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— Ана толь Іва на віч, ка лі вы 

аб ра лі сваю пра фе сію?

— Бы ло гэ та ў 1984 го дзе. 

Пас ля служ бы ў ар міі, у ПДВ, я 

прый шоў на ра бо ту ў пра ва ахоў-

ныя ор га ны. Тры з па ло вай га ды 

ад пра ца ваў у ДАІ, за тым па сту-

піў у Вы шэй шую шко лу мі лі цыі. 

Дарэчы, за час ву чо бы да вя ло-

ся па бы ваць у ка ман дзі роў ках у 

На гор ным Ка ра ба ху, у Ар ме ніі. 

Пас ля за кан чэн ня ву чо бы ў 1991 

го дзе па раз мер ка ван ні па чаў пра-

ца ваць у ад дзе ле кры мі наль на га 

вы шу ку Фрун зен ска га ра ё на ста-

лі цы. І по тым ужо гэ тай пра фе сіі 

не здрадж ваў.

— Рас ка жы це пра спе цы фі ку 

ва шай та га час най служ бы.

— У тыя ча сы за наль ныя су-

пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу-

ку зай ма лі ся рас сле да ван нем 

усіх ві даў зла чын стваў. Гэ та маг лі 

быць ква тэр ныя кра дзя жы, угон 

транс пар ту, мах ляр ства і ін шыя. 

Ка лі зда рэн не ад бы ло ся на тва-

ёй «зям лі», будзь доб ры, уні кай, 

аказ вай са дзей ні чан не або ар-

 га ні зуй рас крыц цё. Да во дзі ла ся 

лі та раль на «вы топт ваць» кож ны 

эпі зод. Ра бо ты бы ло за шмат, та му 

што яна бу да ва ла ся ў асноў ным 

на апы тан ні на сель ніц тва. Га лоў-

ная ўва га, на ту раль на, удзя ля ла-

ся асо бам, якія ста яць на ўлі ку ў 

ор га нах унут ра ных спраў. Ра бо та 

з імі бы ла вель мі шчыль ная, та му 

што боль шая част ка зла чын стваў 

рас кры ва ла ся ме на ві та дзя ку ю чы 

аса біс та му кан так ту з гэ тым ня-

прос тым кан тын ген там.

Але, вя до ма, бы ла ў кож на га 

і свая спе цы я лі за цыя. У ад дзе ле 

хтось ці больш прад мет на зай маў-

ся кра дзя жа мі, або ўго нам аў та ма-

бі ляў, або цяж кі мі зла чын ства мі.

— Якая спе цы я лі за цыя пры-

цяг ну ла вас?

— У 1993 го дзе я пе рай шоў 

стар шым упаў на ва жа ным па 

асаб лі ва важ ных спра вах ва 

ўпраў лен не кры мі наль на га вы-

шу ку Мін ска па рас крыц ці кра-

дзя жоў аў та мо та транс пар ту. Уго-

наў аў та ма бі ляў у тыя га ды як у 

ста лі цы, так і ў краіне здзяйс ня-

ла ся ве лі зар ная коль касць. Трэ-

ба бы ло пра фе сій на зай мац ца іх 

рас крыц цём. Як раз лі нуў па ток 

ін ша ма рак з-за мя жы, і час сам 

па са бе быў не спа кой ны. Уго на-

мі аў та ма бі ляў, ад ным з са мых 

пры быт ко вых про мыс лаў кры-

мі наль на га све ту, зай ма лі ся, як 

пра ві ла, зла чын ныя гру пы. І час-

 та яны бы лі між на род ныя, вель-

мі вы со ка га ўз роў ню. На прык-

лад, пры бы вае да нас спе цы-

я ліст з Ра сіі або з Пры бал ты кі.

У яго з са бой усе пры ста са ван-

ні для ўскрыц ця транспартнага 

сродку. Дзве-тры хві лі ны, ён ад-

чы няе лю бую ма шы ну, са дзіц ца ў 

яе і з'яз джае. Да лей, па лан цуж-

ку, пе рад ае яе на ступ на му чле ну 

бан ды. Ро лі ў іх бы лі дак лад на 

раз мер ка ва ны. Адзін вы гляд вае 

аў та ма біль, дру гі ўга няе, трэ-

ці змя няе ну мар ныя агрэ га ты, 

чац вёр ты рых туе да ку мен ты, 

пя ты пра дае... Цэ лая сіс тэ ма. 

