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На слы хуНа слы ху

КРОП КА Ў СПРА ВЕ 
АБ ПА ПРА ШАЙ КАХ

У Ма гі лё ве вы нес лі пры суд 25-га до ва му ўра джэн цу Рэ чыц ка га ра ё на, які пры му шаў 

лю дзей жаб ра ваць.

Тры га ды па збаў лен ня во лі з ад бы ван нем па ка ран ня ў па праў чай ка ло ніі ва ўмо вах 
агуль на га рэ жы му і 300 ба за вых ве лі чынь — та кі пры суд вы не се ны аб ві на ва ча на му за яго 
зла чын ныя дзе ян ні.

«Звяз да» да гэ тай кры мі наль най спра вы звяр та ла ся яшчэ пад час яе рас сле да ван ня. Па 
вер сіі след ства, пад поль ны біз нес быў на ла джа ны на поў ную сі лу. Пад уплыў зла мыс ні ка 
трап ля лі псі ха ла гіч на за леж ныя лю дзі, бяз воль ныя, якія ні чым не зай ма лі ся, жы лі ча со вы мі 
за роб ка мі. Муж чы на пра па ноў ваў ім ра за вую ра бо ту па ра мон це ква тэр, а на са май спра-
ве пры му шаў зай мац ца жаб рац твам. Пад ня воль ныя па пра шай ні ча лі ў Ма гі лё ве, Го ме лі, 
Ба ры са ве, Мін ску і на ват Маск ве. Гас па дар за бяс печ ваў іх не аб ход ным ін вен та ром — ін-
ва лід ны мі крэс ла мі, ад па вед ным адзен нем. Агуль ная вы руч ка за дзень скла да ла ча сам 
ка ля 100 руб лёў, але «ра бо та даў ца» за бі раў гэ тыя гро шы са бе, а «ра бот ні кам» пла ціў па 
мі ні му ме. Са сту дзе ня 2017 го да да кра са ві ка 2018-га муж чы на на не за кон ных дзе ян нях 
за ра біў 47 ты сяч руб лёў. Ад яго дзе ян няў па цяр пе лі дзевяць ча ла век, боль шасць з якіх жан-
чы ны ва ўзрос це да 35 га доў. Су вязь са све там яны не губ ля лі, маг лі на ват вый сці ў ін тэр нэт. 
Але, каб з'ез дзіць да род ных, ім трэ ба бы ло пра сіць да зво лу і гро шай у гас па да ра. Кры мі-
наль ная спра ва бы ла рас па ча тая пас ля та го, як ад на з па цяр пе лых звяр ну ла ся ў мі лі цыю. 
Яна за яві ла, што муж чы на па тра буе за яе сва бо ду ты ся чу до ла раў.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

На сель ніц тва Фрун зен ска га 

ра ё на ста лі цы скла дае ка ля 

467 ты сяч ча ла век. Больш, 

чым у не ка то рых аб лас ных 

цэнт рах. Сі ту а цыя з роз ны-

мі пра ва па ру шэн ня мі мя-

ня ец ца лі та раль на кож ную 

хві лі ну. Быць у кур се гэ тай 

сі ту а цыі — пра мая за да-

ча апе ра тыў на-дзя жур най 

служ бы (АДС), якую яшчэ 

на зы ва юць сэр цам РУ УС.

Як рас ка заў мне на чаль нік 

АДС УУС ад мі ніст ра цыі Фрун-

зен ска га ра ё на пад пал коў нік мі-

лі цыі Аляк сандр ПЕ КАЎ, асноў-
ныя функ цыі, якія вы кон вае яго 
служ ба, за клю ча юц ца ў на ступ-
ным: пры ём па сту па ю чых па ве-
дам лен няў і аператыўнае рэ ага-
ван не на іх.

Рашэнне пры маць трэ ба хут-
ка, каб не да пус ціць цяж кіх на-
ступ стваў. Стар шы апе ра тыў-
ны дзя жур ны мо жа вы слаць 
на мес ца зда рэн ня аль бо гру пу 
за тры ман ня, аль бо след ча-апе-
ра тыўную гру пу, у склад якой 
ува хо дзіць стар шы след чы, су-
пра цоў нік кры мі наль на га вы-
шу ку, экс перт і мі лі цы я нер-кі-
роў ца. Ка лі пра ва па ру шэн не 
не на столь кі цяж кае, мож на па-
слаць на раз гляд участ ко ва га 
ін спек та ра. Акра мя та го, АДС 
тры мае су вязь з су пра цоў ні ка-
мі ДАІ, з ме ды ка мі і па жар ны мі. 
А для эк стран ных вы пад каў іс-
нуюць АМАП і вай ско выя час ці 
5448 і 3214.

