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Матэрыялы падрыхтаваў 

Сяр гей КУ ЛА КОЎ.

Па чаць 

трэ ба з та го, 

што коль касць 

зла чын стваў у га-

лі не вы со кіх тэх на-

ло гій у апош нія га ды знач на вы рас ла. 

На прык лад, пер шае та кое зла чын ства 

на тэ ры то рыі на шай кра і ны бы ло за рэ-

гіст ра ва на ў 1998 го дзе. Ука ра ніў шы 

ў пра грам нае за бес пя чэн не «кам п'ю-

тар-ах вя ра» шкод ную пра гра му ты пу 

«тра ян скі конь», зла мыс нік ажыц ця віў 

не санк цы я на ва ны до ступ да сет ка вых 

рэ кві зі таў ка рыс таль ні каў ін тэр нэта з 

лі ку клі ен таў най буй ней ша га ў Бе ла ру сі 

ста ліч на га сэр віс-пра вай да ра.

Да лей, з раз віц цём ІT-тэх на ло гій, 

гэ тыя зла чын ствы на бі ра лі ход. І ця-

пер, па вод ле ста тыс ты кі, фік су юц ца 

ты ся чы роз ных пра ва па ру шэн няў у ін-

фар ма цый най сфе ры аль бо ў част цы 

«кар дын гу» — зла чын стваў, звя за ных 

з пад роб кай аль бо кра дзя жом бан каў-

скіх кар так, а так са ма з лю бы мі спро-

ба мі за ва ло даць гра шо вы мі срод ка мі 

з бан ка ма таў.

Сі ту а цыя па гар ша ец ца праз вы-

крут лі васць зла чын цаў, з ад на го бо-

ку, і да вер лі васць або бес тур бот насць 

гра ма дзян — з дру го га. Крымінальны 

свет дзей ні чае дзёрз ка і з раз ма хам. 

Ця пер рэд ка бы вае так, каб кі берз ла-

чы нец пра ца ваў у адзі ноч ку. Вель мі 

час та гэ та — доб ра ар га ні за ва ныя 

гру пы, як пра ві ла, між на род ныя. Яны 

аб' яд ноў ва юць на ма ган ні для та го, 

каб ляг чэй бы ло ўз лом ваць па ро лі, 

ства раць ба зы да ных, аб на яў лі ваць 

гра шо выя срод кі. Вось, на прык лад, 

ты по вая гру па па зда бы чы гро шай з 

бан ка ма таў. Ад ны чле ны гру пы вы сту-

па юць як ар га ні за та ры і ка ар ды на та ры 

ўся го «пра цэ су» — і зна хо дзіц ца яны 

мо гуць, да рэ чы, у ін шай кра і не. Другія 

зай ма юц ца по шу кам або пад роб кай 

бан каў скіх кар так.  Трэція, не па срэд-

ныя вы ка наў цы — на слэн гу «му лы», 

або дро пы, — ро бяць бруд ную ра бо ту. 

«Му лы» ў гэ тым лан цуж ку ва ло да юць 

ні жэй шай ква лі фі ка цы яй. Іх за да ча — 

па ды сці да бан ка ма та, уста віць карт ку 

і за браць гро шы.

