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Участ ко выя ін спек та ры ра зам са 

стар шы ня мі праў лен няў СТ аб сле-

ду юць да чы, вы яў ля юць аб ста ві ны 

і ўмо вы, якія ў да лей шым спры я-

юць пра ва па ру шэн ням, і ўно сяць 

ад па вед ныя прад стаў лен ні, дзе 

па каз ва ец ца, якія вы яў ле ны не-

да хо пы і якім чы нам яны па він-

ны быць лік ві да ва ны. Стар шы ня 

праў лен ня аба вя за ны гэ тыя не-

да хо пы раз гле дзець на агуль ным 

схо дзе чле наў СТ і пры няць ме ры, 

на кі ра ва ныя на лік ві да цыю гэ тых 

не да хо паў.

— У мі ну лыя га ды кра дзя жы 

ў са до вых та ва рыст ваў скла да лі 

ка ля 15 % ад агуль най коль кас ці 

кра дзя жоў, учы не ных на тэ ры то-

рыі Мінск ага ра ё на, — ка жа На-

тал ля Смя тан ка. — Агуль ны мі 

на ма ган ня мі нам уда ло ся гэ ты 

пра цэнт іс тот на зні зіць. На ба зе 

рай вы кан ка ма пра во дзі лі ся су мес-

ныя па ся джэн ні, ку ды за пра ша лі ся 

стар шы ні праў лен няў СТ. На гэ-

тых схо дах так са ма пры сут ні чалі 

прад стаў ні кі Дэ парт амен та ахо вы 

МУС. Яны да во дзі лі інфармацыю 

пра свой спектр па слуг і раз да ва-

лі бук ле ты-па мят кі, дзе па ка за на, 

якія іс ну юць маг чы мас ці па пры-

няц ці мер для ахо вы ма ё мас ці.

Па вод ле звес так, за мі ну лыя 

9 ме ся цаў на тэ ры то рыі ра ё на ў 

са до вых та ва рыст вах здзейс не-

на 55 кра дзя жоў. А, на прык лад, 

у 2015 го дзе за той жа пе ры яд 

быў за рэ гіст ра ва ны 91 кра дзеж, 

у 2016 — 125, у 2017 го дзе — 

112 кра дзя жоў. Та кім чы нам, дзя-

ку ю чы су мес ным на ма ган ня мі ўда-

ло ся зні зіць коль касць кра дзя жоў 

больш чым на 50 %.

У чым скла да насць рас крыц ця 

«дач ных» кра дзя жоў? Лю дзі за-

канчва юць лет ні се зон, зачыняюць 

свае да мы на зі му і з'яз джа юць. 

І да вяс ны, як пра ві ла, не з'яў ля юц-

ца. А кра дзя жы, якія здзяйс ня юц ца 

на іх участ ках у зі мо вы пе ры яд, 

вы яў ля юць толь кі та ды, ка лі гаспа-

дары зноў пры яз джа юць на да чы. 

Ус плёск рэ гіст ра цыі зла чын стваў 

у са до вых та ва рыст вах — гэ та, 

як пра ві ла, са ка вік-кра са вік. Хоць 

здзейс не ны яны бы лі во сен ню-

зімой. Вя до ма, пас ля та го, як мі нуў 

час, рас крыць па доб ныя зла чын-

ствы на шмат скла да ней, чым «па 

га ра чых сля дах».

Ёсць больш буй ныя са до выя 

та ва рыст вы, дзе лю дзі за ста юц ца 

жыць на зі му і, та кім чы нам, іс нуе 

ней кі на гляд за па кі ну ты мі да ма мі. 

А ёсць не вя лі кія па сёл кі, якія цал-

кам пус це юць на зі му, і яны ста но-

вяц ца аб' ек там асаб лі вай ці ка вас ці 

зла чын на га эле мен та.