Ра бо та апе ра тыў на-дзя жур-
най служ бы ідзе ў круг ла су тач-
ным рэ жы ме. На зме ну ў РУ УС 
за сту па юць тры ча ла ве кі: стар-
шы апе ра тыў ны дзя жур ны, стар-
шы ін спек тар-дзя жур ны і па моч-
нік дзя жур на га. Зме на доў жыц ца 
24 га дзі ны. Да зва ля ец ца па чар-
зе 4-га дзін ны сон. Гра фік — су ткі 
праз трое.

Вы ву чаю сі ту а цыю знут ры: 
слу хаю раз мо вы, па ве дам лен-
ні па ра цыі. Спа чат ку зда ец ца, 
што ра за брац ца тут не маг чы-
ма. Але па сту по ва, з да па мо-
гай дзя жур ных, я па чы наю ўні-
каць у сі ту а цыю, ад роз ні ваць 
служ бо выя функ цыі кож на га і 
на ват вес ці раз мо ву са стар-
шым апе ра тыў ным дзя жур ным, 
пад пал коў ні кам мі лі цыі Анд рэ ем 
Цвір ко. І ад на ча со ва, як і на ле-
жыць жур на ліс ту, ра біць за пі сы 
ў блак но це, якія хоць бы част-
ко ва ад люст роў ва юць тое, што 
ад бы ва ец ца ў апе ра тыў на-дзя-
жур най служ бе.

17.15. Па сту піў зва нок з офіс-
на га цэнт ра. Ахоў ні кі за ўва жы лі 
па да зро на га ча ла ве ка. Хо дзіць 
па па вер хах, за зі рае ў кож ны ка-
бі нет. Па во дзіць ся бе не адэ кват-
на. Ці то нар ка ман, ці за дум вае 
ня доб рае, на прык лад кра дзеж.

Анд рэй Цвір ко пры мае зва-
нок, за піс ваючы па ве дам лен не 
ў жур нал, і тут жа звяз ва ец ца з 
участ ко вым ін спек та рам, каб той 
пра ве рыў па да зро на га суб' ек та.

17.23. Па ве да мі лі аб су тык нен-
ні двух лег ка вых аў та ма бі ляў.

Стар шы апе ра тыў ны дзя жур-
ны пе рад ае ін фар ма цыю ў ДАІ — 
гэ та зда рэн не па іх лі ніі.

— Да вас па сту па юць усе па-
ве дам лен ні?

— Аб са лют на ўсе, — ад каз вае, 
за паў ня ючы жур нал, Анд рэй Ана-
то лье віч. — Усё, што зда ра ец ца ў 
ра ё не, у пер шую чар гу сця ка ец ца 
сю ды. Сён ня, да рэ чы, аб ста ноў ка 
на да ро гах скла да ная, зван коў па 
да рож на-транс парт ных зда рэн-
нях бу дзе шмат.

17.28. Да стаў ля юць жан чы-
ну ся рэд ніх га доў і ня зграб на га 
вы гля ду. Ёю зай ма ец ца стар шы 

ін спек тар-дзя жур ны ма ёр мі лі цыі 
Сяр гей Лы сян коў. Ён пра вёў да-
гляд за тры ма най і змяс ціў яе ў 
ка ме ру.

— За што яе ў ка ме ру? — спы-
таў я Сяр гея Лы сян ко ва.

— Не ка ме ра, а па кой для за-
тры ма ных, — па праў ляе мя не 
стар шы ін спек тар-дзя жур ны. — 
Яна па да зра ец ца ў здзяйс нен ні 
кра дзя жу ў ква тэ ры сва ёй зна ё-
май. Да рэ чы, у мі ну лым яна ўжо 
бы ла су дзі мая.

Мы з Сяр ге ем Ва сі лье ві чам 
зна хо дзім ся ў ка лі до ры, ку ды 
вы хо дзяць дзве ры шас ці па ко яў 
для за тры ма ных. Два з іх праз-

рыс тыя, са сця ной і дзвя ры ма з 
ад мыс ло ва га шкла. У пер шым 
зна хо дзіц ца за тры ма ная. Яна ад-
ва роч ва ец ца, ха ва ю чы твар, сы-
хо дзіць углыб, ні бы ўця ка ю чы.

Ча ты ры ін шыя па коі — звы-
чай ныя, з цяж кі мі ме та ліч ны мі 
дзвя ры ма. За зі раю ў круг лае 
«воч ка». Хмур ны не ма ла ды муж-
чы на моўч кі хо дзіць ад сцен кі да 
сцен кі, апус ціў шы га ла ву.

— А гэ ты за тры ма ны што 
здзейс ніў? — пы та ю ся я.

