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Як нас ду раць...Як нас ду раць...

Чу жы тэ ле фон 
як сро дак на жы вы

У Мін ску Ле нін скім ра ён ным ад дзе лам След ча га 

ка мі тэ та рас сле ду ец ца не звы чай ная кры мі наль-

ная спра ва: ма ла ды ча ла век аб ві на вач ва ец ца ў 

кра дзя жы шля хам вы ка ры стан ня кам п'ю тар най 

тэх ні кі.

Па да ных след ства, на пра ця гу не каль кіх ме ся цаў 
2019 го да хло пец зна ё міў ся з пад лет ка мі і, пра па ноў ва ю-
чы ім кры ху за ра біць, пра сіў ска рыс тац ца іх сім-кар та мі. 
Ён рас каз ваў хлоп цам, што вый граў у ка зі но буй ную су му 
гро шай і вы вес ці іх мо жа толь кі па 100 руб лёў праз сім-
кар ты ад на го з со та вых апе ра та раў кра і ны.

На са май спра ве, ка лі ма ла ды ча ла век устаў ляў сім-
кар ту ў свой тэ ле фон, ён з да па мо гай спе цы я лі за ва най 
пра гра мы і ра ней ство ра ных вір ту аль ных бан каў скіх кар-
так на кі роў ваў гра шо выя срод кі, атры ма ныя ў апе ра та ра 
су вя зі ў якас ці па зы кі, на роз ныя бан каў скія кар ты, пас ля 
ча го пе ра во дзіў у на яў ныя. Пад лет кам ён да ваў 5 руб лёў 
у вы гля дзе ўзна га ро джан ня за ка ры стан не сім-кар тай.

Па цяр пе лыя ста лі звяр тац ца ў мі лі цыю праз ме сяц, 
ка лі ім на ма біль ныя тэ ле фо ны прый шлі смс-аб вест кі аб 
апла це ўзя тай ра ней па зы кі. У вы ні ку апе ра тыў на-вы-
шу ко вых ме ра-
п р ы  е м  с т в а ў 
су пра цоў ні ка мі 
мі лі цыі вы яў ле-
ны і за тры ма-
ны па да зра ва-
ны. З мо ман ту 
прад'яў лен ня 
аб ві на вач ван ня 
ма ла ды ча ла-
век зна хо дзіц ца 
пад вар тай.

На гэ ты мо мант ад яго дзе ян няў па цяр пе лі 10 гра ма-
дзян. Про ці праў ным спо са бам аб ві на ва ча на му ўда ло ся за-
ва ло даць 1 ты ся чай руб лёў. Хоць, як па ве да мі ла афі цый ны 
прад стаў нік УСК па го ра дзе Мін ску Ка ця ры на Гар лін ская, 
у след чых ёсць пад ста вы лі чыць, што фак таў про ці праў най 
дзей нас ці юна ка мо жа быць і знач на больш.

Кан стан цін ЛЮТ КЕ ВІЧ.

А ты не бар мен...
Баць кі ду ма лі, што сын доб ра за раб ляе

У Ма ла дзе чан скі РА УС звяр ну ла ся 44-га до вая га-

ра джан ка, якая па ве да мі ла пра знік нен не юве лір-

ных вы ра баў. За ла тыя ўпры га жэн ні ля жа лі ў скры-

нач цы ў ква тэ ры. Вы кра дзе нае за яў ні ца аца ні ла 

ў 800 рублёў.

Пра ва ахоў ні кі ста лі раз бі рац ца ў дэ та лях та го, што 
зда ры ла ся. Як вы свет лі ла ся, дня мі ў ква тэ ры гас ця ваў 
22-га до вы пры яцель сы на. Ні бы та па ла яў шы ся з баць ка-
мі, та ва рыш за стаў ся на ча ваць. А на заўт ра ў ква тэ ры не 
ака за ла ся ні са мо га гос ця, ні юве лір ных вы ра баў.

Прак тыч на ад на ча со ва ў мі лі цыю па сту пі лі яшчэ дзве 
за явы. 40-га до вая мяс цо вая жы хар ка рас ка за ла, што з 
ква тэ ры знік лі за ла тыя ўпры га жэн ні і бы та вая тэх ні ка (два 
тэ ле ві за ры, ноў тбук, элект рон ная кні га) на агуль ную су му 
звыш 3300 руб лёў. Па яе сло вах, рэ чы зні ка лі па сту по-
ва, та му гас па ды ня не ад ра зу за ўва жы ла іх ад сут насць. 
Пер шым тры во гу за біў сын жан чы ны. У дру гім вы пад ку 
з ква тэ ры быў вы кра дзе ны толь кі на руч ны га дзін нік кош-
там 300 руб лёў.

