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НЕ «КА ТАЦ ЦА»...

Ва ле рый Талс той, стар шы опер-
упаў на ва жа ны ад дзя лен ня кры мі-
наль на га вы шу ку Шу мі лін ска га ра-
ён на га ад дзе ла ўнут ра ных спраў, у 
воль ны час за хап ля ец ца ры бал кай 
і так сі дэр мі яй рыб. Апош няе — да-
во лі рэд кае хо бі.

Без умоў на, пры зна ём стве я не мог не 
за пы таць: мо ма ёр мі лі цыі — на шча дак 
сла ву та га пісь мен ні ка? Ён сціп ла пры-
знаў ся, што дак лад на ве дае сва іх прод-
каў да трэ ця га ка ле на, а глы бей... Хут чэй 
за ўсё, са зна ка мі тым гра фам яны цёз кі, 
і не бо лей.

Да рэ чы, ся род цы тат вя до мых лю дзей 
пра ры бал ку аў тар гэ тых рад коў знай шоў 
тро хі ад Талс то га: «Пас ля ад' ез ду док-
та ра Сяр гей Іва на віч па жа даў ехаць з 
ву дай на ра ку. Ён лю біў ву дзіць ры бу і як 
быц цам га на рыў ся тым, што мо жа лю біць 
та кі дур ны за ня так». Для Ва ле рыя Талс-
то га, які на пра цы, мож на лі чыць, так са ма 
«ры бак»: ло віць уся кую «кры мі наль ную 
ры бу», ры бал ка — доб ры спо саб ад па чыць, 
а так сі дэр мія — вель мі за хап ляль ны за ня так. 
Бы ло б з ча го ра біць чу ча лы! Ка лі ёсць маг-
чы масць, Ва ле рый ад ра зу едзе на рыб ныя 
мес цы, якіх ве дае ня ма ла.

— Ро дам я з Бе шан ко віч. Там і сён ня мае 
баць кі жы вуць. Баць ка, Ле а нід Ры го ра віч, дзя-
куй Бо гу, поў ны сіл, пра цуе бу даў ні ком. Свят-
ла на Іва наў на, ма ма, хоць і на пен сіі, але па-ра-
ней ша му пра цуе швач кай. У га рад скім па сёл ку 
Бе шан ко ві чы я скон чыў шко лу, ад туль пай шоў 
слу жыць у ар мію. По тым ву чыў ся ў Ма гі лёў-
скай ся рэд няй шко ле мі лі цыі. Па раз мер ка ван ні 
тра піў у Шу мі лі на. У нас з жон кай Ак са най (яна 
да дэ крэт на га водпуску пра ца ва ла ў ра ён ным 
ад дзе ле аду ка цыі на чаль ні кам ме та дыч на га 
ка бі не та. — Аўт.) два хлоп чы кі. Ула ду — 9 га-
доў, Дзі му — 2 га ды і 7 ме ся цаў. Вя до ма, ста-
рэй ша га сы на, ка лі вель мі про сіц ца, бя ру на 
ры бал ку, ды па куль, ві даць, за ра на. Хлоп чык 
хут ка стам ля ец ца, ды ж яшчэ і ка ма ры ку са юць 
(смя ец ца). Я ся бе доб ра па мя таю ў та кім уз рос-
це: баць ка га дзі на мі ла віў, а я жаб на бе ра зе 
га няў, — рас каз вае Ва ле рый Ле а ні да віч.

На огул, мой ге рой — ча ла век з па чуц цём 
гу ма ру. Мо та му ча мусь ці рап там пад час на-
шай гу тар кі ўспом ні ла ся са вец кая ка ме дыя 
«Трое ў лод цы, не лі ча чы са ба кі». Па мя та-
е це эпі зод, ка лі ў ка вяр ні ўсе рас каз ва лі па 
чар зе пра гі ганц кую па па ме рах ры бу, якая 
ві се ла на сця не? Кож ны — што ён зла віў. А 
ка лі ры ба ўпа ла, ака за ла ся, што яна з гіп су. 
Ра зам з Ва ле ры ем Ле а ні да ві чам па смя я лі ся, 
ка лі ўспом ні лі гэ та.

Рас каз ва ю чы пра сваю са мую вя лі кую па 
па ме рах і ва зе ры бу, мой су раз моў ца хва ля-
ваў ся, што не па ве ру. Ле тась у каст рыч ні ку 
ён зла віў шчу па ка ва гой 8,4 кі ла гра ма.

Во пыт ны ры бак шчы ра па дзя ліў ся сак-
рэ та мі, чым і на што ло віць. Час цей за ўсё 
ры ба чыць на ма тор цы. Так сі дэр мі яй за ці ка-
віў ся не ча ка на.

— Ні хто мя не не ву чыў. Неш та пра чы таў, 
сю жэ ты па тэ ле ба чан ні па гля дзеў і вы ра шыў 

па спра ба ваць. З не каль кіх шчу па коў ужо зра біў 
чу ча лы, ды до ма толь кі адзін за стаў ся. Цес цю 
ад на го па да рыў, сяб рам — яшчэ па рач ку... 

Зра біць чу ча ла ры бы не так ужо і скла да-
на, сцвяр джае Талс той і з ах во тай рас кры вае 
сак рэ ты так сі дэр міс та.

