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Ва ло дан не ней кi мi рэ ча мi 

азна чае i тое, што на iх мо-

гуць па ква пiц ца ста рон нiя. 

Ня ма роз нi цы, што гэ та — ма-

бiль ны тэ ле фон, су мач ка цi 

бен за тры мер. «Спат рэ бiц ца 

ўсё, што «дрэн на ля жыць», — 

гэ тае вы слоўе вы дат на тлу-

ма чыць ло гi ку зла дзе яў. Та му 

заўж ды трэ ба за хоў ваць пiль-

насць i не аслаб ляць ува гу.

Пра тое, як аба ра нiць ся бе 

ад «ама та раў чу жой ма ё мас цi», 

рас па вёў на мес нiк на чаль нi ка 

ўпраў лен ня пра фi лак ты кi МУС 

Сяр гей КРА СУЦ КI.

ДЫ ЛЕ МА: ЗА НЕС ЦI 
АБО ПА КI НУЦЬ?

— Тэн дэн цыя да тыч на кра дзя-

жоў у на шай кра i не ста ноў чая. Ка лi 

ле тась за пер шыя во сем ме ся цаў 

бы ло за фiк са ва на амаль 20 з па-

ло вай ты сяч та кiх зла чын стваў, то 

сё ле та iх коль касць кры ху пе ра-

вы сi ла 18 ты сяч. Але ня гле дзя чы 

на гэ та, праб ле ма па-ра ней ша му 

за ста ец ца вост рай, — ад зна чае 

Сяр гей Кра суц кi. — Па-ра ней ша му 

пе ра важ ная до ля кра дзя жоў пры-

хо дзiц ца на зла чын ствы, здзейс не-

ныя ў ква тэ рах i пры ват ных да мах. 

Гэ та пры клад на кож ны трэ цi вы па-

дак. Цi ка ва, але да гэ туль спа ку-

ша юц ца на ма бiль ныя тэ ле фо ны. 

Праў да, яны пры цяг ва юць ува гу 

зла мыс нi каў ра дзей — ка лi ле тась 

за тыя ж са мыя во сем ме ся цаў бы-

ло 2,5 ты ся чы та кiх кра дзя жоў, то 

ця пер — уся го 1600. А вось што 

ме на вi та ста ла пры чы най та ко га 

рэз ка га па дзен ня лiч баў — знi-

жэн не па то ку ў ка вяр нях i нач ных 

клу бах праз ка ра на вi рус, боль шая 

абач лi васць са мiх ула даль нi каў тэ-

ле фо наў або сцi хан не iн та рэ су з 

бо ку зла чын цаў — па куль не вя-

до ма.

Пры чым ква тэр ныя кра дзя жы 

не аба вяз ко ва па вiн ны на гад ваць 

да во лi збi ты сю жэт у кi на фiль мах, 

ка лi ўна чы зла мыс нiк за ла зiць у 

ква тэ ру з лiх та ры кам i аб шнар вае 

яе, па куль гас па да ры спяць або 

зна хо дзяц ца ў ад' ез дзе. Пры клад-

на ў па ло ве вы пад каў сам па цяр пе-

лы за пра шае да ся бе ча ла ве ка, якi 

пас ля вы ра шае пры сво iць ней кую 

рэч. Аль бо ўво гу ле па кi дае ква тэ ру 

ад кры тай. У сваю чар гу, зла чын цы 

ня рэд ка хо дзяць па пад'ез дах i ту-

за юць руч кi дзвя рэй, пра вя ра ю чы 

iх на тры ва ласць.

Па ка заль ная гiс то рыя ад бы ла-

ся ў мi ну лым го дзе ў ста лi цы. Жы-

ха ры ад на го з но вых жы лых комп-

лек саў па ча лi скар дзiц ца, што па 

па вер хах хо дзiць дзiў ны ма ла ды 

ча ла век i асця рож на на цiс кае на 

руч кi дзвя рэй. Не вя до ма га не спы-

ня ла на ват сiс тэ ма вi дэа на зi ран-

ня. I вось па га ра чых сля дах яго ў 

рэш це рэшт за тры ма лi. Ака за ла ся, 

што 29-га до вы мiн ча нiн, якi ўжо не-

ад на ра зо ва ад праў ляў ся ў мес цы 

не та кiя ад да ле ныя за кра дзя жы, 

узяў ся за ста рое. А па паў ся ён, ка-

лi ўвай шоў у ад ну з ква тэр. Па куль 

ён вы ву чаў, што ж та ко га мож на з 

са бой пры ха пiць, гас па дар жыл ля 

не ча ка на пра чнуў ся, чым i на па-

ло хаў зла мыс нi ка. Скрас цi ён не 

па спеў нi чо га.

