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Т
АК СА МА, за ва ло даў шы 

чу жы мі паш парт ны мі да-

ны мі, ашу кан цы мо гуць 

за рэ гіст ра ваць фір му і ажыц-

цяў ляць праз яе не за кон ныя 

апе ра цыі. Час та ўла даль ні ка 

паш пар та пры зна ча юць фар-

маль ным ды рэк та рам та кой 

кан то ры. У да лей шым праз гэ-

тую фір му пе ра вод зяц ца ў на-

яў ныя або абез на яў лі ва юц ца 

гра шо выя срод кі, здзяйс-

ня юц ца ін шыя не за кон-

ныя дзе ян ні. І ме на ві та 

ча ла век, чы і мі паш парт-

ны мі да ны мі ска рыс та лі-

ся, бу дзе пры цяг ну ты ў 

да лей шым да ад каз нас ці 

за су праць праў ныя ўчын кі 

ашу кан цаў, ка лі не змо жа 

да ка заць сваю не ві на ва-

тасць. «У ма ёй прак ты цы 

бы лі та кія спра вы, над 

ад ной з іх я пра цую як-

раз ця пер, — ка жа Ка ця ры на 

Ляў чук. — У пры ват нас ці, яна 

да ты чыц ца ар ты ку ла 243 Кры-

мі наль на га ко дэк са Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь і мае на ўва зе ўхі лен-

не ад вы пла ты па дат каў».

З да па мо гай чу жых паш-

парт ных да ных мож на так са-

ма здзяйс няць роз ныя ма хі на-

цыі ў ін тэр нэ це. Ця пер, у эпо ху 

гла баль ных се так, гэ та вель мі 

рас паў сю джа на, па пя рэдж вае 

Ка ця ры на Ляў чук. На прык лад, 

ашу кан цы мо гуць ад крыць на 

ва ша імя элект рон ны ка ша лёк, 

здзяйс няць мах ляр ства ў ан-

лайн-гуль нях і інш.

На огул, што да ты чыц ца ін тэр-

нэ ту, тут лю бо му мож на па ра-

іць быць уваж лі вым і ўво дзіць 

свае да ныя толь кі на пра ве ра-

ных рэ сур сах, на прык лад, на 

афі цый ных сай тах дзяр жаў ных 

ор га наў або пар та ле дзяр жаў-

ных па слуг.

Тэ а рэ тыч на з да па мо гай 

скра дзе на га паш пар та мож-

на на ват пе ра афор міць на ін-

шую асо бу ква тэ ру. Але на са-

май спра ве кант роль за та кі мі 

здзел ка мі ў на шай кра і не вель-

мі стро гі. Да рэ чы, і пры вы да-

чы крэ ды таў пра вер ка так са ма 

апош нім ча сам ста ла знач на 

больш жорст кай. Та му вы пад-

кі та ко га мах ляр ства су стра ка-

юц ца ўсё ра дзей, ка жа юрыст. 

Тым не менш яна рэ ка мен дуе 

не аб на ро да ваць свае пер са-

наль ныя да ныя без асаб лі вай 

пад ста вы.

Што ра біць, 
ка лі да ку мент скра лі 
ці ён згуб ле ны?

«Трэ ба звяр нуц ца ў РА УС і на-

пі саць за яву аб кра дзя жы, — ка жа 

наш экс перт. — У РА УС пас ля гэ та-

га вы атры ма е це та лон аб рэ гіст-

ра цыі ва шай за явы. Ён бу дзе з'яў-

ляц ца пад ста вай для та го, каб вам 

пас ля вы да лі но вы паш парт».

У вы пад ку згу бы паш пар та так-

са ма трэ ба як ма га хут чэй звяр нуц-

ца ў мі лі цыю, каб да ку мент унес лі 

ў спе цы яль ную ба зу і пры зна лі не-

са праўд ным. Та ды ні хто не змо жа 

здзейс ніць якія-не будзь су праць-

праў ныя дзе ян ні з яго да па мо гай, 

тлу ма чыць Ка ця ры на Ляў чук. Да-

лей вам бу дзе вы да дзе ны но вы 

паш парт. Для гэ та га трэ ба бу дзе 

звяр нуц ца ў ор га ны ўнут ра ных 

спраў па мес цы жы хар ства, у ад-

дзел па гра ма дзян стве і міг ра цыі з 

за явай і апла ціць дзяр жаў ную пош-

лі ну (ад ну ба за вую ве лі чы ню, якая 

на сён ня скла дае 25,5 руб ля).

