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За апош нія пяць га доў на ме ці ла ся ўстой-

лі вая тэн дэн цыя па ве лі чэн ня коль кас ці зла-

чын стваў у га лі не вы со кіх тэх на ло гій. Так, у 

2017 го дзе бы ло за рэ гіст ра ва на 2099 зла-

чын стваў, у 2018-м — 4741, а за ча ты ры 

ме ся цы гэ та га го да — ужо больш за тры 

з па ло вай ты ся чы. Пра гэ та па ве да міў на-

чаль нік упраў лен ня па рас крыц ці зла-

чын стваў у сфе ры вы со кіх тэх на ло гій 

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Ва дзім 

УС ЦІ НО ВІЧ.

І на жаль, пра гно зы на бу ду чы ню не су ця-

шаль ныя. З кож ным го дам па вя ліч ва ец ца 

коль касць ула даль ні каў плас ты ка вых бан-

каў скіх кар так, ка рыс таль ні каў раз на стай-

ных ма біль ных пры лад. Пры гэ тым уз ро вень 

ве даў пра ін тэр нэт-бяс пе ку за ста ец ца да во-

лі ніз кім, чым і ка рыс та юц ца кі берз ла чын цы. 

Здзіў ляе да вер лі васць не ка то рых бе ла ру-

саў, якія рас кры ва юць не зна ё мым лю дзям 

ну ма ры сва іх бан каў скіх плас ты ка вых кар-

так, пін ко ды. Зла чын цы шу ка юць но выя спо-

са бы, як за ва ло даць кан фі дэн цы яль най ін-

фар ма цы яй. На прык лад, зла мыс ні кі мо гуць 

прад ста віц ца су пра цоў ні ка мі бан ка і «па пя-

рэ дзіць клі ен та», што нех та спіс вае гро шы 

з яго карт кі, і з та кой пад ста вай вы ма ніць у 

ах вя ры рэ кві зі ты плас ты ка вай карт кі.

Пы тан ням за бес пя чэн ня ін фар ма цый най 

бяс пе кі ў ар га ні за цы ях дзяр жаў най і пры ват-

най фор мы ўлас нас ці ўдзя ля ец ца ма ла ўва-

гі. Пра што мож на га ва рыць, ка лі бух гал тар 

па кі дае на ра бо чым кам п'ю та ры ў ак тыў ным 

рэ жы ме ключ — элект рон ны ліч ба вы код, ка лі 

элект рон ную ка рэс пан дэн цыю мо жа пра чы-

таць хто за ўгод на, ка лі не вы ка рыс тоў ва юц ца 

ан ты ві рус ныя пра гра мы? Нель га за бы вац ца, 

што ін фар ма цыя, як лю бы ін шы та вар, мае 

кошт і пэў ны по пыт і што ня бач ныя зла дзеі, 

атры маў шы звест кі, мо гуць з лёг кас цю ма ні-

пу ля ваць ах вя рай і за ва лод ваць яе срод ка мі. 

І трэ ба ска заць, што коль касць не санк цы я на-

ва ных до сту паў да ўлі ко вых за пі саў ка рыс-

таль ні каў (асаб лі ва ў са цы яль ных сет ках) 

апош нім ча сам знач на па вя лі чы ла ся.

За мі ну лы год асноў ная ма са ха кер-

скіх атак бы ла здзейс не на на фі нан са вую 

сфе ру. Больш за дзве трэ ці зла чын стваў, 

вы кры тых у га лі не вы со кіх тэх на ло гій, — 

кра дзя жы з вы ка ры стан нем кам п'ю тар най 

тэх ні кі (іх коль касць па кра і не вы рас ла на 

88 пра цэн таў).

У вы ні ку пра ве дзе ных апе ра тыў на-вы-

шу ко вых ме ра пры ем стваў за 2019 год вы-

яў ле ны 421 ві на ва ты ў здзяйс нен ні кі бер-

зла чын стваў. Да кры мі наль най ад каз нас-

ці пры цяг ну ты 377 гра ма дзян, у тым лі ку 

17 не паў на лет ніх.