Ры бе ад ра за юць га ла ву, вы ра за юць з яе 
мя са, жаб ры. По тым га ла ву трэ ба па клас ці 
ў соль або ў са ля ны рас твор. У апош нім со лі 
па він на быць да стат ко ва, каб яна ўжо больш 
не рас тва ра ла ся. Не ка то рыя так сі дэр міс ты, 
каб пра ве рыць, ці ха пае со лі, кі да юць у ва ду 
яй ка. І ка лі яно не то не, со лі больш не трэ ба. 
Каб доб ра «за са лі ла ся» тая га ла ва, трэ ба 
па ча каць 1,5-2 тыд ні. По тым «на рых тоў ку» 
трэ ба доб ра пра мыць у ха лод най ва дзе і 
па клас ці пры клад на на су ткі ў каст ру лю з 
ва дой. Пе ры я дыч на не аб ход на мя няць ва-
ду і аб мы ваць га ла ву. Га лоў нае, каб ліш няя 
соль уся вый шла, інакш, ка лі по тым бу дзе це 
па кры ваць ла кам, соль бу дзе пра сту паць на 
па верх ні га ла вы, што са псуе ўвесь вы гляд.

— Пас ля апра цоў кі сол лю бя ром рыб ную 
га ла ву, рас цяг ва ем жаб ры і пры клад ва ем 
да ка вал ка драў ня на-струж ка вай пліт кі або 
дош кі, у якой за га дзя зроб ле ны дзі рач кі. Ніт-
ка мі га ла ву пры шы ва ем. Па шчу ры бы фік-
су ем з да па мо гай па ла чак ці алоў каў. З ва-
чы ма я ні чо га не раб лю. Ве даю, што мож на 
во чы ад ляль кі ўстаў ляць, але ў мя не і так 
атрым лі ва ец ца доб ра. У чу чал ма іх рыб во-
чы на ту раль ныя. Звы чай на лаў лю шчу па ка 
для так сі дэр міі ў пе ры яд жо ру: у каст рыч ні-
ку, ліс та па дзе, ка лі час цей за ўсё ўжо ёсць 
ацяп лен не ў ква тэ ры. Дош ку з га ла вой ры-
бы пры вяз ваю да ба та рэі або кла ду на верх. 
Ка лі яна поў нас цю вы сы хае, ста но віц ца як 
ка мень. Зна чыць, га то вая да афар боў кі ла-
кам... Лак бя ром бяс ко лер ны.

Ва ле рый за пра сіў яшчэ раз у гос ці. Трэ ба 
бу дзе вы брац ца... Мо і на ры бал ку возь ме, а 
по тым па ка жа ў дэ та лях, як ра біць пры го жы 
су ве нір?

Жон ка Ва ле рыя Ак са на да да ла, што ён 
яшчэ і доб ры ку хар: ка лі ры бу зло віць — 
смач ная стра ва га ран та ва на. Да за хап лен няў 
му жа ста віц ца... Ну, пе ры я дыч на, як мно гія 
жан чы ны тро хі не за да во ле ная бы вае: «Зноў 
на ры бу ідзеш, каб до ма ні чо га не ра біць?!» 
Але, без умоў на, яна га на рыц ца та кім му жам. 
Ва ля вы ча ла век, яко га па ва жа юць ка ле гі, 
але ба яц ца зла чын цы — та кі ён, Талс той з 
Шу мі лі на.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Шу мі лі на — Ві цебск
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Бе ра жы це ся бе!Бе ра жы це ся бе!  ��

ЧЫ ГУН КА ПА МЫЛ КІ 
НЕ ДА РУЕ
Грамадзяне з-за аса біс тай бес кла пот нас ці 
ста но вяц ца ах вя ра мі ня шчас ных вы пад каў

Па вод ле ін фар ма цыі ўпраў-
лен ня па нар ка кант ро лю 
і су праць дзе ян ні ганд лю 
людзь мі МУС Бе ла ру сі, за 
6 ме ся цаў гэ та га го да ў на-
шай кра і не за рэ гіст ра ва на 
звыш трох з па ло вай ты сяч 
нар каз ла чын стваў. Больш за 
97 пра цэн таў з іх не па срэд-
на звя за ныя з не за кон ным 
аба ра чэн нем нар ко ты каў. З 
не ле галь на га аба ро ту кан-
фіс ка ва на звыш 22 кг нар ка-
тыч ных срод каў і ка ля 30 кг 
псі ха троп ных рэ чы ваў.

Асноў ная ма са нар ко ты каў 
па-ра ней ша му па сту пае ў на шу 
кра і ну з-за мя жы. Не ле галь ныя 
па стаў кі ажыц цяў ля юць між на-
род ныя ар га ні за ва ныя зла чын-
ныя гру пы, вы ка рыс тоў ва ю чы 
скла да ныя схе мы, кур' е раў, 
транс парт са схо ван ка мі. У гэ тым 
го дзе ўжо пе ра кры ты 21 ка нал 
тран зі ту і па ста вак дур ма ну. Праз 
тэ ры то рыю Бе ла ру сі ажыц цяў ля-
ла ся кант ра бан да ам фе та мі ну, 
ма ры ху а ны і га шы шу ў Ра сій скую 
Фе дэ ра цыю з кра ін Еў ра са ю за. 
Асноў най кра і най-па стаў шчы ком 
нар ко ты каў і псі ха тро паў у на шу 
кра і ну не па срэд на для ўнут ра-
на га збы ту па-ра ней ша му з'яў-
ля ец ца Ра сія, з тэ ры то рыі якой 
уво зяц ца не толь кі «тра ды цый-
ныя» для гэ та га рэ гі ё на ге ра ін 
і ме та дон, але так са ма га шыш, 
ам фе та мін і ін шыя псі ха троп ныя 
рэ чы вы но ва га па ка лен ня, якія 
ра ней ак тыў на па стаў ля лі ся з 
Пры бал ты кі і Поль шчы.

