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Са цы яль ная ін жы не рыя
Су пра цоў ні кі бан ка заўж ды па пя рэдж-

ва юць пра тое, што рэ кві зі ты карт кі нель га 

пе ра да ваць ка мусь ці якім бы там ні бы ло 

чы нам. Ні праз ін тэр нэт, ні па тэ ле фо не. 

Але... Што вы зро бі це, ка лі вам «сту ка ец-

ца» ў аса біс тыя па ве дам лен ні ваш ся бар і 

про сіць да ныя ва шай карт кі з якой-не будзь 

на го ды? На прык лад, аў та ру гэ тых рад коў 

пры ля це ла не як па ве дам лен не з прось-

бай... сфа та гра фа ваць карт ку, па коль кі, 

маў ляў, у су раз моў ні ка ней кія праб ле мы з 

пе ра во дам гро шай. Я тут жа на браў сяб ру 

і па ве да міў пра гэ тую ака ліч насць. А па-

куль ён бла кі ра ваў акаўнт, з'я ві ла ся ідэя 

жорст ка па жар та ваць з ха ке ра. Яму бы ло 

ад праў ле на фо та... ста рой маг ніт най карт кі 

на пра езд у мін скім мет ро, якая пе ра ста ла 

дзей ні чаць яшчэ га доў так пяць ці на ват 

больш та му.

— Вы ка ры стан не ме та даў са цы яль най 

ін жы не рыі па стаў ле на зла мыс ні ка мі, як той 

ка заў, на па ток, — га во рыць су раз моў нік. — 

Час ця ком ім на ват не трэ ба ства раць шкод-

нас ныя пра гра мы. На вош та тра ціць рэ сур сы 

на на пі сан не ві ру саў, ка лі лю дзі са мі га то вы 

ад даць усе па трэб ныя ко ды і на ват па ве-

да міць змест СМС, якое пры хо дзіць пры 

здзяйс нен ні бан каў скіх апе ра цый? Сю ды 

ж ад но сяц ца і элект рон ныя ліс ты, у якіх па-

ве дам ля ец ца аб не ча ка ным вый гры шы ў 

сот ню ты сяч до ла раў, які вам пе ра вя дуць 

на карт ку. І са мае пры крае, што лю дзі на 

гэ та «вя дуц ца». Ка лі вам пры хо дзіць та кое 

па ве дам лен не, то аба вяз ко ва звя жы це ся 

з яго ад праў шчы кам па га ла са вой су вя зі, 

каб у вас не за ста ло ся су мнен няў, што гэ та 

ме на ві та ён зра біў.

Яшчэ ад на хіт расць зла мыс ні каў — да-

слаць ка рыс таль ні ку пры го жа аформ ле нае 

ін фар ма цый нае па ве дам лен не ні бы та ад імя 

бан ка. У па ве дам лен ні, як пра ві ла, указ ва-

 ец ца якая-не будзь за ман лі вая пра па но ва. 

А са мае «смач нае» тут ха ва ец ца ў спа сыл цы, 

якая да зва ляе пе рай сці на... пад роб ле ны 

сайт бан ка. Та му заўж ды пра вя рай це, што 

на пі са на ў ад рас ным рад ку браў зе ра. Ад ра-

сы сай таў мо гуць ад роз ні вац ца ўся го ад ной 

лі та рай, але адзін з іх аба вяз ко ва бу дзе не-

са праўд ны.

— У на шай прак ты цы мы су ты ка лі ся і 

з ві шын гам. Зло дзеі тэ ле фа ну юць і прад-

стаў ля юц ца су пра цоў ні ка мі бан ка, у якім 

ні бы та пра хо дзяць ней кія тэх ніч ныя ра бо-

ты. Пад гэ тай мар кай яны мо гуць па пра сіць 

па роль да ін тэр нэт-бан кін гу, ну мар карт кі, 

тэр мін яе дзе ян ня, CVV-код... Ах вя ра ве-

рыць у доб рыя на ме ры і па ве дам ляе ўсе 

звест кі. Але ўваж лі ва зір ні це на кан верт, 

у якім вам пе рад аец ца карт ка ў бан ку. Там 

чор ным па бе лым на пі са на: на ват су пра-

цоў ні кам бан ка нель га пе ра да ваць рэ кві -

зі ты карт кі.

З план шэ там да бан ка ма та
Ідэа льная сі ту а цыя — гэ та ка лі ка рыс-

таль нік карт кі за дзей ні чае ўсе да дзе ныя 

бан кам маг чы мас ці аба ро ны сва іх срод каў. 