— У та кiх вы пад ках зла дзеi ста-

ра юц ца знес цi тое, што ад на ча со ва 

з'яў ля ец ца мак сi маль на лiк вiд ным 

i зай мае ма ла мес ца. А так са ма — 

тое, што трап ля ец ца пер шым пад 

ру ку. Гэ та гро шы, упры га жэн нi, 

каш тоў ныя па пе ры, — за ўва жае 

Сяр гей Кра суц кi. — Ра дзей га вор-

ка iдзе пра буй ную тэх нi ку. Але 

той жа ма бiль ны тэ ле фон, па кi ну ты 

каля ўва хо ду, — доб рая пры на да. 

Так знi ка лi не раз па лi то, су мач кi... 

Ка лiсь цi, на прык лад, та кiм шля хам 

кра лi ды ва ны цi прад ме ты мэб лi, 

але ча сы змя нiлi ся, i за раз гэ тыя 

рэ чы ўжо нi ко му не па трэб ныя. Да-

рэ чы, дзi ця чыя вазкі цi ве ла сi пе-

ды, якiя ня рэд ка ста яць у там бу рах 

цi пад лес вi ца мi, так са ма мо гуць 

за цi ка вiць зла дзе яў. Гэ та больш 

да ты чыц ца ста рой ма ла па вяр хо-

вай за бу до вы, дзе ад сут нi ча юць 

лiф ты. Цяг нуць дзi ця чы вазок па 

лес вi цы здо лее не кож ная ма цi. Ды 

i мес ца ў ква тэ ры той зай мае. Але 

ўсё-та кi па доб ныя рэ чы лепш за бi-

раць да до му. Ца лей шыя бу дуць.

I лi та раль на на днях ста ла 

вя до ма пра тое, што 25-га до вы 

жы хар Мiн ска за ты дзень скраў 

дзе сяць ро ва раў, якiя ста я лi ў 

там бу рах жы лых да моў i бы лi 

пры шпi ле ны на ве ла за мок. Ён 

«ару да ваў» на тэ ры то рыi Фрун-

зен ска га i Пер ша май ска га ра ё-

наў Мiн ска i па паў ся на спро бе 

пры са бе чыць чар го вы ве ла сi пед. 

Кра дзе ную ма ё масць ма ла ды 

ча ла век рэа лi зоў ваў на ад ным 

з рын каў ста лi цы за паў ца ны, а 

атры ма ныя гро шы вы дат коў ваў 

на ўлас ныя па трэ бы.

На ней кiм эта пе мы спра ба ва лi 

пры маць пэў ныя ме ры. У не ка то-

рых рэ гi ё нах пра па ноў ва лi мар кi-

ра ваць ве ла сi пе ды i ства ра лi ба зы 

да ных, якiя ак ту аль ныя i да гэ туль. 

Мар кi роў ка не сцi ра ец ца, не змы-

ва ец ца. I на ват ка лi ве ла сi пед вы-

кра дуць, знай сцi яго бу дзе ляг чэй. 

Але трэ ба ра зу мець, што ме на вi та 

сам ула даль нiк па вi нен кла па цiц ца 

ў пер шую чар гу пра тое, каб ве ла-

сi пед не за ста ваў ся без на гля ду i 

ве ла зам ка.

ЯК СКРА ЛI 
50 ТЫ СЯЧ ДО ЛА РАЎ 
ЗА НЕ КАЛЬ КI ХВI ЛIН

Даў но сыш лi ў гiс то рыю ча сы, 

ка лi гас па дар аў та ма бi ля, пры пар-

ка ваў шы яго на ноч у два ры, ры-

зы ка ваў уба чыць ран кам свай го 

«жа лез на га ка ня» без ко лаў i на 

цаг лi нах. Але аў та ма бi лi па-ра ней-

ша му цi ка вяць ама та раў чу жо га 

даб ра. Праў да, ця пер у iн шым 

сэн се — не столь кi са ма ма шы на, 

коль кi тое, што ў ёй ля жыць. Аў то 

час та вы ка рыс тоў ва ец ца ў якас цi 

свое асаб лi вай «ба зы за хоў ван-

ня» — ну на вош та цяг нуць з яго 

да до му тое, што заўт ра зноў спат-

рэ бiц ца? А ча сам не абач лi васць 

мо жа каш та ваць вель мi до ра га — 

пры чым лi та раль на.

