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Дру го му сы ну Воль гі, сту дэн-
ту, ня даў на споў ні ла ся 18 га доў. 
І ня хай ма ці пе ра ка на ная ў тым, 
што хлоп ца вы ха ва ла доб ра, але 
дум ка, што ця пер ён мо жа сам 
на бы ваць спірт ное, не па кі дае 
яе. «Я не ра зу мею, ча му да гэ туль 
уз рост, з яко га мож на пра да ваць 
спірт ныя на поі, яшчэ не пад ня лі. 
Ня ўжо хтось ці хо ча за ра біць на 
зда роўі на шых дзя цей?» — пы та-
ец ца Воль га.

Ад нак нель га ска заць, што для 
та го, каб бе ла ру сы ме ней ужы ва-
лі ал ка голь ных на по яў, ні чо га не 
ро біц ца. На прык лад, у За вод скім 
ра ё не Мін ска шмат га доў спра бу-
юць зма гац ца за тое, каб яго жы-
ха ры менш зло ўжы ва лі спірт ным. 
Па сло вах Іны ПУС ТА ВІТ, на мес-
ні ка га лоў на га ўра ча па ар га ні-
за цый на-ме та дыч най ра бо це 
21-й цэнт раль най ра ён най па лі-
клі ні кі За вод ска га ра ё на Мін ска, 
сак ра та ра ка мі сіі па ба раць бе 
з п'ян ствам За вод ска га ра ё на, 
ужо пра во дзіц ца шмат куль тур-
на-ма са вых і спар тыў ных ме ра-
пры ем стваў, каб за няць дзя цей і 
іх баць коў, сту дэн таў і пра цу ю чую 
мо ладзь па ін та рэ сах. Так са ма ў 
ра ё не спра ба ва лі ў якас ці экс пе ры-
мен та аб мя жоў ваць час про да жу 
ал ка го лю. Аднак іс ну ю чае за ка на-
даў ства гэ та га не да пус кае: та ко га 
пла на аб ме жа ван ні мож на ўвес ці 

ці пад час пра вя дзен ня вы пуск ных 
ве ча роў, ці пад час ма са вых спар-
тыў ных ме ра пры ем стваў, на кі ра-
ва ных на па пу ля ры за цыю зда ро-
ва га ла ду жыц ця. А аб ме жа ван не 
про да жу ў нач ны час пад гэ ты пункт 
не пад па дае.

«Мы звяр та лі ся з пра па но вай 
да ганд лё вых аб' ек таў, раз ме-
шча ных па блі зу ўста ноў аду ка цыі, 
ахо вы зда роўя, ін тэр на таў, пра-
хад ных пра мыс ло вых прад пры ем-
стваў. Так, уз доўж Пар ты зан ска га 
пра спек та зна хо дзіц ца 21 аб' ект 
ганд лю не да лей чым за 500 мет-
раў ад іх», — тлу ма чыць Іна Пус-

та віт. Так са ма бы ла ідэя аб ме жа-
ваць про даж не толь кі ноч чу, але 
і, на прык лад, пад час за кан чэн ня 
зме ны на за вод зе ці ву чэб на га дня 
ў шко ле. Зноў жа за ка на даў ства 
та кую ме ру вы ка рыс тоў ваць не 
да зва ляе.

Між тым, у ста не ал ка голь на-
га ап'я нен ня здзяйс ня ец ца боль-
шасць цяж кіх зла чын стваў, гэ та 
так са ма і асноў ная пры чы на ся-
мей на-бы та во га гвал ту. Ужы ван не 
ал ка го лю пры во дзіць да атруч ван-
ня з са мы мі цяж кі мі на ступ ства мі: 
у та кім ста не лю дзі атрым лі ва юць 
боль шасць траў маў, якія час та 
пры вод зяць да ін ва лі ды за цыі, 
тлу ма чыць спе цы я ліст.