Гэ та лі мі ты на пе ра вод гро шай, пла ця жы за 

мя жой. Аба вяз ко ва пад клю чы це двух фак-

тар ную аў тэн ты фі ка цыю, ка лі трэ ба па цвяр-

джаць двой чы, што вы — гэ та вы. Звы чай на 

гэ та вы гля дае так: спяр ша вы ўво дзі це ла гін 

і па роль або код, а пас ля вам на ма біль ны 

тэ ле фон ці e-maіl пры хо дзіць спе цы яль ны 

код. Гэ та не па на цэя ад уз ло му, але до сыць 

на дзей ны бар' ер, які сур' ёз на ўсклад няе 

зла мыс ні кам до ступ да чу жых да ных.

— Мы рас сле да ва лі без ліч спраў, ка лі 

ча ла век вы ка рыс тоў ваў па ру «ла гін — па-

роль», увод зя чы сваё проз ві шча, ней кія сло-

вы ці пра сцей шыя кам бі на цыі, — рас каз-

вае Ула дзі мір Зай цаў. — Але ў «цём ным» 

сег мен це ін тэр нэ ту іс нуе шэ раг сэр ві саў, 

якія да зва ля юць пад бі раць та кія па ро лі. Тут 

толь кі спра ва ча су, ка лі ж да вас «дой дуць» 

ама та ры лёг кіх гро шай. Та му па роль му сіць

быць не мен шым за восем сім ва лаў і ўклю-

чаць у ся бе лі та ры ў роз ных рэ гіст рах, ліч бы 

і спе цы яль ныя сім ва лы.

А ці су стра ка ец ца за ра жэн не бан ка ма таў 

або ін фа кі ёс каў ві ру са мі?

— Для Бе ла ру сі гэ та не ха рак тэр на. 

У 2012 го дзе мы спы ні лі спро бу за ра зіць 

пры ла ды шкод най пра гра май. Зла мыс ні кі 

на бы лі яе ва Укра і не за вя лі кія гро шы, але 

вы ка рыс таць не па спе лі. Яны бы лі за тры ма-

ны з до ка за мі зла чын ства. На ад ным з нось-

бі таў ін фар ма цыі і быў за пі са ны ві рус. Да рэ-

чы, ме на ві та ў на шых паў днё вых і ўсход ніх 

су се дзяў за ра жа ныя бан ка ма ты — не та кая 

ўжо і эк зо ты ка.

А вось над хат нім кам п'ю та рам па шчы-

ра ваць ула даль ні ку ін тэр нэт-бан кін гу трэ ба. 

Там аба вяз ко ва му сіць быць уста ноў ле ны 

ан ты ві рус з ак ту аль ным аб наў лен нем і са -

мыя апош нія вер сіі пра грам. У тым лі ку — 

і апе ра цый най сіс тэ мы. Ка лі ж іх вы ка рыс -

тоў ваць га да мі без аб наў лен ня, то ха ке ры 

ўсё роў на зной дуць у іх ураз лі вас ці. Тым 

больш што ця пер іс нуе шмат шкод нас ных 

пра грам на лю бы ўзро вень да свед ча нас ці 

ў ІT-сфе ры.

— Апош нім ча сам мы су ты ка ем ся з тым, 

што зла мыс ні кі аб' яд ноў ва юц ца ў гру пы і 

ства ра юць спе цы я лі за ва нае пра грам нае 

за бес пя чэн не, скі ра ва нае на кра дзеж аса-

біс тых да ных, — ка жа Ула дзі мір Зай цаў. — 

Мас кі ру ец ца ж яно пад са мыя звы чай ныя 

кам па не нты. На прык лад, ней кі рэ сурс мо-

жа пра па на ваць аб на віць Flash-плэ ер. Але 

апош няя ак ту аль ная яго вер сія зме шча на 

на сай це кам па ніі-вы твор цы! Ка лі ж пам па-

ваць яго са ста рон ня га рэ сур су, то, хут чэй 

за ўсё, вам пра па ну юць ві рус. Ці рас па знае 

яго свое ча со ва ан ты ві рус — доб рае пы тан-

не, ка лі яго рас пра цоў шчы кі но вую «за ра зу» 

фі зіч на не па спе лі ўнес ці ў ба зу. Гэ ты кры-

мі наль ны біз нес па стаў ле ны на са праўд ны 

па ток. На ша ра бо та ўсклад ня ец ца тым, што 

ўдзель ні кі яго мо гуць быць вы хад ца мі з роз-

ных кра ін і не ве даць адзін ад на го.