У лю тым гэ та га го да ў Стаўб-

цоў скае РУ УС звяр нуў ся 40-га-

до вы мяс цо вы жы хар. Ён рас ка-

заў, што ўна чы з яго аў та ма бi ля 

BMW X6 бы лi скра дзе ны вя лi кiя 

гро шы — ка ля 50 ты сяч до ла раў, 

што ля жа лi ў па ке це. Пры чым у 

са ло не зна хо дзi ла ся яшчэ i сум ка, 

дзе бы ло ка ля 20 ты сяч до ла раў. 

Апош няя ўва гу зла чын ца не пры-

цяг ну ла.

Па дзеi та ды раз горт ва лi ся так. 

Аў та ма бiль быў аб ста ля ва ны сiс-

тэ май бес клю ча во га до сту пу. Гэ та 

зна чыць, што ад крыць i за крыць 

цэнт раль ны за мок мож на бы ло, 

на блi зiў шы цi ад да лiў шы ключ. 

I вось, пэў на, пры ла да не спра ца-

ва ла, i ма шы на за ста ла ся не за-

чы не ная. А гэ тым i ска рыс таў ся 

зла чын ца, якi ту за нуў за руч ку — 

i дзве ры ад чы нi лi ся. Па кет з ва-

лю тай ён за браў i не шу каў больш 

нi чо га.

Апе ра тыў нi кi за тры ма лi зло-

дзея праз су ткi. У аў та ма бi лi 

40-га до ва га жы ха ра Фа нi па ля бы-

лi зной дзе ны скра дзе ныя гро шы, 

пiс та лет, ба лак ла ва i ме та лiч ная 

пал ка. Су праць яго бы ла за ве дзе-

на кры мi наль ная спра ва.

— Кра дзя жы з аў та ма бi ляў мы 

па дзя ля ем на дзве гру пы. Пер-

шая — гэ та ка лi спра бу юць скрас цi 

дэ та лi. Ад нак ча сы дэ фi цы ту даў но 

скон чы лi ся, i та му та кiя кра дзя жы 

ста но вяц ца рэд кiя. Хо ць пры гэ тым 

ноў тбу кi, бар сет кi i iн шыя да ра гiя 

рэ чы трэ ба за бi раць з са бой. Iх 

мож на вы крас цi з аў та ма бi ля за 

не каль кi хвi лiн. Так са ма будзь це 

вель мi ўваж лi выя, ка лi ўзнi ка юць 

сi ту а цыi, у якiх вам трэ ба вы хо-

дзiць з аў та ма бi ля, — ра iць Сяр-

гей Кра суц кi.

А вось кi шэн ныя кра дзя жы, 

што ка лiсь цi бы лi бя дой гра мад-

ска га транс пар ту i iн шых люд ных 

мес цаў, сыш лi ў зо ну ста тыс тыч-

най па грэш нас цi. Сё ле та iх за фiк-

са ва на ўся го 230, а ў па раў на ннi 

са сту дзе нем—жнiў нем мi ну ла га 

го да iх ста ла менш аж но на па-

лову.

Але па мя тай це: ка лi вы дзесь цi 

«за свя цi лi» буй ную су му гро шай 

у ка шаль ку — будзь це га то выя 

да та го, што яго ў вас па спра бу-

юць скрас цi. Са мае эле мен тар-

нае — не трэ ба клас цi кашалёк 

i ма бiль ны тэ ле фон у за днюю кi-

шэ ню шта ноў. Хоць гэ та стыль на, 

але не бяс печ на. У на тоў пе цi ў гра-

мад скiм транс пар це не пры кмет на 

вы цяг нуць ад туль штось цi вель мi 

лёг ка.

ЗА БI РАЙ ЦЕ СА ДО ВЫ 
IН ВЕН ТАР З ДАЧ

Зу сiм хут ка дзе цi бу дуць за бi-

раць сва iх са ста рэ лых баць коў з 

вёс кi ў го рад. Ды i дач ны се зон за-

кан чва ец ца. Што ж трэ ба зра бiць, 

каб вяс ной не ака за ла ся, што каш-

тоў ныя рэ чы скра дзе ны? Зноў жа, 

гэ та паў плы вае на рас крыц цё зла-

чын ства, па коль кi прой дзе за шмат 

ча су...

