
— Плас ты ка выя карт кі ўсё-та-

кі да па маг лі змен шыць коль касць 

фак таў пад роб ле ных гро шай. На-

прык лад, у 2006 го дзе су пра цоў-

ні кі ад дзе лаў па ба раць бе з эка-

на міч ны мі зла чын ства мі вы кры лі 

2800 та кіх фак таў. А ўжо ле тась 

іх бы ло каля 800. За пер шае паў-

год дзе гэ та га го да не са праўд ныя 

гро шы на ма га лі ся збыць 320 ра зоў. 

Пры клад на два ра зы на дзень, — 

заўва жае стар шы опер упаў на-

ва жа ны па асаб лі ва важ ных 

спра вах ГУБЭЗ МУС Дзміт рый 

ЛА ГУН. — Сваю леп ту ў па ляп-

шэн не сі ту а цыі ўно сіць і па сту по вае 

ўдас ка на лен не сту пе няў аба ро ны 

гро шай. Над гэ тым мы па ста ян на 

пра цу ем су мес на з На цы я наль-

ным бан кам. Ды і мы ўвесь час на-

гад ва ем пра асноў ныя пры кме ты 

пад робле ных гро шай, якія мож на 

рас па знаць на ват без спе цы яль ных 

дэ тэк та раў: ад сут насці рэ льеф нас-

ці, аба рон чых ні цяў, мік ра тэкс ту.

— Але якая ва лю та час цей за 

ўсё пад раб ля ец ца ў на шай краі-

не?

— Тут трэ ба раз ме жа ваць два 

па няц ці. Што да фак таў збы ту, то 

пе ра важ ная боль шасць пры па дае 

на даў но звык лую нам тры я ду за-

меж ных ва лют — до ла раў ЗША, 

еў ра і ра сій скіх руб лёў. У до ла-

раў — сум ная паль ма пер шын ства. 

Пад роб ле ныя аме ры кан скія гро шы 

вы яў ля лі ся за пер шае паў год дзе 

135 ра зоў. На мі на лы, як пра ві ла, 

буй ныя — 100 і 50, ра дзей 20 до ла-

раў. «Адзін кі», «двой кі», «пя цёр кі» 

і «дзя сят кі» пад раб ля юц ца рэд ка. 

Для зла чын цы вы гад ней атры маць 

мак сі маль ны пры бы так пры мі ні-

му ме вы сіл каў, та му ста до ла ра вая 

ку пю ра бу дзе для яго больш пры-

ваб най, чым ад на до ла ра вая. Да 

та го ж гіс та рыч на скла ла ся, што 

буй ныя на мі на лы час цей за ўсё 

ад праў ля юц ца ў доў га тэр мі но выя 

«схро ны», ка лі ча ла век па ней кіх 

пры чы нах не ад кры вае ўклад у 

бан ку. Але ка лі ўзяць фак ты вы-

ра бу, то фаль шы выя ку пю ры з 

парт рэ та мі за акі ян скіх прэ зі дэн-

таў схо дзяць з дру кар скіх стан коў 

па-за ме жа мі на шай кра і ны.

Тое ж са мае да ты чыц ца еў ра. 

Пад роб ка та кіх гро шай вы ма гае 

знач ных рэ сур саў і па ста ян на га 

ўдас ка на лен ня тэх на ло гій. З ра-

сій скі мі руб ля мі сі ту а цыя кры ху 

ін шая — іх, як пра ві ла, пад раб-

ля юць унут ры са мой Ра сіі. Сля-

ды раз-по раз вя дуць у рэс пуб лі кі 

Паў ноч на га Каў ка за... Да рэ чы, 

фаль шы выя раз лі ко выя бі ле ты 

Цэнт ра бан ка сё ле та вы яў ля лі ся 

101 раз. Як і ў вы пад ку з до ла ра-

мі, гэ та буй ны на мі нал — 1000 і 

5000 руб лёў. Як пра ві ла, ку пю ры 

та кой вар тас ці пры во зяць у Бе ла-

русь, вяр та ю чы ся з за роб каў.

