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Ад ча го за гi ну ла 
ры ба на Нё ма не?

Су пра цоў нi кам Гро дзен скай аб лас ной 

iн спек цыi ста ла вя до ма аб тым, што 

на ра цэ Нё ман за ўва жа на за гi ну лая 

ры ба, пер ша па чат ко ва — у не вя лi кай 

коль кас цi. Для ўста наў лен ня пры чын 

зда рэн ня быў ар га нi за ва ны вы езд на 

мес ца спе цы я лiс таў усiх за цi каў ле ных 

ве дам стваў.

Дзярж iн спек та ры ра зам з прад стаў нi ка мi 

Гро дзен скай га рад ской i ра ён най iн спек цый 

пры род ных рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя, рай вы кан ка ма, а так са ма га-

лоў ны ве ту рач ра ё на па ча лi аб сле да ван-

не ўчаст ка ра кi, дзе быў за фiк са ва ны мор 

ры бы.

Як па ве да мi лi ў Дзяр жаў най iн спек цыi 

ахо вы жы вёль на га i рас лiн на га све ту пры 

Прэ зi дэн це Бе ла русі, да гэ та га ча су ра бо-

ты пра цяг ва юц ца. Iн спек та ры аб сле ду юць 

бе ра гi Нё ма на ад Скi дзе ля да Грод на. Па-

куль па тэн цы яль ных кры нiц за брудж ван ня 

не вы яў ле на, пры кмет зал па ва га скi ду не-

ачы шча ных сцё каў так са ма. Ла ба ра то ры яй 

ана лi тыч на га кант ро лю ўзя ты про бы ва ды, 

утры ман не кiс ла ро ду па да ных экс прэс-тэс-

таў бы ло па нi жа нае. Асо бi ны за гi ну лай ры бы 

пе ра да дзе ны для да лей ша га да сле да ван ня 

ў Гро дзен скую аб лас ную ве тэ ры нар ную ла-

ба ра то рыю.

За гi ну лая ры ба бу дзе са бра на i ўты лi за ва-

на, прой дзе дэз ын фек цыя. Гэ тым зай ма юц ца 

мяс цо выя ор га ны ўла ды ў су пра цоў нiц тве з 

ве тэ ры нар най служ бай, МНС i Бе ла рус кiм 

та ва рыст вам па ляў нi чых i ры ба ло ваў.

«На рых та ваў» больш 
за 37 тон ме та ла ло му

Су пра цоў нi ка мi ад дзя лен ня па ба раць-

бе з эка на мiч ны мi зла чын ства мi ад-

дзе ла ўнут ра ных спраў Пу ха вiц ка га 

рай вы кан ка ма ў кан цы мая бы ла атры-

ма на апе ра тыў ная iн фар ма цыя, што 

52-га до вы жы хар па сёл ка Праў дзiн скi 

зай ма ец ца на рых тоў кай ло му чор на га 

i ка ля ро вых ме та лаў.

Па вод ле iн фар ма цыi апе ра тыў нi каў, муж-

чы на за сiм ва лiч ную пла ту скуп ляў яго ў тых 

мяс цо вых жы ха роў на ва коль ных вё сак, хто 

зло ўжы вае ал ка го лем, пры гэ тым не пы та-

ю чы ся пра па хо джан не зда дзе на га.

На днях апе ра тыў нi кi АБЭЗ Пу ха вiц ка га 

РА УС су мес на з су пра цоў нi ка мi пад атко вай 

iн спек цыi па Мiн скай воб лас цi на ве да лi ся 

па ўжо зна ёмым ад ра се. Пад час агля ду па-

д вор ка вяс коў ца бы ло зной дзе на i кан фiс-

ка ва на больш за 34 420 кi ла гра маў ло му 

чор ных ме та лаў i больш за 2 900 кi ла гра маў 

ло му алю мi нiя, на рых та ва на га без на яў нас цi 

спе цы яль на га да зво лу i лi цэн зii на пра ця гу 

2019—2020 га доў, па ве дам ляе УУС Мiнск-

ага абл вы кан ка ма.