Апе ра тыў ні кі ўста на ві лі, што ва ўсіх гіс то ры ях фі гу руе 
адзін і той жа ма ла ды ча ла век. Ма ла дзе ча нец рас каз ваў 
сяб рам і іх бліз кім пра свае ад но сі ны з баць ка мі, якія быц-
цам бы не скла лі ся. Ка рыс та ю чы ся да вер лі вас цю лю дзей, 
хіт рун за ста ваў ся па жыць у пры яце ляў — у ка го дзень-
два, у ка го ме сяц. І краў, зда ваў у лам бард чу жыя рэчы. 
Атры ма ныя гро шы фі гу рант скарыстоўваў на аса біс тыя 
па трэ бы і стаў кі ў бук ме кер скай кан то ры.

Па та кой схе ме хло пец дзей ні чаў досыць доў га, ве ра-
год на, з раз лі кам, што пры яце лі не ста нуць за яў ляць на 
яго ў мі лі цыю. У да чы нен ні да зла мыс ні ка рас па ча тыя кры-
мі наль ныя спра вы па ар ты ку ле «Кра дзеж». Вы кра дзе ныя 
рэчы пра ва ахоў ні кі кан фіс ка ва лі ў га рад скіх лам бар дах, 
са мо га зла мыс ні ка за тры ма лі.

Так са ма апе ра тыў ні кі вы свет лі лі, што ў якас ці яшчэ 
ад на го «за роб ку» ён браў на пра кат элект ра ін стру мен-
ты, гуль ня выя пры стаў кі, ве ла сі пе ды і так са ма зда ваў іх 
у лам бард. У той жа час яго баць кі бы лі ўпэў не ныя, што 
сын пра цуе ў ста лі цы бар ме нам і шмат за раб ляе. Пра 
ма хі на цыі прад пры маль на га сы на да ве да лі ся пас ля та го, 
як да іх ста лі звяр тац ца прад стаў ні кі пра кат ных фір маў, 
па ве дам ля ю чы, што клі ент не вяр нуў ва ўста ноў ле ны тэр-
мін аран да ва ныя рэ чы і не вы хо дзіць на су вязь.

Па гэ тых фак тах, а та кіх ужо не менш за пяць, у дзе-
ян нях фі гу ран та пра ва ахоў ні кі ўгледж ва юць пры кме ты 
скла ду зла чын ства, пра ду гле джа на га кры мі наль ным ар-
ты ку лам «Пры сва ен не аль бо рас тра та».

Да рэ чы, па ін фар ма цыі Ма ла дзе чан ска га РА УС, ра ней 
ма ла ды ча ла век не фі гу ра ваў у кры мі наль ных звод ках, не 
пры цяг ваў ся і да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

ВЫ РА ТА ВА ЛІ 
155 ТОН СА ЛО МЫ

Ка ля вась мі га дзін ве ча ра ра та-

валь ні кі Коб рын ска га ра ён на га 

пад раз дзя лен ня МНС вы еха лі 

ў по ле ў аг ра га рад ку Пяс кі — там 

га рэ ла са ло ма.

Па пры быц ці да мес ца вы клі ку бы ло 
вы яў ле на, што ў по лі га рыць сцір та ва-
гой 160 тон, якая на ле жыць мяс цо ва му 
прад пры ем ству.

Па жар быў ла ка лі за ва ны і лік ві да-
ва ны. Пад раз дзя лен ня мі МНС су мес на 
з су пра цоў ні ка мі гас па дар кі вы ра та ва-
на 155 тон са ло мы. Пры чы на зда рэн-
ня вы свят ля ец ца. Ад на з вер сій, якія 
раз гля да юц ца, — пра ява сіл пры ро ды, 
на валь ніч ны раз рад ма лан кі, па ве дам-
ляе МНС.

ПІС ТА ЛЕ ТЫ, 
ЭЛЕКТ РА ШО КЕР І КА ТА НА

Усе гэ та бы ло за тры ма на 
на гра ні цы

За су ткі па гра ніч ні кі вы яві лі ў гра-

ма дзян, якія спра ба ва лі пе ра ся чы 

гра ні цу, два пнеў ма тыч ныя піс та-

ле ты, элект ра шо кер, а так са ма 

пры ла ду, якая пад аў ляе сіг на лы 

су вя зі, і са му рай скі меч, па ве дам-

ляе Дзяр жаў ны па гра ніч ны ка мі-

тэт Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Ра ні цай у пунк це про пус ку «Урба-
ны» па гра ніч ны на рад су мес на з су-
пра цоў ні ка мі мыт ні пры афарм лен ні на 
ўезд у Бе ла русь з Лат віі Tоуоtа, якой 
кі ра ваў гра ма дзя нін Ра сіі, знай шоў у 
са ло не аў та ма бі ля элект ра шо кер. Так-
са ма бы ла вы яў ле на ад мыс ло вая тэх-
ніч ная пры ла да, пры зна ча ная для пад-
аў лен ня сіг на лаў су вя зі. Як па тлу ма чыў 
кі роў ца, бла кі ра тар яму спат рэ біў ся 
для за бес пя чэн ня бяс пе кі біз нес-пе-
ра гавораў. Кан фіс ка ва ныя спец срод кі 
ад праў ле ны на экс пер ты зу.