Што ра біць 
у та кім вы пад ку 
ў ін шай кра і не?

Не аб ход на звяр нуц ца ў кон-

суль скую ўста но ву або дып ла-

ма тыч нае прад стаў ніц тва Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь у гэ тай кра і не. 

Спіс іх ёсць у ін тэр нэ це. Ка лі ў 

зга да най кра і не ня ма бе ла рус кіх 

дып ла ма тыч ных уста ноў, прый-

дзец ца звяр нуц ца ў блі жэй шую 

су сед нюю дзяр жа ву або, у край-

нім вы пад ку, у ам ба са ду Ра сіі.

У гэ тым вы пад ку вам вы да-

дуць па свед чан не на вяр тан не 

ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь. Яно фак-

тыч на бу дзе за мя няць паш парт 

на час ва ша га зна хо джан ня за 

мя жой. А пас ля вяр тан ня да до-

му вам трэ ба бу дзе з'я віц ца ў 

ад дзел па гра ма дзян стве і міг-

ра цыі з за явай і атры ма ным у 

кон суль стве па свед чан нем, каб 

атры маць но вы паш парт.

Свят ла на БУСЬ КО.

ПРАД' ЯВІ ЦЕ 
ПАШ ПАРТ!

На чаль нік ад дзе ла па рас крыц ці ра ба ван-

няў, раз бо яў і ін шых зла чын стваў су праць 

улас нас ці га лоў на га ўпраў лен ня кры мі наль на-

га вы шу ку МУС Бе ла ру сі Ва сіль ШУП ЛЯК:

— Не каль кі га доў та му ў Брэсц кай воб лас ці 

ме ла мес ца сі ту а цыя, ка лі мах ляр, абя ца ю чы 

вы піў ку, уга вор ваў аса цы яль ных асоб афор міць 

на свой паш парт рас тэр мі ноў ку на роз ныя па-

куп кі — ад ма біль на га тэ ле фо на да тэ ле ві за раў 

і ха ла дзіль ні каў. Пры гэ тым для пад стра хоў кі, 

каб у кра ме ці ў бан ку не ўзні ка ла су мне ваў, што 

гэ тыя асо бы з'яў ля юц ца пла це жаз доль ны мі, па кі-

даў свой ну мар у якас ці тэ ле фо на іх ра бо та даў ца. 

Лю дзей, на чые паш пар ты афарм ля лі ся па куп кі, 

ён пад ман ваў, за пэў ні ва ю чы, што з роз ных пры-

чын не мо жа афор міць гэ та на ся бе, пры тым абя-

цаў, што бу дзе спраў на ўсё сам аплач ваць.

У вы ні ку даў жні ка мі бан каў і кра маў ста на ві-

лі ся, вя до ма ж, пад стаў ле ныя ім лю дзі. Та кім чы-

нам ён пад ма нуў звыш дзе ся ці ча ла век. У рэш це 

рэшт усё скон чы ла ся тым, што гэ ты мах ляр быў 

пры цяг ну ты да кры мі наль най ад каз нас ці. Ня даў-

на та кія ж схе мы бы лі вы яў ле ныя пра ва ахоў ні ка-

мі ў Го мель скай воб лас ці і ў Мін ску. Па азна ча-

ных зла чын ствах ужо рас па ча тыя кры мі наль ныя 

спра вы, ві на ва тыя бу дуць па ка ра ныя.

Ма раль жа ска за на га ў тым, што нель га да-

вя раць свае паш парт ныя да ныя і зга джац ца на 

па доб ныя схе мы, бо, ка лі рас тэр мі ноў ка або крэ-

дыт бу дуць аформ ле ны на вас, рас плач вац ца за 

ўсё да вя дзец ца вам.