Але «кар дынг» — гэ та менш тэх на-

ла гіч нае зла чын ства ў па раў на нні са 

зла чын ства мі ў сфе ры ін фар ма цый най 

бяс пе кі. Тут ужо «пра цу юць» больш 

кам пе тэнт ныя зла мыс ні кі. У пер шую 

чар гу яны зай ма юц ца рас пра цоў кай і 

рас паў сюдж ван нем шкод ных пра грам 

і рэа лі за цы яй з іх вы ка ры стан нем пэў-

ных на па даў. Што ха рак тэр на: адзін 

па доб ны зла мыс нік мо жа ажыц ця віць 

увесь на бор зла чын стваў, улас ці вых гэ-

тай га лі не. І тут так са ма ён рэд ка бу дзе 

дзей ні чаць у адзі ноч ку. Ар га ні зу ец ца 

гру па асоб, так са ма, як пра ві ла, між-

на род ная. Хтось ці ў ёй рас пра цоў вае 

шкод ную пра гра му, дру гі яе рас паў-

сюдж вае, трэ ці ажыц цяў ляе не санк цы-

я на ва ны до ступ да ад да ле ных кам п'ю-

та раў, чац вёр ты ма не ты зуе атры ма ную 

ін фар ма цыю, пя ты ка ар ды нуе ўсе дзе-

ян ні. Скла да насць у вы яў лен ні і рас-

крыц ці па доб ных груп звя за на як раз з 

тым, што зла чын цы зна хо дзяц ца ў роз-

ных мес цах. Мож на за тры маць ад на го 

з іх, але вель мі скла да на вы зна чыць 

дру го га. А вы зна чыў шы, за тры маць, 

па коль кі ён мо жа зна хо дзіц ца лі та раль-

на на дру гім ба ку зям но га ша ра. Тут 

на да па мо гу су пра цоў ні кам упраў лен ня 

«К» пры хо дзяць шмат га до вы во пыт, на-

пра ца ва ныя контр ме ры і між на род нае 

су пра цоў ніц тва.

Зла чын ствы рас кры ва лі ся б ляг чэй, 

ка лі б гра ма дзя не бы лі больш піль ныя 

і больш ад каз на ста ві лі ся да сва ёй бяс-

пе кі. Да вер лі васць іх ча сам бы вае прос-

та дзіў най. На прык лад, узяць та кую з'я-

ву, як про даж не іс ну ю чых ква тэр або 

аў та ма бі ляў праз ін тэр нэт. Зла чы нец 

раз мя шчае ў се ці ве аб' яву аб про да-

жы ква тэ ры (аль бо аў та ма бі ля, аль бо 

ін ша га та ва ру) па вель мі тан най ца не. 

І па куп ні кі «клю юць» на та кія аб' явы 

ме на ві та ў сі лу тан нас ці пра па на ва на-

га та ва ру. Яны пе ра вод зяць па трэб ную 

су му на на зва ны ра ху нак, пас ля ча го іх 

гро шы зні ка юць, а го ра-па куп нік за ста-

ец ца ні з чым.

А ўзяць та кі від «па пу ляр ных» зла-

чын стваў, як вы ма ган не гро шай шля-

хам раз ме шча най у ін тэр нэ це прось бе 

аб да па мо зе. Гэ та ка лі зла чы нец ад імя 

ва шых сяб роў ці сва я коў праз са цы-

яль ную сет ку аль бо з да па мо гай СМС-

па ве дам лен няў про сіць пе ра слаць гро-

шы быц цам для ака зан ня тэр мі но вай 

да па мо гі, а за тым гэ тыя гро шы бяс-

след на зні ка юць. Тут дзей ні чае та кое 

па няц це, як са цы яль ная ін жы не рыя. Су-

час ныя зла чын цы вы дат на раз бі ра юц ца 

не толь кі ў ІT-сфе ры, але і ў псі ха ло гіі 

ча ла ве ка, і не са ро ме ю чы ся ўжы ва юць 

яе ў сва іх зла мыс ных дзе ян нях.

Да рэ чы, СМС-па ве дам лен ні мо гуць 

вы ка рыс тоў вац ца і з ін шы мі мэ та мі, 

якія, так ска заць, да лё ка ідуць. Ма біль-

ны тэ ле фон стаў не ад' ем най част кай 

на ша га жыц ця, у ім за хоў ва ец ца вя лі-

кая коль касць ін фар ма цыі. Ча ла век, 

ні чо га не па да зра ю чы, мо жа ад крыць 

у тэ ле фо не бяс крыўд нае на вы гляд 

па ве дам лен не. Але гэ тае па ве дам-

лен не змя шчае спе цы яль ны код, які, 

ука ра ніў шы ся ў ваш тэ ле фон, мо жа 

атры маць да ныя да ін тэр нэт-бан кін гу, 

што да зво ліць зла чын цу па да браць па-

роль і за ва ло даць ва шы мі гра шо вы мі 

срод ка мі.

Па доб ная так ты ка рас паў сюдж ва ец-

ца не толь кі на СМС-па ве дам лен ні, але 

і на лю быя ін шыя пра гра мы. На прык-

лад, спам па ва лі вы з ін тэр нэ ту якую-не-

будзь прос цень кую пра грам ку: ліх та рык 

для ма біль на га, ці па трэб ны драй вер, 

ці неш та ін шае. Спам па ва лі і за бы лі-

ся. А гэ тая пра грам ка мо жа змя шчаць 

ад мыс ло вую шкод ную пра гра му, якая 

пра ні кае ў ваш тэ ле фон або кам п'ю тар 

і пе рад ае ва шыя да ныя свай му гас па-

да ру. Ме на ві та так ства ра юц ца вель мі 

аб' ём ныя ба зы, дзе за хоў ва ец ца са мая 

роз ная ін фар ма цыя пра нас. Мы мо жам 

на ват не па да зра ваць, што ўся на ша 

пад на гот ная вя до мая тым ці ін шым лю-

дзям і што су праць на шай улас нас ці 

за мыш ля юц ца муд ра ге ліс тыя зла чын-

ствы.