На трэ цім мес цы ў зла чын ным 

рэй тын гу — еў ра. На до лю пад ро-

бак ку пюр Еў ра цэнт ра бан ка пры-

па дае 19 пра цэн таў. Час цей за ўсё 

гэ та 50, 100, 200 і 500 еў ра. Апош ні 

на мі нал тым больш ці ка вы, што 

ў еў ра зо не яшчэ ле тась быў спы-

не ны вы пуск но вых 500-еў ра вых 

ку пюр. Коль касць тых, што зна-

хо дзяц ца ў аба ра чэн ні да гэ туль, 

імк лі ва ска ра ча ец ца. Звя за на 

гэ та з тым, што банк но ты гэ та га 

на мі на лу пас ля па пад ан ня ў банк, 

у тым лі ку і шля хам ін ка са цыі з 

ганд лё вых пунк таў, на зад ужо не 

вер нуц ца. Ну а рэш ту вы даць са-

мым буй ным на мі на лам, на ту раль-

на, не маг чы ма. Та му са праўд ныя 

500-еў ра выя ку пю ры зу сім хут ка 

ста нуць ра ры тэ там.

Але гэ тая ку пю ра, ві да воч на, 

у фа во ры ў за меж ных фаль шы-

ва ма нет чы каў. Лі та раль на зу сім 

ня даў на ў Бе ла ру сі бы ло вы яў ле на 

не каль кі та кіх не са праўд ных банк-

нотаў. Двое гра ма дзян Ка зах ста на 

пры еха лі ў Бе ла русь з вя лі кай су-

май гро шай. Част ку яны ад кла лі 

на гуль ню ў ка зі но, част ку — на 

на быц цё аў та ма бі ля. Мэ ты цал кам 

за кон ныя, а вось 500-еў ра выя ку-

пю ры, з які мі яны пай шлі ў банк, 

ака за лі ся пад роб ле ны мі.

— А ка лі ўзяць менш рас паў-

сю джа ныя ва лю ты — фун ты, 

фран кі, кро ны?

— На до лю та кіх пад ро бак да-

во дзіц ца не больш за паў та ра пра-

цэн та, — пра цяг вае су раз моў ца. — 

Яно і зра зу ме ла: ка лі гіс та рыч на 

скла ла ся, што сро дак на кап лен ня 

на яў ных гро шай у за меж най ва-

лю це — гэ та до лар і ра дзей еў-

ра, то ка му па трэб ны, на прык лад, 

чэш скія кро ны, бры тан скія фун ты 

стэр лін гаў або швей цар скія фран-

кі? Іх да лё ка не ў кож ным бан ку 

зда сі. А так пад час аб ме ну ва лю ты 

сё ле та трой чы вы яў ля лі ся «ле выя» 

кі тай скія юа ні. Па ад ным фак це да-

во дзіц ца на до лю ўкра ін скіх грыў-

няў і фун таў стэр лін гаў.

Ці ка ва ве даць
Ды і як сро дак на кап лен ня 

гро шай ма ла рас паў сю джа-

ныя ва лю ты да во лі ры зы коў-

ныя. На прык лад, Вя лі ка бры-

та нія ў гэ тым дзе ся ці год дзі 

мя ня ла банк но ты вар тас цю 

20 і 50 фун таў. Час на пры ём 

ста рых гра шо вых зна каў быў 

да во лі аб ме жа ва ны (уся го не-

каль кі ме ся цаў), ну а на да лей 

іх мож на бы ло здаць толь кі 

не па срэд на ў Банк Анг ліі. 

Інакш гэ тыя гро шы пе ра тва-

ра лі ся прос та ў пры го жыя па-

пер кі, якія, маг чы ма, ка лі-не-

будзь за ці ка вяць пры ват ных 

ка лек цы я не раў.

