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КВАД РА КОП ТАР 
ВЫ ХО ДЗІЦЬ НА СЛЕД

Ён дэ ман струе флэш ку: вось тут 

і зна хо дзіц ца тая са мая вы на ход-

ка. Пе ра хоп лі ва ю чы мой неўраз у-

ме лы по гляд, тлу ма чыць.

— Каб гэ та пра ца ва ла, па трэб ны 

яшчэ бес пі лот нік. Уя ві це са бе буй-

ное ДТЗ на тра се, ска жам, Мінск—

Брэст. Агляд мес ца зда рэн ня доў-

жыц ца тры-чатыры га дзі ны. І на 

гэ ты час трэ ба цал кам пе ра крыць 

ма гіст раль. Бес пі лот нік зро біць 

агляд у ра зы хут чэй. І су пра цоў ні ку 

не прый дзец ца бе гаць з ру лет кай. 

Ён по тым толь кі ўста віць флэш ку з 

квад ра коп та ра ў кам п'ю тар і зро біць 

з да па мо гай зда бы тай ін фар ма цыі 

ўсе не аб ход ныя за ме ры.

Бес пі лот ні кі ў пра ва ахоў най 

сіс тэ ме ўжо вы ка рыс тоў ва юц ца 

ў мэ тах вы шу ку лю дзей, якія за-

блу ка лі ў ле се, у шэ ра гу ін шых 

эк стрэ маль ных сі ту а цый. А ця пер 

яны змо гуць зай мац ца яшчэ і за-

ме ра мі.

— ДТЗ, па жа ры на аб' ек тах вя-

лі кай пло шчы, вы бу хі — з на шай 

пры ла дай не трэ ба губ ляць шмат 

ча су і сіл, — ка жа ву чо ны. — Уяў-

ля е це на ступ ствы вы бу ху, ка лі 

рэ ча выя до ка зы рас кі ну ты на вя-

лі кую ад лег ласць на знач най тэ-

ры то рыі. Трэ ба вы свет ліць ма гут-

насць вы бу ху, ін шыя аб ста ві ны, 

якія ці ка вяць след ства. І вы мя рэн-

ні — вя лі кая част ка гэ тай ра бо ты. 

З'яў лен не бес пі лот ных ля таль ных 

апа ра таў іс тот на аб лег чы ла ра-

бо ту мі лі цыі, а ў нас атры ма ла ся 

яшчэ больш удас ка на ліць гэ ты 

пра цэс. На ша ка фед ра су мес на 

з ка фед рай кван та вай фі зі кі і оп-

та э лект ро ні кі БДУ ства ры ла сро-

дак, які да зва ляе ра біць не толь кі 

фо та- і ві дэа фік са цыю на мес цы 

зда рэн ня, але і атрым лі ваць ад-

па вед ную вы мя раль ную ін фар-

ма цыю з дак лад нас цю плюс-мі-

нус пяць сан ты мет раў з вы шы ні 

100 мет раў. На цы я наль ным цэнт-

рам ін тэ ле кту аль най улас нас ці 

ўжо па цвер джа на на ша за яў ка 

на атры ман не па тэн та і да кан ца 

го да, спа дзя ём ся, атры ма ем гэ ты 

ахоў ны да ку мент.

Для Яго ра Лап по гэ та вы на ход ка, 

свай го ро ду, спра ва го на ру. Пэў ны 

час ён пра ца ваў экс пер там-кры мі на-

ліс там і ў скла дзе след ча-апе ра тыў-

най гру пы не ад на ра зо ва вы яз джаў 

на агляд мес цаў зда рэн ня. І на коль кі 

гэ та кар пат лі вая і ад каз ная ра бо та, 

ве дае доб ра. Усё, што экс перт уня се 

ў пра та кол агля ду, по тым бу дзе слу-

жыць до ка зам у су дзе. Ад сум ле нас ці 

спе цы я ліс та за ле жыць, па сут нас ці, 

і пры суд.

Чут кі пра тое, што ў ін сты ту це 

МУС пра цу юць над та кой ка рыс-

най пры ла дай, рас паў сю дзі лі ся на-

ват за мя жу. Мы гу та ры лі з Яго рам 

за не каль кі га дзін да та го, як ён 

ад пра віў ся на між на род ную на ву-

ко вую кан фе рэн цыю ў Ека ця рын-

бург. Яго дак лад быў ме на ві та на 

гэ тую тэ му.