Пры ня та лі чыць, што «дач ныя» 

зла чын цы — гэ та боль шай част кай 

бам жы, якія кра дуць толь кі сло і кі 

з за кат ка мі і ін шую ежу. На са май 

спра ве, у пер шую чар гу вы кра да-

юц ца каш тоў ныя рэ чы. На прык-

лад, «па вы ша ным по пы там», ка лі 

мож на так ска заць, у зла дзе яў ка-

рыс та юц ца адзен не, по суд, роз-

ныя бу даў ні чыя ін стру мен ты (тут я 

ўспом ніў свай го су се да, Ула дзі мі-

ра Мі хай ла ві ча), так са ма, бы та вая 

тэх ні ка: тэ ле ві за ры, ха ла дзіль ні кі, 

ін шыя пры бо ры. Яшчэ «цяг нуць» 

з за да валь нен нем буд ма тэ ры я лы. 

На прык лад, з па кі ну тай бу доў лі. 

Гас па дар усё ле та ўзво дзіў дом, 

не скон чыў ра бо ты і з'е хаў у го-

рад, па кі нуў шы мяхі з цэ мен там, 

пліт ку, цэг лу, той жа ін стру мент — 

усё гэта так са ма слу жыць аб' ек-

там кра дзя жу.

У па цвяр джэн не ска за на га 

На тал ля Вя ча сла ваў на пры вя ла 

пры кла ды з апош няй кры мі наль-

най звод кі:

«Не ўста ноў ле ная асо ба шля-

хам пад бо ру клю чоў да зам ка 

ўва ход ных дзвя рэй пра нік ла ў 

дач ны дом, раз ме шча ны ў СТ 

«Ал га рытм» па блі зу вёскі Ану сі-

на Мінск ага ра ё на, ад куль та ем на 

вы кра ла: тэ ле ві зар «Па на со нік», 

бен за пі лу «Штыль», элект ра ру ба-

нак «Бош», элект ра дрыль «Бош» 

і на бор аў та ма біль ных клю чоў 

«Форс», чым пры чы ня ла за яў ні-

ку ма тэ ры яль ны ўрон на агуль ную 

су му 970 руб лёў».

«Не ўста ноў ле ная асо ба шля-

хам зры ву на вяс но га зам ка і за-

мы каль най пры ла ды ўва ход ных 

дзвя рэй пра нік ла ў дом, раз ме-

шча ны ў СТ «Со неч нае» па блі зу 

вёскі Ха да ко ва Мінск ага ра ё на, ад-

куль вы кра ла зі мо вую курт ку і пер-

фа ра тар «ДВТ», чым пры чы ні ла 

ма тэ ры яль ны ўрон па цяр пе ла му 

на агуль ную су му 130 руб лёў».

«Не ўста ноў ле ная асо ба шля хам 

уз ло му акон най ра мы пра нік ла ў 

са до вы до мік у СТ «Ра ма наў ка» 

па блі зу вёскі Ану сі на Мінск ага ра-

ё на, ад куль та ем на вы кра ла ма-

ё масць, а ме на ві та: бен за пі лу 

«STІHL», дзве тэ ле ві зій ныя пры-

стаў кі, дзве тэ ле ві зій ныя ан тэ ны, 

чым пры чы ні ла ма тэ ры яль ны ўрон 

па цяр пе ла му на агуль ную су му 

400 руб лёў».

Гэ ты спіс, на жаль, мож на пра-

цяг ваць. Але на вош та, ка лі і так 

усё зра зу ме ла.

Што ж трэ ба ра біць гра ма дзя-

нам, каб за сце раг чы па кі ну тыя на 

зі му ха ты ад кра дзя жу?

— Іс ну юць не скла да ныя, але 

аба вяз ко выя пра ві лы, на кі ра ва ныя 

на аба ро ну сва ёй ма ё мас ці ад зла-

чын ных за ма хаў, — ка жа На тал ля 

Вя ча сла ваў на.