А вось праб ле ма скі ме раў — пры лад, 

якія ста ві лі ся на бан ка ма ты для та го, каб

крас ці пін-код, так са ма ўжо стра ці ла ак-

 ту аль насць. Гэ та му па спры я ла ад ра зу два 

фак та ры — тое, што ўсё бо лей апе ра цый

здзяйс ня ец ца ў ін тэр нэ це, і тое, што кар-

 так вы ключ на з маг ніт най па ла сой у аба-

ра чэн ні ўсё менш і менш. Зай ма лі ся гэ тым 

у нас пе ра важ на за ез джыя зло дзеі. Ла ві лі 

іх да во лі хут ка, ды і ад каз насць за та кое 

пра ду гле джа на вель мі жорст кая, асаб лі ва 

ка лі на ла ву пад суд ных трап ля ла ар га ні-

за ва ная гру па — аж но да 15 га доў па збаў-

лен ня во лі згод на з част кай 4 ар ты ку ла 212 

Кры мі наль на га ко дэк са. А не каль кі год та му 

мы су тык ну лі ся з не ты по вым зла чын ствам. 

Ма ла ды ча ла век пад клю чыў да бан ка ма та 

свой план шэт. За тры ма лі яго хут ка, пры-

чым з до ка за мі зла чын ства, але ён па спеў 

скрас ці больш за 200 ты сяч руб лёў.

Пра ві ла трох кар так
Карт-ра хун кі бе ла ру саў, зда ва ла ся б, не 

вель мі пры ця галь ныя. Су мы на іх ля жаць не 

вель мі знач ныя — як пра ві ла, гэ та ў най-

леп шым вы пад ку не каль кі ты сяч руб лёў. 

Але ра за вы «ўлоў» зла мыс ні ка, які скла-

дае не дзе ка ля 100 руб лёў, кам пен су ец ца 

коль кас цю та кіх тры маль ні каў. Так па кры се 

і збі ра ец ца да во лі ўну шаль ная су ма. Та му 

ад сюль вы ні кае так зва нае пра ві ла трох 

кар так. Для ін тэр нэт-раз лі каў трэ ба за во-

дзіць асоб ную карт ку, дзе гро шы не бу дуць 

па ста ян на за хоў вац ца, а за ліч вац ца ту ды 

пе рад здзяйс нен нем пла ця жу. Для раз лі-

каў унут ры кра і ны і за мя жой лепш так са ма 

зай мець асоб ны «плас тык», ку ды бу дуць 

пе ра ліч вац ца гро шы з зар плат най карт кі. 

Але ня рэд ка су ты ка еш ся з тым, што ча-

ла век раз ліч ва ец ца за мя жой ме на ві та з 

зар плат най карт кі, за хоў ва ю чы на ёй усе 

гро шы. Вар та зла мыс ні ку пе ра ха піць да яе

до ступ, ска жам, у Тай лан дзе ці Ін да не зіі — 

і ра ху нак бу дзе та яць. Пры чым ця пер ня ма ні-

 я кай праб ле мы бяс плат на за вес ці не каль кі 

кар так і пры не аб ход нас ці пе ра во дзіць або 

за ліч ваць срод кі. Так, гэ та да ста віць кры ху 

ня зруч нас цяў. Але сту пень бяс пе кі па вы сіц-

ца шмат кроць.

— Тут згад ва ец ца адзін па ка заль ны вы-

па дак, — ус па мі нае Ула дзі мір Зай цаў. — 

Адзін з да во лі за бяс пе ча ных лю дзей вы-

яз джаў у Санкт-Пе цяр бург і рас пла ціў ся ў 

ад ным з ганд лё вых цэнт раў сва ёй карт кай. 

Зда ва ла ся, сі ту а цыя тры ві яль ная. Праз не-

ка то ры час ён вяр нуў ся ў Бе ла русь. І вось 

ста іць ча ла век у чар зе ў ка су ўжо ў на шым 

ганд лё вым цэнт ры, а яму ў гэ ты час тэ ле-

фа ну юць з бан ка, які эмі та ваў карт ку. Су-

пра цоў ні кі бан ка па ве да мі лі, што зараз ён 

ажыц цяў ляе пла ця жы на вя лі кія су мы за 

мя жой. У вы ні ку ра ху нак быў за бла ка ва ны, 

але спі сан не гро шай ужо ад бы ло ся.