— Але та кая сі ту а цыя мо жа 

быць з кож ным. Ска жам, ча ла-

век ез дзіў у тую ж Вя лі ка бры-

та нію, дзе неш та на бы ваў. І ка лі 

яму ня доб ра сум лен ны пра да вец 

даў у якас ці рэш ты фаль шы вую 

ку пю ру, то ад куль жа ён бу дзе 

ве даць сту пе ні аба ро ны фун та 

стэр лін гаў? Ён іх, мо жа, пер шы 

раз і ў ру ках тры мае. Ці вось 

узяць ня даў ні вы па дак у Грод не. 

На вя сел ле лю дзям па да ры лі, як 

гэ та во дзіц ца, гро шы. На вас пе-

ча ны муж па нёс 100-до ла ра вую 

ку пю ру ў аб мен нік, а яна ака за-

ла ся пад роб ле най.

— Пад час ква лі фі ка цыі фаль-

шы ва ма нец тва пад ува гу бя рэц ца 

на мер асо бы. Ка лі ча ла век усве-

дам ляе, што ня се пад роб ле ны 

банк но т, то за гэ та ад каз насць 

на ды хо дзіць. А ка лі вы, ска жам, 

знай шлі ў кніж най ша фе «за-

начку» ад ста рэй ша га па ка лен ня, 

ся род якой ака за ла ся ад на фаль-

шы вая ку пю ра, то ў ход ус ту пае 

тэр мін «доб ра сум лен ны збыт чык». 

Гэ та зна чыць, што вы не зай ма лі ся 

пад роб кай гро шай і не ве да лі пра 

тое, што ку пю ры не са праўд ныя. 

У нас быў вы па дак, ка лі ча ла век 

пры нёс у банк зда ваць 30 ты сяч 

до ла раў на яў ны мі, якія за ста лі ся 

ў спад чы ну ад па мер ла га баць кі, 

а ад на з банк нот ака за ла ся «на-

ма ля ва най». Але па фак це збы ту 

ўсё роў на бы ла за ве дзе на кры мі-

наль ная спра ва, а доб ра сум лен ны 

збыт чык пра хо дзіў у якас ці свед кі. 

Са мае га лоў нае, што па тра бу ец-

ца ў гэ тым вы пад ку, — рас ка заць 

усё як ёсць пра ва ахоў ным ор га-

нам. Маг чы ма, ме на ві та дзя ку ю чы 

ва шым свед чан ням бу дзе зра зу-

ме лы лан цу жок ру ху пад роб ле най 

ку пю ры.

Пры чым вар та за зна чыць, што 

пад роб кі бы ва юць не толь кі поў-

ныя, але і част ко выя. На прык лад, 

у нас быў вы па дак, ка лі зла мыс нік 

пры кле іў да пяцідо ла ра вай ку пю ры 

раз дру ка ва ны ну лік і па нёс зда ваць 

на вас пе ча ны банк но т у 50 до ла раў 

у банк. На мі нал лёг кім ру хам ру кі 

быў па вя лі ча ны ў дзе сяць ра зоў, 

а за ад но ён за ра біў са бе тэр мін у 

мес цах ад быц ця па ка ран ня.

— А на коль кі час та пад раб ля-

юц ца бе ла рус кія руб лі?

— Пра цэнт та кіх фаль шы вак 

ня знач ны і скла дае ад трох да пя ці. 

Гэ та да ты чыц ца як ча су да дэ на мі-

на цыі, так і ця пе раш няй сі ту а цыі. 

