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Амаль 17 тон «дур ма ну»
Пад ве дзе ны вы ні кі 
між на род най ан ты нар ка тыч най апе ра цыі

Ор га ны ўнут ра ных спраў і спе цы я лі за ва ныя пад-

раз дзя лен ні дзяр жаў — чле наў АДКБ на ба зе УУС 

Брэсц ка га абл вы кан ка ма пра вя лі апе ра цыю «Ка-

нал — За ход ні за слон». З 2003 го да прай шло ўжо 

24 эта пы апе ра цыі «Ка нал», пад час якіх бы ло кан-

фіс ка ва на больш за 335 тон нар ка тыч ных срод каў.

Гэ тым ра зам пра ва ахоў ні кі Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Ка зах ста на, 
Кыр гы зста на, Ра сіі і Та джы кі ста на дзей ні ча лі пры пад трым-
цы ка лег з Аф га ні ста на, Іра на, Літ вы, Поль шчы, а так са ма 
прад стаў ні коў Ін тэр по лу, ЦА РІКЦ, АБ СЕ і фі нан са вых раз ве-
дак дзяр жаў — чле наў Еў ра зій скай гру пы па су праць дзе ян ні 
ле га лі за цыі зла чын ных да хо даў і фі нан са ван ню тэ ра рыз му. 
Асноў ная ўва га бы ла ўдзе ле на па стаў кам у Еў ра зій скі рэ гі ён 
но вых ві даў нар ка тыч ных срод каў і псі ха троп ных рэ чы ваў, 
так зва ных ды зай нер скіх нар ко ты каў.

У вы ні ку апе ра цыі з не за кон на га аба ро ту вы клю ча на 
больш за 16,7 то ны нар ко ты каў, з іх ка ля 15,5 т опію, больш 
за 600 кг га шы шу, 55,4 кг ма ры ху а ны, звыш 39,5 кг ге ра і ну, 
ка ля 212 кг нар ка тыч ных срод каў сін тэ тыч на га шэ ра гу. Да-
рэ чы, пад час пер шай апе ра цыі «Ка нал» бы ло кан фіс ка ва на 
менш за дзве то ны нар ко ты каў.

Апош нім ра зам вы яў ле на 808 нар каз ла чын стваў, рас па ча та 
больш за 10,6 ты ся чы кры мі наль ных спраў, у тым лі ку 538 — 
за су праць праў ныя дзе ян ні, звя за ныя з не за кон ным аба ро там 
нар ко ты каў. У пра ва па ру шаль ні каў кан фіс ка ва на 242 адзін кі 
аг ня стрэль най зброі і ка ля 5 ты сяч бо еп ры па саў, ма тэ ры яль-
ных каш тоў нас цяў на су му больш за 107 ты сяч до ла раў. Пры 
пад рых тоў цы да пра вя дзен ня апе ра цыі бы ла вы яў ле на ар га ні-
за ва ная зла чын ная гру па ў скла дзе 19 ча ла век. Усе яны ма юць 
да чы нен не да па ста вак на тэ ры то рыю Бе ла ру сі за ба ро не ных 
прэ па ра таў і рас паў сюдж ван ня іх праз сет ку Ін тэр нэт.

Вы ні кі апе ра цыі «Ка нал — За ход ні заслон» бы лі пад ве-
дзе ны ў Мін ску пад час па ся джэн ня Ка ар ды на цый на га са ве та 
кі раў ні коў кам пе тэнт ных ор га наў па су праць дзе ян ні не за-
кон на му аба ро ту нар ко ты каў (КСОСН). Са вет быў ство ра-
ны ў 2005 го дзе як да па мож ны ор ган Ар га ні за цыі Да га во ра 
ка лек тыў най бяс пе кі. На фо ру ме раз мо ва так са ма іш ла аб 
нар ка сі ту а цыі ў дзяр жа вах — чле нах АДКБ, праб ле мах у 
ба раць бе з не за кон ным нар кат ра фі кам, перс пек тыў ных кі-
рун ках су мес най дзей нас ці. Удзель ні кі па зна ё мі лі ся з во пы-
там МУС Бе ла ру сі ў су праць дзе ян ні не за кон на му аба ро ту 
нар ко ты каў праз ін тэр нэт.