З ан ты ал ка голь най іні цы я ты вай 
вы сту пі лі і чле ны Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо ду. 
Да 1 каст рыч ні ка дэ пу та ты ра зам з 
за ці каў ле ны мі мі ніс тэр ства мі ўня-
суць свае пра па но вы па про ці дзе-
ян ні ал ка га лі за цыі на сель ніц тва 
ва ўрад. З бо ку пар ла мен та ры яў 
та кіх іні цы я тыў цэ лы шэ раг. Гэ та 
за ба ро на на про даж ал ка го лю 

на аў та за праў ках, асоб ны ад ін-
шых ад дзе лаў про даж спірт но га ў 
буй ных ма га зі нах, аб ме жа ван не 
ча су про да жу, пра па но ва зра біць 
больш жорст кі мі па тра ба ван ні да 
та ры, у якой пра да ец ца спірт ное 
(да аб' ёму і та го, што, на прык-
лад, пі ва ёсць і ў «бюд жэт ным» 
плас ты ка вым фар ма це). А так са-
ма пад няц це ўзрос та ва га па ро га 
про да жу ал ка го лю, за ба ро на вы-
ка ры стан ня ал ка голь най тэ ма ты-
кі ў на по ях для дзя цей (дзі ця чае 
шам пан скае).

Па куль га лоў ны ар гу мент тых, 
хто не пад трым лі вае та кія ме-
ры па про ці дзе ян ні ал ка га лі за-
цыі на сель ніц тва, — эка на міч ная 
не мэ та згод насць, ка жа Воль га 
ПА ЛІ ЦІ КА, на мес нік стар шы-
ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў На цы я наль на га 
схо ду па пра мыс ло вас ці, па-
ліў на-энер ге тыч ным комп-
лек се, транс пар це і су вя зі, 
ад на з іні цы я та раў уня сен ня 
змен у за ка на даў ства. Маў ляў, 
гэ та ж да ход ная част ка бюд жэ ту, 
з якой пас ля вы плач ва ец ца гра-
шо вая да па мо га не аба ро не ным 
сла ям на сель ніц тва. «Каб па раў-
наць эка на міч ную вы га ду і шко ду, 
якую на но сіць зло ўжы ван не ал-
ка го лем, — трэ ба мець ме то ды ку 
поў най ацэн кі шкод нас ці. У нас яе 
ня ма. Ал ка голь скла дае 10% ад 
агуль на га роз ніч на га та ва ра аба-
ро ту, — лі чыць дэ пу тат. — Так, мы 
атрым лі ва ем пры бы так ад ак цы-
заў, а коль кі гі не на вы твор час ці, 
атрым лі вае траў мы ад та го, што 
вы пі вае, коль кі ДТЗ па той жа пры-
чы не? Гэ тыя лю дзі вы па да юць з 
жыц ця і эка но мі кі! Ал ка голь з'яў-
ля ец ца га лоў най пры чы най са цы-
яль на га сі роц тва. Ме на ві та та му 
за раз ад но з га лоў ных пы тан няў — 
рас пра ца ваць комп лекс ную ме то-

ды ку ацэн кі шкод ных на ступ стваў 
ужы ван ня ал ка го лю ў цэ лым для 
эка но мі кі кра і ны».

Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя кан-
ста туе, што ўжы ван не ал ка го лю на 
ду шу на сель ніц тва зні жа ец ца. «Так, 
у кан цы 2016 го да гэ та бы ло 8,8 літ-
ра на ду шу на сель ніц тва, г. зн. уліч-
ва юц ца гра ма дзя не ўсіх уз рос таў.

Па вод ле да сле да ван няў Су-
свет най ар га ні за цыі ахо вы зда-
роўя, ужы ван не больш як 8 літ раў 
эты ла ва га спір ту на ча ла ве ка, ста-
рэй ша га за 15 га доў, пры во дзіць 
да ге не тыч на га вы ра джэн ня на-
цыі. А ка лі зра біць пад лі кі па ме-
то ды цы ар га ні за цыі, для Бе ла ру сі 
гэ ты па каз чык скла дзе 10,5 літ-
ра!» — пры во дзіць ар гу мен ты 
Воль га Па лі ці ка.