Кан фiс ка ва ны лом ме та лаў пе ра да дзе ны 

на ад каз нае за хоў ван не ў ААТ «Бел ко лер-

мет» i ААТ «Бел дру гас чар мет».

Уз ла маў больш 
за 150 ты сяч 
акаў нтаў

Су пра цоў нi ка мi ад дзе ла па рас крыц цi 

зла чын стваў у сфе ры вы со кiх тэх на ло-

гiй УУС Брэсц ка га абл вы кан ка ма за тры-

ма ны 23-га до вы га ра джа нiн, якi мае да-

чы нен не да ўзло му больш як 150 ты сяч 

акаў нтаў гра ма дзян роз ных кра iн.

З каст рыч нi ка 2018 да лю та га 2020 го да 

для атры ман ня не санк цы я на ва на га до сту пу 

да ста ро нак ка рыс таль нi каў у са цы яль ных 

сет ках ён вы ка рыс таў шкод нас нае пра грам-

нае за бес пя чэн не, якое ва ло дае функ цы яй 

пад бо ру ла гi на i па ро ля.

Як па ве дам ляе УУС абл вы кан ка ма, за 

на зва ны пе ры яд не за кон ным спо са бам ма-

ла ды ча ла век змог прай сцi амаль 152 ты-

ся чы па спя хо вых аў та ры за цый. На шэ ра гу 

рэ сур саў па да зра ва ны зна хо дзiў улi ко выя 

за пi сы з на яў ны мi на ра хун ку гра шы ма i 

пе ра во дзiў iх са бе, ад кры ва ючы до ступ да 

аса бiс та га ка бi не та. У вы пад ку, ка лi срод каў 

не аказ ва ла ся, жы хар аб лас но га цэнт ра вы-

ка рыс тоў ваў чу жы акаўнт i зай маў ся на крут-

кай лай каў i га ла соў, пас ля ча го спра ба ваў 

пра даць да ра жэй.

Спо са бам кры мi наль на га за роб ку хло-

пец у лiс та па дзе мi ну ла га го да па дзя лiў ся 

з та ва ры шам i ад пра вiў яму файл шкод най 

пра гра мы. Апош нi, ве да ю чы аб не за кон на-

сцi дзе ян няў, спра ба ваў вы ка рыс таць яе на 

ад ной з вя до мых гуль ня вых плат фор маў.

Атрым лi ваў пен сiю 
па паш пар це 
па мер ла га цес ця

У Ма зы ры мяс цо вая мi лi цыя вы явi ла 

зла чын ную схе му ў сфе ры сац за бес-

пя чэн ня. Па пра ве рач ных ма тэ ры я лах 

апе ра тыў нi каў АБЭЗ след чыя рас па-

ча лi кры мi наль ную спра ву па фак це 

мах ляр ства ў асаб лi ва буй ным па ме-

ры. Па да зра ва ным пры зна ны 67-га-

до вы ўкра i нец, якi на пра ця гу ча ты рох 

га доў атрым лi ваў пен сiю па паш пар це 

па мер ла га цес ця.

Як па ве дам ляе МУС, гiс то рыя па ча ла ся 

ў 2009 го дзе, ка лi па жы лы ма зы ра нiн з'е хаў 

жыць да дач кi ў Чар нi гаў. Муж чы на не па-

пя рэ дзiў аб пе ра ез дзе мяс цо вы са бес i не 

змя нiў рэ гiст ра цыю, та му пен сiя пра цяг ва-

ла па сту паць на бан каў скую карт ку. Тэр мiн 

дзе ян ня плас ты ку скон чыў ся ў 2012 го дзе, 

i на лi чэн нi пры пы нi лi ся. Да та го ча су бе ла-

рус ска наў i быў па ха ва ны ва Укра i не.