Зда ра юц ца сі ту а цыі, ка лі асо бы з ал ка голь най 

за леж нас цю, якім ужо ні хто не дасць ні я ка га крэ-

ды ту, са мі афарм ля юць на свой паш парт і бя руць 

на пра кат роз ны ін стру мен та рый, ад бал гар кі да 

ш ру ба вёр та, а за тым ня суць і за клад ва юць яго ў 

лам бард. Гро шы ідуць на вы піў ку. Та кія «дзял кі», 

ма быць, раз ліч ва юць, што не бу дуць пры цяг ну-

тыя да кры мі наль най ад каз нас ці і ўсё аб мя жу ец-

ца толь кі ад мі ніст ра цый ным ар ты ку лам. Гэ та не 

так, та кія дзе ян ні пад па да юць пад кры мі наль ны 

ар ты кул.

СТРА ЦІ ЛІ ІН СТЫНКТ 
СА МА ЗА ХА ВАН НЯ

Уся го ж на Мін шчы не ле тась 

вы яў ле на 381 ка руп цый нае зла-

чын ства. Гэ та на 85 % больш за 

па пя рэд ні год. На 44 % па вя лі чы-

ла ся і коль касць асоб, якія за іх 

здзяйс нен не пры цяг ну тыя да кры-

мі наль най ад каз нас ці.

— Най боль шая коль касць іх за-

фік са ва на ў Мін скім, Са лі гор скім, 

Ба ры саў скім, Ма ла дзе чан скім, 

Сма ля віц кім ра ё нах і го ра дзе Жо-

дзі на, — ад зна чыў на мес нік пра-

ку ро ра Мін скай воб лас ці Аляк-

сандр БЕ ЛІЦ КІ. На яго дум ку, вы-

яў лен ню та кой коль кас ці зла чын-

стваў ка руп цый най на кі ра ва нас ці 

са дзей ні ча ла мэ та на кі ра ва ная і 

зла джа ная ра бо та ўсіх пра ва ахоў-

ных ор га наў воб лас ці.

— Прэ зі дэнт кра і ны Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад дае са мую піль ную 

ўва гу праб ле ме ка руп цыі. Але, ві-

даць, лю дзі, якія пры зна ча юц ца на 

ад каз ныя па са ды, за бы ва юць пра 

тое, што ў нас не вель мі вя лі кая 

кра і на. Та му пра ча ла ве ка, які тут 

на ра дзіў ся, пра цуе, мож на да ве-

дац ца прак тыч на ўсё, у тым лі ку і 

за якія срод кі ён жы ве, — упэў не-

ны пра ку рор Мін скай воб лас ці 

Алег ЛАЎ РУ ХІН. — На пэў на, вы-

со кія па сты дур ма няць не ка то рым 

га ла ву і яны страч ва юць ін стынкт 

са ма за ха ван ня.

«ДЗЕ ДАЎ ШЧЫ НЕ» — 
ЗА СЛОН

У мі ну лым го дзе гра мад скасць 

уз бу да ра жы ла спра ва ра да во га 

Кор жы ча, які слу жыў у 72-м аб'яд-

на ным ву чэб ным цэнт ры ў Пе чах. 

Там са праў ды бы лі вы яў ле ны 

фак ты па ру шэн ня ўстаў ных пра-

віл па між ва ен на слу жа чы мі. Што 

зроб ле на, каб спы ніць так зва ную 

дзе даў шчы ну ў вой ску?

— Ле тась у па раў на нні з 

2017 го дам коль касць здзейс не-

ных зла чын стваў, звя за ных з па ру-

шэн нем устаў ных пра віл уза е ма-

ад но сін па між ва ен на слу жа чы мі, 

зні зі лі ся на 72 пра цэн ты, — кан ста-

та ваў на мес нік пра ку ро ра Сяр-

гей ШЫ КУ НЕЦ. — Боль шасць іх 

пры хо дзі ла ся на 72-і цэнтр у Пе-

чах. — У пя ці час цях Цэнт ра ў ка-

зар мах уста ноў ле на 256 ка мер 

ві дэа на зі ран ня з круг ла су тач ным 

за пі сам. І ра бо та ў гэ тым на прам ку 

пра цяг ва ец ца. Акра мя та го, ва ен-

на слу жа чым тэр мі но вай служ бы 

да зво ле на па ста ян на ка рыс тац ца 

ма біль ны мі тэ ле фо на мі, у агуль-

на да ступ ных мес цах раз ме шча ны 

тэ ле фо ны да ве ру ка ман да ван ня, 

Ка мі тэ та сал дац кіх ма ці, След ча га 

ка мі тэ та, пра ку ра ту ры і мі лі цыі.