Ле тась бы ла за тры ма на гру па зла мыс -

ні каў, што кра лі гро шы пры да па мо зе спа-

 ма. Яны пі са лі ліс ты, якія рас сы ла лі пэў ным 

гру пам лю дзей. Ка лі та кі ліст ад кры ва ўся 

на кам п'ю та ры, то з се ці ва тут жа па чы наў 

пад гру жац ца ві рус. Ён да ваў маг чы масць кі-

ра ваць кам п'ю та рам ад да ле ным спо са бам. 

Ві рус за пус каў ся аў та ма тыч на, пас ля ча го 

краў і пе ра сы лаў пер са наль ныя да ныя.

— Бан кі так са ма не ста яць на мес цы 

і пры ма юць шэ раг прэ вен тыў ных за ха-

даў, скі ра ва ных на ве ры фі ка цыю пла-

ця жа. На прык лад, бан кі ЗША па лі чаць 

тран зак цыю ашу кан скай, ка лі яна бу дзе 

здзейс не на ноч чу і на не ты по вую су му. 

На прык лад, звы чай на вы раз ліч ва лі ся 

су ма мі па 50—100 до ла раў у дзень, і не-

ча ка на з ва шай карт кі хо чуць здзейс ніць 

пе ра вод на су му, вы шэй шую шмат кроць, 

ды яшчэ і ноч чу, хоць вы да та го заўж-

ды пла ці лі ўдзень. Ме тад ста ноў чы, але 

ра туе не заўж ды. Нам вя до мы вы пад кі, 

ка лі зла мыс ні кі на ват пе ра хоп лі ва лі СМС-

па ве дам лен ні, якія пры хо дзі лі на смарт-

фон ула даль ні ка карт кі пад час бан каў скіх 

апе ра цый. Тут мож на па рэ ка мен да ваць 

толь кі ад но — не стаў це на свой тэ ле фон

не пра ве ра ныя пра гра мы. Хто ве дае, які та ям -

ні чы функ цы я нал яны за хоў ва юць.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ПА ЛЯ ВАН НЕ НА «ПЛАС ТЫК»
Тэ маТэ ма

— Пад лет кі-пра ва па ру шаль ні кі 

ця пер пра су ну тыя. Уба чы лі мі лі-

цы я не ра — ін фар ма цыя праз ме-

сен джа ры па між са бой пай шла. 

Не па спе еш абяр нуц ца, а іх ужо 

і след пра стыў! — ка жа стар шы 

ўчаст ко вы ін спек тар ін спек цыі 

па спра вах не паў на лет ніх Пер-

ша май ска га РУ УС Мін ска ма ёр 

мі лі цыі Анд рэй КАС ЦЮЧ КОЎ. — 

Бе га юць так хут ка, хоць на Алім-

пій скія гуль ні ад праў ляй!

Ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» ра зам 

з ахоў ні ка мі па рад ку ад пра ві лі-

ся ў вя чэр ні рэйд па аб лю ба ва-

ных мес цах ад па чын ку ста ліч-

най мо ла дзі.

***
Пер шы пры пы нак — буй ны ганд-

лё ва-за баў ляль ны цэнтр на стан цыі 

мет ро «Ус ход». Не паў на лет ніх трэ ба 

шу каць у зо не фуд-кор та. Ме на ві та 

тут яны спра бу юць на быць ал ка-

голь.

— Доб ры ве чар. Вам ёсць па 

18 га доў? — па ды хо дзіць да кам па ніі 

з ча ты рох хлоп цаў Анд рэй Іга ра віч. — 

Ва шы паш пар ты, ка лі лас ка.

Ма ла дыя лю дзі, якія за сто лі кам 

у кут ку час ту юц ца пі вам і гам бур ге-

ра мі, пра цяг ва юць да ку мен ты. Мі-

лі цы я нер уваж лі ва гля дзіць на да ту 

на ра джэн ня.

— А вы паш парт до ма за бы лі ся? — 

звяр та ец ца да юна ка з мод най 

стрыж кай ін спек тар.

Гэ та, тлу ма чаць су раз моў ні кі, ад-

на з са мых па пу ляр ных адгаворак у 

пад лет каў, якія не хо чуць рас кры ваць 

свой са праўд ны ўзрост. А яшчэ пры-

дум ва юць, што зда лі паш парт на ві зу, 

не но сяць с са бою «важ ныя па пе ры», 

бо ба яц ца згу біць. На ват спра бу юць 

да каз ваць, што ўсе па трэб ныя мі-

лі цы я не рам да ку мен ты толь кі што 

скра лі!