У 2013 го дзе зяць ня бож чы ка з ка рыс цi 

вы ра шыў ска рыс тац ца яго бе ла рус кiм паш-

пар там. Праз зна ё ма га з Ма зы ра ён вый шаў 

на спе цы я лiс та га рад ско га ўпраў лен ня па 

пра цы, за ня тас цi i са ца ба ро не.

Для чы ноў нi цы па да зра ва ны вы ду маў ле-

ген ду: маў ляў, цесць зна хо дзiц ца ў Чар нi га-

ве, цяж ка хва рэе, та му не мо жа са ма стой-

на пры ехаць i па даць за яву на ад наў лен не 

пен сiй ных вы плат. Муж чы на пе ра ка наў 

спе цы я лiс та зра бiць гэ та на пад ста ве яго 

пiсь мо ва га зва ро ту i па пра сiў вы зна чыць 

мес цам вы да чы на яў ных мяс цо вае ад дзя-

лен не пош ты.

Пад ма ну ты мi ака за лi ся i ра бот нi кi пош-

ты, якiм укра i нец вы даў ся бе за ня бож чы ка, 

пад аў шы яго паш парт. Ня гле дзя чы на роз-

нi цу ў дзе сяць га доў муж чы ны бы лi па доб-

ныя, та му па да зра ва на му па ча лi вы да ваць 

гро шы.

З 2013 да 2017 го да iн ша зе мец вы краў 

та кiм чы нам звыш 18 ты сяч руб лёў. Су ма 

маг ла стац ца боль шай, але афе рыст на не-

каль кi ме ся цаў пры пы нiў свае вi зi ты ў Бе ла-

русь, што ста ла пад ста вай для паў тор на га 

пры пы нен ня вы плат. Яшчэ раз на ве даць 

са бес укра i нец не на ва жыў ся.

За раз след чыя ўста наў лi ва юць ро лю кож-

на га ўдзель нi ка зла чын ства. У пры ват нас цi, 

дзе ян нi спе цы я лiс та га рад ско га ўпраў лен ня 

па пра цы, за ня тас цi i са ца ба ро не пра вя ра-

юц ца на прад мет служ бо вай ха лат нас цi.

Зла ма ны бу дзiль нiк 
i пра ржа ве лы 
ман гал...

Вi цеб скiя пра ва ахоў нi кi за тры ма лi се-

рый на га дач на га зло дзея. Ён не грэ ба-

ваў вы кра даць на ват рэ чы, якiя ад слу-

жы лi сваё, па ве дам ляе пад ра бяз нас цi 

ад дзя лен не iн фар ма цыi i гра мад скiх 

су вя зяў УУС абл вы кан ка ма.

Пас ля вы ха ду з мес цаў зня во лен ня ў 

снеж нi мi ну ла га го да 35-га до вы жы хар Ушац-

ка га ра ё на вяр нуў ся да зла чын на га про мыс-

лу. У по ле яго зро ку па тра пi лi дач ныя да мы. 

Муж чы на за ла зiў у чу жое жыл лё i вы но сiў 

ад туль усё, што мож на. Праг насць i ўсё ед-

насць зла мыс нi ка ўра зi ла на ват во пыт ных 

апе ра тыў нi каў. Так, пад час здзяйс нен ня чар-

го ва га эпi зо ду ён умуд рыў ся вы крас цi на ват 

зла ма ны бу дзiль нiк i пра ржа ве лы ман гал.

Пас ля пер шых здзейс не ных кра дзя жоў 

муж чы на на быў па тры ма ную iн ша мар ку, 

пас ля ча го знач на па шы рыў геа гра фiю сва iх 

«пры год». У спi сах кра дзя жоў зна чац ца Вi-

цеб скi, По лац кi, Шу мi лiн скi, Док шыц кi i Ушац кi 

ра ё ны. Так са ма ня стом ны зла дзюж ка па спеў 

за свя цiц ца i на Мiн шчы не. Уся го на ра хун ку 

па да зра ва на га мi нi мум 15 аба кра дзе ных ле-

цi шчаў. Зрэш ты, як мяр ку юць пра ва ахоў нi кi, 

эпi зо даў мо жа быць на шмат больш.