ПА ДА БА ЕЦ ЦА 
ЎДАС КА НАЛЬ ВАЦЬ 
ПРА ЦЭС

Гэ та ця пер Ягор ма гі ляў ча нін, а 

да гэ та га жыў і пра ца ваў у Мін ску. 

Да рэ чы, аса біс та пры сут ні чаў на 

ўсіх гуч ных спра вах, звя за ных з 

вы бу ха мі ў бе ла рус кай ста лі цы — 

на Дзень Не за леж нас ці ў 2008 го-

дзе і ў кра са ві ку 2011 го да, ка лі 

зда рыў ся тэ ракт у мет ро.

— На вы бух у мет ро вы яз джаў 

у якас ці ўдзель ні ка агля ду мес ца 

зда рэн ня, — ус па мінае ён той жах-

лі вы дзень. — Мы вы нес лі з мет ро, 

зда ец ца, не каль кі тон рэ ча вых до-

ка заў. Уза рва ную лаў ку з хлоп ца мі 

цяг ну лі па вы клю ча на му эс ка ла та-

ру. Але ж знай шлі ўсе до ка зы та го, 

што ча ла век, які ўчы ніў вы бух ка ля 

стэ лы на Дзень Не за леж нас ці і ў 

мет ро, — ад на і тая асо ба. Ад но 

апі сан не са бра ных на мес цы зла-

чын ства рэ ча вых до ка заў скла ла 

цэ лы том з 300 ста ро нак. І ўсе вы-

мя рэн ні ра бі лі ся вы ключ на ўруч-

ную. Як бы нас та ды вы ру чыў та кі 

вось бес пі лот нік-вы мя раль нік.

Су раз моў нік пры зна ец ца, што 

яго вель мі крыў дзіць, ка лі ка жуць, 

што мі лі цы я не ры заў сё ды зной-

дуць на ка го па ве сіць зла чын ства. 

Маў ляў, так раз ва жа юць толь-

кі ды ле тан ты. І ён заў сё ды ка жа 

кур сан там, што нель га су дзіць аб 

зла чын стве, не ма ю чы пер ша сных 

да ку мен таў. Мож на толь кі мер ка-

ваць. А след чыя ор га ны ба чаць 

усю кар ці ну.

Бес пі лот нік — гэ та ўжо дру гое 

вы на ход ства Яго ра. Ім жа ў су аў-

тар стве з той жа ка фед рай БДУ 

быў рас пра ца ва ны пра грам ны 

апа рат ны комп лекс, які да зва ляе 

пра во дзіць на эк ра не кам п'ю та ра 

вы мя рэн ні сля доў зброі на стрэ ля-

ных ку лях і гіль зах. Рас пра цоў ка 

так са ма на ра дзі ла ся не на пус тым 

мес цы. Ка лі су раз моў нік пра ца ваў 

у экс перт най служ бе, ён спе цыялі-

за ваў ся на экс пер ты зе ха лод най 

зброі і су до ва-ба ліс тыч ных да сле-

да ван нях. І так са ма ма рыў ска ра-

ціць пра цэс атры ман ня не аб ход най 

для рас крыц ця зла чын ства ін фар-

ма цыі. Та му, ка лі па сту піў у ад' юнк-

ту ру Ака дэ міі МУС, узяў гэ тую тэ му 

для на пі сан ня сва ёй ды сер та цыі. 

Як вы свет лі ла ся, з 1938 го да не бы-

ло ні вод най на ву ко вай ра бо ты па 

ба ліс ты цы. Пад час вы ву чэн ня тэ мы 

ву чо ны-па чат ко вец па зна ё міў ся з 

пра фе са рам ка фед ры кван та вай 

фі зі кі і оп та э лект ро ні кі БДУ док та-

рам тэх ніч ных на вук Ула дзі мі рам 

Каз ло вым, з якім су пра цоў ні чае 

да гэ туль. Іх пер шая рас пра цоў ка 

прай шла прак тыч ную апра ба цыю 

і бы ла ўклю ча на ў рэ естр экс перт-

ных ме то дык. Сён ня Дзяр жаў ны ка-

мі тэт су до вых экс пер тыз Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь вы ка рыс тоў вае яе ў сва-

ёй што дзён най дзей нас ці.

