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Брагінскія кавуны з прыстаўкай «эка-»
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
«На дадзеным участку мы
пла ну ем апра ба ваць тэх налогію вырошч ван ня ка ву ноў
з расады, будзем укараняць
прымяненне кропельнага паліву, спанбандзіравання, а ўжо ў
працэсе вызначым і падключым
новыя неабходныя тэхналогіі
ў вырошчванні гэтай культуры», — тлумачыць дырэк тар
мясцовага фонду падтрымкі
прадпрымальніцтва і сельскага развіцця «Эка-Інавацыя»
Але на МА ЛОЧ КА. Кі раў нік
фонду сама прайшла шлях ад
уласнай падсобнай гаспадаркі да фермерскай. Кажа, калі
яе сям'я вырашыла заняцца
аграбізнесам, думалі, што ўсё
ведаюць. Аказалася, трэба вучыцца. Паступова не толькі самі асвоілі новыя тэхналогіі, але
на базе фонду «Эка-Інавацыя»
пачалі арганізоўваць вучобу,
майстар-класы, трэнінгі, вэбінары з удзелам дасведчаных
спецыялістаў. Цяпер сямейны
аг ра біз нес Ма лоч каў — гэ та
доследныя ўчасткі: яблыневы
сад, па рэч ка вая план та цыя,
участкі пад капусту, зяленіва,
ку ку ру зу, цяп ліч ныя агур кі і
памідоры. Усё па найноўшых
энергазберагальных тэхналогіях. Па такой жа мадэлі на Брагіншчыне працуе некалькі дзясяткаў сем'яў. Але, безумоўна,
у раёне фермерам мала жадаць працаваць на зямлі, трэба
яшчэ даказаць, што іх сельгаспрадукцыя «чыстая».

Сёлета на базе фонду ў Брагінскім раёне пачалі працаваць
курсы для людзей з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі,
дзе іх вучаць вырабляць экаўпакоўку і вырошчваць экалагічную прадукцыю. У праекце «Аграбізнес-інкубатар» паўдзельнічаць можа кожны, галоўнае —
жаданне працаваць на зямлі.
Ход рэалізацыі кожнага праекта строга кантралюецца, таму
атрымаць дапамогу і нічога не
зрабіць — немагчыма.
— Зыходным пунктам новага праекта стала распрацоўка
Праграмы развіцця сельскага малога бізнесу Брагінскага раёна Гомельскай вобласці
на перыяд да 2025 года. Яе
клю ча вое звя но — аг ра бізнес-інкубатар як сацыяльнае
прадпрыемства, што аказвае
звыш 35 відаў паслуг не толькі сялянскім і фермерскім, але

і асабістым падсобным гаспадаркам раёна, — адзначае Алена Малочка. — Прадугледжана
інфармацыйнае суправаджэнне, захоўванне і перапрацоўка
прадукцыі, выдзяленне ў арэнду
тэхнікі (ідзе стварэнне машынна-трактарнага парку) — трак-

тароў цягавага класа, ягадаўборачных камбайнаў для ўборкі
ўраджаю парэчак і буякоў.
Але на Фё да раў на тлу мачыць, што ўвогуле ў рамках
праек та рэалізуюць некалькі
напрамкаў. Так, у школе сельскага прадпрымальніка праходзіць навучанне ад азоў бізнесу да яго ўстойлівага вядзення. Школа — мабільная, можа
працаваць у любым населеным
пункце раёна. У якасці запрошаных на трэнінгі экспертаў
вы с т у па юць прад с таў ні кі
падатковай службы, падраздзяленняў райвыканкама, вопытныя прадпрымальнікі.
— Лідарамі могуць быць і няўпэўненыя ў сабе, закамплексаваныя, магчыма, зламаныя
жыццёвымі абставінамі людзі.
Навучыць можна ўсіх, але галоўнае, каб было жаданне вучыцца,
каб чалавек ішоў на кантакт, не
баяўся мяняцца, — дзеліцца во-