— Зла дзіў дэ бош до ма, — ад-
каз вае Сяр гей Лы сян коў. — Доч-
кі па тэ ле фа на ва лі. Не мог су па-
ко іц ца, на ўчаст ко ва га кі даў ся. 
Прый шло ся вы клі каць на рад, 
вез ці сю ды.

Я вяр та ю ся ў па кой, дзе пры-
мае па ве дам лен ні Анд рэй Цвір-
ко. Як раз тэ ле фа ну юць з на го ды 
чар го вай ава рыі — стар шы апе-
ра тыў ны дзя жур ны ве даў, аб чым 
ка заў. Ён пе рад ае ін фар ма цыю ў 
ДАІ, ро біць за піс.

Да стаў ля юць яшчэ ад на го за-
тры ма на га, ма ла до га муж чы ну. 
Ён вель мі п'я ны, кры чыць і ла-
ец ца. Анд рэй Ана то лье віч тлу ма-
чыць, што на рад вы клі ка лі па-
жы лыя баць кі муж чы ны. Сяр гей 
Лы ся коў з да па мо гай ка лег змя-
шчае за тры ма на га ў ка ме ру. Той 
сту кае ку ла ка мі ў дзве ры і неш та 
па тра буе.

— Які буй ны «клі ент»!
— Не, гэ ты яшчэ спа кой ны, — 

за ўва жае Сяр гей Ва сі лье віч.
Пад грукат з па коя для за-

тры ма ных ра бо та АДС пра цяг-
ва ец ца.

18.06. На ву лі цы Жуд ро су тык-
нен не двух аў та ма бі ляў.

18.10. Па тэ ле фа на ваў не 
вель мі цвя ро зы ча ла век, за явіў 
аб стра це да ку мен таў.

18.15. Па ве да мі лі, што на 
скры жа ван ні па ву лі цы Каль ва-
рый скай не пра цуе свят ла фор.

18.19. На ву лі цы Аль шэў ска га 
ў ква тэ ры бы ла бой ка.

18.23. Дзяў чын ка 14 га доў 
знай шла парт фель. Ча кае су пра-
цоў ні каў мі лі цыі, каб яго ад даць.

18.30. Па ве да мі лі аб су тык-
нен ні аў та ма бі ляў.

18.35. Па тэ ле фа на ваў хло пец, 
па ве да міў, што не мо жа знай сці 
сяб ра з уча раш ня га ве ча ра.

Апош няя ін фар ма цыя пе ра-
д аец ца ў га рад скі ад дзел мі лі цыі 
(ГАМ), на тэ ры то рыі яко га знік ча-
ла век. Уся го ў Фрун зен скім ра ё-
не тры ГА Мы. У кож ным ма ец ца 
свая АДС, і ўсе яны сін хрон на 
су пра цоў ні ча юць з цэнт раль най 

апе ра тыў на-дзя жур най служ бай, 
раз ме шча най у РУ УС — там, дзе 
ў гэ ты мо мант зна хо джу ся я.

Хло пец, да стаў ле ны ня даў на, 
кры чыць і гру ко ча ў дзве ры. Але 
нер вы ў су пра цоў ні каў моц ныя, і 
яны спа кой на пра цяг ва юць сваю 
ра бо ту.

Пы та ю ся ў пад пал коў ні ка Цвір-
ко, ці бы ва юць кур' ёз ныя вы пад-
кі ў яго служ бе. Ён усмі ха ец ца 
і ўспа мі нае, як ад ной чы па тэ ле-
фа на ва лі жы ха ры ад на го до ма і 
па ве да мі лі, што іх су сед тры мае 
ў ся бе ў ква тэ ры... ка ро ву. Су-
пра цоў ні кі пры еха лі па ўка за ным 
ад ра се і ўба чы лі.. не, не ка ро ву, 
а па ра ся, яко га га да ваў у ся бе ў 
ква тэ ры жы хар. Ста ла зра зу ме-
ла, ад куль узяў ся той пах, на які 
скар дзі лі ся су се дзі.

— Не па зайз дрос ціш вам, — 
тэ ле фа ну юць з лю бой на го ды. 
І на кож ны сіг нал трэ ба рэ ага ваць, 
па сы лаць лю дзей.

— Та кая служ ба, — ад каз вае 
Анд рэй Ана то лье віч. — Вы пад кі 
бы ва юць роз ныя, мы аба вя за ны 
ра за брац ца з усі мі без вы клю-
чэн ня.

Час ішоў, зван кі па сту па лі ў ра-
ней шым рэ жы ме, коль касць іх да 
ве ча ра па вя лі чы ла ся. Пад ру кой у 
стар ша га апе ра тыў на га дзя жур-
на га чатыры га рад скія тэ ле фо ны 
і два ма біль ныя. Плюс ра цыя, па 
якой бес пе ра пын на ідзе ін фар-
ма цыя. З не пры выч кі ў ча ла ве ка 
га ла ва пой дзе кру гам. Але су пра-
цоў ні кі АДС ад чу ва юць ся бе ўпэў-
не на — шмат га до вы во пыт.