— Но вая «фіш ка» ў мо ла дзі — ка-

лі паш парт з са бою не браў, але ёсць 

яго фо та. «Вось, пе ра ка най це ся, мне 

ўжо 19!» — па каз ва юць на тэ ле фо не. 

А там доб ра бач на, што над да ку мен-

там па пра ца ва лі ў гра фіч ным рэ дак-

та ры, — ка жа стар шы ўчаст ко вы 

ін спек тар ін спек цыі па спра вах не-

паў на лет ніх Пер ша май ска га РУ УС 

Мін ска ма ёр мі лі цыі Ула дзі мір 

ГАР ДЗІ ЕЎ СКІ.

Пра фе сій нае чуц цё ка лег не пад-

вя ло. Яў ге ну (гэ та і ін шыя ім ёны ў 

тэкс це зме не ныя. — Аўт.) сям нац-

цаць га доў: «Толь кі та ту не тэ ле фа-

нуй це, — про сіць. — Ён мне но вы 

план шэт абя цаў. Ба ю ся, што гэ тая 

мая вы хад ка ўсё са псуе».

З баць ка мі хлоп ца ін спек та ры 

пра вя дуць пра фі лак тыч ную гу тар ку. 

Па куль еха лі да рос лыя, Жэ ня рас ка-

заў, што на ву ча ец ца на эк скур са во-

да. Доб ра ва ло дае ня мец кай мо вай. 

Лю біць па да рож ні чаць.

— Мы не ве да лі, коль кі яму га доў. 

Па зна ё мі лі ся ў ін тэр нэ це — «рэ за-

лі ся» ў ад ну кам п'ю тар ную гуль ню. 

Вось пер шы раз су стрэ лі ся аб мер ка-

ваць пос пе хі, — апраўд ва юц ца паў на-

лет нія сяб ры юна ка.

Тым ча сам мі лі цы я не ры знай шлі 

су пра цоў ні цу ад ной з вя до мых се так 

хут ка га хар ча ван ня, якая пра да ла 

17-га до ва му пі ва. Дзяў чы на цал кам пры-

зна ла сваю ві ну: «Лю дзей сён ня шмат, 

зу сім за кру ці ла ся. Не ўгле дзе ла». За 

гэ та пра даў шчы цы па гра жае штраф да 

50 ба за вых ве лі чынь (згод на з част кай 6 

ар ты ку ла 12.17 Ка АП Бе ла ру сі).

— Ча сам вы зна чыць уз рост ча ла-

ве ка вель мі цяж ка. Ад ны вы гля да-

юць ста рэйшымі за свае га ды, ін шыя, 

на ад ва рот, «не да цяг ва юць» да іх. 

Та му ле пей пра вя раць усіх «па да зро-

ных», — ка жуць ін спек та ры.

Мі лі цы я не ры спы та лі да ку мен ты 

яшчэ ў тра іх ча ла век — усё ў па рад ку.

***
— Ся род пад лет каў шмат дроб ных 

кра дзя жоў. Ха па юць цу кер кі, жуй кі. 

Да рэ чы, ро бяць гэ та, па біў шы ся аб 

за клад. Маў ляў, я змог. А ты? Ня-

даў на ад на дзяў чы на пад уплы вам 

сяб ро вак спра ба ва ла кань як з кра мы 

вы нес ці! — рас каз ва юць ка ле гі.

Хат ніх пад лет ка вых ве ча ры нак 

ста ла менш, лі чаць су раз моў ні кі. 

Не за кон ных гра фі ці так са ма: «Для 

та кой твор час ці вы дзя ля юц ца спе цы-

яль ныя сце ны. Ма люй, коль кі ду шы 

за ўгод на». Пік па пу ляр нас ці спай саў, 

на шчас це, прай шоў. Але тры ма ец ца 

мо да ў пад рас та ю ча га па ка лен ня на 

за кі ну тыя бу дын кі. Так і цяг не іх ту-

ды, каб зра біць эк за тыч ныя сэл фі. На 

жаль, на коль кі гэ та не бяс печ на, мно-

гія на ват не зда гад ва юц ца. «Ра ён на 

ра ён», па ча ла век 100, па га ва рыць 

юна кі за раз не вы хо дзяць. Ад но сі ны 

вы свят ля юць ан лайн.