Выбух на Чарнобыльскай АЭС паўплываў на Беларусь
больш, чым на ўсе іншыя дзяржавы. Больш за трэць зямель
нашай краіны было заражана радыеактыўнымі ападкамі. Брагіншчына — адзін з самых пацярпелых раёнаў. Сёння рэгіён
развіваецца і з усяе сілы спрабуе пераадолець наступствы трагедыі, што адбылася ў 1986 годзе, але тут ніколі не забываюць
пра землякоў-ліквідатараў аварыі на ЧАЭС. Так, назаўжды ў
памяці людзей подзвіг Васіля Ігнаценкі. Ён прыйшоў у пажарную
часць па ахове Чарнобыльскай АЭС у пачатку 1980-х. У свае
25 гадоў ён быў ужо камандзір аддзялення. А 26 красавіка 1986-га
беларус апынуўся сярод тых, хто першыя падышлі да разбуранага атамным выбухам рэактара і фактычна цаной свайго
жыцця тушылі пажар. Нягледзячы на тэрміновую эвакуацыю ў
Маскву, выратаваць жыццё брагінчаніна так і не ўдалося. Узровень радыяцыі быў настолькі вялікі, што яго цяжарная жонка
атрымала крытычную дозу радыяцыі толькі ад знаходжання каля мужа. Помнік у гонар Васіля Ігнаценкі ў Брагіне размешчаны
сярод алеі з памятных дошак. На іх зафіксаваныя звесткі аб усіх
вёсках раёна, жыхарам якіх прыйшлося пакінуць сваю малую
радзіму з-за радыеактыўнага забруджвання.
Васіль Іванавіч быў пахаваны ў Маскве разам з іншымі ліквідатарамі. Помнік на яго малой радзіме, як і экспазіцыя ў Брагінскім музеі, нагадваюць землякам пра ўчынак, які выратаваў
мноства жыццяў. Штогод у дзень катастрофы каля помніка
герою збіраюцца гараджане і прадстаўнікі падраздзяленняў
МНС Гомельскай вобласці.
пытам выкладання ў рэчышчы
развіцця сельскага турызму
бізнес-трэнер, прадпрымальнік
Аксана ПАДОЛЬСКАЯ.
Між тым, паспрабаваць свае
сілы прадпрымальнікі могуць у
розных справах. У школе сельска га ту рыз му на ву ча ць, як
ад крыць аг ра ся дзі бу, ар гані за ваць аг ра т у рыс тыч ны
маршрут, развіваць цяплічнае
ага род ніц тва, пла да вод ства,
ра мес ніц тва, жа ночае прадпрымальніцтва.
— Некаторыя ўспрымаюць
Брагінскі раён толькі з пункту

погляду постчарнобыльскай тэрыторыі, мяркуюць, што тут усё
закінута. Я вось, напрыклад, не
тутэйшы, прыехаў ладзіць жыццё на Брагіншчыне чатыры гады
таму, але на свае вочы ўбачыў,
што раён цікавы для вывучэння,
ён актыўна развіваецца, — пераканана заяўляе інструктар
школы развіцця сельскага
турызму, дырэктар Хракавіцкай сярэдняй школы Андрэй
СМАЛЯНЧУК.
Наталля КАПРЫЛЕНКА.
Фота фонду
«Эка-Інавацыя».

СПЛАЎ МАЛАДОСЦІ І МУДРАСЦІ
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
У «Кухчыцах», якія ўзначальвае Сяргей Здрок, дарэчы, дэлегат VІ Усебеларускага народнага сходу, удзяляюць
значную ўвагу росту надояў. Па словах
Сяргея Паўлавіча, менавіта «белае золата» прыносіць найбольшы прыбытак.
А гэта дабрабыт кожнага работніка ў
выглядзе дастойных заробкаў. Сярэдняя зарплата, дарэчы, за мінулы год у
сельгасарганізацыі склала без малога 1300 рублёў. З улікам будаўніцтва
новых малочнатаварных комплексаў
павялічыцца і грамадскі статак. Падыходзіць да завяршэння ўзвядзенне новага памяшкання на ферме «Іскры».
Дарэчы, тут пачалі будаваць новую
МТФ на 800 галоў. Акрамя таго, будзе
пабудавана яшчэ адна даільная зала,
у дадатак да той, што ўжо дзейнічае.
З кожным разам будаўніцтва жывёлагадоўчых памяшканняў удасканальваецца з улікам папярэдніх недапрацовак. Напрыклад, у памяшканні новай МТФ зрабілі нарэзку на бетонных
падлогах, каб каровы не слізгалі па
паверхні. Таксама ўладкавалі спецыяльную мату, каб жывёле было камфортна ляжаць. Гэта дасць магчымасць папярэдзіць мастыт.