На сця не — элект рон ная кар-
та ра ё на, або сіс тэ ма GРS-па зі-
цы я на ван ня. Кож ны су пра цоў нік, 
які зна хо дзіц ца на служ бе, мае 
пры са бе пе ра нос ную ра дыё-
стан цыю, і кож ны аў та ма біль за-
бяс пе ча ны ра дыё стан цы яй ста-
цы я нар най. Дзя ку ю чы гэ та му, 
іх дыс ла ка цыю мож на ім гнен на 
вы зна чыць па кар це і вы слаць на 
вы клік та го, хто апы нец ца най-
больш бліз ка да мес ца зда рэн ня. 
Гэ тая сіс тэ ма ўка ра нё на паў та ра 
го да та му і вы дат на ся бе за рэ ка-
мен да ва ла.

У апе ра тыў на-дзя жур ную 
служ бу час ад ча су за хо дзяць 
апе ра тыў ныя ра бот ні кі, след-
чыя, пе ра да юць або за бі ра юць 
да ку мен ты, па ве дам ля юць на ві-
ны па сва іх спра вах. Усё ўзгод-
не на, зла джа на, кож ны ве дае, 
што ро біць.

Па моч нік дзя жур на га АДС 
стар шы на мі лі цыі Ілья Шуц кі 
пра цуе за кам п'ю та рам, пры мае 
па ве дам лен ні, якія па сту па юць 

па элект рон най по шце, скла дае 
тэ ле гра мы для да лей шай пе ра-
да чы тым, ка му яны ад ра са ва ны. 
За да ча ад каз ная. У АДС аку му-
лю юц ца звест кі па ўсіх пра ва па-
ру шэн нях у ра ё не. Яны ана лі зу-
юц ца, ма ні то рац ца і тры ма юц ца 
пад па ста ян ным кант ро лем су-
пра цоў ні каў служ бы.

19.42. Знай шоў ся знік лы 
ся бар! Але ўсё роў на па сла лі 
на рад, каб пра ве рыць дак лад-
насць ін фар ма цыі і ўста на віць 
асо бу. Гэ та зна чыць, вы сы ла лі 
на рад па фак це знік нен ня ча-
ла ве ка, ця пер — па фак це яго 
зна ход кі. Кла пот ная служ ба ў 
мі лі цыі, кар пат лі вая і бяс кон ца 
ад каз ная.

19.50. Па ру шэн не пар коў кі. Ін-
фар ма цыя пе рад аец ца ў ДАІ.

19.54. Па тэ ле фа на ва лі су се-
дзі: ся дзел ка ў ба буль кі пры вя ла 
на ква тэ ру кам па нію. Про сяць ра-
за брац ца. Ужо ра зу мею: бу дзе 
на кі ра ва ны ўчаст ко вы ін спек тар. 
Так і ёсць.

19.57. Скан да ліць п'я ны баць-
ка ся мей ства. Па сла лі на рад пры-
няць ме ры.

Па ча так дзя вя тай. Пры ехаў 
кан вой, за браў жан чы ну, якую 
за тры ма лі за па да зрэн не ў кра-
дзя жы. Сяр гей Лы сян коў пе ра даў 
кан вою су пра ва джаль ныя да ку-
мен ты, пра вёў усе не аб ход ныя 
пра цэ ду ры — гэ та яго пра мыя 
аба вяз кі.

Па зла чын ствах за тры ма ных 
вя зуць аль бо ў СІ ЗА (след чы іза-
ля тар), аль бо ў ІЧУ (іза ля тар ча-
со ва га ўтры ман ня). Па ад мі ніст-
ра цый ных пра ступ ках могуць 
да ста віць у ЦІП (цэнтр іза ля цыі 
пра ва па ру шаль ні каў). Зна хо дзіц-
ца ў АДС за тры ма ныя мо гуць не 
больш за 12 га дзін. Та му на доў га 
тут не за ста юц ца.

Па ло ва дзя вя тай ве ча ра. На 
пульт стар ша га апе ра тыў на га 
дзя жур на га пра цяг ва юць па сту-
паць зван кі. Ён гэ так жа спа кой-
на, як і ра ней, пры мае іх, ад каз-
вае, ро біць ад па вед ныя рас па-
ра джэн ні, за піс вае ін фар ма цыю 
ў жур нал.

Мы цёп ла раз ві та лі ся з су пра-
цоў ні ка мі, я сы шоў. На сён ня маё 
дзя жур ства бы ло скон ча на. А 
яны за ста лі ся, на ўсю доў гую ноч, 
ра біць сваю не пры кмет ную, але 
скла да ную і важ ную спра ву — 
ахоў ваць спа кой на шых гра ма-
дзян. І я пе ра ка наў ся аса біс та: 
гэ та спра ва ў на дзей ных і ўпэў-
не ных ру ках.