— Да 90% нар ко ты каў рэа лі зу ец ца з да па мо гай спе цы-
яль ных ін тэр нэт-кра маў, спе цы я лі за ва ных сай таў. Скла ла ся 
цэ лая не за кон ная ін дуст рыя, якую трэ ба вы яў ляць і вы кар-
чоў ваць толь кі су мес ны мі на ма ган ня мі. Бе ла русь прад ста ві ла 
вель мі ці ка выя на пра цоў кі на гэ ты конт, ме та дыч ныя ма тэ-
ры я лы, якія рас паў сю джа ны па між чле на мі дэ ле га цый, — 
рас ка заў прад стаў нік Ра сій скай Фе дэ ра цыі, стар шы ня 
КСОСН Ігар ЗУ БАЎ.

На мес нік ге не раль на га сак ра та ра АДКБ Ара БА ДА ЛЯН 
ад зна чыў, што лі чыць ста ноў чым во пыт Бе ла ру сі ў пы тан ні 
ўзмац нен ня ад каз нас ці за не за кон ны аба рот нар ко ты каў.

Ігар Зу баў да даў, што ця пер не аб ход на ру хац ца па шля ху 
ўзмац нен ня жорст кас ці ад каз нас ці за ар га ні за ва ныя фор мы 
нар ка біз не су. Лі да ры зга да ных зла чын ных фар мі ра ван няў, ак-
тыў ныя чле ны па він ны нес ці ад каз насць, ад па вед ную ўзроў ню 
гра мад скай не бяс пе кі гэ тай дзеі. Так са ма стар шы ня Са ве та 
ак цэн та ваў ува гу на тым, што су мес ны мі на ма ган ня мі ўда ло ся 
зні зіць па ступ лен не нар ко ты каў на тэ ры то рыю дзяр жаў — 
удзель ніц АДКБ з Аф га ні ста на, ня гле дзя чы на тое, што на яго 
тэ ры то рыі па ста ян на на рошч ва ец ца іх вы твор часць



Каб пе ра лі чыць усе ты ту лы 

і ўзна га ро ды Ан то на НО ВІ КА, 

не хо піць і цэ лай га зет най ста-

рон кі. Ён па спеў ся бе пра явіць 

і як пер ша клас ны дзю да іст, 

і як вы дат ны сам біст. Ан тон 

Юль я на віч пер шым у рэс пуб-

лі цы атры маў зван не май стра 

спор та па дзю до, а па сам ба 

ў 1982 і 1984 га дах стаў чэм пі-

ё нам Еў ро пы, у гэ тым жа ві дзе 

ў 1982 го дзе за ва я ваў і Ку бак 

све ту. А коль кі ра зоў ужо ў якас-

ці трэ не ра пры во дзіў сва іх па-

да печ ных да пе ра мо гі на са мых 

прэ стыж ных спа-

бор ніц твах, не маг-

чы ма і па лі чыць!

— Ан тон Юль я на-
віч, як вы прый шлі да 
спор ту?

— За гэ та ве лі зар-
ную па дзя ку ха чу вы ка-
заць сва ім ста рэй шым 
бра там, за хоп ле ным 
ба раць бой. Адзін з іх, 
Се ра фім, за слу жа ны 
трэ нер Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь, пра цуе ў БДУ І Ры, 
дру гі — за слу жа ны трэ-
нер Са вец ка га Са ю за, 
на пра ця гу 16 га доў быў 
га лоў ным трэ не рам краіны. Ён, Юль ян, 
і пры вёў мя не ў спорт, а пас ля стаў 
і ма ім аса біс тым трэ не рам. На пэў на, 
ка лі пра во дзі лі б пад лі кі, на ша сям'я 
бы ла б са май ты ту ла ва най у све це ў 
гэ тых ві дах спор ту. Але аса біс та мне 
ні чо га б не атры ма ла ся да сяг нуць без 
пад трым кі маёй жон кі Тац ця ны, так што 
ўсе мае пе ра мо гі — і яе так са ма.

Трэ ні ра вац ца я па чаў, ка лі мне ішоў 
шас нац ца ты год. Да гэ та га асаб лі ва га 
ўяў лен ня аб спор це не бы ло, хі ба бра ты 
па каз ва лі ней кія пры ёмы, пры яз джа-
ю чы да до му. Але за дат кі ў мя не бы лі 
ад пры ро ды: на спа бор ніц твы па лю-
бым ві дзе спор ту ад шко лы аба вяз ко ва 
ад праў ля лі мя не. Праў да, раз ві ваць іх 
асаб лі вай маг чы мас ці не бы ло: я на ра-
дзіў ся ў вёс цы і быў дзя вя тым дзі цем у 
сям'і. За тое, дзя ку ю чы фі зіч най пра цы, 
быў вель мі моц ны і вы нос лі вы.

— Ка лі да вас прый шоў пер шы 
пос пех?