Ды і са мі «пад поль ныя» бе ла рус кія 

руб лі вель мі ня якас ныя. Так зва-

ных су пер пад ро бак, як гэ та бы вае 

з за меж най ва лю тай, вы раб ле най 

на вы со ка пра фе сій ным аб ста ля-

ван ні, мы не су стра ка лі. Звы чай на 

зла мыс ні кі вы ка рыс тоў ва юць про-

сты бы та вы прын тар. Пад раб ля-

юц ца са мыя ха да выя ку пю ры на-

мі на лам 10, 20 і 50 руб лёў. Псі ха-

ло гія зла мыс ні ка прос тая: як ма га 

хут чэй збыць ку пю ру ў мес цы, дзе 

яе не бу дуць спа чат ку вель мі піль-

на пра вя раць, і атры маць у якас ці 

рэш ты са праўд ныя гро шы. Ку пю-

ры на мі на лам 100, 200 і тым больш 

500 руб лёў у нас на да дзе ным эта-

пе вель мі рэд кія і ад ра зу пры цяг-

нуць да дат ко вую ўва гу пра даў цоў 

ці кі роў цаў у транс пар це.

У па чат ку 2017 го да ў Мін ску 

бы лі за рэ гіст ра ва ны фак ты збы ту 

няўста ля ва ны мі асо ба мі пад роб ле-

ных ку пюр на мі на лам 20 руб лёў. 

Іх зна хо дзі лі пад час пе ра ліч ван ня 

вы руч кі ў кі ёс ках «Мінск тран са», 

у кра мах, марш рут ных так сі. Ад ну 

фаль шыў ку пры нёс на ват пен сі я-

нер, які пра да ваў сваю га род ні ну 

на рын ку. Бы ло за ве дзе на аж но 

25 кры мі наль ных спраў. Су пра цоў ні-

кі Га лоў на га ўпраў лен ня па ба раць-

бе з эка на міч ны мі зла чын ства мі 

ГУ УС Мін гар вы кан ка ма вы свет лі лі 

дзвюх асоб, якія зай ма лі ся вы ра-

бам і збы там фаль шы вых руб лёў. 

Суд Фрун зен ска га ра ё на Мін ска 

пры га ва рыў іх да вя лі кіх тэр мі наў: 

ад на го зла чын ца да сямі гадоў і ад-

наго ме ся ца ў ка ло ніі ўзмоц не на га 

рэ жы му з кан фіс ка цы яй ма ё мас ці, 

дру го га — да чатырох га доў та ко-

га ж рэ жы му, яго ма ё масць так са ма 

бы ла кан фіс ка ва на.

— А ці мо жа ка сір у аб мен ні ку 

«пра пус ціць» фаль шы вую ва лю-

ту, якая потым тра піць у банк?

— Сіс тэ ма аба ро ны ад гэ та га 

ў бан ку шмат уз роў не вая. Ва лю ту 

яшчэ бу дзе ча каць не каль кі пра-

ве рак. Ды і ў са мо га ка сі ра ста іць 

спе цы яль ны апа рат, які да зва ляе 

ад ра зу пра ве рыць, ці са праўд ную 

ку пю ру пра цяг ну лі яму ў акен ца.

Пры гэ тым ці ка ва, што агуль-

ны на мі нал пад ро бак, зда дзе ных 

за раз, вель мі рэд ка пе ра вы шае 

200 до ла раў.

— Ка лі зга даць «Ста ро га Ха-

та бы ча», то там апі са на сцэ на, 

як ча раў нік ства рыў сто ты сяч 

до ла раў з ад ным і тым жа ну-

ма рам...

— Та кія ку пю ры вы яў ля юц ца 

рэ гу ляр на. Тут ўся спра ва ў тэх-

на ла гіч ным пра цэ се. Па коль кі пад-

роб ка до ла раў і еў ра па стаў ле на 

за меж ны мі гру поў ка мі ледзь не на 

пра мыс ло вы ўзро вень, то яны вы-

ка рыс тоў ва юць ад но і тое ж клі шэ, 

каб па ско рыць пра цэс. Зу сім як у 

ты паг ра фіі. І з та кім клі шэ дру ку-

ец ца шмат пад роб ле ных ку пюр. 