Так, у ад ным з да моў па вул. 
Каль цо ва ў Мін ску бар-
цы з нар каз ла чын нас цю 
з Пер ша май ска га РУ УС 
су мес на з су пра цоў ні ка-
мі спец пад раз дзя лен ня 
па ба раць бе з тэ ра рыз-
мам «Ал маз» пад час 
пра вя дзен ня апе ра тыў-
на-вы шу ко вых ме ра-
пры ем стваў па спы нен ні 
ка на ла па стаў кі нар ка-
тыч ных срод каў з Ра сіі 
ў Бе ла русь за тры ма лі 
24-га до ва га мін ча ні на. У 
яго бы ло зной дзе на і кан-
фіс ка ва на 360 г га шы шу. 
Ця пер ма ла до му ча ла ве-
ку па гра жае да 13 га доў 
па збаў лен ня во лі.

А ў кан цы чэр ве ня су-
пра цоў ні кі ўпраў лен ня па 
нар ка кант ро лі і су праць-
дзе ян ні ганд лю людзь мі 
УУС Ві цеб ска га абл вы-
кан ка ма ў хо дзе пра-
вя дзен ня апе ра тыў на-

вы шу ко вых ме ра пры ем стваў па 
пе ра крыц ці ка на ла па стаў кі нар-
ка тыч ных срод каў з Пско ва (Ра-
сій ская Фе дэ ра цыя) за тры ма лі ў 
Ві цеб ску гра ма дзя ні на 1978 г.н. 
Пры аса біс тым во быс ку ў яго вы-
яві лі 0,43 г ам фе та мі ну. Яшчэ 800 
г псі ха ак тыў ных рэ чы ваў муж чы-
на за хоў ваў у ся бе до ма.

Усё час цей нар ка дзял кі спра-
бу юць ар га ні за ваць не ле галь ную 
вы твор часць нар ко ты каў і псі ха-
тро паў не па срэд на ў Бе ла ру сі. 
Сё ле та су пра цоў ні ка мі ор га наў 
унут ра ных спраў спы не на дзей-
насць 11 пад поль ных нар ка ла ба-
ра то рый, вы яў ле на 7 па мяш кан-
няў, спе цы яль на пры ста са ва ных 
для вы рошч ван ня нар ка тыч ных 
рас лін.

У па чат ку са ка ві ка 2014 го да 
за не за кон нае аба ра чэн не нар-
ко ты каў бы ло за ве дзе на ад ра зу 
не каль кі кры мі наль ных спраў у 
да чы нен ні да жы ха ра Мін ска. Су-
пра цоў ні кі нар ка кант ро лю Ле нін-
ска га РУ УС ста лі цы ва ўза е ма-
дзе ян ні з ка ле га мі з ГУ УС і СПБТ 
«Ал маз» у аран да ва най ім ква тэ-
ры знай шлі 5 кг «спай су», 100 г 
па раш ку, які змя шчае асаб лі ва 
не бяс печ ны псі ха троп «Аль фа-
PVP», 6500 так зва ных «ма рак». 
Лі та раль на на на ступ ны дзень у 
га ра жы, які аран да ваў нар ка дзя-
лок, ахоў ні кі пра ва па рад ку вы-
яві лі яшчэ 3 кг ку рыль най су ме сі, 
100 г па раш ку з «Аль фа-PVP», 
60 кг рас лін на га рэ чы ва, якое вы-
ка рыс тоў ва ец ца ў якас ці асно вы 
для вы ра бу «спай су», а так са ма 
ла ба ра тор нае аб ста ля ван не.

З мэ тай не да пу шчэн ня рас-
паў сюдж ван ня нар ка тыч най сы-

ра він най ба зы рас лін на га па хо-
джан ня МУС што год пра во дзіць 
спе цы яль ную пра гра му «Мак», 
пад час якой вя дзец ца пра ца па 
вы яў лен ні і зні шчэн ні па се ваў 
рас лін ма ку і ка ноп ляў.

У чэр ве ні гэ та га го да ў рам ках 
рэа лі за цыі спец пра гра мы «Мак» 
зні шча на больш за 66 тон рас лін, 
у са стаў якіх ува хо дзяць нар ко-
ты кі, на пло шчы ка ля 36 га.