— Так, ус плёск зва ро таў аб пра-

па жы ней кiх хат нiх рэ чаў, са до вай 

тэх нi кi, iн стру мен ту на зi ра ец ца 

ўвес ну. Та му ка лi па езд кi на да чу 

за кан чва юц ца — усё за бi рай це з 

са бой. Ка лi ж та кой маг чы мас цi 

ня ма, то трэ ба мак сi маль на аб ця-

жа рыць до ступ зла чын цам i ўсё 

ад нес цi ў па мяш кан не, дзе ня ма 

вок наў i ку ды мак сi маль на скла-

да на тра пiць. Па доб ныя кра дзя жы 

звы чай на сi ту а цый ныя, — пад крэс-

лi вае Сяр гей Кра суц кi. — Са мае 

ба наль нае — ка мусь цi не ха пае 

на вы пiў ку, уба чы лi той жа бен за-

тры мер праз акно, раз бi лi шкло, 

тры мер пра да лi. I, на ту раль на, ка лi 

ёсць маг чы масць, вар та па ста вiць 

сiг на лi за цыю.

Трэ ба па мя таць, што лю дзi ста-

ла га ве ку ў сель скай мяс цо вас цi 

заўж ды ў гру пе ры зы кi. Ня рэд ка 

iх пен сii — гэ та адзi ная кры нi ца 

ста бiль на га да хо ду. Апош нiя пры-

цяг ва юць ува гу не вель мi доб рых 

лю дзей. У боль шас цi вы пад каў 

да iх пры хо дзяць мах ля ры, якiя 

нi бы хо чуць пра па на ваць да па мо-

гу, неш та ку пiць цi пра даць, але ў 

асно ве iх дзе ян няў ля жыць ад на 

за да ча — ад цяг нуць ува гу, каб па-

гля дзець, дзе ля жаць збе ра жэн-

нi. А гэ тыя гро шы маг лi збi рац ца 

не адзiн год, ча ла век мог ад маў-

ляць са бе ва ўсiм. Та му не ад чы-

няй це не зна ё мым дзве ры i не пус-

кай це iх да ся бе.

ЗЛА ЧЫН НАЕ «ПА ЛЯ ВАН НЕ»
Як аба ра нiць ся бе ад «ама та раў чу жой ма ё мас цi»?

Тэ маТэ ма

Матэрыялы выпуску падрыхтаваў 

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

За зда ро вы спосаб жыц цяЗа зда ро вы спосаб жыц ця

СТРЫТ БОЛ 
У ЛУ НIН ЦЫ
Тут прай шоў ужо трэ цi што га до вы тур нiр 

па гэ тым вi дзе спор ту. Ён са браў 12 ка манд 

з роз ных кут коў Лу нi нец ка га ра ё на. Ся род 

iх — дзве ка ман ды не паў на га до вых, з якi-

мi пра во дзiц ца iн ды вi ду аль ная пра фi лак-

тыч ная ра бо та, па ве да мi лi ў прэс-служ бе 

Мi нiс тэр ства ўнут ра ных спраў.

Тур нiр пра во дзiц ца для та го, каб за няць воль-

ны час пад лет каў i не да пус цiць здзяйс нен ня iмi 

па ру шэн ня за ко ну. I ка неш не ж, дзе ля пра па ган-

ды зда ро ва га спо са бу жыц ця. Ар га нi за ва лi яго 

су пра цоў нi кi iн спек цыi па спра вах не паў на лет нiх 

Лу нi нец ка га РА УС су мес на з ад дзе лам па спор-

це ра ён на га вы ка наў ча га ка мi тэ та.

Ву лiч ны бас кет бол з'я вiў ся ў ЗША ў 1950-я 

га ды ў бед ных га рад скiх квар та лах. Ад звы чай-

на га бас кет бо ла ён ад роз нi ва ец ца тым, што ў 

ка ман дзе — тры ча ла ве кi. Гуль ня вая зо на так-

са ма мен шая — па ло ва ад стан дарт най.

Па звест ках Бел ста та, ка ля сямі пра-

цэн таў шлю баў бе ла ру сы за клю ча-

юць з за меж нi ка мi. Але цi заўж ды 

iх дзе цi ста но вяц ца гра ма дзя на мi 

Бе ла ру сi? На пы тан не ад каз вае на-

мес нiк на чаль нi ка Дэ парт амен та па 

гра ма дзян стве i мiг ра цыi Мi нiс тэр-

ства ўнут ра ных спраў Бе ла ру сi Па-

вел ХРЫ ШЧА НО ВIЧ.