Схе мы здзяйс нен ня кі берз ла чын стваў 

ста но вяц ца ўсё больш скла да ны мі і вы-

на ход лі вы мі, удас ка наль ва юц ца спо са бы 

за бес пя чэн ня сет ка вай ана нім нас ці, з'яў-

ля юц ца но выя ры зы кі, вы клі кі і па гро зы ў 

ін фар ма цый най пра сто ры. Каб су праць ста-

яць ма біль ным мах ля рам, су пра цоў ні кам 

ор га наў унут ра ных спраў да во дзіц ца са чыць 

за раз віц цём ін фар ма цый ных тэх на ло гій.

«Мы ра зу ме ем, што ін стру мен ты, якія 

пра ца ва лі пры рас сле да ван ні кры мі наль ных 

спраў учо ра, мо гуць ака зац ца зу сім бес ка-

рыс ны мі сён ня. Та му дзей насць удас ка наль-

ва ец ца, што год су пра цоў ні кі пра хо дзяць на-

ву чан не і пры ма юць удзел у су мес ных на ра-

дах, трэ нін гах Ра сій скай фе дэ ра цыі, Ар ме ніі, 

Мал до вы і ін шых дзяр жаў, а так са ма на ба зе 

на цы я наль на га са ю за па рас сле да ван ні кі-

берз ла чын стваў і пад рых тоў цы кад раў у го ра-

дзе Пітс бур гу, ЗША. Удзел у су мес ных ву чэн-

нях і се мі на рах да зва ляе больш эфек тыў на 

пры мя няць атры ма ныя звест кі, — рас ка заў 

на чаль нік упраў лен ня па рас сле да ван ні 

зла чын стваў су праць ін фар ма цый най бяс-

пе кі і ін тэ ле кту аль най улас нас ці га лоў на га 

след ча га ўпраў лен ня цэнт раль на га апа ра-

ту След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Сяр гей ГАМ КО. — Мы рас сле ду ем кі берз ла-

чын ствы, якія за кра на юць пра вы і за кон ныя 

ін та рэ сы ў тым лі ку ін шых кра ін. Зла чын цы, 

якіх мы пры цяг ва ем да ад каз нас ці на тэ ры то-

рыі Бе ла ру сі, час та з'яў ля юц ца ўдзель ні ка мі 

між на род ных ар га ні за ва ных груп, якія ад на-

ча со ва дзей ні ча юць на тэ ры то рыі не каль кіх 

дзяр жаў. Як пра ві ла, аб' ек там іх дзей нас ці 

з'яў ля ец ца ін фар ма цыя, што за хоў ва ец ца ў 

кам п'ю тар ных сіс тэ мах і сет ках, якія пе ра важ-

на зна хо дзяц ца ў Злу ча ных Шта тах, Вя лі ка-

бры та ніі і кра і нах За ход няй Еў ро пы».

Су пра цоў ні кі спе цы я лі за ва на га пад раз-

дзя лен ня «К» змаг лі вы крыць 32-га до ва га 

зла чын цу, жы ха ра Баб руй ска, які на пра-

ця гу двух га доў з вы ка ры стан нем хат ня га 

кам п'ю та ра здзяйс няў кі бе ра та кі на вя до мыя 

ва ўсім све це за меж ныя ін тэр нэт-рэ сур сы, 

якія на ле жа лі буй ным пла цеж ным сіс тэ мам, 

бан каў скім уста но вам, ін тэр нэт-ма га зі нам і 

сэр ві сам, ся род якіх тыя, што спе цы я лі зу юц-

ца на ака зан ні тэ ле ка му ні ка цый ных па слуг, 

па слуг па по шу ку і арэн дзе пры ват на га жыл-

ля. Пры да па мо зе шкод на га пра грам на га 

за бес пя чэн ня, пры зна ча на га для пад бо ру па-

ро ляў, муж чы на не санк цы я на ва на ка пі ра ваў 

пер са наль ную ін фар ма цыю ка рыс таль ні каў, 

рэ кві зі ты до сту пу да акаў нтаў. За не каль кі 

га доў ён уз ла маў ка ля трох со цень за меж ных 

ін тэр нэт-рэ сур саў. Да лей рэ кві зі ты ён пра-

да ваў у се ці ве. Яго клі ен ты вы ка рыс тоў ва лі 

гэ тыя да ныя з мах ляр скі мі мэ та мі і на нес лі 

шко ду за меж ным рэ сур сам на су му ка ля пяці 

міль ё наў до ла раў ЗША.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ін тэр нэт-бяс пе каІн тэр нэт-бяс пе ка