Каб вы крыць па доб ную гру пу, 

пра во дзі ла ся ка ла саль ная ра-

бо та. Збі ра лі до ка зы па кру пін-

ках. Ча сам кра дзе ныя аў та ма бі-

лі за трым лі ва лі ся ў Поль шчы. Але 

час цей за ўсё яны «ўсплы ва лі» ў 

Ра сіі. Па ро дзе сва ёй дзей нас ці 

я час та лё таў у Маск ву, у Пі цер, 

у Вал га град, у Іаш кар-Алу. У кан цы 

1994 — па чат ку 1995 амаль што 

«пра пі саў ся» ў Маск ве, ка лі пра ца-

ва лі над ра сій ска-пры бал тый ска-

бе ла рус кай зла чын най гру пай.

— Ці ка вая бы ла ў вас 

ра бо та!

— Так, ёсць свой ін та рэс, ёсць 

на ват азарт. Ка лі ба чыш, што 

зла чын цы ня суць аб грун та ва нае 

па ка ран не, што ёсць кан чат ко вы 

вы нік тва іх на ма ган няў, ста но віц-

ца зра зу ме ла, для ча го пра цу еш, 

для ча го ўсё гэ та ро біц ца.

— 90-я бы лі ня прос тымі га дамі. 

Не бяс печ нымі, час та ня ўдзяч-

нымі для су пра цоў ні каў мі лі цыі. 

Не сак рэт, што мно гія сы хо дзі лі, 

спа ло хаў шы ся цяж кай пра цы ці 

ніз кай зар пла ты. Што ўтрым лі ва-

ла вас у абра най пра фе сіі?

— Сапраўды, вы пад ко выя лю-

дзі ў кры мі наль ным вы шу ку не за-

трым лі ва лі ся. Ка лі ча ла век ча каў 

ней кай ра ман ты кі, то гэ та хут ка 

вы вет ры ва ла ся, і ён сы хо дзіў. 

За ста ва лі ся лю дзі, якія ад да ва лі 

ся бе абра най пра фе сіі. Трэ ба ноч 

пра ца ваць — зна чыць, пра цу ем 

ноч. Трэ ба су ткі на пра лёт — зна-

чыць су ткі. Да до му прый шоў, 

упаў, не каль кі га дзін сну — і зноў 

за ра бо ту. Сем'і нас ча сам не ба-

чы лі. Але мы свя до ма пра ца ва лі 

ў та кім рэ жы ме. Та му што бы ло 

ра зу мен не: кож нае зла чын ства 

па він на быць рас кры тае, ад гэ та-

га за ле жыць, без пе ра боль шан ня, 

бу ду чы ня на шай кра і ны.

— Зброю да во дзі ла ся 

выкарыстоўваць?

— Мы зры ва лі зла чын цам іх 

буй ны «біз нес». Яны ве да лі пра 

тое, дзе мы пра цу ем, дзе жы-

вём. На па ду мож на бы ло ча каць 

па да ро зе да до му, на ра бо ту. 

Та му з піс та ле там кла лі ся спаць 

і падымаліся. І пры за тры ман-

ні зброю выкарыстоўвалі. Час-

та толь кі дэ ман стра тыў на, як 

пра ві ла, гэ та спра цоў ва ла. Але 

зда ра лі ся і пе ра стрэл кі, як гэ та 

бы ло, на прык лад, пад час бла ка-

ван ня зла чын най гру пы ў ра ё не 

ву лі цы Куль ма на. Уся кае бы ва ла! 

Але мне па шан ца ва ла. Пры ма ім 

удзе ле пад час за тры ман няў ах-

вяр ся род аса бо ва га скла ду не 

бы ло.

— Ана толь Іва на віч, вы 

з 2005 да 2008 го да ўзна чаль ва-

лі кры мі наль ны вы шук кра і ны. 

Во пыт у вас ка ла саль ны, і апе-

ра тыў ны, і кі раў ніц кі. Ска жы це, 

са з'яў лен нем но вай тэх ні кі ці 

змя ні ла ся што-не будзь у ра бо це 

ва ша га ве дам ства?

— Так, вя до ма, зме ны ёсць. 

Перш за ўсё, шмат маг чы мас цяў 

да лі но выя тэх на ло гіі. На прык лад, 

на мі з 2000-х ста лі ак тыў на да-

ста вац ца з ар хі ва і рас кры ва цца 

зла чын ствы мі ну лых га доў. Бы лі 

ство ра ны на ват пад раз дзя лен ні 

па рас крыц ці та кіх спраў. Ста ла 

больш дас ка на лай і да ступ най экс-

пер ты за па ге не ты цы. У 90-х гэ та 

бы ло да ра гое і рэд кае аб ста ля ван-

не, якое прымянялася ў адзін ка-

вых вы пад ках па цяж кіх здарэннях. 