ПРА ФЕ СІЯ 
Ў СПАД ЧЫ НУ

Ягор Лап по — па том ны мі лі-

цыя нер. У мі лі цыі пра ца ва лі яго 

дзед і баць ка. Ён так са ма пас ля 

шко лы атры маў юры дыч ную спе-

цыяль насць ў Бе ла рус кім ін сты ту-

це пра ва знаў ства. А пас ля служ бы 

ў ар міі ад ра зу ж пай шоў слу жыць 

у мі лі цыю. Гэ та бы ла яго шчы рая 

ма ра. Тут жа спат каў і свой лёс. 

Яго абран ні ца Ган на — спе цы я ліст 

па су до ва-экс перт най дзей нас ці. 

«На ле та, спа дзя ю ся, вый дзе ву-

чэб ны да па мож нік, дзе яна бу дзе 

ма ім су аў та рам», — з го на рам 

удак лад няе су раз моў нік.

Ці ка васць да на ву ко вай дзей-

нас ці, лі чыць ён, у яго з дзя цін ства. 

Ус па мі нае, з якім за хап лен нем зай-

маў ся ра дыё элект ро ні кай і экс пе-

ры мен та ваў з фо та спра вай. Дас-

ка на ла ве дае пра цэс атры ман ня 

фо та з плён кі. «Ня даў на па ка заў 

жон цы, яна бы ла ў шо ку, — усмі-

ха ец ца ён. — Ка лі яна на ра дзі ла ся, 

та кім ужо ні хто не зай маў ся».

Да на ву ко вай дзей нас ці ён пры-
цяг вае і бу ду чых мі лі цы я не раў. 
Кур сант 4 кур са сяр жант мі лі цыі 
Анас та сія Ка валь чук ад на з па спя-
хо вых ву ча ніц Яго ра Лап по.

— Мы з ёй на пі са лі на ву ко вую 

ра бо ту, дзе так са ма за кра ну лі маг-

чы масць вы ка ры стан ня квад ра коп-

та ра ў пра ва ахоў най су до вай экс-

перт най дзей нас ці, — ка жа ён. — 

З яе ўдзе лам пра во дзі ла ся і апра ба-

цыя вы на ход ства. Ле тась мы ўзя лі 

ка ля пя ці пры за вых дып ло маў на 

між на род ных кон кур сах за гэ тую ра-

бо ту. А ва Ураль скім юры дыч ным 

ін сты ту це МУС Ра сіі дзяў чы на ста ла 

лаў рэ а там у на мі на цыі най леп шыя 

прак тыч ныя рэ ка мен да цыі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Фо та прад стаў ле ны 

ін сты ту там МУС.

СЛЕД СТВА ПА НА ВУ ЦЫ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)
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ВЫ КРАЎ РЫ БУ Ў... 
КАН КУ РЭН ТА ПА БІЗ НЕ СЕ
Пе ра нёс яе мя ха мі 
з чу жой са жал кі ў сваю

У мі лі цыю звяр нуў ся кі раў нік фер мер-

скай гас па дар кі з Коб рын ска га ра ё на, 

які па ве да міў, што ўна чы не вя до мы 

з са жал кі на тэ ры то рыі гас па дар кі вы-

краў ры бу.

Апе ра тыў ні кам фер мер рас ка заў, што 

мае ў ка ры стан ні не каль кі са жа лак для раз-

вя дзен ня ры бы. На пя рэ дад ні ён вы ла віў 

180 кі ла гра маў кар па, таў ста ло бі ка і бе ла га 

аму ра і па кі нуў да ра ні цы асоб на, ма ю чы 

на мер пра даць на су бот нім кір ма шы. Ад нак 

на на ступ ны дзень муж чы на ўба чыў толь кі 

пус ты са док. Як па ве да мі ла УУС Брэсц ка га 

абл вы кан ка ма, шко да ацэнь ва ец ца больш 

як у 800 руб лёў.

Пра ва ахоў ні кі ўста на ві лі, што да кра-

дзя жу да тыч ны не пра цу ю чы ад на вяс ко вец 

фер ме ра, які так са ма мае... ры ба вод ную 

са жал ку. Зла мыс нік ве даў, што кан ку рэнт 

пад рых та ваў пар тыю та ва ру для рэа лі за цыі. 

Вы кра дзе ную ры бу муж чы на мяш ка мі пе ра-

цяг нуў у свой ва да ём.