— Усё ад бы ло ся вель мі хут ка. Я ад-
ра зу па чаў трэ ні ра вац ца з да рос лы мі 
спарт сме на мі, яны раз гля дзе лі ўва мне 
па тэн цы ял і не па мы лі лі ся. Ужо праз 
паў го да, у 1970-м, я стаў пры зё рам 
СССР па сам ба ся род юна коў, на на-
ступ ны год — дру гім ся род мо ла дзі. 
І пай шло, і пай шло ...

Мне вель мі па да ба ла ся тое, чым я 
зай ма ю ся, та му на груз кі я амаль не 
за ўва жаў. У 1976 го дзе ўпер шы ню па-
ехаў на чэм пі я нат Са вец ка га Са ю за па 
сам ба і стаў дру гім. Пас ля гэ та га больш 
за дзе сяць ра зоў за пар я быў пры зё рам 
Са вец ка га Са ю за, двой чы ўла даль ні-
кам Куб ка.

На зі ра ю чы за ця пе раш ні мі спа бор-
ніц тва мі, ма гу ска заць, што знач на 
скла да ней вый граць на між на род ных 
эта пах, але ляг чэй ту ды тра піць. Мы ж 
вы трым лі ва лі ве лі зар ную ўнут ра ную 
кан ку рэн цыю.

— Якую пе ра мо гу вы лі чы це са-
май знач най для ся бе?

— У 1982 го дзе ў Вар не пра хо дзіў 
чэм пі я нат Еў ро пы па сам ба, воль най 
і грэ ка-рым скай ба раць бе. Ка лі я за-
няў пер шае мес ца, па він ша ваць мя не 
па ды шоў мой ку мір Аляк сандр Мядз-
ведзь. Па мя таю, ён ска заў: «Зям ляк, 
так тры маць!» Па чуць та кое ад спарт-
сме на, які па спя хо ва вы тры маў тры 
алім пій скія цык лы, бы ло для мя не мо-
ман там са праўд на га тры ум фу.

Але га лоў най пе ра мо гай я лі чу ўсё ж 
та кі не гэ тую. Праз два га ды ў Ман го ліі 
пра хо дзі лі спа бор ніц твы «Друж ба-84»: 
яны пры раў ноў ва лі ся да Алім пій скіх 
гуль няў, на якія той раз не па еха ла 
збор ная СССР. Пе ра мож цам аў та ма-

тыч на пры свой ва ла ся 
зван не за слу жа на га 
май стра спор ту. А мне 
бы ло ўжо за 30 га доў, я 
столь кі ча су ад даў ба-
раць бе, та му на спа бор-
ніц твы я ехаў «рваць і 
кі даць». Так атры ма-

ла ся, што мне прый шло ся зма гац ца з 
ман го лам, яко му я са сту піў на ад ным з 
мі ну лых чэм пі я на таў. На пру жан не бы ло 
вя лі кае, але мне ўда ло ся пе ра маг чы. 
І я, і мой брат у якас ці трэ не ра ад ра зу 
ж атры ма лі доў га ча ка ныя зван ні.

— Вам бы ло лёг ка за сво іць пра-
фе сію трэ не ра?

— У Ака дэ міі МУС я пра цую ўжо 
35 га доў. І я ад ра зу вы зна чыў для ся-
бе, што мая га лоў ная за да ча не пад-
рых та ваць бар ца вы со ка га кла са, а 
вы ха ваць ча ла ве ка, яко му што дзён на 
прый дзец ца аба ра няць го нар па го наў. 
Мі лі цы я не ры ж пра цу юць з людзь мі, 
та му важ на, каб іх па ва жа лі. Не вар та 
фі зіч ную сі лу вы лу чаць на пер шы план. 
Я заў сё ды ка жу сва ім вуч ням: пра фе-
сій ны спорт — гэ та ча со ва, ра бі це ўпор 
на ча ла ве чыя якас ці.

А на огул быць трэ не рам знач на ця-
жэй, чым вы сту паць са мо му. Я на ча мі 
не сплю пе рад спа бор ніц тва мі, ду маю, 
што яшчэ пад ка заць і як на даць пра-
віль ны на строй. Ка лі ба роў ся мой сын, 
яшчэ бу ду чы кур сан там Ака дэ міі, ён 
двой чы ста на віў ся чэм пі ё нам Еў ро пы 
і све ту, мя не прос та трэс ла, хоць да 
сва іх вы ступ лен няў я заў сё ды ад но сіў-
ся спа кой на. У вы пад ку, ка лі спарт смен 
вяр та ец ца не з пе ра мо гай, ме на ві та 
трэ нер ская за да ча пад ба дзё рыць і вы-
зна чыць: пры чы на бы ла псі ха ла гіч на га, 
фі зіч на га або тэх ніч на га ха рак та ру.