Пар ла мен та рый ка жа, 
што, на прык лад, не ба чыць 
контр ар гу мен таў, ча му за-
раз жа нель га па вы сіць 
уз рост, з яко га мож на на-
бы ваць ал ка голь. У кра і-
нах Скан ды на віі ба раць ба 
з ал ка га ліз мам на ліч вае не 
ад но дзе ся ці год дзе, і там 
гэ та ме ра дзей ні чае. У Нар-
ве гіі з 18 га доў мож на на-
бы ваць на поі, сла бей шыя 
за 22 гра ду сы, а з 20 га-
доў — усе.

«Ча мусь ці ал ка голь у нас су-
па стаў ля ец ца з да рос лас цю: у 
18 мож на жа ніц ца, мо гуць у ар-
мію за браць, а вы піць нель га? Але 
ці гэ тым ме ра ец ца ўзрост? Да та го 
ж у нас ня ма куль ту ры піц ця: час-
та лю дзі бя руць ня якас ны тан ны 
ал ка голь, які са праў ды шко дзіць, 
і ўжы ва юць яго ў вя лі кай коль кас-
ці», — ка жа дэ пу тат.

Ве ра ШАЎ ЧЭН КА.

У бе ла ру саў ёсць пры каз ка: «Доб ры 
гас па дар і са ба ку з ха ты не вы га ніць 
у та кое на двор'е». Згад ваю, як у моц ныя 
ма ра зы, за вею баць ка за бі раў у дом 
на ша га лю бім ца Бо бі ка — у цяп ло, 
на мяк кую по сціл ку. На огул, га доў 
трыц цаць та му на вяс ко вых ву лі цах 
не маг чы ма бы ло су стрэць ні ба дзяж ных 
са бак, ні ба дзяж ных ка тоў. Але з ця гам 
ча су ча ты рох но гіх бес пры туль ні каў 
у сель скай мяс цо вас ці з'яў ля ла ся ўсё больш 
і больш.

Толь кі ле тась у Бе ла ру сі, як свед чыць ста-
тыс ты ка, бы ло ад лоў ле на 69 тыс. бяз до мных 
жы вё лін, у тым лі ку ў Мін ску — 4 тыс. са бак 
і ка тоў. Для 3 тыс. з іх знай шлі но вых гас-
па да роў. Вя до ма, у тым, што ар мія бы лых 
хат ніх га да ван цаў з кож ным го дам па вя-
ліч ва ец ца, ві на ва ты ча ла век. За кан чва ец ца 
дач ны се зон, га ра джа не за гру жа юць, што 
на зы ва ец ца, пад за вяз ку ба гаж ні кі і са ло ны 
аў та ма бі ляў хат ні мі на рых тоў ка мі і вяр та-
юц ца ва ўтуль ныя ква тэ ры. А вось мес ца 
ка там і са ба кам, якія на ле та бы лі вы ве зе ны 
на пры ро ду, час та не зна хо дзіц ца. Маг чы-
ма, хтось ці з «жа лас лі вых» ула даль ні каў і 
пус ціць ску пую сля зу, ды з на блі жэн нем да 
го ра да яна хут ка вы сах не. І кож ны зной дзе 
апраў дан не сва ёй здра дзе: гэ та ж жы вё ла, 
пра кор міц ца не як у по лі, ле се... З ця гам ча су 
са ба кі, якіх не да бі лі зім няя сцю жа і го лад, 
збі ва юц ца ў зграі — так ляг чэй вы жыць, і 
ства ра юць па гро зу для лю дзей.

У рэ дак цыю «Мяс цо ва га са ма кі ра ван ня» 
па тэ ле фа на ва ла жан чы на з Ва ло жын ска-
га ра ё на. Маў ляў, ад ны не пры ем нас ці ад 
ба дзяж ных са бак. Збі ра юц ца ка ля жы вё-
ла га доў чых фер маў і на ват на ад ной з іх 
за грыз лі ця ля. «Ня ўжо праў да?» — не зу сім 
ве ры ла ся ў гэ та. Та кое над звы чай нае зда-
рэн не мяс цо ва га маш та бу ста ла б на быт кам 
гра мад скас ці праз ін тэр нэт. Але ча го толь кі 
не бы вае ў гэ тым жыц ці. І жур на ліст «МС» 
вы ра шы ла пра ве рыць ін фар ма цыю.