Фота Андрэя САЗОНАВА.
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У РЭ ЖЫ МЕ 
КРУГ ЛА СУ ТАЧ НАЙ УВА ГІ

Матэрыялы падрыхтаваў Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Про фіПро фі

Між на род ны на гляд
Бе ла рус ка му бю ро Ін тэр по ла 

споў ні ла ся 25 га доў

Па ве дам лен не лжы вае — ад каз насць рэ аль ная
 У тэ му

Апе ра тыў на-дзя жур ная служ-

ба ня се ве лі зар ную на груз ку. 

Ад на сель ніц тва пры ма юц-

ца лі та раль на ўсе зван кі, і на 

кож ны з іх вы ні кае пэў нае 

дзе ян не.

А коль кі та кіх зван коў па сту пае 
ўся го? На коль кі яны ўсе знач ныя? 
І ці та кі мі бяс крыўд ны мі бы ва юць 
іл жы выя вы клі кі?

Па сло вах на мес ні ка на чаль ні-

ка УАДС МУС пал коў ні ка мі лі цыі 

Дзя ні са ШУ КІ СА, за 11 ме ся цаў 
2018 го да ў апе ра тыў на-дзя жур ныя
служ бы УУС па сту пі ла больш за 
1,5 міль ё на за яў і па ве дам лен няў.

— Не па кам пе тэн цыі мі лі цыі па сту пае ка ля 10 пра-
цэн таў па ве дам лен няў, — ка жа Дзя ніс Сяр ге е віч. — На-
прык лад, не пра цуе свят ла фор (пе рад аём ін фар ма цыю 
ў СМЭП), ад кры тыя лю кі — пе рад аём ін фар ма цыю ў 
служ бу 115.

У буй ных на се ле ных пунк тах най больш час та па-
сту па юць па ве дам лен ні па лі ніі ДАІ (ДТЗ, па ру шэн ні 
пра ві лаў пар коў кі і ста ян кі), асаб лі ва ў час пік. У лет ні 
пе ры яд у на се ле ных пунк тах па сту пае больш аб тым, 
што ў два ры кам па ніі рас пі ва юць спірт ное, шу мяць, 
гуч на слу ха юць му зы ку, та ды як у зі мо вы яны зда ра-
юц ца ра дзей.

За ве да ма лжы вае па ве дам лен не аб пад рых тоў цы вы-
бу ху, пад па ле ці ін шых дзе ян нях, якія ства ра юць не бяс-

пе ку для жыц ця і зда роўя лю дзей, 
спа ра джае страх, нер во васць і 
са цы яль ную на пру жа насць. У су-
вя зі з по шу кам і маг чы мым абяс-
шкодж ван нем вы бу хо вых, хі міч ных 
і ін шых рэ чы ваў ад цяг ва юц ца вя лі-
кія сі лы і срод кі пад раз дзя лен няў 
і служ баў МУС, МНС, а так са ма 
ор га наў ула ды і кі ра ван ня. Та кія 
па ве дам лен ні дэ ста бі лі зу юць аб-
ста ноў ку ў рэ гі ё нах, цяг нуць па ру-
шэн не рыт му пра цы прад пры ем-
стваў, уста ноў, служ баў жыц це за-
бес пя чэн ня, ня рэд ка вы клі ка юць 
не аб ход насць эва ку а цыі ра бо чых, 
слу жа чых, на ву чэн цаў, на сель ніц-

тва з жы лых па мяш кан няў, якія зна хо дзяц ца по бач.
Як пра ві ла, у зла чын цаў да мі ну юць ма ты вы помс ты 

аль бо ху лі ган скія ма ты вы. Так са ма на «подз ві гі» штур хае 
эле мен тар нае глуп ства, ал ка голь, роз ныя па ру шэн ні псі-
хіч на га зда роўя. Мэ та мі за ве да ма лжы ва га па ве дам лен ня 
аб не бяс пе цы ў асноў ным з'яў ля юц ца: зрыў ма са вых ме-
ра пры ем стваў; спы нен не ра бо ты ўста ноў і прад пры ем-
стваў; да стаў лен не кло па таў асо бам, з які мі ві на ва тыя 
зна хо дзяц ца ў не пры яз ных ад но сі нах; зрыў ву чэб на-вы-
ха ваў ча га пра цэ су ў на ву чаль ных уста но вах.

У апе ра тыў на-дзя жур ныя служ бы ор га наў унут ра ных 
спраў па сту па юць зван кі аб мі ні ра ван ні вак за лаў, на ву-
чаль ных уста ноў, ад мі ніст ра цый ных бу дын каў, жы лых 
да моў і ін шых мес цаў гра мад ска га ка ры стан ня.

