз які час пры едуць іх ра та ваць. Як пра ві ла, 
та кія «пра вя раль шчы кі» за ста юц ца за да во-
ле ныя апе ра тыў нас цю і пры но сяць вы ба чэн ні 
су пра цоў ні кам ахо вы. У прын цы пе, ка лі ў клі-
ен таў гэ та не ўва хо дзіць у звыч ку, мы да та кіх 
вы клі каў ста вім ся ла яль на.

— Якіх на ві нак ча каць на рын ку ахоў ных 
па слуг?

— У су вя зі з тым, што мы пе рай шлі на оп-
та ва лак но, па вя лі чы ла ся і ін фар ма тыў насць 
ка на лаў. З'я ві ла ся маг чы масць пе ра да ваць 
ві дэа ма лю нак з ахоў на га аб' ек та на пульт цэнт-
ра лі за ва на га на зі ран ня. Маг чы ма, у блі жэй шай 
бу ду чы ні та кі ві дэа ма лю нак мы змо жам пе ра-
да ваць і за каз чы ку.

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

А па ча ла ся гіс то рыя гэ та га ад-
дзе ла 24 жніў ня 1959 го да. Ахо ва 
аб' ек таў ажыц цяў ля ла ся пе шым па-
тру лём. На пра ця гу 55 га доў ка лек-
тыў ад дзе ла ка рыс та ец ца за слу жа-
ным пры знан нем і па ва гай як ся род 
ка лег, так і ся род жы ха роў ра ё на. 
Ды і як мо жа быць інакш, ка лі сваю 
бяс пе ку ім да ве ры лі Вы ка наў чы ка-
мі тэт СНД, На цы я наль ны мас тац кі 
му зей, ААТ «Эле ма» і мно гія ін шыя 
прад пры ем ствы і ар га ні за цыі ра ё на, 
а так са ма больш як 6200 жы ха роў.

Пра свой ад дзел і да сяг ну ты вы-
нік мы па гу та ры лі з на чаль ні кам 
ста ліч на га Ле нін ска га ад дзе ла Дэ-
парт амен та ахо вы, пад пал коў ні кам 
мі лі цыі Ва ле ры ем Да шкоў скім.

— Ва ле рый Ула дзі мі ра віч, у су-
пра цоў ні каў ад дзе ла ахо вы да ру-
ча на га вам ра ё на ха пае пра цы?

— У нас спраў ха пае заў сё ды. На-
дзей нае і мер нае функ цы я на ван не 
прад пры ем стваў, спа кой жы ха роў — 

гэ та і ін шае шмат у чым за ле жыць ад 
дак лад ных і зла джа ных дзе ян няў на-
шых су пра цоў ні каў. Вя до ма, га во ра-
чы мо вай ад на го з ге ро яў са вец ка га 
філь ма аб мі лі цыі: «У нас не Х'ю стан 
або Чы ка га, раз бо рак бан дыц кіх гру-
по вак ня ма», але ху лі га на, які рас-
пе ра за ўся пад уплы вам ал ка го лю, 
так са ма ж ка мусь ці трэ ба ста віць на 
мес ца. На прык лад, 14 сту дзе ня гру-
пай за тры ман ня ба таль ё на мі лі цыі, 
якая вы бы ла на сіг нал «Тры во га», 
што па сту піў на пульт ахо вы з ганд лё-
ва га до ма «Па лес се», быў за тры ма-
ны 34-га до вы мін ча нін. У кра ме ён біў 
віт рын ныя стэ ла жы. А гэ та ж спаль ны 
ра ён, і ў кра ме бы ло шмат дзя цей. Су-
пра цоў ні кі ахо вы ўці ха мі ры лі ху лі га на, 
а на не се ны ма тэ ры яль ны ўрон яму 
прый шло ся па крыць цал кам. І та кіх 
пры кла даў мност ва. Сён ня на ра ды 
мі лі цыі ахо вы з'яў ля юц ца са мым ма-
біль ным пад раз дзя лен нем у ра ё не. 
На марш ру тах за дзей ні ча на шэсць 

аў та па тру лёў. Кас цяк пад раз дзя лен-
ня скла дае ба таль ён мі лі цыі. Толь кі ў 
2013 го дзе су пра цоў ні ка мі ад дзе ла 
рас кры та 158 зла чын стваў: гра бя жы, 
кра дзя жы, зго ны, за бой ствы...