Вядома, з улікам павелічэння статка
ў гаспадарцы разлічваюць на ўдасканаленне кармавой базы. Тут плануюць
нарыхтаваць паў тарагадовы запас
кармоў. Сёлета пасеюць 200 гектараў
рапсу, 200 га люцэрны. Прымяняюць
розныя спосабы нарыхтоўкі сена. Але
ў асноўным прасаванае сена цалкам
запакоўваюць у плёнку, што садзейнічае якаснаму захаванню. Гэта дало
магчымасць адысці ад выкарыстання
сенасховішчаў.
Вынікі дзейнасці залежаць ад калек тыву, прафесіяналізму ўсіх: ад
механізатара і жывёлавода да спецыялістаў. А ў гаспадарцы наладжана дакладная сістэма падбору і падрыхтоўкі
кадраў.
Да маладых спецыялістаў прыглядаюцца яшчэ падчас вучобы. Дырэктар
асабіста ездзіць у Гродзенскі аграрны
дзяржаўны ўніверсітэт. Размаўляе з
дэканамі розных факультэтаў, наведвае студэнцкія заняткі, лекцыі, расказвае студэнтам аб сельгасарганізацыі,
умовах працы, заробках. Галоўнае, як
лічыць Сяргей Здрок, не абяцаць нічога лішняга. Кажа, што лёгкага жыцця
не будзе, патрабаванні самыя сур'ёзныя. Некаторыя кіраўнікі спадзяюцца на «га то вых» пра фе сі я на лаў.

Але так не бывае. Маладым спецыялістам
не стае практычнага вопыту. У ААТ
«Кухчыцы» ім на дапамогу прыходзяць
больш сталыя калегі, вучаць, падказваюць. Сплаў маладосці і мудрасці
прыносіць вынік. Напачатку студэнты
праходзяць практыку ў калгасе. Многія пагаджаюцца пасля размеркавання прыехаць сюды на работу. Вядома, бяруць у першую чаргу тых, хто
зарэкамендаваў сябе з найлепшага
боку. Практыканты нядрэнна зарабляюць — у сярэднім да 1300 рублёў,
а ў жывёлагадоўлі заробкі даходзяць
да 2000 рублёў.
— У нас ужо 13 маладых спецыялістаў, у тым ліку тры ветэрынарныя ўрачы, пяць заатэхнікаў, энергетык, эканаміст. Яшчэ дзесяць чалавек чакаем
на практыку. Моладзі выдаём «пад'ёмныя», забяспечваем жыллём. У доме
ў Клецку мы маем свае памяшканні,
дзе робім рамонт, і даём жылплошчу
маладым спецыяліс там. Некаторых
селім у інтэрнат, — расказвае Сяргей
Здрок. — За работу ў выхадныя дні
налічваем двайную аплату.
Максім Дзіканец — аграхімік, Аляксандр Хват — насеннявод. Яны скончылі Гродзенскі дзяржаўны аграрны
ўніверсітэт. На працягу сямі месяцаў

праходзілі ў гаспадарцы прак тыку і
сюды размеркаваліся на работу.
Хлопцы жывуць у Клецку, дзе ім
далі жыллё, а працуюць у калгасе. Іх
задавальняе работа, зарплата, пасада. Дарэчы, яны валодаюць не толькі
адным вузкім профілем. Калі трэба, то
могуць адзін аднаго замяніць.
— У нас вельмі дружны і з'яднаны калектыў, — лічыць дырэктар. — Я кожнаму кіраўніку жадаю, каб у яго быў
такі. Гэта не толькі спецыялісты, але і
простыя працаўнікі. Людзі адчуваюць