ТОЛЬ КІ РА ЗАМ, 
УСЁЙ ТА ЛА КОЙ

На Мін шчы не ўма ца ван ню пра-

ва па рад ку і за кон на сці па са дзей-

ні ча ла ра бо та пра ку ра ту ры ва 

ўза е ма дзе ян ні з пра ва ахоў ны мі 

ор га на мі, ар га ні за цый ныя, прак-

тыч ныя ме ры па па вы шэн ні эфек-

тыў нас ці пра ку рор ска га на гля ду і 

яго пра ва аба рон ча га склад ні ка, — 

па дзя ліў ся сва і мі мер ка ван ня мі 

Алег Лаў ру хін.

У пры ват нас ці, ле тась на 3,5 % 

ска ра ці ла ся коль касць зла чын-

стваў. У 2017 го дзе іх здзейс не на 

16,5 ты ся чы, у мі ну лым го дзе — 

15,9 ты ся чы. Зні зіў ся і ўзро вень 

зла чын нас ці ў раз лі ку на дзе сяць 

ты сяч на сель ніц тва — са 116 да 

111 вы пад каў.

У той жа час па вя лі чы ла ся коль-

касць кра дзя жоў з вы ка ры стан нем 

кам п'ю тар най тэх ні кі, пры свой ван-

ня або рас тра ты фі нан саў і ма тэ-

ры яль ных каш тоў нас цяў, ма ё-

мас ці, ху лі ган ства. У Бя рэ зін скім, 

Ла гой скім, Лю бан скім, Уз дзен скім, 

Ня свіж скім, Ві лей скім ра ё нах на зі-

ра ец ца рост зла чын нас ці, за бой-

стваў — у Ба ры саў скім, Лю бан-

скім, Уз дзен скім ра ё нах і го ра дзе 

Жо дзі на. Пры чым 37,5 % за бой-

стваў но сяць ся мей на-бы та вы ха-

рак тар.

У пер шым паў год дзі 2019-га 

пра ку ра ту рай за пла на ва ны ме ра-

пры ем ствы, якія мо гуць паў плы-

ваць на па ляп шэн не кры мі на ген-

най аб ста ноў кі. Пра ку ро ры пра-

вя дуць шмат лі кія пра вер кі на конт 

вы ка нан ня ме ра пры ем стваў дзяр-

жаў ных пра грам, мэ та ва га і эфек-

тыў на га вы ка ры стан ня бюд жэт ных 

срод каў, што вы дзя ля юц ца на іх 

рэа лі за цыю. Бу дзе пра ве ра на ра-

бо та ор га наў унут ра ных спраў па 

вы ка нан ні за ка на даў ства аб пра-

фі лак ты цы гвал ту ў сям'і, эфек-

тыў насць мер мяс цо вых ор га наў 

ула ды па кант ро лі ў га лі не бу даў-

ніц тва, за кон на сці пад аў жэн ня тэр-

мі наў бу даў ніц тва жы лых да моў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Кры мі на лу — неКры мі на лу — не

ЖЫЦЬ ПА СРОД КАХ
У пра ку ра ту ры Мін скай воб лас ці на зва лі са мыя ка рум па ва ныя сфе ры

ЗдарэнніЗдарэнні

Спы ні лі 
зла чын ныя «гаст ро лі» 

за меж ні каў
Су пра цоў ні кі га лоў на га ўпраў лен-

ня кры мі наль на га вы шу ку МУС су-

мес на з ка ле га мі з Гро дзен скай, 

Брэсц кай, а так са ма Мін скай аб-

лас цей пры сі ла вой пад трым цы 

бай цоў спец пад раз дзя лен ня «Ал-

маз» з до ка за мі зла чын ства пас ля 

здзяйс нен ня кра дзя жу з ква тэ ры ў 

Са лі гор ску за тры ма лі двух удзель-

ні каў між на род най зла чын най гру-

пы. Пра гэ та па ве да мі лі ў МУС.