Уся го сё ле та за 11 ме ся цаў за рэ гіст ра ва на 19 іл жы вых 
па ве дам лен няў аб не бяс пе цы: у Мін ску — 7, у Мін скай 
воб лас ці — 3, у Брэс це — 2, у Грод не — 2, у Го мель скай 
воб лас ці — 1, у Ма гі лёў скай воб лас ці — 1, у Ві цеб скай 
воб лас ці — 3.

Толь кі за мі ну лы пе ры яд бя гу ча га го да па ар ты ку ле 
340 Кры мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь (за ве-
да ма лжы вае па ве дам лен не аб не бяс пе цы) пры цяг ну тыя 
да ад каз нас ці 15 ча ла век, не лі ча чы лю дзей, да якіх ужы-
ты пры му со выя ме ры бяс пе кі і ля чэн ня. Ад каз насць за 
та кую пра ві ну на ды хо дзіць з 14 га доў і пра ду гледж вае 
па ка ран не ў вы гля дзе штра фу, арыш ту, аб ме жа ван ня 
во лі на тэр мін да трох га доў або па збаў лен ня во лі на 
тэр мін да пя ці га доў.

Не аб ход на пад крэс ліць, што за дзі ця чыя сва воль-
ствы рас плач ва юц ца да рос лыя. Ка лі пад лет ку, які 
па ве да міў аб іл жы вым мі ні ра ван ні, не споў ні ла ся 
14 га доў, на ды хо дзіць ад мі ніст ра цый ная ад каз насць 
баць коў, а са мо га «жар таў ні ка» ста вяць на ўлік у 
ін спек цыю па спра вах не паў на лет ніх. За раз ор га-
ны ўнут ра ных спраў асна шча ны цэ лым комп лек сам 
тэх ніч ных срод каў, якія да зва ля юць у са мыя ка рот-
кія тэр мі ны ўста на віць асо бу, якая здзейс ні ла лжы-
вае па ве дам лен не аб не бяс пе цы, і пры цяг нуць яе да 
ўста ноў ле най за ко нам ад каз нас ці. Прак ты ка па каз-
вае, што рас кры ва льнасць пра ва па ру шэн ня — ка ля 
87,5 пра цэн та.

Та му перш чым «па жар та ваць», заў сё ды не аб ход на 
па мя таць аб не мі ну чых на ступ ствах і дак лад на ве даць 
мя жу, за якой ужо бу дзе не да жар таў.

Як рас ка заў на мес нік на чаль ні ка На цы-

я наль на га цэнт раль на га бю ро (НЦБ) Ін-

тэр по ла падпалкоўнік міліцыі Аляк сей 

ВЕР ШАЛЬ, пры няц це на шай кра і ны ў 

чле ны між на род най ар га ні за цыі кры мі-

наль най па лі цыі — Ін тэр пол — ад бы ло ся 

на се сіі Ге не раль най Асамб леі 4 каст-

рыч ні ка 1993 го да. А ўжо 10 снеж ня за га-

дам МУС бы ло ство ра на НЦБ Ін тэр по ла 

ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь.

— Аляк сей Іга ра віч, якія за да чы ста яць 

пе рад ва шым пад раз дзя лен нем?

— Та кіх за дач не каль кі. Перш за ўсё гэ-
та на за па шван не, ана ліз, апра цоў ка і аб мен 
ін фар ма цы яй аб між на род най зла чын нас ці. 
На мі ажыц цяў ля ец ца пе ра да ча ад па вед ным 
ве дам ствам кра і ны за пы таў, якія на кі роў ва-
юць ор га ны па лі цыі ін шых дзяр жаў. Так са ма 
ка ар ды ну ем вя дзен не між на род на га вы шу ку 
зла чын цаў, іх за тры ман не і пе ра да чу бо ку, 
які за пыт вае.

— З кім су пра цоў ні чае бю ро Ін тэр-

по ла?

— Унут ры кра і ны мы пад трым лі ва ем су-
вя зі з роз ны мі ве дам ства мі, та кі мі як суд, 
пра ку ра ту ра, следчыя органы, бан кі, мыт ня, 
па меж ная служ ба і ор га ны фі нан са вых рас-
сле да ван няў. І на ту раль на, мы цес на пра цу ем 
з НЦБ ін шых кра ін і Ге не раль ным сак ра та ры-
я там Ін тэр по ла.

— Ска жы це, ад куль да вас пры хо дзяць 

но выя су пра цоў ні кі? З мі лі цыі ці гэ та мо-

гуць быць асо бы гра ма дзян скіх спе цы яль-

нас цяў?