— Што да па маг ло ва ша му ад-
дзе лу стаць пер шым?

— Усе мы даў но ве да ем пры каз-
ку «Цяж ка ў ву чэн ні — лёг ка ў баі». 
Так і ў ахо ве: час — не адзі ны кры тэ-
рый ацэн кі дзе ян няў су пра цоў ні каў. 
Пры ву чэб ным за тры ман ні ўмоў ных 
зла чын цаў важ нае зна чэн не на бы вае 
лю бая дэ таль: як гру па за тры ман ня 
пад' еха ла да аб' ек та, як су пра цоў ні-
кі вы хо дзяць са служ бо вых ма шын, 
як бла кі ру юць аб' ект або ква тэ ру, 
зы хо дзя чы з так тыч ных ха рак та рыс-
тык. Гэ та і мно гае ін шае аба вяз ко ва 
фік су ец ца: пры ём сіг на лу тры во гі, 
апе ра тыў насць у пры няц ці ра шэн ня 
дзя жур най па час ці, вы бар са ма га ка-
рот ка га шля ху да аб' ек та, вя дзен не 
ра дыё аб ме ну. Пас ля ўсё пад вяр га ец-
ца ана лі зу.

— У ва шым ка лек ты ве пры сут-
ні ча юць лю дзі, на якіх раў ня юц ца 
ма ла дыя су пра цоў ні кі?

— Без су мнен ня. Асаб лі вую, 
вель мі важ ную ро лю ады гры ва юць 

лю дзі. Пад бор кан ды да таў на служ-
бу — вель мі ад каз ны пра цэс, і не 
кож на му вы па дае маг чы масць у нас 
слу жыць. Вя лі кая за слу га ў ства рэн-
ні ў ка лек ты ве зда ро ва га ма раль-
на-псі ха ла гіч на га клі ма ту, які спры-
яе пра віль на му вы ра шэн ню за дач, 
на ле жыць на мес ні ку на чаль ні ка па 
ідэа ла гіч най рабоце і кад ра вым за-
бес пя чэн ні, пад пал коў ні ку мі лі цыі 
Анд рэю Да ніль чан ку. Леп шы мі су-
пра цоў ні ка мі ад дзе ла сён ня з'яў ля-
юц ца: мі лі цы я нер гру пы за тры ман ня 
стар шы на мі лі цыі Дзміт рый Тор чык;  
мі лі цы я нер-ва дзі цель гру пы за тры-
ман ня пра пар шчык мі лі цыі Аляк-
сандр Тыш ке віч; мі лі цы я нер-кі но лаг 
гру пы за тры ман ня стар шы сяр жант 
мі лі цыі Аляк сандр Дзе дзік; мі лі цы я-
нер ба таль ё на мі лі цыі пра пар шчык 
мі лі цыі Аляк сандр Ці ма шэн ка; ка-
ман дзір ад дзя лен ня стар шы пра пар-
шчык мі лі цыі Аляк сандр Анд рон чык; 
стар шы на гру пы ты ла во га за бес пя-
чэн ня ад дзе ла стар шы пра пар шчык 
мі лі цыі Дзміт рый Блін ні каў; ка ман-
дзір уз во да лей тэ нант мі лі цыі Мі ка-
лай Са ма хвал;  стар шы ін спек тар 
гру пы кад раў ма ёр мі лі цыі Ула дзі мір 
Шмат коў.

Так атры ма ла ся, што ін тэр в'ю з на-
чаль ні кам Ле нін ска га ад дзе ла ахо вы 
ста лі цы пра хо дзі ла на пя рэ дад ні жа-
но ча га свя та, і мы ста лі між воль ны мі 
свед ка мі та го, як тэ ле ка нал «СТБ» 
зды маў свя точ ны сю жэт, га лоў ны мі 
ге ро я мі яко га ста ла ма ла дая сям'я 
Дзе дзік — Аляк сандр і На стас ся з'яў-
ля юц ца су пра цоў ні ка мі гэ та га пад раз-
дзя лен ня. Стар шы сяр жант мі лі цыі 
Аляк сандр Дзе дзік слу жыць мі лі цы я-
не рам-кі но ла гам, а яго жон ка На стас ся 
(да рэ чы, так са ма сяр жант) — мі лі цы я-
нер ба таль ё на.