локаць адно аднаго, працуюць адзінай
камандай на канчатковы вынік. Мы рыхтуем моцных спецыялістаў, не проста
вузкага профілю, але, каб яны валодалі сумежнымі прафесіямі, маглі падмяніць калегу пры неабходнасці. Маладым
спецыялістам даём пакіраваць, а збоку
назіраем за імі. Гэта выхоўвае лідарскія
якасці. З цягам часу старэйшыя пойдуць на заслужаны адпачынак. І можна
з упэўненасцю сказаць, што на іх месца
прыйдзе годная замена.
Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

Турызм
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НОВЫЯ ПУНКТЫ
ПРЫЦЯГНЕННЯ

Мінулыя лета і восень паказалі: цікавасць да падарожжаў па
краіне значна вырасла. Таму ўвесь год ішла актыўная работа па
стварэнні новых турыстычных маршрутаў. Пазнаёміцца з імі можна
будзе падчас 23-й Міжнароднай вясенняй турыстычнай выстаўкі-кірмаша турыстычных паслуг «Адпачынак-2021», што пройдзе
23—25 красавіка ў Нацыянальным выставачным цэнтры «БелЭкспа». Арганізатары абяцаюць шэраг сюрпрызаў. Як заўважыла
дырэк тар дэпартамента па турызме Міністэрства спорту і
турызму Ірына ВАРАНОВІЧ, акрамя традыцыйных маршрутаў,
такіх як Мір, Нясвіж, беларусы змогуць адкрыць для сябе новыя
пункты прыцягнення і даведацца шмат цікавага пра сваю краіну.
На выстаўцы будуць прадстаўлены ўсе рэгіёны. Да таго ж у тэставым рэжыме будзе апрабаваны новы рэсурс, які дазволіць любому
ахвотнаму змадэляваць маршрут для адпачынку з улікам уласных
магчымасцяў (напрыклад, турыст збіраецца падарожнічаць на аўтамабілі, ровары, грамадскім транспарце альбо хоча тур выхаднога
дня ці больш працяглае падарожжа).
Яшчэ адна асаблівасць сёлетняй турыстычнай выстаўкі ў тым,
што ніколі раней настолькі шырока не былі прадстаўлены аграсядзібы — паўдзельнічаць у ёй выказала жаданне каля трох дзясяткаў
гаспадароў, прычым многія прыедуць не з пустымі рукамі.
У дзелавой праграме выстаўкі — варкшопы, круглыя сталы,
прэзентацыі, да якіх у рэжыме анлайн будуць падключацца работнікі турыстычных арганізацый іншых краін свету, каб падзяліцца
ўласнымі назіраннямі, вопытам пераадолення «каранакрызісу»,
абмеркаваць складаныя пытанні, звязаныя з існаваннем і развіццём галіны ў непрадказальных умовах.
Алена ДЗЯДЗЮЛЯ.