— Ёсць і з мі лі цыі, але не аба вяз ко ва. Як 
пра ві ла, у бю ро па тра бу юц ца лю дзі з ве дан нем 
моў, з доб рай юры дыч най і тэх ніч най пад рых-
тоў кай. Та му ў нас пра цу юць вы пуск ні кі ВНУ 
з лінг віс тыч най аду ка цы яй або, на прык лад, з 
фа куль тэ та між на род ных ад но сін БДУ. Але ў 
апош нія га ды спе цы яль на для на ша га бю ро 
пад рых тоў кай кад раў за ня ла ся Ака дэ мія МУС. 
Не ка то рыя яе вы пуск ні кі прый шлі да нас, і мы 
вель мі за да во ле ны ўзроў нем іх пад рых тоў кі.

— Ве дан не моў мае вы ра шаль нае зна-

чэн не?

— Вы зна чаль нае, — па праў ляе Аляк сей 
Іга ра віч. — Усе пе ра мо вы, дзе ла вая пе ра піс-
ка вя дуц ца, як пра ві ла, на ад ной з афі цый ных 
моў Ін тэр по ла. І вя до ма, су пра цоў нік на ша га 
бю ро па ві нен ва ло даць за меж най мо вай у 
да стат ко вай сту пе ні. Пе ра клад чы ка на кож-
ны вы па дак у нас ня ма, а ра бо та ча каць не 
бу дзе. Акра мя та го, іс ну юць ка ман дзі роў кі за 
мя жу, дзе ве дан не мо вы прос та не аб ход на.

— Вы яшчэ згад ва лі тэх ніч ную пад рых-

тоў ку. Што ме лі на ўва зе?

— Ра бо та бю ро за сна ва на перш за ўсё на 
ар га ні за цыі ін фар ма цый на га ўза е ма дзе ян ня. 
Тут вы ка рыс тоў ва ец ца вель мі шы ро кі ма сіў 
роз ных бан каў да ных Ін тэр по ла і на ша га мі ніс-
тэр ства. Для іх ста біль на га функ цы я на ван ня і 
раз віц ця не аб ход ны спе цы я ліс ты з тэх ніч ны мі 
ве да мі. Ідзе ХХІ ста год дзе, ІT-тэх на ло гіі раз-
ві ва юц ца ся мі міль ны мі кро ка мі, і мы, вя до ма, 
не мо жам ад ста ваць ад тых тэн дэн цый, якія 
на зі ра юц ца ў све це.

— Як ва шы маг чы мас ці пры мя ня юц ца 

на прак ты цы?

— На шы ін фар ма цый ныя маг чы мас ці на бы-
ва юць асаб лі вую ак ту аль насць пры пра вя дзен-
ні буй ных ма са вых ме ра пры ем стваў. Ча ты ры 
га ды та му быў чэм пі я нат све ту па ха кеі, а за-
раз мы бу дзем пры маць ІІ Еў ра пей скія гуль ні. 
Акра мя на ша га ве дам ства, мы аказ ва ем са-
дзей ні чан не ка ле гам з ін шых пра ва ахоў ных 
ор га наў з тым, каб у на шу кра і ну не пры бы лі 
лю дзі з су мнеў ным мі ну лым, аль бо кан крэт на 
зла чын цы. Ка лі та кія звест кі ў нас пра хо дзяць, 
мы не ад клад на ін фар муем ка лег для та го, каб 
яны пры ня лі ад па вед ныя контр ме ры па не да-
пу шчэн ні зла чын на га эле мен та. Ці, на прык лад, 
мы да ве да лі ся, што да нас едзе гру па фа на таў з 
мэ тай па ру шыць гра мад скі па ра дак. Яны яшчэ 
не да едуць да мя жы, а на шы кам пе тэнт ныя ор-
га ны бу дуць пра ін фар ма ва ны. Гас цей возь муць
пад на зі ран не і бу дуць іх на леж ным чы нам су-
пра ва джаць, каб не да пус ціць маг чы мых экс-
цэ саў.

— Якім чы нам вы атрым лі ва е це гэ тыя 

звест кі?

— Ін фар ма цыя мо жа па сту паць як з дзе-
ю чых ін фар ма цый ных сіс тэм, так і ў вы-
гля дзе па ве дам лен ня ад на шых за меж ных 
парт нё раў.

— Што да ты чыц ца ўза е ма дзе ян ня. У Ін-

тэр пол ува хо дзяць 194 дзяр жа вы. На коль-

кі лёг ка су пра цоў ні чаць з кож най з іх?