* * *
На пра спек це Дзяр жын-

ска га ажыў ле ны рух, та му 

амаль ад ра зу ба чым пер-

шых «клі ен таў».

— Мы ж не пе ра вы сі лі 

хут касць, усе да ку мен ты ў 

па рад ку, вось, па гля дзі це!

Гэ тая ма ла дая па ра ез-

дзіць кож ны дзень толь кі 

на ма та цык лах і да пра віл 

да рож на га ру ху ста віц ца 

сур' ёз на. Су пра цоў ні кі ДАІ 

пра ве ры лі да ку мен ты, агле-

дзе лі транс парт і па жа да лі 

шчас лі вай да ро гі.

Не прай шло і пя ці хві лін, 

як пе рад на мі апы нуў ся ўжо 

са праўд ны па ру шаль нік. 

Пры чы на за тры ман ня — 

ня пра віль на ўста ноў ле ны 

рэ гіст ра цый ны знак на ма-

та цык ле.

— Ёсць нар ма тыў ны пра-

ва вы акт, згод на з якім ён 

па ві нен быць уста ля ва ны 

пад вуг лом у 45 гра ду саў. 

Ваш не ад па вя дае па тра ба-

ван ням, вось, гля дзі це, — 

тлу ма чыць Аляк сей.

— Мо жа, аб мя жу ем ся 

вус ным па пя рэ джан нем? 

Ле тась толь кі здаў на пра вы, 

у ка ле гі ку піў ма та цыкл. Не 

хо чац ца, каб так хут ка з'яў-

ля лі ся ней кія праб ле мы...

— На жаль, не атры ма-

ец ца.

— Але я ўпэў не ны, што 

знак ві даць з 50 мет раў, да-

вай це пра вя дзём экс пе ры-

мент, — не зда ец ца кі роў ца 

ма та цык ла.

Су пра цоў нік ДАІ да стаў 

ру лет ку, ад ме раў па трэб-

ную ад лег ласць і пры цяг-

нуў доб ра ах вот ні каў з лі ку 

вы пад ко вых кі роў цаў аў та-

транс пар ту для чыс ці ні та го 

са ма га экс пе ры мен та. Вы нік 

ака заў ся прад ка заль ным як 

для на зі раль ні каў, так і для 

па ру шаль ні ка. Муж чы на па-

га дзіў ся з ім і па абя цаў вы-

пра віць сі ту а цыю ў най блі-

жэй шы час.

— І час та з ва мі ўсту па-

юць у кан флікт? — ці каў лю-

ся ў Аляк сея.

— Вель мі рэд ка. Звы чай-

на кі роў цы ве да юць, у чым 

праб ле ма, та му хут ка па га-

джа юц ца на штраф і едуць 

да лей па спра вах. На вош та 

мар на ваць свой і чу жы час 

на бес сэн соў ныя раз мо вы, 

спра бу ю чы вы пра віць сі туа-

цыю? Ёсць па ру шэн не — 

прый дзец ца ад каз ваць за 

яго.

* * *
Аляк сей ка жа, што са-

дзіц ца за руль у не цвя ро зым 

ста не ця пер ста лі менш, гэ-

та ра дуе.