Ка нец пры го дам зла мыс нi ка па кла лi су-

пра цоў нi кi кры мi наль на га вы шу ку. Яны здо-

ле лi вы са чыць па да зра ва на га i за тры маць 

яго. Ура зiў пра ва ахоў нi каў i пе ра трус у до ме 

муж чы ны. Сваё жыл лё ён лi та раль на за поў-

нiў вы кра дзе ны мi рэ ча мi. У да чы нен нi да 

муж чы ны рас па ча та кры мi наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

(Заканчэнне.

 Пачатак на 1-й стар.)

Але не толь кi дач нi каў аб кра да-

юць. Пад по кры вам но чы на вед ва-

юц ца ама та ры чу жой ма ё мас цi i ў 

не вя лi кiя на се ле ныя пунк ты, дзе 

жы вуць у асноў ным па жы лыя. 

У ма ёй род най вёс цы па мер ла 

ка бе та, а дом за вя шча ла сва ёй 

пля мен нi цы, якая зрэд ку на вед ва-

ла ся на ма лую ра дзi му. Дык вось, 

за зi му з ха ты зла дзеi вы нес лi ўсе 

па душ кi, коў дры, по суд. I на ват ра-

за бра лi на бяр вен нi хляў чук, дзе 

за хоў ва ла ся роз ная не па трэб шчы-

на. Вы лi чыць, хто гэ та зра бiў, не 

скла ла нi я кай цяж кас цi. Ка лi што 

пра па ла з до ма, ага ро да, то ад на-

знач на па да зрэн не па да ла на Воў-

ку. Ся дзiць на шыi ў баць коў, пра-

ца ваць не хо ча, а куль нуць чар ку 

лю бiць. Па шы ба ва ла да лай да ка i 

мая зям ляч ка, маў ляў, пры зна вай-

ся, а то ўчаст ко ва га вы клi чу. I тут 

за ля ман та ва ла ма цi, не трэ ба мi лi-

цыi, мы та бе за ўсё спла цiм.

А ня даў на су пра цоў нi кi кры мi-

наль на га вы шу ку Ба ры саў ска га 

ра ён на га ўпраў лен ня ўнут ра ных 

спраў за тры ма лi двух бра тоў, па-

да зра ва ных у се рыi кра дзя жоў з

пры ват ных ула дан няў. Дзе сяць ра-

зоў яны ха дзi лi на спра ву. У пе ры-

яд з лю та га да кра са вi ка 2020 го да 

муж чы ны, якiя ра ней трап ля лi ў 

по ле зро ку пра ва ахоў ных ор га-

наў, зры ва лi з дзвя рэй дач ных 

да моў i гас па дар чых па бу доў 

за мкi, вы стаў ля лi шы бi ны ў вок нах 

i трап ля лi ўнутр. Ад туль яны вы но-

сi лi пра дук ты хар ча ван ня, адзен-

не, па сцель ную бя лiз ну, бы та вую

тэх нi ку.

Са праў ды, на ле цi шчах, у вёс-

ках зла мыс нi кi кра дуць усё, што 

трап ляе пад ру ку: роз ны хат-

нi i са до вы iн стру мент, ма ла дыя 

дрэў цы, кус ты, хат нiя на рых тоў кi, 

бы та выя пры бо ры i на ват здзi ра-

юць элект ра пра вод ку. Кан тын-

гент та кiх «чыс цiль шчы каў» вя до-

мы: аса цы яль ныя эле мен ты, што 

зло ўжы ва юць спiрт ным, якiя, як 

пра вi ла, не ма юць ра бо ты i срод-

каў да iс на ван ня.