Але з на ды хо дам 2000-х па доб ная 

тэх ні ка ста ла шы ро ка вы ка рыс-

тоў вац ца, што да зво лі ла вы крыць 

мно гіх зла чын цаў, на якіх ра ней не 

ха па ла до каз най ба зы.

Дзя ку ю чы кам п'ю та ру і пра грам-

ным пра дук там правапарушэнні 

па ча лі рас кры ваць больш апе-

ра тыў на. Тыя ж ад біт кі паль цаў 

ста лі ідэн ты фі ка ваць у ра зы хут-

чэй, чым гэ та бы ло ра ней. Так, 

тэх ні ка ру шы ла на пе рад, і гэ та, 

без умоў на, вя лі кая да па мо га для 

сы шчы ка. Ужо ма ла до му па ка лен-

ню менш да во дзіц ца пра ца ваць 

на га мі, як гэ та бы ло ў наш час, а 

больш зай мац ца ана лі ты кай ка ля 

кам п'ю та ра. Але ўсё роў на звы-

чай ную апе ра тыў ную ра бо ту ні хто 

не ад мя няў. Ка лі трэ ба, су пра цоў-

нік кры мі наль на га вы шу ку па кі дае 

ка бі нет, ідзе да лю дзей і зда бы вае 

па трэб ную ін фар ма цыю. Так што 

наш во пыт і во пыт на шых па пя-

рэд ні каў заў сё ды спат рэ біц ца.

— Ска жы це, які мі ва чы ма вы 

гля дзі це мі лі цэй скія філь мы? 

І ці гля дзі це іх на огул?

— Бы вае, — усмі ха ец ца Ана-

толь Іва на віч, — асаб лі ва ка лі 

жон ка гля дзіць. Але сур' ёз на 

да іх не стаў лю ся. Ёсць там до-

ля праў ды, але ўсё гэ та больш 

мас тац кая вы дум ка. Та кога, каб 

у поў най ме ры ад люст роў ваць 

пра цу су пра цоў ні каў кры мі наль-

на га вы шу ку, там, вя до ма, ня-

ма. У кі но зла чын ствы рас кры ва-

юц ца па прос ту, ад но за ад ным. 

У жыц ці ж за рас крыц цём кож най 

спра вы ста іць ве лі зар ная, кар-

пат лі вая ра бо та, і з філь ма мі гэ та 

не мае ні чо га агуль на га



Асо баАсо ба  

ЛЕ ГЕН ДА 
КРЫ МІ НАЛЬ НА ГА ВЫ ШУ КУ

Мой су раз моў нік Ана толь Іва на віч СА ВІЦ КІ — 

асо ба без пе ра боль шан ня ле ген дар ная. Ён па чаў 

сваю дзей насць у 1991 го дзе і прай шоў шлях ад 

опер упаў на ва жа на га да на чаль ні ка Га лоў на га ўпраў лен ня 

кры мі наль на га вы шу ку МУС.

Але гроз на га, як ча ка ла ся, ура жан ня, Ана толь Іва на віч 

не вы клі кае. На ад ва рот, ма ла джа вы, пад цяг ну ты, 

што на зы ва ец ца, спар тыў ны муж чы на, з ад кры тай усмеш кай, 

вель мі кан такт ны. І толь кі по гляд, уваж лі вы, вост ры, 

вы дае ў ім ча ла ве ка, у яко га за пля чы ма не ар ды нар ны 

жыц цё вы во пыт і звыч ка ім гнен на ацэнь ваць ча ла ве ка.

 У ТЭ МУ
ГОД НАЯ ПРА ФЕ СІЯГОД НАЯ ПРА ФЕ СІЯ

Мі ністр унут ра ных спраў ге не рал-лей тэ нант мі лі цыі 

Ігар ШУ НЕ ВІЧ су стрэў ся з най леп шы мі ма ла ды мі 

су пра цоў ні ка мі пад раз дзя лен няў кры мі наль на га вы-

шу ку з усёй кра і ны.

Мерапрыемства пра хо дзі ла ў му зеі МУС. У Мі ніс тэр стве 

ўнут ра ных спраў даў но іс нуе тра ды цыя пра во дзіць цёп лыя 

су стрэ чы з бы лы мі кур сан та мі мі лі цэй скіх ВНУ. На го да для 

гэ та га ме ра пры ем ства бы ла асаб лі вая — 100-год дзе з дня 

ўтва рэн ня служ бы кры мі наль на га вы шу ку.