Па тра ды цыі, як у ва ен ных, так і 
ў мі лі цэй скіх сем' ях, звы чай на жон ка 
ад праў ля ла ся за му жам да яго мес-
ца служ бы. Тут жа ўсё зда ры ла ся з 
дак лад нас цю да на ад ва рот. Па зна-
ё мі лі ся Аляк сандр (та ды яшчэ мі лі-
цы я нер-кі но лаг Ле нін ска га (г. Брэст) 
ад дзе ла ахо вы) і На стас ся ў Ву чэб-
ным цэнт ры Дэ парт амен та ахо вы. 
Са ша пры ехаў на кур сы па вы шэн-
ня ква лі фі ка цыі, а На сця пра хо дзі ла 
пер ша па чат ко вую пад рых тоў ку. Не 
прай шло і го да з мо ман ту зна ём ства, 
а ма ла ды ча ла век пра цяг нуў служ-
бу на па са дзе мі лі цы я не ра-кі но ла га 
Ле нін ска га ад дзе ла, але ўжо ў ста-
лі цы. Ва ле рый Да шкоў скі ста ноў ча 
ад зы ва ец ца аб ма ла дой сям'і. На сця 
заў сё ды вель мі ад каз на па ды хо дзіць 
да пра цы, ды і Аляк сандр — пра фе сі-
я нал сва ёй спра вы. Да рэ чы, да та го 
сту дзень ска га за тры ман ня, зга да на-
га на па чат ку, дзе экі паж за тры маў 
ху лі га на ў ганд лё вым до ме «Па лес-
се», мі лі цы я нер-кі но лаг мае пра мое 
да чы нен не: ён быў у скла дзе гру пы 
за тры ман ня.

Ле нін скі ад дзел ахо вы — гэ та ба я-
вая са друж насць вы со ка ква лі фі ка ва-
ных пра цаў ні коў, якая па спя хо ва вы-
кон вае вя лі кія па аб' ёме і скла да нас ці 
за да чы. За больш чым паў ве ка вую гіс-
то рыю ад дзе ла вы рас лі і ўма ца ва лі ся 
мі лі цэй ская і вар та вая служ ба, па вы сіў-
ся ўзро вень пра фе сій най пад рых тоў кі, 
тэх ніч нае за бес пя чэн не і ўзбро е насць 
су пра цоў ні каў. Тэх ніч ныя на ві ны да зва-
ля юць па спя хо ва зма гац ца з лю бы мі 
за ма ха мі на ўзя тыя пад ахо ву аб' ек ты, 
у ко ра ні спы няць лю быя ві ды зла чын-
стваў і пра ва па ру шэн няў на тэ ры то рыі 
Ле нін ска га ра ё на ста лі цы.

Мі ка лай НА РБУ ТО ВІЧ.
Фо та аў та ра.

«З НЕ ЦЯР ПЕН НЕМ ЧА КА ЕМ 
ПЕР ШЫ ПРА ЦОЎ НЫ ДЗЕНЬ»

ПА КУЛЬ ДРЭМ ЛЮЦЬ 
АЎ ТА ЎЛА ДАЛЬ НІ КІ...
Ка ля ча ты рох га дзін ра ні цы на рад Ле нін ска га ад-
дзе ла ахо вы г. Мін ска ў скла дзе стар шых сяр жан-
таў мі лі цыі Аляк санд ра Біс ку ба і Дзміт рыя Коў ша ра 
па тру ля ва лі пра мыс ло вую зо ну «Ка ля дзі чы». Ува гу 
мі лі цы я не раў пры цяг ну ла ста рэнь кая «Аudі 80», якая 
ста я ла на ўзбо чы не з ад чы не ны мі дзвер ца мі. У са-
ло не аў та ма бі ля гуч на іг ра ла му зы ка...

Праз не каль кі хві лін у цем ры з'я ві лі ся па тэн цы яль ныя 
ўла даль ні кі. Гэ ты ду эт вы клі каў у ахоў ні каў не ка то рае па да-
зрэн не. Каб не пры цяг ваць да ся бе ўва гі, стар шыя сяр жан ты 
па спра ба ва лі зра біць вы гляд, што не за ўва жы лі паў ноч ні каў 
— пра еха лі мі ма, не спы ня ю чы ся, а вось ка ля ін ша мар кі кры-
ху змен шы лі хут касць, што да па маг ло за ўва жыць яшчэ адзін 
дзіў ны факт: у са ло не га рэ ла свят ло, а на пя рэд нім ся дзен ні 
ля жаў піс та лет. Як зда ло ся, пнеў ма тыч ны.