— У чым спе цы фі ка пра цы 
ў струк ту ры МУС?

— Я заў сё ды лі чыў, што ў кур сан таў 
про філь ных ВНУ па він на быць вель мі 
сур' ёз нае стаў лен не да спор ту. І кі раў-
ніц тва МУС па дае ў гэ тым пла не вель мі 
доб ры прык лад. Або возь мем на чаль-
ні ка Ака дэ міі Ула дзі мі ра Ула дзі мі ра ві ча 
Ба чы лу: ён ро біць 19 уз ды маў з пе ра ва-
ро там на тур ні ку, не кож на му пра фе сій-
на му спарт сме ну гэ та пад сі лу.

Та му я не ра зу мею, ка лі ка жуць, 
на прык лад: «Я ж уся го сан ты метр не 
да скок нуў, ча му не за лік?» Вы ве да е це 
нор мы — рых туй це ся. Па во пы це ска-
жу, што та ко га па няц ця як «я на гэ та 
не здоль ны» для зда ро ва га ча ла ве ка 
ня ма. Та му лі чу, што ў Ака дэ міі і па він-
ны быць жорст кія па тра ба ван ні. Для 
пра фе сій ных спарт сме наў і су пра цоў-
ні каў мі лі цыі ёсць агуль ныя аба вяз ко-
выя якас ці: са бра насць, дыс цып лі на-
ва насць, ад каз насць, та му з кур сан таў 
атры млі ва юц ца доб рыя спарт сме ны. 
А ўжо спарт сме ны по тым аба вяз ко ва 
бу дуць у лі ку леп шых ра бот ні каў мі-
лі цыі.

Ва ўсіх спарт сме наў вель мі сур' ёз-
нае стаў лен не да на шых, так зва ных 
Алім пій скіх гуль няў — чэм пі я на ту МУС. 
Яны мо гуць пра пус ціць Еў ро пу ці свет, 
але не аба ра ніць го нар свай го дэ пар-
тамен та — ні ко лі. Так што спа бор ніц твы 
пра хо дзяць на са мым вы со кім уз роў ні. 
Да рэ чы, Ака дэ мія дзе сяць га доў за пар 
ста на ві ла ся пе ра мож цам, апош нія га ды 
мы ста біль на ў трой цы.

— Рас ка жы це, як пра хо дзяць трэ-
ні роў кі?

— Я вя ду сек цыі па сам ба, дзю до і 
са ма аба ро не, мы зай ма ем ся тры ра-
зы на ты дзень па дзве га дзі ны. Але 
каб да маг чы ся вы ні ку, гэ та га, вя до ма, 
не да стат ко ва. Трэ ба трэ ні ра вац ца не 
тры ра зы на ты дзень, а тры ра зы на 
дзень: ра ні цай за рад ка, у 11 трэ ні роў-
ка, у 17 — дру гая.

Усе пры ёмы я па каз ваю сам, та му 
тры маю ся бе ў фор ме. Па-ін ша му ні як, 
рас каз ваць пра штось ці з лаў кі бес сэн-
соў на. Я заў сё ды імк ну ся ства рыць на 
трэ ні роў цы на строй, уклю чаю му зы ку, 
ка жу, ка лі ўжо прый шлі, ня гле дзя чы 
на стом ле насць, ад дай це ся ба раць бе 
цал кам.

— Якія вы ні кі сва ёй пра цы вы лі-
чы це са мы мі важ ны мі?

— За 35 га доў я пад рых та ваў сот-
ню май строў спор ту, ка ля дзя сят ка 
май строў спор ту між на род на га кла-
са. У 2013 го дзе атры маў зван не «За-
слу жа ны ра бот нік фі зіч най куль ту ры і 
спор ту», маю зван не пал коў ні ка ў ад-
стаў цы.

У пер шую чар гу я га на ру ся сва і мі 
вуч ня мі. Мі ка лай Шкрэд, Аляк сандр Пе-
тух, Анд рэй Ар лоў скі, які вы сту пае ця-
пер у ба ях без пра ві лаў, мой сын Ан тон 
Но вік. Але на Аб ра мо віч і Аляк сей Сце-
пань коў, які стаў бро нза вым пры зё рам 
апош ня га чэм пі я на ту Еў ро пы, абод ва 
вы кла да юць у нас на ка фед ры. Ня даў на 
Ра ман Яр ма люк на чэм пі я на це све ту ся-
род сту дэн таў стаў трэ цім, на чэм пі я на-
це све ту па ба я вым сам ба за няў дру гое 
мес ца, на чэм пі я на це Еў ро пы — трэ цяе, 
атры маў зван не май стра спор ту між на-
род на га кла са. І мно гія, мно гія ін шыя... 
Быў год, ка лі толь кі кур сан ты Ака дэ міі 
на чэм пі я на це Еў ро пы за ва я ва лі ча-
ты ры за ла тыя, два ся рэб ра ныя і адзін 
брон за вы ме даль. Яны аба ра ня юць не 
толь кі го нар на шай кра і ны, але і го нар 
Ака дэ міі. А га лоў нае, пас ля слу жаць у 
са мых эліт ных пад раз дзя лен нях МУС: 
«Ал маз», «Аль фа», АМАП.