За па ру шэн не па тра ба ван няў 
Дэ крэ та «Аб не ка то рых пы тан нях 
дзяр жаў на га рэ гу ля ван ня аба-
ра чэн ня на сен ня ма ку» сё ле та 
скла дзе на 98 ад мі ніст ра цый ных 
пра та ко лаў у да чы нен ні да 83 
асоб. З не за кон на га аба ра чэн ня 
кан фіс ка ва на звыш 39 тон гэ та га 
пра дук ту, на кла дзе на штра фаў 
на су му 745 міль ё наў бе ла рус-
кіх руб лёў, кан фіс ка ва на 6 аў та-
ма бі ляў, на 12 аў то на кла дзе ны 
арышт.

У Мі ніс тэр стве ўнут ра ных 
спраў за не па ко е ны рос там коль-
кас ці нар каз ла чын стваў, якія 
здзяйс ня юц ца з удзе лам не паў-
на лет ніх. За 6 ме ся цаў гэ та га 
го да вы яў ле на 210 та кіх зла чын-
стваў, што ў пяць ра зоў больш 
за ана ла гіч ны пе ры яд мі ну ла га 
го да.

Ця пер ка ля 70 пра цэн таў кан-
фіс ка ва ных рэ чы ваў скла да юць 
ку рыль ныя су ме сі. Амаль усе 
яны ма юць у са ста ве псі ха троп-
ныя рэ чы вы, пе ра важ ная боль-

шасць з якіх за ба ро не на 
да сва бод на га аба ра чэн ня 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі.

У 2014 го дзе пе ра лік 
нар ка тыч ных срод каў, 
псі ха троп ных рэ чы ваў 
і іх прэ кур со раў, якія 
пад ля га юць дзяр жаў на-
му кант ро лю ў Бе ла ру-
сі, да поў не ны 68 но вы мі 
псі ха троп ны мі рэ чы ва мі. 
Акра мя та го, у чэр ве ні гэ-
та га го да ў Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя на кі ра ва-
на пра па но ва аб уклю-
чэн ні ў на зва ны пе ра лік 
яшчэ 8 но вых псі ха троп-
ных рэ чы ваў.

У МУС упэў не ны, што 
та кія за ха ды да дуць маг-
чы масць у перс пек ты ве 
іс тот на азда ра віць нар ка-
сі ту а цыю ў Бе ла ру сі.

Воль га ЧАМ КО
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18 жніў ня ста ліч ная 
мі лі цыя ад зна чыць сваё 
70-год дзе. На пя рэ дад ні 
свят ка ван ня сва і мі 
ўспа мі на мі аб пра цы 
ў ста ліч ных пра ва ахоў ных 
ор га нах са «Звяз дой» 
шчы ра па дзя ліў ся 
Вік тар ПІСКА РОЎ, 
бы лы мі ністр унут ра ных 
спраў БССР, які да та го 
ж на пра ця гу 12 га доў 
уз на чаль ваў Упраў лен не 
ўнут ра ных спраў Мінск ага 
гар вы кан ка ма.

— Вік тар Аляк се е віч, ці доб-
ра па мя та е це тыя ча сы, ка лі 
ўпер шы ню тра пі лі ў Мінск?

— Гэ та ад бы ло ся ў ся рэ дзі не 
50-х, а па ча ла ся мая кар' е ра ў мі-
лі цыі яшчэ на Па лес сі. У 1951 го-
дзе мя не, кам са моль ца, на кі ра-
ва лі на служ бу і пры зна чы лі па-
моч ні кам на чаль ні ка па літ час ці 
ўпраў лен ня мі лі цыі Па лес кай 
воб лас ці. У той час пра ва ахоў-
ныя ор га ны бы лі ўкам плек та ва-
ны бы лы мі фран та ві ка мі, пар ты-
за на мі. Зра зу ме ла, без во пы ту 
і аду ка цыі, — але ме лі яны вя-
лі кую во лю. На пры кан цы 50-х 
боль шасць су пра цоў ні каў мі лі цыі 
ўсё ж та кі атры ма ла ся рэд нюю 
аду ка цыю. Ад дзя лен ні ста ліч най 
мі лі цыі спа чат ку пе ра важ на мес-
ці лі ся ў драў ля ных ба ра ках, а ўжо 
пас ля бы лі пе ра ве дзе ны ў больш 
кам форт ныя па мяш кан ні.

Ка лі да нас пры яз джа лі жур-
на ліс ты з ЗША, я ім пры во дзіў 
ста тыс ты ку: з 1962 па 1982 год 
на сель ніц тва ста лі цы Бе ла ру сі 
па вя лі чы ла ся ў два ра зы, а зла-

чын насць змен шы ла ся ў тры ра-
зы! Ха ця, як усе доб ра ве да юць, 
рост зла чын нас ці аб умоў ле ны 
рос там на сель ніц тва. У той час, 
дзя ку ю чы на ма ган ням Кі ры ла 
Ма зу ра ва, Пан це ляй мо на Па на-
ма рэн кі, Пят ра Ма шэ ра ва атры-
ма ла ся пе ра тва рыць Бе ла русь у 
ад ну з са мых раз ві тых са вец кіх 
рэс пуб лік і ў пра мыс ло вас ці, і ў 
сель скай гас па дар цы.

— Ці ка ва, а як у той час жы-
ло ся мі лі цы я не рам?