Мі лі цы я не ры пры ня лі ра шэн не пры та іц ца не па да лё ку, як-
раз за аў та фур го нам, і ста лі на зі раць, што ж бу дзе да лей.

Ча кан не пе ра пы ніў адзін з па да зра ва ных — ён вяр нуў ся ў 
транс парт ны сро дак і за ня ўся сва і мі спра ва мі. У гэ ты мо мант 
экі паж ахо вы на кі ра ваў ся да яго для пра вер кі да ку мен таў і 
вы свят лен ня аб ста він та кой поз няй пра гул кі. Пад час гу тар-
кі ста ла вя до ма, што хло пец 1990 г.н. з'яў ля ец ца жы ха ром 
Мінск ага ра ё на. Ска заць неш та зра зу ме лае на конт свай го 
мес ца зна хо джан ня ён не змог, кож ны раз вы дум ля ю чы но-
вую вер сію. Ды і доб ры пад пі так ад біў ся на яс нас ці тлу ма-
чэн ня. Пры агля дзе ў за плеч ні ку за тры ма на га знай шлі паль-
чат кі, роз ныя пры на ды для ад крыц ця і зго ну аў та ма шын. А 
ка лі мі лі цы я не ры агле дзе лі «Audі 80», то вы яві лі пра вер ну ты 
за мок дзвер цаў ва дзі це ля.

След ча-апе ра тыў ная гру па, якая пры бы ла на мес ца за тры-
ман ня, уста на ві ла за кон на га ўла даль ні ка вы кра дзе на га аў то. 
Ім ака заў ся жы хар Лі ды, які пры ехаў па гас ця ваць у ста лі цу. 
Гас па дар быў вель мі здзіў ле ны і ні як не мог па ве рыць, па-
коль кі яшчэ а па ло ве дру гой га дзі ны но чы ма шы на дак лад на 
ста я ла на ву лі цы Ся мё на ва.

Зла мыс нік ака заў ся аў та зло дзе ем са ста жам, пра гэ та 
свед чаць не ад на ра зо выя су дзі мас ці. Як мі ні мум тры фак ты 
раз укам плек та ван ня аў та транс пар ту бы ло ўчы не на на тэ-
ры то рыі За вод ска га ра ё на ста лі цы. Ця пер яго «па служ ны» 
спіс па поў ніц ца — Ле нін скім ра ён ным ад дзе лам След ча га 
ка мі тэ та за ве дзе на кры мі наль ная спра ва. Да чы нен не дру го га 
ама та ра нач ных пра гу лак да гэ та га і па доб ных зла чын стваў 
вы зна ча ец ца.

Але на ЯР МА ЛІН СКАЯ.

Пад та кім дэ ві зам прай шла ак цыя для дзя цей Дзі-
він ска га дзі ця ча га до ма, на кі ра ва ная на вы ха ван не ў 
школь ні каў за ко на па слух мя ных па во дзін, па ва гі да 
за ко на, ус пры ман ня су пра цоў ні ка АУС як аба рон цы і 
па моч ні ка. Ар га ні за та рам гэ та га ме ра пры ем ства вы-
сту пі ла Брэсц кае аб лас ное ўпраў лен не Дэ парт амен-
та ахо вы МУС Рэс пуб лі кі Бе ла русь па прось бе ва лан-
цёр скай гру пы дзі ця ча га до ма. Аб пра фі лак тыч ных 
ак цы ях, што па ста ян на пра вод зяц ца служ бай ахо вы, 
ва лан цё ры да ве да лі ся ад вуч няў брэсц кіх школ, дзе 
мі лі цы я не ры ўжо су стра ка лі ся з дзець мі.

Пад час ме ра пры ем ства су пра цоў ні кі ідэа ла гіч на га 
апа ра ту рас па вя лі пад лет кам пра асаб лі вас ці служ бы ў 
ор га нах унут ра ных спраў, пра спе цы фі ку дзей нас ці пад-
раз дзя лен няў ахо вы. За тым су пра цоў ні кі Коб рын ска га 
ад дзе ла ахо вы пра дэ ман стра ва лі вуч ням спе цы яль ныя 
срод кі ахо вы, якія вы ка рыс тоў ва юц ца ў пра цы, да зво лі лі 
пры ме раць бро не ка мі зэль кі, шле мы, па тры маць на руч ні кі 
і гу ма выя пал кі.