Ма ла хто за дум ва ец ца над тым, як 

шмат мо жа даць да свед ча на му ча ла-

ве ку прос та ну мар ва ша га ма біль на га 

тэ ле фо на. А на гэ тым ну ма ры за вя за-

ныя на шы акаў нты ў са цы яль ных сет-

ках, ад ра сы элект рон най пош ты, аса біс-

тыя да ныя. Мы ду маем, што на дзей на 

аба ро не ны па ро лем. Але пра фе сі я на лу 

рас шыф ра ваць па роль ды ле тан та ні чо-

га не каш туе, тым больш што мно гія з 

нас у якас ці па ро ля вы ка рыс тоў ва юць 

кам бі на цыі, мяк ка ка жу чы, не ге ні яль-

ныя і не мя ня юць іх га да мі.

Як жа за сце раг чы ся бе? Па сло вах 

Ула дзі мі ра Зай ца ва, трэ ба па чаць хоць 

бы з эле мен тар на га: не пі саць свой 

РІN-код на бан каў скай карт цы, як гэ та 

ро бяць не ка то рыя бяс печ ныя гра ма дзя-

не, і не пе ра да ваць са мую карт ку або яе 

рэ кві зі ты ін шым лю дзям. Не ле на вац ца 

ў пад бо ры па ро ля — скла да ная кам бі-

на цыя моц на аб ця жар вае пра нік нен не ў 

на шы та ям ні цы, у тым лі ку і фі нан са выя. 

Не вы ка рыс тоў ваць ад ноль ка выя па ро-

лі на роз ных рэ сур сах. У на за па ша ных 

зла чын ца мі ба зах да ных збі ра юц ца ўсе 

«вы лаў ле ныя» імі па ро лі, і лёг ка пра-

ве рыць ужо на яў ныя — кам п'ю тар гэ-

та ро біць у лі ча ныя се кун ды. Не быць 

да вер лі вы мі і заў сё ды пе ра пра вя раць 

атры ма ную ў ін тэр нэ це ін фар ма цыю. 

Не ад кры ваць ліс ты і па ве дам лен ні ад 

не вя до ма га ад ра са та. Ужы ваць усе 

пра па на ва ныя бан кам ме ры аба ро ны 

для ва шай гра шо вай карт кі. Пры ўста-

ля ван ні но ва га пра грам на га за бес пя-

чэн ня ка рыс тац ца толь кі пра ве ра ны мі 

рэ сур са мі.

І га лоў нае, па мя таць, што на ша бяс-

пе ка за ле жыць ад нас са міх. Мож на 

мець са мы «на ва ро ча ны» кам п'ю тар і 

ўста на віць на яго са мыя су час ныя пра-

гра мы, але ка лі вы па во дзі це ся бе бес-

кла пот на ў вір ту аль най пра сто ры, да па-

маг чы вам бу дзе вель мі цяж ка.

У тым жа вы пад ку, ка лі вы ста лі ах-

вя рай зла чын цаў, трэ ба пай сці ў мі лі-

цыю і на пі саць за яву. Ня гле дзя чы на ўсе 

хіт ры кі вір ту аль ных жу лі каў, гра ма дзя-

не мо гуць быць упэў не ныя: іх ін та рэ сы 

заў сё ды бу дуць аба ро не ны. Упраў лен не 

«К» ро біць сваю ра бо ту не пры кмет на, 

але эфек тыў на.

ЭФЕК ТЫЎ НАЯ 
АБА РО НА

Упраў лен не па рас крыц ці зла чын стваў у сфе ры 

вы со кіх тэх на ло гій МУС бы ло ство ра на 

28 ліс та па да 2002 го да. Ска ро ча на, для 

ўза е ма дзе ян ня з ін шы мі пад раз дзя лен ня мі, 

яго на зы ва юць упраў лен не «К». За да чы, 

якія ста яць пе рад ім, вы ця ка юць з яго 

наз вы. Але больш пад ра бяз на пра тое, 

чым зай ма юц ца су пра цоў ні кі УРЗСВТ, 

рас ка заў на мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня 

Ула дзі мір ЗАЙ ЦАЎ.