— Не вы клю чаю: чыс та тэ а рэ тыч на та кое 
мо жа быць. Але пра тое, што ў на шым ра ё не 
ба дзяж ныя са ба кі пры чы ні лі шко ду ма лад ня-
ку, мы не чу лі. Скар гі ад кі раў ні коў гас па да рак, 
гра ма дзян не па сту па лі, як і за яў кі на ад лоў 
«агрэ са раў», — ка жа на чаль нік ад дзе ла 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі Ва ло-
жын ска га рай вы кан ка ма Ана толь АЛІ ЕЎ.

Ды і, на маю дум ку, ута іць та кі вы па дак 
не маг чы ма, люд ская по га лас ка даў но б раз-
нес ла на ві ну па ўсёй ва ко лі цы.

— У Ва ло жын скім ра ё не на ліч ва ец ца 
430 на се ле ных пунк таў, — пра цяг вае Ана-
толь Яду ла е віч. — На яго тэ ры то рыі без ліч 
са до вых та ва рыст ваў, асаб лі ва ва кол па-
сёл ка Ра каў, што блі жэй да ста лі цы. Ка лі ў 
ра ё не пра жы вае 30 тыс. ча ла век, то ле там 
у тую ж ра каў скую зо ну пры яз джае яшчэ 
25 тыс. дач ні каў. І мно гія пры во зяць з са бой 
хат ніх га да ван цаў. Са мі па са бе ка ты і са ба кі 
ба дзяж ны мі не ста но вяц ца. Тут ад на знач на 
пры сут ні чае ча ла ве чы фак тар. Та му праб-
ле ма ні чый ных ча ты рох но гіх ёсць, але не 
ска жу, што яна ста іць асаб лі ва вост ра.

На тэ ры то ры ях аг ра га рад коў пы тан ня-
мі ар га ні за цыі ад ло ву без на гляд ных жы-
вёл зай ма юц ца ар га ні за цыі жыл лё ва-ка му-
наль най гас па дар кі. А ў асоб ных на се ле ных 
пунк тах аба вяз кі па ад ло ве ба дзяж ных ка тоў 
і са бак ус кла дзе ны на сель вы кан ка мы.

— Мы за каз ва ем спе цы я лі за ва ную ар га-
ні за цыю, якая мае ад па вед ную лі цэн зію на 
ад лоў ба дзяж ных жы вё лін. Іх не стра ля юць, 
як мяр ку юць лю дзі, а спе цы яль ны мі срод ка-
мі ўвод зяць у стан сну. Ана ла гіч ную ра бо ту 
пра вод зяць і сель скія Са ве ты. Ад лоў ле ных 
жы вё лін ад во зяць у пунк ты ча со ва га ўтры-
ман ня. Па кі нуць у ся бе без на гляд ных ча ты-
рох но гіх мы не мо жам. Па коль кі для іх па-
він на быць ад ве дзе на спе цы яль нае па мяш-
кан не, улад ка ва ны валь е ры. Акра мя та го, іх 
трэ ба за бяс пе чыць хар ча ван нем, пры віць, 
на няць аб слу гоў ва ю чы штат, ве тэ ры на ра. 
А гэ та вя лі кія рас хо ды... У сель скіх Са ве тах 
пра ду гле джа на фі нан са ван не на ад лоў з 
тых срод каў, якія ідуць на доб ра ўпа рад ка-
ван не, ды яно вель мі аб ме жа ва нае, — тлу-
ма чыць мой су раз моў нік. — Спра ва яшчэ ў 
тым, што пры ад ло ве цяж ка вы зна чыць, ці 
ёсць у са ба кі ўла даль нік. Як пра ві ла, яны 
без ашый ні каў. Ка лі ў ашый ні ку, то шу ка ем 
гас па да ра.