БЕЗ НЕГАТЫЎНАГА
ЎПЛЫВУ НА ПРЫРОДУ
У Беларусі 9,0 % плошчы краіны складаюць асабліва ахоўныя прыродныя тэрыторыі. Варта адзначыць, што нашы
прыродныя комплексы і экасістэмы характарызуюцца высокай ступенню захаванасці, што робіць іх унікальнымі і
прывабнымі з пункту гледжання развіцця экатурызму. Пра
гэта напярэдадні Міжнароднага дня Маці-Зямлі расказаў
Віталь КАРАНЧУК, кансультант аддзела біялагічнай разнастайнасці Мінпрыроды.
На 1 студзеня гэтага года сістэма асабліва ахоўных прыродных
тэрыторый Беларусі ўключае 1307 аб'ектаў, у тым ліку 1 запаведнік,
4 нацыянальныя паркі, 99 заказнікаў рэспубліканскага значэння,
282 заказнікі мясцовага значэння, 326 помнікаў прыроды рэспубліканскага і 595 — мясцовага значэння. Агульная плошча ААПТ
складае 1879,1 тыс. га — гэта 9,0 % тэрыторыі краіны.
Як правіла, унутры гэтых прыродных тэрыторый асобна вылучаюцца месцы жыхарства і росту чырванакніжных відаў дзікіх жывёл
і дзікарослых раслін, унікальныя ландшафты. Усё гэта з'яўляецца
добрым патэнцыялам для экалагічнага турызму.
Для кіравання ААПТ, перспектыўнымі для развіцця экатурызму,
створана 29 дзяржаўных прыродаахоўных устаноў у запаведніку,
4 нацыянальных парках і 24 заказніках рэспубліканскага значэння.
«Хацелася б адзначыць, што для гэтых ААПТ распрацавана
45 экалагічных сцежак і 144 зялёныя маршруты, у тым ліку ў чатырох нацыянальных парках і Бярэзінскім біясферным запаведніку распрацавана 62 экалагічныя маршруты і добраўпарадкавана
20 экалагічных сцежак, — адзначыў Віталь Каранчук. — Аб'екты інфраструктуры экалагічнага турызму актыўна ўключаюцца ў
праекты міжнароднай тэхнічнай дапамогі. Пры падтрымцы такіх
праектаў ужо адрамантаваны і пабудаваны экалагічныя цэнтры ў
рэспубліканскіх заказніках «Спораўскі», «Ельня», «Сярэдняя Прыпяць», «Прыбужскае Палессе», «Налібоцкі».
У той жа час, на думку прадстаўніка Мінпрыроды, патэнцыял ААПТ
для развіцця экатурызму выкарыстоўваецца не ў поўнай меры. Выключна высокімі рэсурсамі для арганізацыі экалагічнага турызму
валодаюць заказнікі «Сярэдняя Прыпяць», якую называюць «беларускай Амазонкай», «Спораўскі» — найбуйнейшае ў Еўропе месцапражыванне вяртлявай чаротаўкі, «Ельня» — выключна важная для
жураўлёў ды іншых пералётных птушак і яшчэ дзясяткі заказнікаў.
Чаму так адбываецца? «Неабходна адзначыць, што ў заказніках існуе
кадравая праблема. Адчуваецца недахоп кваліфікаваных спецыялістаў, супрацоўнікаў, якія валодаюць замежнай мовай, навыкамі фарміравання турыстычнага прадукту і яго прасоўвання. І гэтыя праблемы
неабходна вырашаць, у тым ліку шляхам арганізацыі спецыяльных
навучальных курсаў і семінараў», — мяркуе Віталь Каранчук.
Маргарыта ДРАЗДОВА.

Дружыннікі выходзяць на дзяжурства...
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Пасля звароту ў раённы аддзел унутраных спраў і асабістай
гутаркі патэнцыйнага кандыдата
правераць па ўліках і баз даных
на прадмет таго, ці адпавядае
ён гэтым патрабаванням. Напрыклад, членамі добраахвотнай дружыны не могуць быць
тыя, хто мае судзімасць, хто стаіць на ўліку ў лячэбна-прафілактычных арганізацыях з прычыны
псіхічнага захворвання, наркаманіі або алкагалізму, прызнаныя судом недзеяздольнымі або
абмежавана дзеяздольнымі, хто
прыцягваўся на працягу года
да дня падачы заявы да адміністрацыйнай адказнасці. Калі
падобных падстаў няма, чалавек атрымлівае пасведчанне і
разам з супрацоўнікамі міліцыі
прыступае да нясення службы.
Дзейнасць добраахвотных дружын рэгламентуецца законам
«Аб удзеле грамадзян у ахове
правапарадку». У пачатку года
падводзяцца вынікі работы за
папярэдні, таксама ёсць квартальныя вынікі. Самыя актыўныя
заахвочваюцца граматамі і грашовымі сродкамі.
Стар шы ін спек тар агу чыў
участкі, якія стануць полем дзейнасці для выяўлення правапарушэнняў грамадзян, і напрыканцы нагадаў дружыннікам: «Працуйце спакойна, турбуйцеся пра
сваё жыццё, здароўе, па любых
пытаннях кансультуйцеся з міліцыянерам. Дадому павінны вярнуцца цэлымі».
Падзяліўшыся на групы, усе
адправіліся па сваіх адрасах.
20 чалавек былі замацаваны
за патрульна-паставой службай
міліцыі, а чацвёра астатніх —
студэнты «БІПа — Універсітэта
права і сацыяльна-інфармацыйных тэхналогій» і работнікі ААТ
«Галантэі» — вызваліся дапа-

