
 

ДАЧНЫ СЕЗОН ЗАКРЫТ! СЕЗОН КРАДЗЯЖОЎ АДКРЫТЫ! (+ Відэа) 
 
Вось толькі невялікая падборка дачных крадзяжоў, учыненых у Гродзенскай вобласці за 
апошнія месяцы. 
 
У перыяд з 20 па 28 чэрвеня шляхам выстаўлення аконнай рамы з дачнага дома ў в. 

Тузаючы Зэльвенскага раёна здзейснены крадзёж сякеры і рукамыйніцы. 
 
У пачатку верасня з незамкнутая дачнага дома ў в. Бераставіца Шчучынскага раёна 

здзейснены крадзёж электрычнай адвёрткі, дрылі-шуруповерта і электролобзика. 
 
У перыяд з 29 жніўня па 4 верасня шляхам зрыву навяснога замка з гаража ў двары 

дачнага дома ў в. Калеснікі Бераставіцкага раёна здзейснены крадзёж каністры з 20 л. 

дызельнага паліва, каністры з 5 л. бензіну, навяснога замка, металічнага троса. 

 



  

У перыяд з 1 жніўня па 10 верасня шляхам зняцця дзверы з завес здзейснены крадзёж 70 
метраў меднага кабеля з дачнага дома ў в. Стеневичи Слонімскага раёна. 

У перыяд з 23 па 27 ліпеня з дачнага дома ў в. Глядовичи Мастоўскага раёна здзейснены 
крадзёж артапедычнага матраца коштам 495 руб. 

У перыяд з 20 жніўня па 13 верасня шляхам зрыву навяснога замка ўваходных дзвярэй з 

дачнага дома ў в. Петримановщина Іўеўскага раёна здзейсненая крадзеж тэлевізара і 
тэлевізійнай прыстаўкі. 

8 верасня шляхам разьбітых аконнага шкла з дачнага дома ў с / т «Лілея» паблізу в. 
Кореневичи Гродзенскага раёна здзейснены крадзёж прадуктаў. 

    

В период с конца июля по 28 августа путем выставления оконной рамы из дачного дома в 

д. Щечицы Мостовского района совершена кража ноутбука. 



У перыяд з пачатку жніўня па 6 верасня шляхам адкрыцця акна з дому, які 

выкарыстоўваецца пад дачу, у в. Амбражилевичи Дзятлаўскага раёна здзейснены крадзёж 
кампрэсара ад халадзільніка. 

2 ліпеня, з прыбудовы да дачы ў в. Богусловово Шчучынскага раёна здзейснены крадзёж 

печкавай варачнай панэлі, топачных дзверцаў, галоўкі блока цыліндраў ад аўтамабіля 

Аўдзі, вадзянога помпы, прычапной прылады трактара МТЗ, металічнага вала для 
цыркулярнай пілы з дыскавай пілой. 

21 жніўня із выкарыстоўванага пад дачу дома ў в. Якубовічы Шчучынскага раёна 
здзейснены крадзёж кашалька з 185 руб. 

23 верасня праз акно з выкарыстоўванага пад дачу дома ў в. Масткі Іўеўскага раёна 

здзейснены крадзёж электролобзика, зварачнага апарата і зварачнай маскі 

26 верасня са дома ў дачным кааператыве ў в. Байкі Навагрудскага раёна здзейснены 

крадзёж 40 руб. 

28 верасня распачата крымінальная справа па факце крадзяжу ў перыяд са студзеня 2015 

года па студзень 2020 года са гаража ў двары дачнага дома ў в. Дворышча Лідскага раёна 

рухавіка ад аўтамашыны ГАЗ-31029 коштам 561 руб. 

29 верасня шляхам пашкоджання шклопакета з дачнага дома ў с / т «Надзея» ва 

ўрочышчы Казіныя горы ў г. Ваўкавыску здзейснены крадзёж электрычнага ліхтарыка і 

прадуктаў. 

  

У перыяд з 28 верасня па 2 кастрычніка шляхам разьбітых шкла з дачнага дома ў с / т 
«Электрон» ва ўрочышчы Казіныя горы ў г. Ваўкавыску здзейснены крадзёж прадуктаў. 

У перыяд з 6 па 19 верасня шляхам дэмантажу мацавання рамы шклопакета з 

выкарыстоўванага пад дачу дома ў в. Хилимоновцы Свіслацкага раёна здзейснены крадзёж 

пасцельнай бялізны, скуранога мужчынскага сумачкі, паляўнічай нажа і 7 л. алкагольных 

напояў. 

8 кастрычніка із дачнага дома с / т «Рассвет» здзейснены крадзёж 425 руб. 

 



У перыяд з 28 верасня па 10 кастрычніка шляхам пашкоджання шклопакета з будуецца 

дачнага дома ў с / т «Чыгуначнік» паблізу д.Королино Гродзенскага раёна здзейснены 
крадзёж набору аўтамабільных ключоў, электраінструмента на агульную суму 1660 руб. 