— За ро бак у мі лі цыі ні ко лі не 
быў вы со кім. Ад нак бы лі пэў ныя 
льго ты. На прык лад, мі лі цы я не-
ры аплоч ва лі толь кі 50 пра цэн таў 
ад усіх ка му наль ных пла ця жоў. 
Так са ма на шы су пра цоў ні кі ме лі 
пра ва на бяс плат ныя пу цёў кі на 
ад па чы нак, бяс плат ны пра езд у 
гра мад скім транс пар це. Да ро га 
да са на то рыя, між ін шым, так са-
ма аплоч ва ла ся. З ча сам льго ты 
ў мі лі цы я не раў знік лі, а за ро бак 
так і за стаў ся ра ней шым.

— Вы, на пэў на, доб ра па мя-
та е це, што бы ло бі чом мін скай 
зла чын нас ці?

— Зла чын насць у Мін ску ха-
рак та ры за ва ла ся кра дзя жа мі. 
Яны скла да лі 70-75 пра цэн таў ад 
агуль най коль кас ці зла чын стваў. 
На ўсё жыц цё ў па мя ці за ста ла-
ся ад на гіс то рыя. Ад ной чы ў го-
ра дзе пай шла се рыя кра дзя жоў 
ма тэ ры яль ных каш тоў нас цяў. 
Кож ную пят ні цу мы атрым лі ва лі 
па два-тры ра ба ван ні! Мы па раз-
ва жа лі, пры кі ну лі, што дзей ні чаць 
мо жа шай ка, якая ў вы хад ныя 
з'яз джае і збы вае на ра ба ва нае. 
Мя не на ват пе ра ка на лі па ста-
віць пост ка ля вя лі ка га до ма на 

ву лі цы Пры тыц ка га, але на ват з 
ім мы ўсё роў на бы лі вы му ша-
ны за фік са ваць яшчэ адзін кра-
дзеж. Урэш це іх за тры ма лі — у 
рэ ста ра не «Патс дам». Зла чын-
ца мі ака за лі ся хлоп цы з да во лі 
га вар кі мі проз ві шча мі — Чал па-
наў і Вар га наў.

Што ты чыц ца за бой стваў, 
боль шасць з іх ме лі бы та вую 
гле бу. Так са ма быў пэў ны пе ры-
яд, ка лі па між людзь мі ак тыў на 
рас паў сюдж ва ла ся ве ра ў па га-
лос кі. У ра ё не кам воль на га кам-
бі на та ад ной чы су дзі лі зла чын цу 
за згвал та ван не дзяў чы ны. А па 
го ра дзе пай шлі чут кі пра яго вы-
зва лен не. У вы ні ку на тоўп акру-
жыў суд, кры чаў, за вя за ла ся бой-
ка, і мы ледзь па спе лі вы рвац ца 
ад туль і вы вез ці асу джа на га.

— А ці бы лі ў ста лі цы ра ё-
ны, якія вы зна ча лі ся вы со кім 
уз роў нем зла чын нас ці?

— Та кіх не бы ло. У нас на огул 
па ўсім го ра дзе быў вель мі доб-
ры ўзро вень уза е ма дзе ян ня жы-
ха роў з мі лі цы яй.

А вось чым да лей мы ады хо-
дзі лі ад вай ны, тым больш яск-
ра ва мя няў ся тып зла чын цы. У 
ста лі цы ў са вец кія ча сы бы лі 
і кра дзя жы, і за бой ствы, і ху лі-
ган ствы. Не бы ло толь кі нар каз-
ла чын стваў. Не як з пра па но вай 
на вес ці па ра дак з пе ша хо да мі на 
да ро гах ста лі цы да мя не звяр нуў-
ся Мі ка лай Слюнь коў, та га час ны 
пер шы сак ра тар Мінскага гарка-
ма партыі. На асаб лі ва «ба я вых» 
пе ра хо дах мы вы стаў ля лі да 
10 ін спек та раў! Штра фа ва лі за 
год па паў міль ё на ча ла век. Па-
мя таю, як тэ ле фа нуе мне адзін 

з мі ніст раў і ледзь не кры чыць у 
слу хаў ку: «Маю жон ку аштра фа-
валі!». А я яму ад каз ваю: «Ня хай 
дзя куе Бо гу, што жы вая за ста ла-
ся! Маю трой чы штра фа ва лі. Ня-
хай хо дзіць на зя лё ны, а ста іць на 
чыр во ны. Больш мне не зва ні!» А 
ця пер мне пры ем на ад та го, што 
ідзеш па ву лі цы, лю дзі па вод зяць 
ся бе дыс цып лі на ва на і пра пус ка-
юць ма шы ны. А ка лі нех та і пе-
ра бя гае да ро гу, дык гэ та хут чэй 
вы клю чэн не з пра ві лаў.

— Вік тар Аляк се е віч, у 
агуль ным пла не Мінск быў 
кры мі на ген ным го ра дам?

— Не! І па су пра цоў ні ках, і па 
сі ту а цыі наш го рад быў узор ным 
у маштабе Мі ніс тэрс тва ўнут ра-
ных спраў СССР. Па ба раць бе 
са зла чын нас цю нам атры ма ла ся 
зра біць яго ад ным з леп шых у Са-
ю зе, што пацвярджалі міністры 
Мікалай Шчолакаў, Віталь Фе-
дарчук, Аляксандр Уласаў, якія 
наведвалі сталіцу.