Старшы ўчастковы інспектар з дружыннікамі прыйшлі на чарговае заданне.

магаць участковаму інспектару
міліцыі наведаць насельнікаў
прытонаў — тыя кватэры, якія
маюць не самую добрую рэпутацыю. Дарэчы, у кожнага добраахвотніка павінна быць пры сабе
пасведчанне. Без гэтага нельга
заступаць на службу, а таксама
адметны знак — чырвоная павязка на рукаве.
Пакуль ехалі на канчатковы
пункт на Дзяржынскага, 55, спытала ў дружыннікаў, чаму яны
вырашылі папоўніць іх шэрагі.
Васямнаццацігадовая Вераніка
БОХАН з першага курса юрыдычнага факультэта Універсітэта права і сацыяльна-інфармацыйных тэхналогій падзялілася,
што стала дружыннікам усяго
некалькі месяцаў таму, аднак
ужо адчувае, што гэта ёй вельмі падабаецца.
— Нам была прапанавана
такая магчымасць, я адразу ёю
загарэлася. Першае дзяжурства
прайшло ў кастрычніку, ужо пасля таго, як я стала паўналетняй.
Зараз гэта трэцяя змена. Мая
будучая прафесія звязана з такой
дзейнасцю, таму вельмі цікава

даведацца, як усё працуе знутры: праводзяцца прафілактычныя мерапрыемствы і іншае.
Дзяжурства звычайна доўжыцца чатыры гадзіны на дзень і
праходзіць ўвечары, бо менавіта
ў гэты час здзяйсняецца больш
за ўсё правапарушэнняў. Шчыра кажучы, першы раз мне было
дзіўна ўбачыць затрыманне людзей у нецвярозым выглядзе на
вуліцы і тое, як выглядае апорны
пункт: якія там знаходзяцца людзі, якая работа з імі праводзіцца, як з імі размаўляюць. У кожнага дружынніка на пасведчанні
напісана, што мы маем права
рабіць, а на што — не. Заўсёды
павінны быць побач з тымі, хто
ўпаў на ва жа ны за трым лі ваць
парушальнікаў, мы ж толькі сочым за працэсам, вучымся. Памятаю, калі расказвала пра свой
такі вопыт знаёмым, яны цікавіліся і некаторыя нават шкадавалі, што не пайшлі таксама ў
дружыннікі. У наступным годзе
планую сюды зноў, — упэўнена
дзяўчына.
Тэхнік-тэхнолаг па фурнітуры
Марыя ТКАЧЫК з ААТ «Галан-