— Усё за ле жыць ад на цы я наль на га за ка-
на даў ства той ці ін шай дзяр жа вы, ад асаб лі-
вас цяў мен та лі тэ ту, на ват ад мяс цо вых звы-
ча яў. На прык лад, з еў ра пей скі мі кра і на мі ў 
нас вель мі дак лад нае ўза е ма дзе ян не. А ка лі 
браць не ка то рыя дзяр жа вы Бліз ка га Ус хо ду, 
Аф ры кі ці, ска жам, Ін дыю з яе амаль паў та-
ра міль ярд ным на сель ніц твам, то ча сам ра-
шэн не не ка то рых пы тан няў ажыц цяў ля ец ца 
не так хут ка, як ха це ла ся б. Але ўсё роў на 
ра бо та ідзе да во лі па спя хо ва.

— Ад ным з га лоў ных кі рун каў дзей нас-

ці ва ша га бю ро з'яў ля ец ца між на род ны 

вы шук зла чын цаў і асоб, знік лых без вес-

так...

— За час іс на ван ня бю ро ў вы шук па лі ніі 
Ін тэр по ла з мэ тай вы да чы аб ве шча на больш 
за 1500 зла чын цаў. Уста ноў ле на на тэ ры то рыі 
за меж ных дзяр жаў ка ля 850 асоб, якія ад шук-
ва юц ца. Геа гра фія кра ін, дзе ха ва лі ся зла-
чын цы, до сыць шы ро кая: Аў стра лія, Тай ланд, 
Із ра іль, Ар ген ці на, Па ра гвай, Ан го ла, Егі пет і 
мно гія ін шыя, уклю ча ю чы кра і ны Еў ро пы.

— Так са ма вы зай ма е це ся эк стра ды цы яй 

зла чын цаў?

— Пры не па срэд ным удзе ле на шых су-
пра цоў ні каў на тэ ры то рыю Бе ла русі для 
пры цяг нен ня да кры мі наль най ад каз нас-
ці ад кан ва і ра ва на больш за 100 асоб, якія 
ад шук ва лі ся па лі ніі Ін тэр по ла. У сваю 
чар гу, па ха дай ніц тве за меж ных дзяр жаў 
на шай кра і най для ажыц цяў лен ня кры мі-
наль на га пе ра сле да ван ня вы да дзе на ка ля 
110 за меж ных гра ма дзян і асоб без гра ма-
дзян ства.

— А што мо жа це ска заць пра тых, хто 

пра паў без вес так?

— Кі раў ніц тва МУС удзя ляе асаб лі вую 
ўва гу по шу ку та кіх асоб. Бе ла рус кім бю ро 
Ін тэр по ла аб ве шча на ка ля 700 знік лых без 
вес так. Уста ноў ле на мес ца зна хо джан не ка-
ля 170 асоб на тэ ры то рыі ін шых дзяр жаў. 
Ёсць і ін шы ас пект гэ тай ра бо ты. Уліч ва ю чы 
тое, што ты ся чы ча ла ве чых астан каў па ўсім 
све це да гэ та га ча су не ідэн ты фі ка ва ныя, у 
знач най коль кас ці кра ін — чле наў Ін тэр по ла 
ство ра ны ба зы да ных, якія ўклю ча юць ДНК-
про фі лі не ўста ноў ле ных тру паў і ДНК-про фі лі 
бліз кіх сва я коў знік лых без вес так лю дзей. 
Дзя ку ю чы гэ та му атрым лі ва ец ца ідэн ты фі-
ка ваць сот ні за гі ну лых лю дзей, якія лі чац ца 
на пра ця гу мно гіх га доў знік лы мі без вес так, 
а іх сва я кі атрым лі ва юць маг чы масць па ха-
ваць бліз кіх у ад па вед нас ці са сва і мі тра ды-
цы я мі.

— У якіх кі рун ках вы пра цу е це яшчэ?

— З 2004 го да на ша кра і на з'яў ля ец ца 
ўдзель ні кам пра ек та Ін тэр по ла пад наз вай 
«Мі ле ні ум». Мэ тай яго з'яў ля ец ца збор, ана ліз 
і аб мен ін фар ма цы яй аб лі да рах зла чын на га 
ася род дзя — так зва ных «зло дзе ях у за ко-
не». У рам ках гэ та га пра ек та ажыц цяў ля ец ца 
не па срэд нае ўза е ма дзе ян не па між ор га на мі 
па лі цыі, што да па ма гае па спя хо ва спы няць 
пра нік нен не за меж най ар га ні за ва най зла чын-
нас ці на на шу тэ ры то рыю.

У цэ лым трэ ба ска заць, што НЦБ Ін тэр по ла 
ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь з'яў ля ец ца пра ве ра-
ным і дзейс ным ме ха ніз мам між дзяр жаў на га 
ўза е ма дзе ян ня ў сфе ры ба раць бы са зла-
чын нас цю.

Старшы 
аператыўны дзяжурны 
Андрэй Цвірко.