— На якія рэ чы вы ра бі лі 
ўпор у ра бо це ў мі лі цыі?

— На не па срэд най пра цы з 
су пра цоў ні ка мі. Я імк нуў ся, каб 
кож ны на чаль нік кла па ціў ся пра 
сва іх пад на ча ле ных, шу каў для 
служ бы лю дзей, якія ў цяж кіх 
аб ста ві нах здо ле юць «за ха ваць 
твар». Пры мне з га рад ской мі-
лі цыі вый шлі больш за 20 ге не-
ра лаў! Гэ та цэ лая пле я да лю-
дзей, якія ўклад ва лі сваю ду шу 
ў агуль ную спра ву. Але пы тан не 

кам плек та цыі як ста я ла ра ней, 
так і ста іць сён ня пе рад на мі. На 
жаль, не так шмат лю дзей, у тым 
лі ку і ў мі лі цыі, якія глы бо ка ра-
зу ме юць цяж касць і ад каз насць 
служ бы мі лі цы я не ра. Ра ней як 
ад бі ра лі ў пра ва ахоў ныя ор га ны? 
Раз ва жа лі: «Гэ ты не мае су дзі-
мас цяў, у мі лі цыю не да стаў ляў-
ся, а зна чыць — па ды хо дзіць»! 
Але гэ та ўсё фар маль на, знеш нія 
фак та ры, а іх не толь кі не да стат-
ко ва, яны на огул не ха рак та ры-
зу юць ча ла ве ка, яго здоль насць 
слу жыць у мі лі цыі. Тым больш 
мі лі цыя час та мае спра ву з так 
зва ны мі ад кі да мі гра мад ства: 
ху лі га на мі, ра баў ні ка мі, нар ка-
ма на мі... І вель мі важ на мі лі цы я-
не ру вы тры маць пе рад спа ку сай, 
пра явіць ха рак тар і паў плы ваць 
на сі ту а цыю. Лю бы су пра цоў нік 
мі лі цыі па ві нен мець ба га ты жыц-
цё вы во пыт. У ін шым вы пад ку 
што ма ла ды ўчаст ко вы здо лее 
зра біць для лю дзей? Так, тэ а рэ-
тыч на ён бу дзе пад рых та ва ны, 
але ж гэ та не ўсё... Што ты чыц ца 
кам плек та ван ня пра ва вых кла-
саў, не аб ход на ба чыць не толь кі 
жа дан не са мо га вуч ня, а ўяў ляць 
са бе яго ўнут ра ную га тоў насць 
да та кой ад каз най пра цы. Бо 
ёсць тыя ры сы ха рак та ру, якія 
за клад ва юц ца нам толь кі та там 
і ма май.

Та рас ШЧЫ РЫ
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На чы гун цы з па чат ку го да 
на зі ра ец ца рост ня шчас-
ных вы пад каў. Мі лі цыя ўжо 
за фік са ва ла больш за 100 
фак таў траў ма тыз му і гі бе лі 
лю дзей пад ко ла мі цяг ні коў. 
Пры гэ тым пра гноз пра ва-
ахоў ні каў не су ця шаль ны: 
у лет ні пе ры яд зда рэн няў 
мо жа стаць больш. І звя за-
на гэ та, перш за ўсё, з па ве-
лі чэн нем па са жы ра па то ку 
ў ды зе лях і элект рыч ках 
пры га рад ных зно сін з на ды-
хо дам дач на га і ад пуск но-
га се зо на, а так са ма лет ніх 
школь ных ка ні кул.

— У пер шым паў год дзі коль-
касць па цяр пе лых у вы ні ку ня-
шчас ных вы пад каў вы рас ла 
амаль на 13% у па раў на нні з 
ана ла гіч ным пе ры я дам мі ну ла-
га го да, — кан ста туе на мес нік 
на чаль ні ка ад дзе ла ўпраў-
лен ня ар га ні за цыі за бес пя-
чэн ня гра мад скай бяс пе кі 
на аб' ек тах транс пар ту пад-
пал коў нік мі лі цыі Ге надзь 
Вор са. — Пры гэ тым 53 
ча ла ве кі за гі ну лі, 37 траў-
ма ва ны і 6 скон чы лі жыц цё 
са ма губ ствам. Тур буе і тое, 
што амаль па ло ва ўсіх па-
цяр пе лых і за гі ну лых тра пі-
лі пад цяг нік п'я ны мі.

Са мы мі рас паў сю джа-
ны мі пры чы на мі не вы твор-
ча га траў ма тыз му з'яў ля-
юц ца пе ра ся чэн не чы гу-
нач ных шля хоў у не ўста ноў-
ле ным мес цы і па ру шэн не 
мер бяс пе кі пры пе ра хо дзе 
ма гіст ра лі на пе ша ход ных 
на сці лах. Ня рэд ка тра ге дыі 

зда ра юц ца і з ты мі, хто ля жыць 
аль бо ся дзіць на рэй ках. Да рэ чы, 
час цей за ўсё ня шчас ныя вы пад-
кі мі лі цы я не ры фік су юць у вя чэр-
ні і нач ны час.

У мэ тах па пя рэ джан ня зда-
рэн няў транс парт ная мі лі цыя 
пра во дзіць роз ныя пра фі лак тыч-
ныя ме ра пры ем ствы. Най больш 
маш таб нае з іх — спец апе ра цыя 
«Бяс пе ка».