— П'я ны ча ла век пад 

дзе ян нем ал ка го лю час та 

пе ра ацэнь вае свае маг-

чы мас ці, губ ляе хут касць 

рэ ак цыі і больш ры зы куе 

тра піць у ава рыю. Асаб лі ва 

гэ та да ты чыц ца ма та цык-

ліс таў: ка лі ба чыш на ступ-

ствы бяс крыўд ных, на іх 

дум ку, па ез дак, ста но віц ца 

не па са бе. Не за бу ду вы-

па дак, ка лі ма ла ды хло пец 

не спра віў ся з кі ра ван нем 

ма та цык ла на вя лі кай хут-

ка сці. Яго баць ка по тым 

пла каў, бо ме на ві та ён ку піў 

сы ну гэ тую «цац ку». Та му 

па ра да ўсім: будзь це асця-

рож ны мі ў сва іх жа дан нях і 

ўпэў не ны мі ў сва іх маг чы-

мас цях.

— Якія яшчэ па ру шэн ні, 

акра мя пе ра вы шэн ня хут ка-

сці або не цвя ро за га ста ну, 

су стра ка юц ца ў ва шай прак-

ты цы най час цей?

— Ад сут насць тэх ніч на га 

агля ду транс пар ту, па свед-

чан ня кі роў цы або прад 'яў-

лен не па свед чан ня не той 

ка тэ го рыі. Вель мі час та лю-

дзі грэ бу юць та кі мі прос ты мі 

рэ ча мі, як дзі ця чае крэс ла. 

Ка жуць, што яно ёсць, толь-

кі до ма. Але якая роз ні ца, 

дзе яно зна хо дзіц ца, ка лі яго 

на яў насць мо жа вы ра та ваць 

жыц цё, а ад сут насць — па-

зба віць яго. Так са ма ма та-

цык ліс ты час та не ўклю ча-

юць свят ло. Зда ва ла ся б, 

дро бязь, але па ка ран не 

атры ма юць у лю бым вы пад-

ку. У на шай пра фе сіі трэ ба 

мець цвя ро зы ро зум, та му 

заў сё ды аба пі ра ю ся на за-

кон, а не на эмо цыі. Бы ва ла, 

што не каль кі ра зоў штра-

фа ваў сва іх сяб роў. Пра ца 

ў мя не та кая, спа дзя ю ся, 

ні хто не па крыў джа ны да гэ-

туль, — з усмеш кай ад каз-

вае Аляк сей.

* * *
Пад час рэй ду ра зам з 

су пра цоў ні ка мі мі лі цыі мы 

су стрэ лі і пра ве ры лі шэсць 

ма та цык ліс таў, да пя ці з якіх 

не ўзні ка ла ні я кіх пы тан няў. 

Як рас ка за лі мі лі цы я не ры, 

асноў ная коль касць пра ва-

па ру шэн няў кі роў цаў мо та-

транс пар ту пры хо дзіц ца на 

ле та, вяс ной ад нос на спа-

кой на. Да рэ чы, пра ва ахоў-

ні кі мо гуць спы няць па ру-

шаль ні каў на ват та ды, ка лі 

па тру лю юць не ў сва ім ра-

ё не, а ча сам і зна хо дзя чы ся 

ў ін шым го ра дзе. Іх ра бо та, 

як яны ка жуць, бы вае, пра-

цяг ва ец ца і пас ля за кан чэн-

ня па тру ля ван ня, бо нель га 

зда га дац ца, які вы па дак 

мо жа зда рыц ца пад ка нец 

зме ны. Але ра бо та лю бі-

мая, та му ні я кія цяж кас ці не 

страш ныя.

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

НЯ БАЧ НЫЯ ЗЛА ЧЫН ЦЫ

«Па ра да ўсім: 
будзь це асця рож ны мі 
ў сва іх жа дан нях 
і ўпэў не ны мі ў сва іх 
маг чы мас цях».

Ма лод шы лей тэ нант Ар цём СУ ФРА НО ВІЧ: «Ка лі лас ка, ва шы пра вы».
На пра ва па ру шаль ні ка афарм ля юць пра та кол.

Не вя лі кі экс пе ры мент, каб па ка заць, што кі роў ца не мае ра цыі.

«Усё ў па рад ку. Шчас лі вай да ро гі!»

ЗА ХА ВАЛЬ НІ КІ БЯС ПЕ КІ ДА РОГЗА ХА ВАЛЬ НІ КІ БЯС ПЕ КІ ДА РОГ

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