— Мы кi ру ем ся За ко нам Рэс пуб лi кi 

Бе ла русь ад 1 жнiў ня 2002 го да «Аб гра-

ма дзян стве Рэс пуб лi кi Бе ла русь». Гэ та 

зна чыць, не за леж на ад мес ца на ра джэн-

ня дзi ця цi яно аў та ма тыч на на бы вае бе-

ла рус кае гра ма дзян ства, ка лi на дзень на-

ра джэн ня адзiн з яго баць коў з'яў ля ец ца 

гра ма дзя нi нам Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Пры 

гэ тым якой сьцi зго ды дру го га з баць коў на 

на быц цё бе ла рус ка га гра ма дзян ства не па-

тра бу ец ца — так са ма як i яго пра цэ дур на га 

афарм лен ня. I ў та кiм вы пад ку баць кi мо-

гуць звяр нуц ца па афарм лен не паш пар та 

гра ма дзя нi на Рэс пуб лi кi Бе ла русь свайму 

дзi ця цi аль бо па мес цы жы хар ства на тэ-

ры то рыi на шай кра i ны, аль бо па мес цы 

па ста ноў кi на кон суль скi ўлiк у ад па вед нае 

дып ла ма тыч нае прад стаў нiц тва.

Пры гэ тым за ка на даў ча за бяс пе ча на 

кан сты ту цый нае пра ва та ко га дзi ця цi на 

аба ро ну i за ступ нiц тва Рэс пуб лi кi Бе ла-

русь не за леж на ад уз нiк нен ня маг чы мых 

не га тыў ных аб ста вiн. Iмi мо гуць быць ся-

мей ныя роз на га лос сi цi раз вод баць коў. 

Але да рос лыя пры гэ тым ма юць вы бар —

па кi нуць за малым гра ма дзян ства Бе ла ру-

сi або зарэгістраваць яго страту ці лi чыць 

дзіця толь кi гра ма дзя нi нам iн шай дзяр жа-

вы. У апош нiм вы пад ку iм трэ ба звяр нуц ца 

або ў дып ла ма тыч нае прад стаў нiц тва Бе-

ла ру сi за мя жой, або ў ор га ны ўнут ра ных 

спраў па мес цы жы хар ства кра i ны — як i 

ў пер шым вы пад ку.

Ка лi ж рэ гiст ра цыя на ра джэн ня дзi ця-

цi ад бы ла ся за мя жой, яго па свед чан не 

аб на ра джэн нi пры ма ец ца на тэ ры то рыi 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь пры на яў нас цi ле га лi-

за цыi або пра стаў лен ня апа сты ля. Пры гэ-

тым да ку мент на за меж най мо ве па вi нен 

быць пе ра кла дзе ны на ад ну з дзяр жаў ных 

моў Рэс пуб лi кi Бе ла русь, а пе ра клад на-

та ры яль на за свед ча ны.

Пры гэ тым ёсць адзiн вы па дак, калi 

бе ла рус кае гра ма дзян ства ўзнi кае ў 

не паў на лет нiх дзя цей аў та ма тыч на, без 

да дат ко ва га пра цэ дур на га афарм лен ня. 

Гэ та да ты чыц ца сi ту а цый, ка лi баць кi дзi-

ця цi, адзiн з якiх з'яў ля ец ца за меж нi кам, 

не зна хо дзяц ца ў шлю бе. У та кiх вы пад-

ках бе ла рус кае гра ма дзян ства ўзнi кае 

аў та ма тыч на ў дзя цей ва ўзрос це да 

18 га доў з мо ман ту ўста наў лен ня ма ця-

рын ства або баць коў ства гра ма дзя на мi 

Рэс пуб лi кi Бе ла русь. Ад нак та кая нор-

ма пры мя ня ец ца толь кi ў да чы нен нi да 

вы пад каў, ка лi ма ця рын ства або баць-

коў ства за рэ гiст ра ва на пас ля кра са вi ка 

2016 го да.

Трэ ба ска заць, што жыц цё выя сi ту а цыi, 

звя за ныя з уста наў лен нем ма ця рын ства 

або баць коў ства, вель мi iн ды вi ду аль ныя, 

та му ў лю бым вы пад ку па жа да на звяр-

тац ца ў пад раз дзя лен нi па гра ма дзян стве 

i мiг ра цыi ор га наў унут ра ных спраў або 

дып ла ма тыч ныя прад стаў нiц твы. Там вам 

да дуць пер са наль ную кан суль та цыю, зы-

хо дзя чы з усiх аб ста вiн.

Цi ка ва ве дацьЦi ка ва ве даць Гра ма дзян ства дзi ця цi 
за ле жыць ад баць коў