— За пяць дзён у мі ну лым ме-
ся цы мы ўзмац ні лі кант роль на 
1061 аб' ек це чы гу нач на га транс-
пар ту, — пра цяг вае Ге надзь 
Вор са, — спы ні лі 536 па ру шэн-
няў ПДР, пры цяг ну лі ня дбай ных 
пе ша хо даў да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці, за тры ма лі больш за 
200 ча ла век у не цвя ро зым ста-
не. Уся го за ня пра віль ны пе ра ход 
ста лё вых ма гіст ра ляў па ка ра на 
амаль 6,5 ты ся чы гра ма дзян.

Яшчэ ад на праб ле ма на чы-
гун цы — да рож на-транс парт ныя 
зда рэн ні. За паў го да іх ад бы-
ло ся 11. У вы ні ку ава рый адзін 
гра ма дзя нін за гі нуў і 4 атры ма лі 
траў мы.

— Пры чы ны да рож на-транс-
парт ных зда рэн няў ба наль-
ныя, — ка жа Ге надзь Вор са. — 
У боль шас ці вы пад каў ва дзі це лі 
іг на ру юць пра ві лы пе ра ся чэн ня 
пе ра ез даў, у тым лі ку ру ха юц ца 
на за ба ра няль ны сіг нал свет ла-
гу ка во га свят ла фо ра.

За та кія пра ва па ру шэн-
ні ў гэ тым го дзе су пра цоў ні-
кі транс парт най мі лі цыі і ДАІ 
скла лі ка ля 1000 (у 2013-м — 
726) ад мі ніст ра цый ных пра та-
ко лаў з на ступ ным на кла дан-
нем штра фаў.

Аляк сандр МАР ЧАН КА
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Па ві не ве ла сі пе дыс таў сё ле та, за пер шае паў год дзе, здзейс не ны 72 да-

рож на-транс парт ныя зда рэн ні. А гэ та на 12,5 пра цэн та больш за ле таш нія па-
каз чы кі. Па доб ная праб ле ма най больш ак ту аль ная для Мін скай, Гро дзен скай 
і Го мель скай аб лас цей. Ва ўсіх ДТЗ за гі ну лі 7 ве ла сі пе дыс таў і па ра не ны 66. 
Рэз кі ўсплеск да рож на-транс парт ных зда рэн няў ле тась за фік са ны з чэр ве ня 
да кан ца жніў ня. Са мым ава рый ным ме ся цам ле тась і па за ле тась быў лі пень. 
За гэ ты ме сяц у 2012 го дзе за гі ну лі 12 ве ла сі пе дыс таў, праз год — 11. Па ста-
тыс ты цы най больш не бяс печ ным днём па коль кас ці ДТЗ для ве ла сі пе дыс таў 
з'яў ля ец ца пят ні ца, а па цяж кас ці на ступ стваў — су бо та. Най боль шая коль-
касць да рож на-транс парт ных зда рэн няў з ве ла сі пе дыс та мі здзяйс ня ец ца ў 
свет лы час су так. За мі ну лы год та кіх бы ло 244.

— На пэў на, асоб на ста іць праб ле ма п'я ных ве ла сі пе дыс таў...
— Але сё ле та іх не так шмат. Ка лі ра ней п'я ным быў ледзь не кож ны дру гі 

«ава рый ны» ве ла сі пе дыст, ця пер з 72 зда рэн няў толь кі 9 ад бы лі ся з удзе лам 
не цвя ро зых лю дзей.

— Гэ та, без умоў на, ра дуе. Ад нак ама та ры ве ла шпа цы раў ча сам так са-
ма скар дзяц ца: на прык лад на не да хоп ад мыс ло вых да ро жак.

— Па доб ныя рэ чы на ўрад ці на за веш но ва ўвя дзен нем. Ве ла да рож кі на ве я-
ны ча сам, не аб ход нас цю. І ў гэ тым пы тан ні мы па ста ян на кан так ту ем з мяс цо-
вы мі ўла да мі. Лі та раль на ўвесь Мінск па кры ты ве ла да рож ка мі. Уз доўж да рог 
у ін шых на се ле ных пунк тах так са ма пра хо дзяць ве ла шля хі. Га лоў нае — пра-
віль на раз вес ці па то кі ве ла сі пе дыс таў і ва дзі це ляў, каб яны не пе ра ся ка лі ся на 
пра ез най част цы. У та кім ра зе ве ла сі пе дыст не бу дзе пе ра шка джаць кі роў цам 
аў та ма бі ляў і ства раць па гро зу для ўсіх удзель ні каў да рож на га ру ху.

— Вы не як пад крэс лі лі, што лю дзі не ез дзяць на ве ла сі пе дах, а ме на-
ві та «ка та юц ца».