Да лей быў не менш ці ка вы па да ру нак — дэ ман стра цыя 
ра бо ты служ бо ва-вы шу ко вых са бак аб лас но га ўпраў лен-
ня. Па ка заль ныя вы ступ лен ні па агуль ным кур се дрэ сі роў-
кі ня мец кіх аў ча рак Но ры і Зеў са, і асаб лі ва за тры ман не 
імі зла чын ца, так спа да ба лі ся дзе цям, што са бак яшчэ 
доў га не ха це лі ад пус каць.

У рам ках гэ тай ак цыі дзі ця ча му до му бы лі пад рых-
та ва ны не вя лі кія, але не аб ход ныя па да рун кі, а дзе ці ад 
су пра цоў ні каў атры ма лі са лод кія сюр пры зы.

— Ка лі ра ней мы шу ка лі шко лы, у якіх мож на пра-
во дзіць на шы ак цыі, — ад зна чае на чаль нік упраў лен-
ня, пал коў нік мі лі цыі Алег Са ма сюк, — то ця пер да нас 
лю дзі са мі звяр та юц ца па да па мо гу. Асаб лі ва пры ем на, 
ка лі з па доб най іні цы я ты вай вы сту па юць ва лан цё ры. Бо 
дзе ці — гэ та на ша бу ду чы ня. Чу жых дзя цей не па він на 
быць. І ка лі сён ня мы мо жам паў плы ваць на іх лёс, па-
да рыць ім свя та і ўсмеш кі, то мы па він ны аба вяз ко ва 
гэ та зра біць.

Ула дзі мір ДЗЕ МЕН КА ВЕЦ. Фо та аў та ра.

НА КРЫ ЛАХ ДАБ РА — ДА ДЗЯ ЦЕЙ

СА ПРАЎ ДЫ ЛЕП ШЫЯ

Ад бы ла ся ўра чыс тая цы ры мо нія вы пус ку кур сан таў Цэнт ра па вы шэн ня ква лі фі ка-
цыі кі ру ю чых ра бот ні каў і спе цы я ліс таў Дэ парт амен та ахо вы МУС. Кур сан ты ча ты рох 
ву чэб ных груп за кон чы лі сваё на ву чан не, і ўжо хут ка на сту піць іх пер шы паў на вар-
тас ны пра цоў ны дзень. Якія эмо цыі на паў ня юць вы пуск ні коў ву чэб на га цэнт ра, якія 
ў іх пла ны на бу ду чы ню і з якім на стро ем увой дуць яны ў да рос лае жыц цё?

ЯК ЗБЕ РАГ ЧЫ 
МА Ё МАСЦЬ Ка лі ўва хо дзіш у Ле нін скі ад дзел ахо вы ста лі цы, цяж ка не за ўва-

жыць вя лі кі вы мпел «Леп ша му ад дзе лу ахо вы». Вяс ной 2013 го да 
на чаль ні кам Мінск ага га рад ско га ўпраў лен ня ахо вы, пал коў ні кам 
мі лі цыі Юры ем Фе да рэн кам пры ня та ра шэн не за сна ваць пе ра ход-
ны вы мпел, якім бу дзе ўзна га родж вац ца леп шае ста ліч нае пад раз-
дзя лен не. Па вы ні ках служ бо вай дзей нас ці за 2013 год ме на ві та 
«ле нін цы» ўда сто е ны гэ та га га на ро ва га зван ня. На гэ ты конт у кі-
раў ні ка ад дзе ла-пе ра мож цы сваё мер ка ван не: «Я ўпэў не ны: гэ та не 
вы пад ко васць, а за ка на мер ны вы нік, — ка жа Ва ле рый Да шкоў скі. 
— І ў да сяг нен ні гэ та га вы ні ку ёсць за слу га кож на га чле на на ша га 
ка лек ты ву: ад ве тэ ра на да ра да во га мі лі цыі, які толь кі прый шоў 
на служ бу, ад на чаль ні ка да элект ра ман цё ра. Сва і мі пе ра мо га мі ў 
служ бе і пра цы мы ства ра ем гіс то рыю на ша га ад дзе ла».