Кан фіс ка ва ныя пры ла ды зла чын ства, 

скра дзе нае, пры знан ні за тры ма ных, 

а так са ма ін шыя фак та ры да юць пад-

ста вы сцвяр джаць, што на зва ныя асо бы 

да тыч ныя да здзяйс нен ня ка ля 50 ква-

тэр ных кра дзя жоў шля хам ад ціс кан ня 

вок наў ПВХ.

Зла чын ствы здзяйс ня лі ся з чэр ве ня мі-

ну ла га го да. Як пра ві ла, зла мыс ні кі вы бі-

ра лі ква тэ ры на пер шых па вер хах да моў, 

а так са ма ка тэ джы. У асноў ным вы кра да-

лі ся гро шы і юве лір ныя ўпры га жэн ні. Пры 

пер шых вы лаз ках зло дзеі не грэ ба ва лі 

бі жу тэ ры яй, пра дук та мі хар ча ван ня, кас-

ме ты кай, адзен нем і абут кам.

Арэ ал кры мі наль най дзей нас ці рас-

паў сюдж ваў ся на на се ле ныя пунк ты лі-

та раль на ўсіх аб лас цей кра і ны. Больш 

за ўсё «па цяр пе лі» Са лі горск, Коб рын, 

Ма гі лёў і Грод на. Ха рак тар зла чын стваў, 

іх цык ліч насць да зва ля лі млі цы я не рам 

раз гля даць вер сію, што гэ та спра ва рук 

так зва ных гаст ра лё раў.

Рас крыц цё се рыі зга да ных зла чын-

стваў зна хо дзі ла ся на аса біс тым кант ро лі 

кі раў ніц тва мі лі цэй ска га ве дам ства. Пер-

шыя «за чэп кі» атры ма лі су пра цоў нікі мі-

лі цыі Гро дзен шчы ны. Па вод ле апе ра тыў-

най ін фар ма цыі, кра дзя жы здзяйс ня лі ся 

гра ма дзя ні нам Укра і ны, ра ней су дзі мым 

за ана ла гіч ныя зла чын ствы на ра дзі ме, 

а так са ма гра ма дзя ні нам Ра сіі. Пе ры я-

дыч на са бе ў па моч ні кі яны пры цяг ва лі 

ка гось ці з шас ця рых гра ма дзян Укра і ны 

(усе з 1983 да 1990 го да на ра джэн ня).

Зла мыс ні кі вы кон ва лі стро гія ме ры 

кан спі ра цыі. Пры бы ва лі ў Бе ла русь з тэ-

ры то рыі Укра і ны ці Ра сіі роз ным транс-

пар там, у тым лі ку гра мад скім або ўзя-

тым на пра кат, а так са ма пеш шу. Срод ка-

мі су вя зі не ка рыс та лі ся, для мас кі роў кі 

пе ра апра на лі ся.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ад ва кат спе цы я лі за ва най юры дыч най 
кан суль та цыі № 1 па пра ва вым 

аб слу гоў ван ні суб' ек таў гас па да ран ня 
Мін ска Ка ця ры на ЛЯЎ ЧУК.

У лік са мых ка рум па ва ных у Мін скай воб лас ці за мі ну лы год 

трапіла транс парт ная сфе ра — 24,1 % ад агуль най коль кас ці. 

У асноў ным фак ты да ты чац ца кант ро лю за про пус кам гру заў 

Мі ніс тэр ства транс пар ту, ка лі яго пра пус ка лі з пе ра вы шэн нем 

да зво ле на га та на жу. На дру гім мес цы — сель ская гас па дар ка і 

прад пры ем ствы аг ра пра мыс ло ва га комп лек су — 17,5 %. Раз мо ва, 

як пра ві ла, ідзе аб па ру шэн нях пры за куп ках пра дук цыі і раз лі ках. 

Аб лас ная пра ку ра ту ра вы хо дзі ла з пра па но вай у за ці каў ле ныя 

ор га ны зра біць гэ тую пра цэ ду ру больш праз рыс тай. Трэ цюю па-

зі цыю тры мае апа рат дзяр жаў на га кі ра ван ня — 37 зла чын стваў.

Ка мен та рый з на го ды

НЕ ПА ГА ДЖАЙ ЦЕ СЯ НІ НА ЯКІЯ СХЕ МЫ