— Так, бо ро бяць гэ та вы му ша на ці дзе ля ўлас на га за да валь нен ня. Пры 
гэ тым адзін кі зна хо дзяць час на тое, каб пра чы таць пра ві лы. Між ін шым, згод-
на з на шым за ка на даў ствам, дзе ці да 14 га доў без су пра ва джэн ня да рос ла га 
на огул не ма юць пра ва вы яз джаць на да ро гу. Ад нак дзе ля та го, каб са ма-
стой на вы ехаць на пра ез ную част ку, не аб ход на ве даць эле мен тар ныя пра ві лы 
да рож на га ру ху. То бок тыя, які мі кі ру юц ца ва дзі це лі. Да рос ла му ве ла ама та ру 
не пе ра шко дзі ла б так са ма па ду маць пе рад вы ез дам: а ці здо лее ён за ары-
ен та вац ца ў скла да най да рож най сі ту а цыі? Асаб лі ва трэ ба пад крэс ліць тое, 
што па ві нен ве даць кож ны ве ла сі пе дыст. Пра ві лы да рож на га ру ху за гад ва юць 
ру хац ца ме на ві та па ве ла да рож цы. А ка лі яе ня ма, ехаць трэ ба па або чы не, 
тра ту а ры ці па пе ша ход най да рож цы і не ства раць пры гэ тым праб лем для ру ху 
пе ша хо даў. Ка лі пры хо дзіц ца ехаць не па срэд на па да ро зе, нель га ад' яз джаць 
да лей за метр ад пра ва га краю. Гэ та па він на стаць ак сі ё май.

У сваю чар гу мы ўсі мі да ступ ны мі спо са ба мі імк нем ся праз друк, ін тэр нэт 
рас каз ваць пра гэ тыя пра ві лы. Што ты чыц ца ве ла ак цый, у Мін ску, на прык лад, 
пры не па срэд най пад трым цы кам па ніі Velcom уз нік пра ект velocіty, пад эгі дай 
яко га ад бы ва ец ца так са ма на ву чан не ве ла сі пе дыс таў. Яны зда юць за лі кі па 
тэ о рыі і па прак ты цы, а пас ля атрым лі ва юць спе цы яль ныя па свед чан ні. Гэ та 
доб рая маг чы масць раз бу дзіць у лю дзях пра ва вую свя до масць, на га даць пра 
ад каз насць, да рож ныя паст кі, якія ча ка юць ве ла сі пе дыс таў. Та кія ме ра пры-
ем ствы на са мрэч да па ма га юць.

Та рас ШЧЫ РЫ.

ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ
— У ве ла сі пе да па він на быць спраў ная тар маз ная сіс тэ ма, ру ля вое 

кі ра ван не і гу ка вы сіг нал. Яго не аб ход на аб ста ля ваць люс тэр кам за дня га 
ба чан ня, пры ма ца ваць спе ра ду бе лы свят ло ад бі валь нік, а зза ду — чыр-
во ны, з кож на га бо ку — аран жа вы.

— Усім ве ла сі пе дыс там у мэ тах аса біс тай бяс пе кі на ват пры дзён ным 
све це рэ ка мен да ва на вы ка рыс тоў ваць ка мі зэль кі па вы ша най бач нас ці.

— Нель га ез дзіць, не тры ма ю чы ся за руль.
— На ве ла сі пе дзе да зво ле на пе ра ва зіць толь кі дзя цей ва ўзрос це да 

7 га доў у да дат ко вым крэс ле, аб ста ля ва ным пад нож ка мі.
— За ба ра ня ец ца ка тац ца на ра ме і ба гаж ні ку, пры вяз ваць да 

веласіпеда ста рон нія прад ме ты.
— Ве ла сі пе дыс ту нель га ру хац ца па да ро зе ва ўмо вах сне га па даў, 

за вей і га ла лё дзі цы.
— Ве ла сі пе дыс там да зво ле на пе ра во зіць груз, але ён не па ві нен пе-

ра шка джаць кі ра ваць транс парт ным срод кам і вы сту паць больш чым 
на паў мет ра па даў жы ні і шы ры ні за га ба ры ты ве ла сі пе да.

— Ка лі трэ ба пе ра сек чы да ро гу па пе ша ход ным пе ра хо дзе, трэ ба 
пе ра хо дзіць яе, як звы чай ны пе ша ход, вес ці веласіпед ка ля ся бе.

Пас ля служ быПас ля служ бы  ��

РЭД КАЕ ХО БІ ТАЛС ТО ГА
ЯК ЗРА БІЦЬ СА ЗЛОЎ ЛЕ НАЙ РЫ БЫ СУ ВЕ НІР?

Стоп нар ко ты кам!Стоп нар ко ты кам!  ��

«ІМ ПАРТ» ДУР МА НУ
Толь кі за паў го да кан фіс ка ва на 
больш за 50 кг нар ко ты каў і псі ха тро паў
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Ста рон кі гіс то рыіСта рон кі гіс то рыі  ��

«Мін ская мі лі цыя 
бы ла ўзор най у Са ю зе»
Як у ста лі цы зма га лі ся з пе ша хо да мі-па ру шаль ні ка мі 
і ла ві лі ра ба валь ні каў

Рас каз ва ю чы пра сваю са мую 
вя лі кую па па ме рах і ва зе ры бу, 
мой су раз моў ца хва ля ваў ся, 
што не па ве ру. Ле тась 
у каст рыч ні ку ён зла віў шчу па ка 
ва гой 8,4  кі ла гра ма.

«Я імкнуўся, каб кожны начальнік клапаціўся пра сваіх падначаленых».
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