Лес по бач з ву лі цай Ла па ці на. Яшчэ 

ад но лет няе мес ца, дзе лю біць «ту са-

вац ца» мо ладзь. На кі роў ва ем ся ту ды.

— Што ро бі це тут? — су стра ка-

ем кам па нію з дзвюх дзяў чат і трох 

хлоп цаў.

— Фа та гра фу ем ся.

— А што ў ру ках? — Ула дзі мір Вік-

та ра віч за ўва жае плас ты ка вую бу-

тэль ку па ме рам 0,5 літ ра.

— Ва да! — ад каз вае бя ля вая пры-

га жу ня.

— Тут ва дой не пах не. А вось ал-

ка голь ад чу ва ец ца доб ра.

— Мо жа быць, не ве даю. Я ўзя ла 

бу тэль ку до ма і на лі ла ту ды ва ды, — 

вы круч ва ец ца дзяў чы на.

— Па е дзем на ме ды цын скі агляд 

або ад ра зу ска жа це праў ду?

— Так, я пі ла сідр, але ра ні цай! 

Адзін глы ток! Тое, што за ста ва ла ся 

на дне. Гэ та на пой ма ёй ста рэй шай 

сяст ры. Яна па кі ну ла яго на ста ле, — 

пры зна ец ца пад ле так. — У мя не бы-

ла іс тэ ры ка! Я пла ка ла, ду ма ла, што 

эк за мен за ва лі ла па рус кай мо ве.

Сяб роў Ма шы ад пус ка ем. З дзяў-

чы най на кі роў ва ем ся ў ад дзя лен не 

мі лі цыі, ту ды пад' едуць і яе баць кі. 

Па да ро зе да вед ва ем ся, што Ма ша

скон чы ла 9 клас, збі ра ец ца па сту-

 паць на лінг віс та. Абі ту ры ент ка пла-

нуе вы ву чаць анг лій скую і кі тай скую 

мо вы.

— Вы па він ны мя не зра зу мець, са-

мі ж ма ла дыя бы лі! — ціс не на жаль 

Ма рыя.

— Я да 25 га доў уво гу ле не піў 

ал ка голь, пра фе сій на зай маў ся спор-

там, — вы дае Анд рэй Іга ра віч.

— Яна ў мя не да кан ца ле та пад 

хат нім арыш там ся дзець бу дзе, ні я-

кіх кі шэн ных гро шай і на ват до ступ у 

ін тэр нэт аб мя жую, — гне ва ец ца рас-

чыр ва не лы баць ка Ма рыі. — Я ёй 

па ка жу, да рос лая! Яна сваю па мыл ку 

ўжо зра зу ме ла — ба чу па ва чах. Урок 

на ўсё жыц цё.

Ад каз насць па част цы 1 ар ты ку ла 

17.3 Ка АП «Рас пі ван не ал ка голь ных, 

сла ба ал ка голь ных на по яў ці пі ва ў 

гра мад скім мес цы, акра мя мес цаў, 

пры зна ча ных для ўжы ван ня ал ка-

голь ных, сла ба ал ка голь ных на по яў 

ці пі ва, або з'яў лен не ў гра мад скім 

мес цы ў ста не ал ка голь на га ап'я нен-

ня, які аб ра жае ча ла ве чую год насць і 

гра мад скую ма раль насць» на сту пае 

з 16 га доў. Та му прэ тэн зіі за пра ві ну 

Ма шы бу дуць вы стаў ле ны яе баць кам 

па ар ты ку ле 9.4 Ка АП «Не вы ка нан не 

аба вяз каў па вы ха ван ні дзя цей».

***
Ула дзі мір Вік та ра віч пра цуе ін-

спек та рам па спра вах не паў на лет-

ніх амаль 21 год. Анд рэй Іга ра віч у 

мі лі цыі — 16.

Ці ка ва, што Ула дзі мір Вік та ра віч 

па аду ка цыі — на стаў нік хі міі і бія-

ло гіі. Ве дан не дзі ця чай псі ха ло гіі, 

пры зна ец ца мі лі цы я нер, да па ма гае 

ў служ бе.