Най больш час та кра дзя жы на 

да чах здзяйс ня юц ца са снеж ня 

да кра са вi ка: гас па да ры ад сут нi-

ча юць на сва iх са до вых участ ках. 

Ме на вi та да та кiх вы сноў прый-

шла пра ку ра ту ра Мiн скай воб лас-

цi пас ля ана лi зу ра бо ты суб' ек таў 

пра фi лак ты кi па па пя рэ джан нi 

кра дзя жоў ма ё мас цi з дач ных 

ка а пе ра ты ваў.

— За ча ты ры ме ся цы гэ та га 

го да ў до ма ўла дан нях са до вых 

та ва рыст ваў Мiн шчы ны здзейс-

не ны 141 кра дзеж, гэ та на 22,5 % 

менш, чым за ад па вед ны пе ры яд 

мi ну ла га го да, — ад зна чае пер-

шы на мес нiк пра ку ро ра Мiн скай 

воб лас цi Ба рыс ПЯТ РОЎ СКI.

На прык лад, у Ва ло жын скiм ра ё -

не та кiх вы пад каў за рэ гiст ра ва-

 на тры су праць ся мi ле тась. I гэ-

та пры тым, што тут на лiч ва ец ца 

85 са до вых ма сi ваў. На змян шэн-

не коль кас цi кра дзя жоў паў плы ваў 

комп лекс мер. Гэ та i ра бо та пра ва -

ахоў ных ор га наў, i ўка ра нен не

тэх нiч ных срод каў ахо вы, i асця-

рож насць са мiх ула даль нi каў ма ё-

мас цi. Ма рыя Iва наў на, дач нi ца са 

ста жам, па жар та ва ла, што гэ та му 

па са дзей нi ча ла пан дэ мiя ка ра на-

вi ру са, ка лi па тэн цы яль ныя зла-

дзеi ся дзяць до ма. Ад нак жан чы на 

тры мае на да чы аў чар ку. Пас ля 

за кан чэн ня се зо на ез дзiць кар мiць 

вер на га вар таў нi ка праз дзень i во-

сен ню, i зi мой. Са ба ка — най леп-

шы сро дак ахо вы, лi чыць яна.

Не ка то рыя гра ма дзя не спра бу-

юць ба ра нiць сваю ўлас насць роз-

ны мi шу ма вы мi, свет ла вы мi срод-

ка мi. Але, як пра вi ла, зла мыс нi кi 

хут ка ра зу ме юць, што гэ та прос-

та эфект ная пус тыш ка. На дум ку 

спе цы я лiс таў, вель мi дзейс на, ка-

лi во сен ню дач нi кi скла да юць спiс 

дзя жур ных i па чар зе «на род най 

дру жы най» па тру лю юць тэ ры то-

рыю круг ла су тач на.

Ра зам з тым ма тэ ры я лы кры мi-

наль ных спраў свед чаць пра тое, 

што ад ной з умоў кра дзя жоў з 

пры ват ных до ма ўла дан няў з'яў ля-

ец ца аса бiс тая бяс печ насць са мiх 

гас па да роў. Як ад зна чыў Ба рыс 

Пят роў скi, на тэ ры то рыi дач ных ка-

а пе ра ты ваў цэнт раль на га рэ гi ё на, 

дзе ёсць вар та вая ахо ва i ўве дзе на 

сiс тэ ма вi дэа на зi ран ня ў вы гля дзе 

фо тапа стак, здзейс не на 14 кра-

дзя жоў — уся го 10 % ад коль кас-

цi та кiх зла чын стваў. Прак тыч на 

ад сут нi ча юць кра дзя жы з да моў, 

якiя зна хо дзяц ца на аб слу гоў ван нi 

Дэ парт амен та ахо вы Мi нiс тэр ства 

ўнут ра ных спраў.