Праз не каль кі га дзін пры афарм-
лен ні аў та ма бі ля Subаru, які ехаў з 
Літ вы праз пункт спро шча на га про-
пус ку «Лын ту пы», па гра ніч ны на рад 
на зад нім ся дзен ні ма шы ны вы явіў 
пнеў ма тыч ны піс та лет «Бор нер». Кі-
роў ца — гра ма дзя нін Літ вы — не стаў 
ад маў ляць, што не бяс печ ны вы раб на-
ле жыць яму. Муж чы на рас тлу ма чыў, 

што за быў ся вы ла жыць яго пе рад за-
меж най па езд кай.

Ана ла гіч ны вы па дак ад быў ся ў 
пунк це про пус ку «Но вая Гу та». Пры 
афарм лен ні на вы езд з Бе ла ру сі аў-
та ма бі ля Hоndа, якім кі ра ваў гра ма-
дзя нін Ра сіі, у скры ні пад па са жыр скім 
ся дзен нем зной дзе ны пнеў ма тыч ны 
піс та лет ПМ.

Гра ма дзян ская зброя кан фіс ка ва-
на су пра цоў ні ка мі па гра ніч най служ-
бы. Па на зва ных фак тах пры зна ча ныя 
пра вер кі.

МА ЛА ТКОМ — 
ПА ПА ТРО НЕ...

У Ка лін ка віц кім ра ё не хлоп чык 

атры маў траў му ад ма ні пу ля цый 

з бу даў ні чым па тро нам. Тут уве-

ча ры ў цэнт раль ную ра ён ную 

баль ні цу да ста ві лі 9-га до ва га 

жы ха ра вёс кі Аляк санд раў ка. 

У хлоп чы ка ды яг нас та ва лі рва-

ную ра ну паль ца пра вай ру кі. 

Ін фар ма цыю ме ды кі пе рад алі ў 

Ка лін ка віц кі РА УС. У па лі клі ні ку 

вы еха лі ўчаст ко вы ін спек тар па 

спра вах не паў на лет ніх і ўчаст ко-

вы ін спек тар мі лі цыі.

Яны вы свет лі лі, што хлоп чык гу ляў у 
вёс цы ка ля за кі ну та га бу дын ка і, знай-
шоў шы бу даў ні чы па трон, па клаў яго 
ў кі шэ ню.

Як удак лад ні лі ў УУС Го мель ска га 
абл вы кан ка ма, бу даў ні чы па трон — ха-
лас ты, уяў ляе са бой гіль зу не вя лі кіх 
па ме раў з за валь ца ва ным дуль цам, 
мае кап суль-за паль нік, за ра джа ец ца 
бяз дым ным по ра хам, які вы ка рыс-
тоў ва ец ца ў не ка то рых ман таж ных 
піс та ле тах для за бі ван ня дзю бе ляў у 
шчыль ныя ма тэ ры я лы (бе тон, цэг лу, 
ме тал) і ў ін шым пра мыс ло вым аб ста-
ля ван ні. 

Хлоп чык прый шоў у двор свай го 
до ма. Баць ка ў гэ ты час ра ман та ваў 
ве ла сі пед. У ней кі мо мант ён па вяр-
нуў ся да сы на спі най. А той узяў у ру кі 
ма ла ток і зра біў не каль кі ўда раў па 
па тро не. Пас ля ад на го з іх той ра за-
рваў ся, пры чы ніў шы дзі ця ці ця лес ныя 
па шко джан ні.

У ра ён най па лі клі ні цы хлоп чы ку 
апе ра тыў на ака за лі да па мо гу. Яго 
зда роўю ні чо га не па гра жае.

П'Я НЫ НА КВАД РА ЦЫК ЛЕ 
ВЫ ЕХАЎ НА ДА РО ГУ

Уве ча ры, ка ля 19.40, ува гу су пра-

цоў ні каў ДАІ пры цяг нуў ма ла ды 

ча ла век, які ру хаў ся ў Мін скім 

ра ё не па аў та да ро зе Ка ло дзі-

шчы — За слаўе на квад ра цык ле, 

што за ба ро не на Пра ві ла мі да рож-

на га ру ху.

Кі роў ца пра іг на ра ваў не ад на ра зо-
выя за кон ныя па тра ба ван ні су пра цоў-
ні каў ДАІ спы ніц ца і пра доў жыў рух. 
У вы ні ку пе ра сле да ван ня ён быў за-
тры ма ны ў са до вым та ва рыст ве «За-
цань ская кры ні ца».