Яны пас ля ўкід ва юц ца ў аба ра чэн-

не ў роз ных мес цах. Але коль касць 

банк нотаў у та кой пар тыі, вя до ма, 

вя лі кая. Дзве ку пю ры з ад ноль ка-

вы мі ну ма ра мі мо гуць спа кой на 

апы нуц ца на тэ ры то рыі ад ной кра-

і ны. І на ват больш за тое — нам 

вя до мы вы па дак, ка лі яны ад на ча-

со ва ака за лі ся ў ка шаль ку ад на го 

і та го ж ча ла ве ка.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
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За сту пі лі ў апош ні дзень лі пе ня на свае па сты 

ў ста ліч най мі лі цыі.

Ім уру чы лі та бель ную зброю і служ бо выя па свед-

чан ні.

— Сён ня для вас ура чыс ты дзень, — ад зна чыў 

на чаль нік ГУ УС Мін гар вы кан ка ма Іван КУБ РА-

КОЎ. — Вы ўлі ва е це ся ў пад раз дзя лен ні ста ліч най 

мі лі цыі. Ха чу ска заць коль кі слоў пра ва шу бу ду чую 

служ бу. На груз ка тут са мая вы со кая ў кра і не. У нас 

пра хо дзіць шмат ма са вых ме ра пры ем стваў, у тым 

лі ку і спар тыў ных. Тыя су пра цоў ні кі, якія прай шлі гэ-

тую шко лу, мо гуць пра ца ваць паў сюль. Пе ра важ на 

з іх і кам плек ту ец ца цэнт раль ны апа рат МУС.

Мес ца для ўра чыс та га ры ту а лу бы ло вы бра на 

сім ва ліч нае — ка ля пом ні ка мі лі цы я не рам, якія за-

гі ну лі ў мір ны час пры вы ка нан ні служ бо вых аба-

вяз каў.

— Ён тут пра во дзіц ца ўпер шы ню, — за зна чыў 

Іван Куб ра коў. — У гэ тым мес цы зна хо дзіц ца пом-

нік на шым ка ле гам, якія на век за ста лі ся ў страі. Мы 

ша ну ем па мяць пра іх. І но выя су пра цоў ні кі му сяць 

вы хоў вац ца на гэ тых ідэа лах. Што да служ бо вай 

пад рых тоў кі, то яна ўдас ка наль ва ец ца год ад го-

ду. На шы су пра цоў ні кі, якія ма юць вя лі кі до свед 

прак тыч най ра бо ты, вы яз джа юць у на ву чаль ныя 

ўста но вы, дзе пра вод зяць за ня ткі.

Тэ маТэ ма

«НЕ СА ПРАЎД НЫЯ» 
ГРО ШЫ

Агуль ны на мі нал пад ро бак, 
зда дзе ных за раз, вель мі рэд ка 
пе ра вы шае 200 до ла раў.

Як 
за сце раг чы ся 
ад фаль шы вак?

Ня гле дзя чы на тое што ў кра і не поў ным хо дам ука ра ня юц ца 

без на яў ныя пла ця жы, фаль шы ва ма нец тва ады хо дзіць у гіс-

то рыю не жа дае. Ар ты кул 221 Кры мі наль на га ко дэк са пра-

ду гледж вае да во лі стро гае па ка ран не за са ма воль ны вы раб, 

за хоў ван не або на ўмыс ны збыт та кіх гро шай. За гэ та мож на 

ад пра віц ца ў не вель мі ад да ле ныя мес цы на тэр мін да ся мі 

га доў. Ка лі ж фаль шы ва ма нец тва паў тор нае або здзейс не на 

гру пай зла мыс ні каў, то санк цыя ўзмац ня ец ца да 15 га доў. І ўсё 

роў на зна хо дзяц ца лю дзі, якія дру ку юць гро шы на прын та рах, 

а пас ля ідуць з імі ў кра му.

Со рак во сем ма лод шых лей тэ нан таў міліцыі