— Вы вы бра лі ад ну з са мых год ных пра фе сій, — ад зна-

чыў Ігар Шу не віч. — Пра гіс то рыю гэ та га пад раз дзя лен ня 

на пі са на ня ма ла кніг. Та му не па ля нуй це ся і ў най блі жэй-

шы час па чы най це збі раць аса біс тую біб лі я тэ ку. Ус па мі ны 

бы лых сы шчы каў — са праўд ная скарб ні ца ве даў, якія не 

зной дзеш ні ў ад ным пад руч ні ку.

Кі раў нік МУС так са ма ўспом ніў пра пер шыя дні сва ёй 

служ бы і пры вёў па ка заль ныя пры кла ды з улас най прак-

ты кі. Ігар Шу не віч пад крэс ліў, што кры мі наль ны вы шук 

моц ны тра ды цы я мі і пе ра ем нас цю па ка лен няў, і вы ка заў 

сло вы ўдзяч нас ці ве тэ ра нам служ бы, якія пе ра да юць ма-

ла дым ка ле га м бяс цэн ныя ве ды і во пыт.

На чаль нік Галоўнага ўпраўлення крымінальнага вы-

шуку (ГУКВ) МУС пал коў нік мі лі цыі Ана толь СА КО ВІЧ, 

які так са ма пры маў удзел у ме ра пры ем стве, ад зна чыў, 

што мес ца пра вя дзен ня су стрэ чы вы бра на не вы пад ко ва. 

Ба га тая экс па зі цыя му зея да па мо жа вар та вым па рад ку 

азна ё міц ца з гіс то ры яй ста наў лен ня служ бы, да ве дац ца 

аб рас крыц ці гуч ных зла чын стваў роз ных га доў. Ана толь 

Са ко віч па жа даў ма ла дым сы шчы кам апе ра тыў най уда чы, 

пас ля ча го ўру чыў ім на груд ныя зна кі «За пра фе сій ныя 

пос пе хі» і ня даў на на дру ка ва ную кні гу, пры све ча ную ве-

ка во му юбі лею кры мі наль на га вы шу ку.

У СЫ ШЧЫ КАЎ З'Я ВІЎ СЯ У СЫ ШЧЫ КАЎ З'Я ВІЎ СЯ 
СВЯ ТЫ ЗА СТУП НІКСВЯ ТЫ ЗА СТУП НІК

У Мін скім Свя та-Ду ха вым ка фед раль ным са бо ры 

Міт ра па літ Мін скі і За слаў скі Па вел, Па тры яр шы 

Эк зарх усяе Бе ла ру сі, уру чыў на чаль ні ку ГУКВ МУС 

пал коў ні ку мі лі цыі Ана то лю Са ко ві чу аб раз за ступ-

ні ка служ бы Фе а до ра Стра ці ла та.

З гэ тай на го ды ад быў ся ма ле бен, на які са бра лі ся прад-

стаў ні кі пад раз дзя лен няў кры мі наль на га вы шу ку з усёй 

кра і ны.

Пас ля за кан чэн ня на ба жэн ства прад ста я цель Бе ла рус-

кай пра ва слаў най царк вы ад імя ўсіх вер ні каў па він ша ваў 

сы шчы каў з на ды хо дзя чым пра фе сій ным свя там — ве ка-

вым юбі ле ем служ бы.

— Пра ва ахоў ні кі, як і свя та ры, без за па вет на слу жаць на 

ка рысць Ай чы ны і лю дзей, пры свя ча ю чы гэ та му ўсе свае 

сі лы і ўмен ні, — за ўва жыў міт ра па літ. — У цяж кія хві лі ны 

на да па мо гу заў сё ды па він на пры хо дзіць шчы рая ве ра ў 

Гос па да, зва рот да яго з ма літ вай. Я спа дзя ю ся, што аб раз 

свя то га ве лі ка му ча ні ка Фе а до ра Стра ці ла та, які пе ра ма-

гаў во ра гаў, ста не для вар та вых па рад ку пры кла дам для 

пе рай ман ня.

Ана толь Са ко віч, у сваю чар гу, ад зна чыў, што за ўсю 

гіс то рыю служ бы су пра цоў ні кі кры мі наль на га вы шу ку 

ўпер шы ню атры ма лі свай го свя то га за ступ ні ка. З та кой 

іні цы я ты вай на пя рэ дад ні пад рых тоў кі да ме ра пры ем стваў, 

пры мер ка ва ных да юбі лею, вы сту пі лі прад стаў ні кі Бе ла-

рус кай пра ва слаў най царк вы.

— Гэ та свед чыць аб тым, — да даў Ана толь Са ко віч, — 

што гра мад ства вы со ка ацэнь вае на шу пра цу. Свя ты за-

ступ нік пад штурх не сы шчы каў усёй кра і ны на сме лыя 

ўчын кі і са ма ад да ную служ бу на ка рысць на ро ду.