Без умоў на, най больш эфек тыў-

най аба ро най ма ё мас ці з'яў ля ец ца 

аб ста ля ван не лецішчаў ахоў най і 

тры вож най сіг на лі за цы яй з пад-

клю чэн нем да цэнт раль на га пуль-

та па за ве да мас най ахо вы. Але ка-

лі ня ма та кой маг чы мас ці, мож на 

зра біць шэ раг ін шых кро каў.

У пер шую чар гу рэ ка мен ду ец ца 

не па кі даць на да чы каш тоў ных рэ-

чаў. Лепш за ўсё вез ці іх з са бой 

у го рад, ці ад да ваць на за хоў ван-

не доб ра зна ё мым су се дзям, якія 

па ста ян на пра жы ва юць у ва шым 

на се ле ным пунк це.

Так са ма вар та мак сі маль на 

ўсклад ніць до ступ у жыл лё ста-

рон нім. Трэ ба па ста віць моц ныя 

дзве ры, аб ста ля ваць іх скла да-

ны мі зам ка мі, на вок ны па ста віць 

ра шот кі.

Не аб ход на час цей на вед ваць 

сваё за га рад нае жыл лё. Па ня чы-

шча ных да рож ках зла мыс ні кі зра-

зу ме юць, што гас па да ры на да чы 

бы ва юць рэд ка. Не за шко дзіць па-

пра сіць су се дзяў, якія па ста ян на 

пра жы ва юць у вёс цы, пры гля даць 

за ва шым до мам і ад ра зу ж па-

ве дам ляць вам пра зда рэн ні, якія 

ад бы лі ся з ва шай ма ё мас цю.

У вы пад ку стра ты клю ча рэ-

ка мен ду ец ца тэр мі но ва за мя ніць 

замкі. Ка лі ёсць маг чы масць, трэ-

ба аб ста ля ваць дом срод ка мі ві-

дэа фік са цыі.

А ка лі ўжо кра дзеж ад быў ся, 

трэ ба не ад клад на па ве да міць аб 

гэ тым у мі лі цыю і да пры ез ду су-

пра цоў ні каў ахо вы пра ва па рад ку 

па ста рац ца за ха ваць сля ды зла-

чын ства.

На ша бяс пе ка шмат у чым за-

ле жыць ад на шай піль нас ці. На-

прык лад, та кая прос тая ме ра, як 

па ве дам лен не ў мі лі цыю аб па да-

зро ных асо бах аль бо аў та ма бі лях 

па блі зу ва ша га до ма мо жа збе раг-

чы вас у да лей шым ад кра дзя жу. 

Кры ху больш іні цы я ты вы, уваж лі-

вас ці — і ваш дом бу дзе ва шай 

крэ пас цю, якую не возь ме ні адзін 

зла чы нец.

Як па ве да мі лі 

«Звяз дзе» ў След чым 

ка мі тэ це, Злу ча ныя 

Шта ты Аме ры кі 

дэ пар та ва лі 

ў Бе ла русь 

аб ві на вач а на га, 

які ха ваў ся за акі я нам 

ад кры мі наль на га 

пра сле да ван ня.

У На цы я наль ным аэ ра-

пор це Мінск прад стаў ні кі 

пра ва ахоў ных ор га наў ЗША 

пе рад алі прад стаў ні кам 

След ча га ка мі тэ та Бе ла ру-

сі за тры ма на га 21-га до ва га 

жы ха ра Грод на, які амаль 

два га ды ха ваў ся ад кры-

мі наль на га пра сле да ван ня. 

Та кое ра шэн не бы ло пры ня-

та аме ры кан скім бо кам на 

пад ста ве ме ма ран ду ма аб 

уза е ма ра зу мен ні і ака зан ні 

пра ва вой да па мо гі па кры-

мі наль ных спра вах, пад пі са-

на га 30 сту дзе ня 2018 го да 

на мес ні кам ды рэк та ра ФБР 

По лам Эбей там і стар шы нёй 

След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь Іва нам На ске ві-

чам у штаб-ква тэ ры Фе дэ-

раль на га бю ро рас сле да-

ван няў ЗША ў Ва шынг то не.