ПА ВЕ ДА МІ ЛА 
АБ ІЛ ЖЫ ВЫМ РАЗ БОІ
Каб атры маць... баль ніч ны

На лі нію «102» у апе ра тыў на-дзя жур-

ную служ бу Ма ла дзе чан ска га РА УС 

25-га до вая га ра джан ка па ве да мі ла аб 

тым, што не вя до мы муж чы на вы краў 

сум ку з ка шаль ком, у якім зна хо дзі ла-

ся 50 руб лёў, і па рэ заў ёй ру кі. Па сло-

вах за яў ні цы, ін цы дэнт ад быў ся ўве ча-

ры ў Пар ку куль ту ры і ад па чын ку імя 

Пе ра мо гі. Ад нак у мі лі цыю дзяў чы на 

звяр ну ла ся праз га дзі ну, вяр нуў шы ся 

да до му.

Да гра ма дзян кі не ад клад на вы еха лі су-

пра цоў ні кі пра ва ахоў ных ор га наў. Ад наў ля-

ю чы кар ці ну та го, што ад бы ло ся, у рас по-

ве дзе па цяр пе лай яны вы яў ля лі ўсё больш 

не па ра зу мен няў. У вы ні ку апе ра тыў ні кі вы-

кры лі дзяў чы ну ў хлус ні. За яў ні ца пры зна-

ла ся, што па ве дам лен не аб раз боі іл жы вае, 

па тлу ма чыў шы, што та кім чы нам спра ба ва-

ла па тра піць у баль ні цу.

Су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку 

ўста на ві лі, што па рэ зы на ру ках дзяў чы на 

на нес ла са бе са ма. Для гэ та га яна ўзя ла 

ку хон ны нож у су се да, та му што свой быў 

ту пы. Бры га да хут кай да па мо гі да ста ві ла 

гра ма дзян ку ў пры ём нае ад дзя лен не, але 

пас ля агля ду спе цы я ліс та па цы ент ку ад пус-

ці лі да до му. Та ды ёй і прый шла ў га ла ву 

дум ка па ве да міць у мі лі цыю аб раз бой ным 

на пад зе.

Па гэ тым фак це пра во дзіц ца пра вер ка. 

Як па ве дам ляе УУС Мінск ага абл вы кан ка-

ма, за за га дзя іл жы вы да нос за яў ні цы па-

гра жае да пя ці га доў па збаў лен ня во лі.

НА ДА ЧЫ АД ПА ЧЫ ЛА 
«ЎДА ЛА»
Хло пец пра вёў ве чар у пры ем най 
кам па ніі, а яго ма ці па зба ві ла ся 
сва іх збе ра жэн няў

Жы хар ка ад на го з са до вых та ва-

рыст ваў у Брэсц кім ра ё не вяр ну ла ся 

з ка ман дзі роў кі. Тра піў шы да до му, 

жан чы на вы ра шы ла пе ра лі чыць гро-

шы, але там, дзе яны за хоў ва лі ся, іх 

не ака за ла ся, як не бы ло і за ла то га 

пярс цён ка ў шка тул цы. Яна спы та ла 

сы на, які за ста ваў ся на гэ ты час до-

ма, ці не пе ра кла даў ён ку пю ры і ці не 

браў упры га жэн не, на што атры ма ла 

ад моў ны ад каз.

Гас па ды ня до ма звяр ну ла ся ў мі лі цыю. 

У гу тар цы з сы нам за яў ні цы су пра цоў нік 

кры мі наль на га вы шу ку Брэсц ка га РА УС да-

ве даў ся, што ў гос ці да хлоп ца пры хо дзіў 

яго ся бар. У адзін з ве ча роў яны па кі ну лі 

за піс аб по шу ку дзвюх дзяў чат для баў лен ня 

воль на га ча су на сця не су пол кі ў са цы яль-

най сет цы. На іх па ве дам лен не ад гук ну лі ся 

дзве сім па тыч ныя брас таў чан кі, якіх хлоп-

цы ад ра зу ж за пра сі лі на вя чэ ру. Ма ла дыя 

лю дзі хут ка знай шлі па між са бой агуль ную 

мо ву, та му дзяў ча ты яшчэ не каль кі ра зоў 

пры яз джа лі за го рад. Па сло вах сы на, з сяб-

рам ён зна ё мы вель мі даў но, а гос ці бы лі 

вет лі выя і вы клі ка лі да вер з пер шых слоў, 

та му, на яго дум ку, ні хто з іх не мог здзейс-

ніць кра дзеж.