— Са мае скла да нае ў на шай пра-

цы — гэ та знай сці агуль ную мо ву з 

пад лет ка мі. На ма ім ад мі ніст ра цый-

ным участ ку шэсць школ. Кож ны ты-

дзень я пра вод жу пра фі лак тыч ныя 

гу тар кі з вуч ня мі. Вы ні кі ёсць. Але 

ўсё роў на, на жаль, зна хо дзяц ца 

тыя, у ка го на дрэн ную спра ву ру кі 

«свяр бяць». Толь кі по тым пла чуць: 

«Анд рэй Іга ра віч, ча му я вас не па-

слу хаў ся?!», — рас каз вае па да ро зе 

на но вы «аб' ект» ін спек тар.

— Ка неш не, шка да тых, хто па 

сва ім пад лет ка вым глуп стве па паў ся, 

не з той кам па ні яй, на прык лад, звя-

заў ся. Але за кон адзі ны для ўсіх, — 

ка жа Ула дзі мір Вік та ра віч. — Мы ж, 

у пер шую чар гу, кла по цім ся пра бяс-

пе ку са міх дзя цей! Не вя до ма, ка го 

мож на су стрэць на ву лі цы ноч чу і што 

ў не зна ём ца ў га ла ве?!

Баць кі, што не дзіў на, амаль заў-

сё ды аба ра ня юць сваё дзі ця. Кля-

нуц ца, што дач ка пах пі ва прос та не 

пе ра но сіць і бу тэль ку ёй пад кі ну лі. 

У та кім вы пад ку, каб не быць га ла-

слоў ны мі, пад лет ка вя зуць на ме ды-

цын скі агляд.

— Мы так са ма пра цу ем з та та мі і 

ма ту ля мі, якія ўхі ля юц ца ад вы пла-

ты алі мен таў. Не сум лен ных ха пае, — 

кан ста ту юць ка ле гі.

А яшчэ ін спек та ры пра вод зяць ін-

ды ві ду аль ную пра фі лак тыч ную ра-

бо ту з так зва ны мі цяж кі мі пад лет-

ка мі. Ар цём, да яко га на кі роў ва ем ся, 

год та му скраў ро вар. У хлоп ца ёсць 

свой транс парт, але зла маў ся. Ад ра-

ман та ваць ні хто не да па мог, та му ён 

«вы ра шыў праб ле му» па-свой му. 

У да чы нен ні да юна ка бы ла за ве дзе на 

кры мі наль ная спра ва. Ця пер Ар цём 

па ві нен зна хо дзіц ца па мес цы жы хар-

ства пас ля 22 га дзін. Пра ве рым.

— Чым бу дзеш ле там зай мац ца? — 

су стра кае на па ро зе «па да печ на га» 

Ула дзі мір Вік та ра віч.

— Поль скую мо ву ву чыць, — ад каз-

вае та та юна ка. — Да ма ту лі ту ды па е-

дзем, яна ўжо на но вым мес цы па ці ху 

ўлад коў ва ец ца. Ся рэд ні бал у атэс та це 

аб ба за вай аду ка цыі ў сы на — 5,5. Ён,

уво гу ле, спа кой ны хло пец. Усе «за-

лё ты» ў Цё мы з сяб ра мі. Хай ле пей у 

кам п'ю тар ныя гуль ні до ма гу ляе.

— За ро зум узяц ца ні ко лі не поз-

на, тым больш, ка лі ёсць пад трым ка 

баць коў. Сям'я для пад лет каў — га-

лоў ны прык лад, — аб агуль ня юць мі-

лі цы я не ры.

***
Мік ра ра ён Уруч ча. На га дзін ні ку — 

23.15. З пра дук то вай кра мы вы хо-

дзіць муж чы на і пра цяг вае бу тэль ку 

джын-то ні ка дзвюм дзяў ча там. На кі-

роў ва ем ся да гэ тай трой цы.

— А што я? Па пра сі лі — да па мог, — 

за яў ляе не зна ё мец га доў са ра ка. — 

Уво гу ле, пы тац ца пра ўзрост у жан-

чын не пры стой на! Яны вунь на якіх 

аб ца сах і з чыр во ны мі вус на мі — усе 

двац цаць пяць га доў да сі!

Ма ры на і Іра ву чац ца на пер шым 

кур се ў ка ле джы. 15-га до выя дзяў ча-

ты па спя хо ва зда лі се сію і вы ра шы-

лі гэ та «ад свят ка ваць». Праб ле мы 

знай сці та го, хто да па мо жа ўсё ар га-

ні за ваць, не ўзнік ла: «спа гад лі вых», 

як рас тлу ма чы лі пры га жу ні, заў сё ды 

мож на знай сці.