Вер ныя 
аба вяз ку

У кан цэрт най за ле «Мінск» 
ад быў ся свя точ ны кан цэрт, 
пры све ча ны 30-год дзю 
з дня ўтва рэн ня атра даў мі лі цыі 
асаб лі ва га пры зна чэн ня 
ор га наў унут ра ных спраў.

За чыт ва ю чы він ша валь ны ад рас ад дзяр жаў на га 

сак ра та ра Са ве та бяс пе кі Ста ні сла ва За ся, на мес нік 

дзярж сак ра та ра Анд рэй УЦЮ РЫН пад крэс ліў асаб-

лі вую знач насць служ бы ў жыц ці кра і ны:

— Сён ня вы зна хо дзі це ся на васт рыі ба раць бы 

са зла чын нас цю. Вас вы зна чае муж насць і ад ва га. 

Да лё ка не кож ны мо жа слу жыць у АМА Пе. Для гэ тай 

служ бы па трэ бен той па тры я тызм, які не вы стаў ля ец-

ца на па каз, а з'яў ля ец ца ўнут ра ным пе ра ка нан нем.

Анд рэй Уцю рын так са ма ад зна чыў, што пад тры-

ман не ста біль нас ці і за бес пя чэн не па сту паль на га 

раз віц ця на шай дзяр жа вы з'яў ля ец ца ў тым лі ку і 

за слу гай гэ тай служ бы: «Дзяр жа ва раз ліч вае на ваш 

пра фе сі я на лізм та ды і там, дзе звы чай ны мі срод ка мі 

вы ра шыць праб ле му не ўяў ля ец ца маг чы мым».

У сваю чар гу на мес нік мі ніст ра ўнут ра ных спраў 

Аляк сандр БАР СУ КОЎ ад зна чыў, што фар мі ра ван не 

АМА Па ад бы ва ла ся ў цяж кі для кра і ны час. У пад-

раз дзя лен няў мя ня лі ся наз вы, ар га ні за цый на-штат-

ная струк ту ра, ма тэ ры яль на-тэх ніч нае аб ста ля ван не, 

але, ня гле дзя чы на ўсе цяж кас ці, мі лі цэй скі спец наз 

заў сё ды за ста ваў ся ад да ны служ бо ва му аба вяз ку, 

пры ся зе і Ай чы не.

— Вы там, дзе ця жэй за ўсё, і здоль ныя дзей ні-

чаць ра шу ча і пра фе сій на. Усе гра мад ска-па лі тыч ныя, 

куль тур на-ма са выя і спар тыў ныя ме ра пры ем ствы 

з удзе лам най вы шэй шай служ бо вай асо бы на шай 

дзяр жа вы за бяс пе ча ны ва мі на вы со кім пра фе сій-

ным уз роў ні. У гэ ты свя точ ны дзень ха чу звяр нуц ца 

да ве тэ ра наў пад раз дзя лен няў. Ваш жыц цё вы во пыт 

за па тра ба ва ны і сён ня. Ва мі за кла дзе ны тра ды цыі 

служ бы, якія з го на рам пра цяг ва юць ця пе раш нія су-

пра цоў ні кі. Сло вы асаб лі вай удзяч нас ці ха чу вы ка-

заць род ным і бліз кім су пра цоў ні каў АМА Па.

Скон чыў шы пра мо ву, на мес нік мі ніст ра пры сту піў 

да ры ту а лу ўзна га родж ван ня тых су пра цоў ні каў атра-

даў мі лі цыі асаб лі ва га пры зна чэн ня, якія най больш 

вы зна чы лі ся па служ бе.

Ве чар пра доў жыў ся му зыч нымі па да рун ка мі ад 

са ліс таў ду ха во га ар кест ра ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 

і вя до мых бе ла рус кіх ар тыс таў: Га лі ны Шыш ко вай, 

Ла ры сы Гры ба лё вай, Аляк сея Хляс то ва, Анас та сіі 

Ці ха но віч, Яд ві гі Па плаў скай, гур та «Цяг ні-Штур хай» 

і ін шых.