Яшчэ ад ной са сва іх за дач я лі чу 
пра па ган ду зда ро ва га ла ду жыц ця. Тэ-
ры то рыя Ака дэ міі ця пер, на прык лад, 
зо на, сва бод ная ад ку рэн ня. Афі цэр 
па ві нен нес ці та кія ідэі ў сваю сям'ю, і 
ў цэ лым быць у гра мад стве пры кла дам 
па во дзін. Не здар ма ж уз нік ла фра за 
«Го нар маю»



Асо быАсо бы  

«СПАРТ СМЕ НЫ ЗАЎ СЁ ДЫ Ў ЛІ КУ 
ЛЕП ШЫХ РА БОТ НІ КАЎ»

Ін тэр в'ю з ле ген дар ным бар цом і трэ не рам, які пра цуе ў Ака дэ міі МУС

Тэн дэн цыіТэн дэн цыі  

Кант роль за пры гра ніч най зо най 
і не ле галь ны мі міг ран та мі
Прай шла аб' яд на ная ка ле гія МУС Са юз най дзяр жа вы

Удзель ні кі раз гле дзе лі роз ныя ас пек ты су пра цоў-
ніц тва пры гра ніч ных рэ гі ё наў, пы тан ні фар мі ра ван ня 
адзі най міг ра цый най пра сто ры Са юз най дзяр жа вы 
і кант ро лю за зна хо джан нем за меж ных гра ма дзян і 
асоб без гра ма дзян ства на яе тэ ры то рыі. Так са ма аб-
мяр коў ваў ся пра ект пла на ра бо ты аб' яд на най ка ле гіі 
мі ніс тэр стваў унут ра ных спраў Са юз най дзяр жа вы 
на 2018 год.

Ад кры лі ме ра пры ем ства, якое ад бы ло ся ў Ка за ні, прэ зі-
дэнт Рэс пуб лі кі Та тар стан Рус там МІН НІ ХА НАЎ, мі ністр 
унут ра ных спраў Бе ла ру сі Ігар ШУ НЕ ВІЧ і мі ністр унут-
ра ных спраў Ра сіі Ула дзі мір КА ЛА КОЛЬ ЦАЎ.

Ігар Шу не віч пад крэс ліў, што ўзро вень су пра цоў ніц тва 
ор га наў унут ра ных спраў па меж ных аб лас цей з'яў ля ец ца 
свое асаб лі вым ба ро мет рам між дзяр жаў ных су вя зяў, і вы-
ка заў удзяч насць кі раў ніц тву мі ніс тэр ства, ор га наў і пад-
раз дзя лен няў унут ра ных спраў Ра сіі і асаб лі ва Бран скай, 
Пскоў скай і Сма лен скай аб лас цей за служ бо вае па ра зу мен-
не і са дзей ні чан не ў вы ра шэн ні адзі ных за дач пра ва па рад ку. 
На пры гра ніч най тэ ры то рыі Ра сіі ў мі ну лым і бя гу чым го дзе 
за тры ма на 27 асоб, якія ад шук ва лі ся бе ла рус кі мі пра ва ахоў-
ні ка мі, уста ноў ле на мес ца зна хо джан не 17 асоб, знік лых без 
вес так, і 19 ад каз чы каў па гра ма дзян скіх спра вах. У Бе ла ру сі 
за тры ма на 19 гра ма дзян Ра сіі, якія зна хо дзі лі ся ў вы шу ку ў 
на зва ных аб лас цях.

Чар го вае па ся джэн не аб' яд на най ка ле гіі ад бу дзец ца на-
ле та ў По лац ку, га вор ка на ім пой дзе аб уза е ма дзе ян ні ў 
сфе ры да рож най бяс пе кі, а так са ма аб аб ме не во пы там па 
за бес пя чэн ні гра мад скай бяс пе кі пры пра вя дзен ні буй ных 
між на род ных спар тыў ных ме ра пры ем стваў
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