Дэ пар та ва ны гро дзе нец 

у чэр ве ні 2015 го да быў 

асу джа ны су дом Каст рыч-

ніц ка га ра ё на го ра да Грод-

на за не за кон ны аба рот 

псі ха троп ных рэ чы ваў (арт. 

328 Кры мі наль на га ко дэк са 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь), але ў 

пе ры яд ад быц ця па ка ран-

ня на шлях вы праў лен ня не 

стаў і здзейс ніў но выя зла-

чын ствы.

27 мая 2016 го да ў Грод-

не ён на быў праз ін тэр нэт 

асаб лі ва не бяс печ нае псі ха-

троп нае рэ чы ва, з якім на 

на ступ ны дзень быў за тры-

ма ны су пра цоў ні ка мі ор га-

наў унут ра ных спраў.

У пе ры яд рас сле да ван-

ня па да зра ва ны сха ваў ся 

ад кры мі наль на га пра сле-

да ван ня, у су вя зі з чым яму 

бы ло за воч на вы стаў ле нае 

аб ві на ва чан не ў здзяйс нен-

ні двух зла чын стваў — не-

за кон ным аба ро це псі ха-

троп ных рэ чы ваў і ўхі лен ні 

ад ад быц ця па ка ран ня ў 

вы гля дзе аб ме жа ван ня во-

лі. У якас ці ме ры стры ман-

ня абра на за клю чэн не пад 

вар ту і вы не се на па ста но ва 

аб аб' яў лен ні вы шу ку, у тым 

лі ку між на род на га па лі ніі 

Ін тэр по ла. Пры гэ тым быў 

уста ноў ле ны, за тры ма ны, 

вы кры ты і пас ля асу джа ны 

су дом гра ма дзя нін, які збыў 

псі ха троп нае рэ чы ва аб ві на-

вача на му.

У жніў ні 2017 го да ад шук-

ва ны гра ма дзя нін Бе ла ру сі 

быў за тры ма ны пра ва ахоў-

ны мі ор га на мі акру гі Джэк-

сан шта та Фла ры да ЗША 

за мах ляр ства. Пры ма ю чы 

пад ува гу той факт, што яго 

дзе ян ні ў Рэс пуб лі цы Бе ла-

русь па на быц ці і за хоў ван ні 

псі ха троп ных рэ чы ваў пры-

зна юц ца кры мі наль ны мі на 

тэ ры то рыі ЗША, а так са ма, 

у ад па вед нас ці з па ла жэн-

ня мі пад пі са на га ме ма ран-

ду ма, аме ры кан скі бок пры-

няў ра шэн не аб вы два рэн ні 

аб ві на вач а на га і пе ра да чы 

бе ла рус ка му бо ку.

За раз вя дзен не па кры-

мі наль най спра ве ад ноў-

ле на. Пас ля не аб ход ных 

след чых дзе ян няў аб ві на-

вач а ны бу дзе ўтрым лі вац-

ца ў след чым іза ля та ры.

След чы ка мі тэт Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь вы каз вае ўдзяч-

насць Фе дэ раль на му бю ро 

рас сле да ван няў ЗША, На цы-

я наль на му цэнт раль на му бю-

ро Ін тэр по ла ў ЗША і Рэс пуб-

лі цы Бе ла русь, па соль ству 

ЗША ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 

за пас ля доў ную рэа лі за цыю 

ме ма ран ду ма і да сяг ну тых 

да моў ле нас цяў, са дзей ні-

чан не ў рэа лі за цыі прын цы-

пу не па збеж нас ці па ка ран ня 

за здзейс не ныя зла чын ствы. 

Пры гэ тым вы каз вае га тоў-

насць ажыц ця віць су стрэч-

ныя дзе ян ні са свай го бо ку.

Пры ня та лі чыць, 
што «дач ныя» зла чын цы — 
гэ та боль шай част кай бам жы, 
якія кра дуць толь кі сло і кі 
з за кат ка мі і ін шую ежу. 
На са май спра ве, у пер шую 
чар гу вы кра да юц ца 
каш тоў ныя рэ чы.