тэя» пра дружыну даведалася
ле тась. «Дзя жу ру кож ны тыдзень, як з патрульнымі афіцэрамі, так і з участковымі. Сама
таксама вучуся ў Міжнародным
універсітэце «МІТСО» на трэцім курсе юрыдычнага факультэта на завочным аддзяленні,
таму для мяне такая практыка
карысная. У асноўным, людзі
на нас рэагуюць нармальна, з
разуменнем. Негатыву ніколі не
было. Усе дзяжурствы праходзяць лёгка, бо я ведаю, што
ад мяне патрабуецца, і выконваю гэта».
Ад інструктара-метадыста
па фізкультурна-аздараўленчай і спартыўна-масавай рабоце, вядучага спецыяліста
па грамадзянскай абароне,
надзвычайных сітуацыях, пажарнай бяспецы ААТ «Галантэя» Паўла КЛІМКОВІЧА даведалася, што ў пералік абавязкаў
дружыны ўваходзіць і расклейванне агітацыйных улётак. «Хутка пачнецца сезон масавага
адпачынку грамадзян. Рашэннем адміністрацыі Маскоўскага
раёна для нас вызначана адно
месца масавага адпачынку —
гэта парк Паўлава. Як толькі
пацяплее, будзем распаўсюджваць улёткі аб шкодзе алкаголю
і іншага». Дарэчы, Павел Яўгенавіч ужо 16 гадоў з'яўляецца
часткай дабравольнай дружыны. «Уступіў, як толькі гэта пачало існаваць у нашай краіне,
у 2004 годзе. Імкнуся весці актыўны лад жыцця. Я таксама
з'яўляюся камандзірам добраахвотнай тэрытарыяльнай дружыны на сваім прадпрыемстве.
Сюды прыходзяць людзі рознага ўзрос ту, нават больш тых,
хто старэйшы. У канфлікты ніколі не лезем, а толькі слухаем,
запамінаем. Ходзім да дзяцей з
няшчасных сем'яў, даведаемся,
ці будуць яны летам чымсьці за-

нятыя. Калі бацькі не прымаюць
ніякага ўдзелу ў жыцці дзіцяці,
то трэба ім дапамагчы, знайсці
нейкі летнік і гэтак далей».
Пад'язджаем да месца прызначэння. Нас сустракае старшы ўчастковы інспектар Маскоўскага РУУС, капітан міліцыі
Андрэй АГЕЙЧАНКА. У органах
ён працуе ўжо дзесяць гадоў, на
гэтай пасадзе — чатыры гады.
Міліцыянер абазначыў аб'ём
работы, першы адрас — вуліца
Чыгуначная, 126. Кватэра, якая
стаіць на ўліку ў аддзеле аховы
правапарадку і прафілак тыкі
Маскоўскага РУУС. У ёй пражываюць дарослыя брат з сястрой,

Задача членаў добраахвотнай дружыны — дапамагаць забяспечваць спакой на вуліцах
супрацоўнікам міліцыі, прадоўжыў міліцыянер.
— Уклад іх у падтрыманне
правапарадку значны. У першую чаргу гэта ўдзел у прафілактычнай рабоце з грамадзянамі, якія стаяць на ўліках у
РУУС. Калі адзін нясеш службу
ў грамадскім пункце, і падстрахаваць могуць, і са свайго жыццёвага досведу паўплываць на
чалавека, які здзяйсняе правапарушэнне, — адзначыў Андрэй
Агейчанка. — Калі падыходзіць
міліцыя, бывае, грамадзяне на-

Дружыннікі падчас інструктажу ў Маскоўскім РУУС.

якія злоўжываюць спіртнымі напоямі і на іх скардзяцца суседзі.
— З дружыннікамі наведваем
такія кватэры кожны тыдзень.
Сястра перыядычна трапляе ў
лячэбна-працоўны прафілакторый, на брата таксама рыхтавалі адпаведныя матэрыялы ў
мінулым годзе, але пасля вынясення папярэджання ён на працягу года да адміністрацыйнай
адказнасці не прыцягваўся, а
значыць, падставы для гэтага
адпалі. Але, ў кватэры збіраецца
кампанія, каб выпіць, — тлумачыць Андрэй Агейчанка.

пружваюцца, а калі ў цывільным
адзенні робяць заўвагі, яны лішні раз падумаюць: сапраўды, мы
робім нешта не так. Удзельнічаем сумесна з дру жыннікамі
ў розных акцыях, напрыклад,
та кіх, як «Дом без гвал ту».
Таксама добраахвотнікі дапамагаюць Дзяржаў таінспекцыі
гарантаваць бяспеку на дарогах, прымаючы ўдзел у рэйдавых мерапрыемствах. Мы часта
прыцягваем іх да патрулявання
месцаў масавага адпачынку —
паркаў, сквераў, вадасховішчаў.
Па маіх назіраннях, апошнім