Звы чай на ў квар тал ад лоў лі ва юць да 
10 ка тоў і са бак, кан ста туе Ана толь Алі еў. 
Усё за ле жыць ад па ступ лен ня за явак ад на-
сель ніц тва, юры дыч ных асоб.

Бяс спрэч на, гу ман насць у ад но сі нах да 
бра тоў на шых мен шых з бо ку ча ла ве ка, ад-

каз насць за тых, ка го пры ру чыў, маг ла б 
змен шыць маш та бы бед ства. І яшчэ, на маю 
дум ку, па ві нен быць больш жорст кі за кон 
для тых, хто бес ча ла веч на абы хо дзіц ца з 
хат ні мі га да ван ца мі, — да па збаў лен ня во лі. 
За кон «Аб абы хо джан ні з жы вё ла мі» спра-
ба ва лі пры няць яшчэ ў 2001 го дзе. З тых ча-
соў за ко на пра ект рэ гу ляр на ад клад ваў ся, у 
яго ўно сі лі ся да паў нен ні, змя нен ні. У 2011-м 
ён не прай шоў праз дру гое чы тан не. І вось 
чар го вы раз з'я ві ла ся на дзея, што хут ка за-
кон бу дзе пры ня ты. Як лі чаць аба рон цы жы-
вёл, у ім па леп ша ны пра ві лы ад ло ву жы-
вёл, пра ду гле джа на дак лад ная за ба ро на на 
ад стрэл. (Не сак рэт, што час та ня шчас ных 
за бі ва лі на ва чах дзя цей і да рос лых, асаб-
лі ва не цы ры мо ні лі ся з гэ тым у сель скай 
мяс цо вас ці.) За ко на пра ект пра ду гледж-
вае ства рэн не мес цаў ча со ва га ўтры ман ня 
ў ра ён ных цэнт рах, а пры не аб ход нас ці і ў 
мен шых на се ле ных пунк тах. Пры чым тэр мін 
утры ман ня тут жы вёл па вя ліч ва ец ца. Ста не 
больш жорст кай і ад каз насць за па ру шэн не 
асоб ных нор маў утры ман ня. У ня доб ра сум-
лен ных ула даль ні каў мо гуць за браць га да-
ван ца або аб ме жа ваць пра вы на яго.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ. lazovskaya@zviazda.by

НАД ЧЫМ ПРА ЦУ ЕМ

КА ЛІ І БЕЗ 100 ГРАМ ДОБ РА
Дэ пу та ты вы сту пі лі з ан ты ал ка голь най іні цы я ты вай

«Ня даў на зай шлі з ма лод шым сы нам у кра му не да лё ка ад до ма, — 
рас каз вае мін чан ка, ма ці тра іх дзя цей Воль га МАР ТЫ НЕН КА ВА. — Узя лі 
ма ла ко, хлеб, ёгурт, ідзём да ка сы. А там по бач з цу кер ка мі і ваф ля мі — 
пляш кі з га рэл кай ста яць ды тан нае ві но. Сын гля дзіць на чу па-чуп сы, 
сні кер сы, пе ра во дзіць по зірк на бу тэль кі і пы та ец ца: «А што гэ та та кое?» 
Спра бую рас тлу ма чыць, што да ча го, і да нес ці, ча му на бы ваць на поі 
мы не бу дзем. Ду маю, і да рос лы да рос ла му не заўж ды аб грун туе, 
ча му ўжы ваць не вар та. А тут дзі ця. Сын кіў нуў, змаў чаў, але, ба ю ся, 
што па трэб ных слоў я не ад шу ка ла. Ды яшчэ муж чы на за на мі па пра сіў 
даць яму бік ла гу... Не пры ем на, ка лі аказ ва еш ся ў та кой сі ту а цыі, 
ды яшчэ і паў плы ваць на яе не мо жаш».

Чый ты, ні чый ны Ша рык?Чый ты, ні чый ны Ша рык?
Бес пры туль ным жы вё лам так са ма па трэб ны за кон

СІТУАЦЫЯ

Здымак носіць ілюстрацыйны характар.Здымак носіць ілюстрацыйны характар.Фо
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