У перыяд з 6 чэрвеня да 10 кастрычніка шляхам вырывання прабояў з дачнага дома ў в. 
Крывічы Іўеўскага раёна здзейснены крадзёж ровара, радыёпрымача, электродеталей. 

 

  

10 кастрычніка із дачнага дома ў в. Доржы здзейснены крадзёж 50 руб. і 30 долараў ЗША. 

У перыяд з пачатку жніўня па 16 кастрычніка шляхам падбору ключа з дачнага дома ў с / 

т «Дарожнік» паблізу в. Тарусичи Гродзенскага раёна здзейснены крадзёж перфаратара і 
бензінавага генератара, нанесены ўрон на агульную суму 650 руб. 

У перыяд з 13 да 19 кастрычніка шляхам адціскання рыгеля замка з дачнага дома ў с / т 

«Музей» паблізу А.Г. Парэчча Гродзенскага раёна здзейснены крадзёж ручной пілы, 

сучкореза, газавага балона з рэдуктарам, газавай печы, газавай запальнічкі з балонам, 

трох аўтамабільных акумулятараў, скруткі ацынкаванай дроту, двух святлодыёдных 

лямпаў, музычнай калонкі, прадуктаў харчавання, і шляхам зрыву навяснога замка з іншага 

дачнага дома у гэтым жа садовым таварыстве здзейснены крадзёж двух бензокосилок, 
нанесены ўрон на агульную на суму 519 руб. 

 

 



 

Як бачна, у большасці выпадкаў аб здзяйсненні крадзяжу з дачнай хаткі становіцца вядома 

толькі праз некаторы час. Гаспадары прыязджаюць на сваю дачу і выяўляюць змрочную 

карціну: дзверы ўзламаная, вокны разбітыя, у доме ўсё раскідана і, самае галоўнае, зніклі 

каштоўныя рэчы. І відавочна тут не Маша з мядзведзямі пагаспадарыла, а цалкам рэальныя 

злодзеі. Вярнуць сваю маёмасць і знайсці злодзеяў у гэтай сітуацыі ставіць цалкам 

праблематычна. Іх след ўжо даўно прастыў. 

Ну а зімой сітуацыя можа і зусім выглядаць жаласна. Нярэдкія выпадкі, калі пэўныя 

сацыяльныя элементы пасяляюцца на Вашых дачах на зімоўку. І па вашаму вяртанні 

вясной на дачу Вы можаце заспець цалкам разрабаваных дачу або зусім згарэлы домік. 

Як зберагчы сваёй маёмасць і дачны домік? Ды ёсць даступнае, хуткае і, галоўнае, 

надзейнае рашэнне - гэта ўстаноўка сігналізацыі ад Дэпартамента аховы! Варта адзначыць, 

што Дэпартамент аховы з'яўляецца адзінай арганізацыяй у краіне, якая нададзена правамі 

па забеспячэнні аховы жылых дамоў і іншых памяшканняў фізічных асоб. 

 

Хутка аформіць заяўку на ахоўную паслугу можна па наступнай спасылцы: 

 

 

http://grodno.ohrana.gov.by/главная/об-управлении/zaiavka-str/ 

 

Атрымаць дадатковую інфармацыю па паслузе можна праз наш чат-бот у Телеграм: 

 

 

https://t.me/guard_grodno_bot 

 

http://grodno.ohrana.gov.by/главная/об-управлении/zaiavka-str/
https://t.me/guard_grodno_bot
http://grodno.ohrana.gov.by/главная/об-управлении/zaiavka-str/
https://t.me/guard_grodno_bot


Таксама Вашай увазе прапануем азнаёміцца з наступным відэа з прэс-канферэнцыі на тэму: 

«Прафілактыка махлярства ў дачыненні да пажылых людзей і прадухіленне крадзяжоў на 

дачных участках". 

Прэс-канферэнцыя адбылася ў прэс-цэнтры Дома прэсы, у канферэнцыі прыняў удзел 

Моніч Аляксандр Ягоравіч - намеснік начальніка ўпраўлення сродкаў і сістэм аховы 

Дэпартамента аховы МУС Рэспублікі Беларусь. 

Дачны сезон заканчваецца. Большасць агароднікаў пераязджаюць у кватэры. Восень-зіма - 

найбольш небяспечны сезон для здзяйснення крадзяжоў. У 2020 годзе было здзейснена 800 

крадзяжоў. Спецыялісты МУС падрабязна распавялі, як не стаць ахвярай махляроў, 

зберагчы свае грошы і маёмасць. 

Глядзець відэа: 

 

https://youtu.be/h5YtWV2TVO4 

 

 

https://youtu.be/h5YtWV2TVO4