часам людзі сталі больш захоўваць грамадскі парадак, нават
стала менш выклікаў, скаргаў
пра тое, што дзесьці хтосьці п'яны ці б'ецца. Таму наша работа
ідзе ў правільным кірунку.
Па дарозе сустрэлі кампанію,
якая выклікае пэўныя падазрэнні.
Вадзім, так завуць аднаго з хаўруснікаў, ужо даўно «на алоўку»
ва ўчастковага...
— Ну што, ізноў выпіваеш? —
цікавіцца міліцыянер. — Мама скардзіцца, што прыводзіш
кагосьці ў дом. Сёння на цябе
будзе састаўлены першы пратакол — папярэджанне за знаходжанне ў грамадскім месцы ў
стане алкагольнага ап'янення.
Пакуль проста папярэджанне.
Наступны раз будзе штраф.
Старшы ўчастковы інспектар
распавёў пра гэтага мужчыну:
выйшаў з ЛПП, працягвае займацца весці звыклы лад жыцця. Але на працягу года ў яго
дзе ю чых ад мі ніст ра цый ных
пратаколаў няма, таму ў сувязі
са зменамі ў Кодэксе аб адміністрацыйных правапарушэннях
такім грамадзянам выносіцца на
першы раз папярэджанне. Разам з тым, яно пазначаецца ў
спецыяльнай базе, і калі гэты
чалавек цягам года яшчэ раз
пападзецца на парушэнні, у адносінах да яго будуць прымяняцца розныя санкцыі. «На нашым
адміністрацыйным участку такіх
правапарушальнікаў шэсць. Некаторыя з сем'яў, дзе ёсць праблема алкагалізму, патрабуюць
большай увагі, а ёсць і тыя, хто
стаў на шлях выпраўлення, мы
назіраем за імі, пры станоўчай
дынаміцы здымаем з уліку».
— А што ўплывае на такіх
грамадзян у станоўчы бок? —
пытаюся.
— Па-першае, мы іх вельмі
час та наведваем, і яны разумеюць, што знаходзяцца пад
наглядам, а значыць, рассла-

біцца нельга, і таму здзяйсняюць правапарушэнні нашмат
радзей. Пасля лячэбна-працоўнага прафілакторыя большасць
становяцца на правільны шлях.
...Падымаемся ў кватэру, якая
знаходзіцца на апошнім, пятым,
паверсе. На старэнькіх дзвярах
званок не працуе. Міліцыянер
быў вымушаны некалькі разоў
гучна пагрукаць. За зачыненымі
дзвярыма чуем: «Лепш галавой
пастукай». Нарэшце дзверы адчыніліся, і з'явіўся гаспадар. «Вы
своечасова, толькі прыехаў з работы». Заходзім з дружыннікамі. Два пакоі, кухня і санвузел.
Здаецца, над кватэрай можна
было б папрацаваць, і выйшла
б добрае жыллё. Але зараз тут
шмат хламу, смецця, бруду, недакуркаў і пустых бутэлек.
— Самакатаў, велікаў крадзеных няма? — цікавіцца Андрэй Агейчанка. Той ківае, маўляў, няма.
— А сястра дзе?
— Дык яе ж на суткі адправілі
або ў ЛПП... больш не прыходзіла.
— Дык ты прыбраў бы жыллё трохі...
Такія грамадзяне дзеляцца
на дзве катэгорыі: хтосьці збірае ўвесь хлам, смецце і цягне ў
дом, а ў іншых кватэрах наадварот голыя сцены, няма мэблі, —
усё прапіваюць, кажа старшы
ўчастковы інспек тар. «Зараз
ён цвярозы, выпіць яшчэ не паспеў, а які будзе да ночы, невядома. Той гаспадар ціхі, а вось
яго сястра буйная. Пратаколы
на яе складалі не раз. Святло ім
адключылі за няўплату».
...Дру жыннікі з участковым
пайшлі далей, у апорны пункт.
А мне на першы раз уражанняў
хапіла.
Дар'я ШЛАПАКОВА.
Фота групы інфармацыі
і грамадскіх сувязяў
Маскоўскага РУУС г. Мінска.