Ад нак пра ва ахоў нік вы ву чыў пе ра піс ку 

ма ла дых лю дзей у ін тэр нэ це і ўста на віў, што 

ад на з дзяў чат у свае 20 га доў ужо не каль-

кі ра зоў па па да ла ся на па ру шэн ні за ко ну. 

У хо дзе апе ра тыў на-вы шу ко вых ме ра пры-

ем стваў бы лі атры ма ны до ка зы да тыч нас ці 

да кра дзя жу ме на ві та гэ тай жы хар кі го ра да 

над Бу гам. Тут, у аб лас ным цэнт ры, яна і 

бы ла за тры ма на. Дзяў чы на рас ка за ла мі лі-

цы я не ру, што ў пер шы ж ве чар зна ём ства 

з хлоп ца мі вет лі вы гас па дар ад лу чыў ся па 

спра вах, а сам па пра сіў сяб ра пры брац ца, 

дзяў чы ны пад ах во ці лі ся да па маг чы. Пад час 

убор кі за тры ма ная і ўба чы ла тое, што вы-

ра шы ла пры браць да рук. Па ін фар ма цыі 

УУС Брэсц ка га абл вы кан ка ма, за не каль кі 

ра зоў яна вы нес ла больш за ты ся чу ўмоў-

ных адзі нак ва лю ты і пярс цё нак, які зда ла 

ў лам бард. Гро шы патраціла з сяб роў кай, 

ад па чы ва ю чы ў нач ных уста но вах. На ўсе 

пы тан ні пры яцель кі ад каз ва ла, што гэ тыя 

шчод рыя па да рун кі ёй да сы ла юць з-за мя-

жы.

Па фак це кра дзя жу ўзбу джа на кры мі-

наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

 У ТЭМУ
Ула дзі мір БА РЫ СЕН КА, пра рэк тар па на ву ко вай ра бо це 

ін сты ту та МУС:

— Асноў ная дзей насць, якую вя дзе ін сты тут — гэ та пад рых тоў ка бу ду-

чых вы со ка ква лі фі ка ва ных су пра цоў ні каў мі лі цыі. Не ад' ем ная скла даль-

ная част ка ра бо ты лю бой ВНУ — гэ та на ву ко вая дзей насць пра фе сар-

ска-вы клад чыц ка га пер са на лу і пры цяг нен не да яе кур сан таў. Пры чым 

не толь кі ў рам ках ву чэб на га пра цэ су, але і па-за імі. На шы кур сан ты, 

як і вы клад чы кі, ак тыў на ўдзель ні ча юць у роз ных на ву ко вых фо ру мах і 

кан фе рэн цы ях рэ гі я наль на га, рэс пуб лі кан ска га і між на род на га ўзроў няў. 

З пер ша га кур са вы яў ля ем лю дзей, здоль ных зай мац ца на ву кай. Ад на 

з за дач — аб наў лен не ву чэб на-пе да га гіч ных кад раў, у тым лі ку за кошт 

адо ра ных вы пуск ні коў. Ёсць у нас і сіс тэ ма за ах воч ван няў для бу ду чых 

мі лі цы я не раў — Па ла жэн не аб ме рах сты му ля ван ня на ву ко ва-да след чай 

дзей нас ці кур сан таў. А сё ле та мы рас пра ца ва лі і за сна ва лі грант на вы-

ка нан не на ву ко ва-да след чай ра бо ты ў воб лас ці на ву ко ва-ме та дыч на га 

за бес пя чэн ня аду ка цый на га пра цэ су і для вы клад чы каў. Пер шыя вы ні кі 

кон кур су бу дзем пад во дзіць у на ступ ным го дзе. За кошт па за бюд жэт ных 

срод каў бу дзем за ах воч ваць вы клад чы каў больш ак тыў на зай мац ца на-

ву ко вай дзей нас цю. Гэ та дасць маг чы масць удас ка наль ваць ме та дыч нае 

і на ву ко вае су пра ва джэн не ву чэб на га пра цэ су, што бу дзе са дзей ні чаць 

больш глы бо ка му за сва ен ню ве даў па ад па вед ных прад ме тах і дыс-

цып лі нах. Акра мя гэ та га, у нас у ін сты ту це што год ад бы ва ец ца да пя ці 

між на род ных кан фе рэн цый, у тым лі ку ан лайн. У іх ак тыў на пры ма юць 

удзел ка ле гі з Ра сіі, Лат віі, Цэнт раль най Азіі.