Пры раз гля дзе вы свет лі ла ся, што 
за ру лём квад ра цык ла зна хо дзіў ся 
33-га до вы жы хар Мін ска. Ра ней ён 
пры цяг ваў ся 11 ра зоў да ад мі ніст ра-
цый най ад каз нас ці за па ру шэн не ПДР. 
Па вы ні ках ме даг ля ду ў яго ўста ноў-
ле на 1,08 пра мі ле, па ве дам ляе УДАІ 
УУС Мі набл вы кан ка ма. У да чы нен ні да 
кі роў цы скла дзе ны ад мі ніст ра цый ныя 
пра та ко лы, а квад ра цыкл ад праў ле ны 
на штрафс та янку.

ДА СТА ЛІ КА РО ВУ 
З КА ЛО ДЗЕ ЖА

Зда рэн не ад бы ло ся ў Ма зыр скім 

ра ё не.

Ра ні цай у служ бу вы ра та ван ня з 
прось бай аб да па мо зе звяр ну лі ся жы-
ха ры вёс кі Бі бі кі — ка ро ва пра ва лі ла-
ся ў за кі ну ты пус ты ка ло дзеж глы бі нёй 
ка ля двух мет раў. Гас па ды ня вы цяг-
нуць жы вё лу не змаг ла. Пры да па мо зе 
«Амка дор-332С» экс пе ры мен таль най 
ба зы «Кры ніч ная», гас па дар ча га па-
жар на га ру ка ва і па ра шут на га стро па 
ра бот ні кі МНС да ста лі ра гу лю. Ка ро ва 
не па цяр пе ла і ў ве тэ ры нар най да па мо-
зе не ме ла па трэ бы, пе рад ае Го мель-
скае аб лас ное ўпраў лен не МНС.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Са май ві до вішч най ака-
за ла ся снай пер ская эс та-
фе та. У гэ ты фі наль ны этап 
«Снай пер ска га ру бя жа» 
вый шлі во сем ка ман даў. Іх 
па дзя лі лі на дзве пад гру пы. 
У пер шай ака за лі ся ка ман-
ды з Азер бай джа на, Іра-
на, Уз бе кі ста на і В'ет на ма. 
Дру гую скла лі прад стаў ні кі 

Бе ла ру сі, Ра сіі, Ка-
зах ста на і Кі тая.

Удзель ні кі му сі лі 
пе ра адо лець дыс-
тан цыю пра цяг лас-
цю ка ля кі ла мет ра. 
Марш рут быў вель мі 
скла да ны — сця на з 
пра ло мам, роў, плот, 
за ва ла і на ват за га ро да з дро ту. Усё гэ та чар га ва-

ла ся з аг ня вы мі ру бя жа мі. 
За кож ны не дак лад ны стрэл 
удзель нік му сіў пра бег чы 
штраф ны круг — усё як і ў 
спрын тар скай бія тлон най 
гон цы.

Хут чэй за ўсіх дыс тан цыю 
прай шлі ка ман ды Уз бе кі ста на 
і Бе ла ру сі. За спа бор ніцтва мі 
на зі ра лі мі ністр аба ро ны Бе-
ла ру сі Анд рэй Раў коў і стар-
шы ня Брэсц ка га абл вы кан ка-
ма Ана толь Ліс.

Агу лам жа ў «Снай-
пер скім ру бя жы» пры ня лі 

ўдзел ка ман ды з 21 кра і ны. 
Іх прад стаў ні кі, акра мя эс-
та фе ты, вы зна ча лі най леп-
шых у ін ды ві ду аль ным і пар-
ным за лі ках. Наша каманда 
выйграла па выніках конкур-
су «золата». Другое і трэцяе 
месцы — у дружын з Расіі і 
Казахстана.

Тым ча сам на па лі го не 
пад Брэс там за зван не най-
леп шых ва ен на слу жа чых 
пад раз дзя лен няў спе цы яль-
на га пры зна чэн ня зма га юц ца 
ка ман ды з Бе ла ру сі і Ра сіі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

СТРА ЛЯЙ І БЯ ЖЫ
На шы снай пе ры — най леп шыя!

Ар мей скія гуль ніАр мей скія гуль ні

Доб рая на ві на прый шла на пя рэ дад ні з Брэс та. 

На па лі го не блі зу го ра да, дзе вы сту па юць пад-

час Ар мей скіх між на род ных гуль няў снай пе ры, 

на шы вай скоў цы за ва я ва лі зо ла та ў бія тло не. 

Пра гэ та па ве да міў га лоў ны суд дзя кон кур су, 

на мес нік ка ман ду ю ча га сі ла мі спе цы яль ных 

апе ра цый Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі Ула дзі мір 

Бе лы.

Фо
та

 Б
ел
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.