ПадрабязнасціПадрабязнасці

НА ША ДА ЧА — НА ША ДА ЧА — 
НА ША КРЭ ПАСЦЬНА ША КРЭ ПАСЦЬ

ПРЫ МУ СО ВАЕ ВЯР ТАН НЕ 
НА РА ДЗІ МУ

ТрагедыяТрагедыя

Круты марш рут
На 74-м кі ла мет ры тра сы М6 Мінск—Грод на 

ў чацвер увечары ад бы ла ся страш ная ава рыя. 

На рэ кан стру ю е мым участ ку да ро гі ў мес цы, дзе 

пра ез ная част ка змя няе на пра мак ру ху, кі роў ца 

марш рут на га так сі «Mersedes-Benz», 46-га до вы 

жы хар Грод на, не спра віў ся з кі ра ван нем і 

ўрэ за ўся ў бе тон ную ага ро джу. У вы ні ку ДТЗ двое 

па са жы раў за гі ну лі. 66-га до вая жан чы на па мер ла 

на мес цы, 71-га до вы муж чы на — у баль ні цы.

Кі роў ца і 13 па са жы раў, ся род якіх зна хо дзі лі ся 5-га-

до вая і 11-га до вая дзяў чын кі, атры ма лі траў мы роз най 

сту пе ні цяж кас ці: пе ра ло мы, вы ві хі, ір ва ныя ра ны, уда ры, 

чэ рап на-маз га выя, па ве да мі ла прэс-сак ра тар Мі ніс тэр-

ства ахо вы зда роўя Юлія Ба ра дун.

Яшчэ ўна чы для ака зан ня кан суль та цый най і прак тыч-

най да па мо гі на мес ца вы еха лі ўра чы-хі рур гі з воб лас ці. 

Ра ні цай у Ва ло жын пры бы лі псі хо ла гі з Мінск ага аб лас но-

га клі ніч на га цэнт ра для ака зан ня псі ха ла гіч най да па мо гі 

па цяр пе лым.

«Ад на па цяр пе лая пе ра ве дзе на ў РНПЦ траў ма та ло гіі і 

ар та пе дыі ў су вя зі з вель мі цяж кім ста нам. Ёй па трэб на бу-

дзе апе ра цыя. Тры ча ла ве кі зна хо дзяц ца ў Ма ла дзеч не — 

у іх стан так са ма до сыць цяж кі. Ас тат нія шпі та лі за ва ны ў 

Ва ло жын скую цэнт раль ную ра ён ную баль ні цу», — ска за ла 

Юлія Ба ра дун.

Сі ту а цыя з ака зан нем ме ды цын скай да па мо гі зна хо-

дзіц ца на аса біс тым кант ро лі мі ніст ра ахо вы зда роўя.

Як па ве да мі лі ва ўпраў лен ні След ча га ка мі тэ та па Мін-

скай воб лас ці, пры чы най ава рыі маг ло стаць пе ра вы шэн-

не хут ка сці кі роў цам. Ва ло жын скім ра ён ным ад дзе лам 

След ча га ка мі тэ та ў да чы нен ні да кі роў цы ўзбу джа ная 

кры мі наль ная спра ва па ч. 3 арт. 317 КК (Па ру шэн не пра-

ві лаў да рож на га ру ху, што па цяг ну ла па не асця рож нас ці 

смерць двух ча ла век).

След ча-апе ра тыў ная гру па агле дзе ла мес ца ава рыі. 

Да пыт ва юц ца свед кі і ві да воч цы, пры зна ча ныя аў та тэх-

ніч ныя, су до ва-ме ды цын скія экс пер ты зы, у тым лі ку для 

вы зна чэн ня сту пе ні цяж кас ці траў маў. 

Кіроўца, які практычна не пацярпеў, затрыманы права-

ахоўнікамі. Матэрыялы падрыхтаваў Сяр гей КУ ЛА КОЎ.