Ана ла гiч ныя ме ры ахо вы ра iць 

пра ку ра ту ра i сель ска гас па дар-

чым ар га нi за цы ям Мiн шчы ны, дзе 

са снеж ня да кра са вi ка 2020 го-

да вы яў ле на 37 кра дзя жоў, што 

менш чым за ле таш нi пе ры яд на 

48,7 %. На прык лад, у Ня свiж скiм 

ра ё не два ме ха нi за та ры пра ца ва-

лi на энер га на сы ча ных трак та рах. 

Тэх нi ку ве да лi дас ка на ла i, ня гле-

дзя чы на ўста ноў ле ныя дат чы кi 

GPS, скра лi больш як 200 лiт раў 

ды зель на га па лi ва кож ны.

Уся го ж на аб' ек тах аг ра пра-

мыс ло ва га комп лек су Мiн скай 

воб лас цi, якiя за бяс пе ча ны вар-

та вой ахо вай, здзейс не на 17 кра-

дзя жоў. Там, дзе функ цы я нуе сiс-

тэ ма вi дэа на зi ран ня, за фiк са ва на 

дзевяць вы пад каў. У тым лi ку тры 

фак ты рас кры ты з да па мо гай 

фо тапа стак.

Па вы нi ках ма нi то рын гу пра ку-

рор Мiн скай воб лас цi Сяр гей Хма-

рук на кi ра ваў у Мi набл вы кан кам 

iн фар ма цый ную за пiс ку з кан крэт-

ны мi пра па но ва мi па па пя рэ джан нi 

кра дзя жоў. У пры ват нас цi, раз гле-

дзець пы тан не аб экс пе ры мен це з 

да па мо гай аб ста ля ван ня сiс тэ ма мi 

вi дэа на зi ран ня тэ ры то рый: пе ры-

мет ру, пад' яз ных шля хоў, пра сёл-

ка вых да рог не каль кiх са до вых 

та ва рыст ваў, дзе най больш час та 

здзяйс ня юц ца кра дзя жы ма ё мас цi. 

А ка мi тэ ту па сель скай гас па дар цы 

i хар ча ван нi ра зам з пад на ча ле ны-

мi тэ ры та ры яль ны мi струк ту ра мi 

i ор га на мi ўнут ра ных спраў рэ ка-

мен да ва на пра вес цi ма нi то рынг па 

тэх нiч ным ума ца ван нi вы твор чых 

аб' ек таў. Па вы нi ках аб сле да ван-

ня пра па на ваць кi раў нi кам суб'-

ек таў гас па да ран ня за бяс пе чыць 

служ бы ахо вы вi дэа ка ме ра мi, 

фо тапаст ка мi ў боль шай коль кас-

цi.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Крымінал, здарэнніКрымінал, здарэнні

ШТО ПАД РУ КУ ТРА ПIЦЬ...

 У тэ му
Не каль кi па рад дач нi кам:

• Ка лi вы зла вi лi зло дзея на сва ёй да чы, не зай май це ся са ма су дам. 

Ён мо жа па даць су стрэч ны iск, i вы ака жа це ся на лаў цы пад суд ных. 

Па ста рай це ся яго за тры маць i вы клiч це мi лi цыю.

• Па стаў це на дзей ныя за по ры на ва ро тах, вы со кую ага ро джу. Лю-

бы бар' ер на шля ху зла мыс нi каў мо жа за ха ваць ва шу ма ё масць.

• Ка лi пас ля се зо на ад' яз джа е це ў го рад, за бя ры це з са бой усё 

каш тоў нае.

• Най мi це доб ра га вар таў нi ка за ўме ра ную пла ту. Ар га нi зуй це з 

чле наў дач на га ка а пе ра ты ва бры га ду «хут ка га рэ ага ван ня», якая 

бу дзе ахоў ваць ву лi цы ў вя чэр нi час ад ня про ша ных гас цей.

Фо
 та

 з 
са
й т
а У

СС
 М

iнс
к а
га

 аб
л в
ы к

ан
 ка

 ма
.


	16cher-6_optim