— Вам, па ва жа ны, за сваю да-

бры ню трэ ба бу дзе рас плач вац ца. 

Па доб ныя дзе ян ні трак ту юц ца як 

уцяг ван не не паў на лет ня га ў ан ты-

гра мад скія па во дзі ны (ар ты кул 17.4. 

Ка АП), — тлу ма чыць Ула дзі мір Вік-

тар віч. — А гэ та — штраф ад 10 да 

20 ба за вых ве лі чынь.

— Га ва ры лі мне сяб ры, што са 

сва ім ха рак та рам пра па ду — вось, 

атрым лі вай! — сха піў ся за га ла ву 

муж чы на. — Я ж прос та па цы га рэ-

ты вый шаў...

— Мне ад ной чы з юна ком прый-

шло ся аб' ехаць пяць крам у по шу ках 

пра даў ца, у яко га ён ку піў ал ка голь. 

У вы ні ку — глу ха. Хло пец ста міў ся «па да-

рож ні чаць» і пры знаў ся, што ўсё пры-

ду маў, каб сяб ра не пад стаў ляць, — 

ус па мі нае вы па дак з пра фе сій най 

дзей нас ці Анд рэй Іга ра віч.

На пер шы раз сі ту а цыя для дзяў-

чат скон чыц ца, хут чэй за ўсё, па пя рэ-

джан нем і пра фі лак тыч най гу тар кай. 

Баць кам жа на га да юць пра дзе ян не 

ар ты ку ла 17.13 Ка АП «Не вы ка нан не 

аба вяз каў па су пра ва джэн ні ці за бес-

пя чэн ні су пра ва джэн ня не паў на лет ня-

га ў нач ны час па-за ме жа мі жыл ля».

Пад лет кі за раз у асноў ным ужы-

ва юць сла ба ал ка голь ныя на поі: пі ва, 

джын-то нік, сідр. Гэ та га ма ла до му не-

акрэп ла му ар га ніз му «ха пае» з ліш-

кам. Су раз моў ні кі ка жуць, што ўмуд-

ра юц ца не паў на лет нія «ту сіць» на ват 

на мо гіл ках — шыф ру юц ца так!

Ста тыс ты кі, хлоп цы ці дзяў ча ты 

час цей за ўсё па ру ша юць за кон, 

у ін спек та раў ня ма. Ся рэд ні ўзрост — 

13—17 га доў. Больш за ўсё пра ва па-

ру шаль ні каў ся род сту дэн таў з ін шых 

га ра доў: «Пад лет кі з'яз джа юць ад 

баць коў, ад чу ва юць сва бо ду і па чы-

на юць ад па чы ваць без ме жаў».

***
— Су час нае па ка лен не — ня прос-

тае, але на коль кі ра зум нае! Не па-

слух мя насць хут ка прой дзе — час у 

іх за раз та кі. Ус пом ні це ся бе ў пад лет-

ка вым уз рос це і свой юнац кі мак сі ма-

лізм, — на раз ві тан не ка жуць мі лі цы я-

не ры. — Нам жа за ста ец ца быць для 

мо ла дзі не ней кім ка ра ю чым ор га нам, 

а ста рэй шы мі муд ры мі сяб ра мі.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Рэ пар цёрРэ пар цёр

МА ЛА ДОСЦЬ НЕ ЎСЁ ДА РУЕ

Па стра тэ гіі бан каў ска га раз віц ця, у най блі жэй шыя га ды 75 % пла ця жоў бу дзе 

здзяйс няц ца ме на ві та без на яў ным спо са бам. Ад на ча со ва з гэ тым па вя лі чыц ца 

коль касць сла ба да свед ча ных у вір ту аль най бяс пе цы лю дзей, якія ма юць ма ла 

спра вы з ін тэр нэт-сэр ві са мі. У сваю чар гу, гэтая сі ту а цыя пры цяг вае і кам п'ю тар-

ных зла дзе яў. Та кая вось ка лі зія.

Але гэ та не азна чае та го, што трэ ба ад маў ляц ца ад усіх тых вы год і эка но міі ча су, 

якія дае плас ты ка вая карт ка і тым больш ін тэр нэт-бан кінг. Прос та гэ ты мі ін стру-

мен та мі трэ ба ка рыс тац ца пра віль на. Як? Аб гэ тым рас каз вае на мес нік на чаль ні ка 

ўпраў 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 Бе ла ру сі Ула дзі мір ЗАЙ ЦАЎ.


