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— Ад 2014 го да коль касць 

нарка з ла чын стваў iс тот на змен-

шы ла ся — у паў та ра ра за. Сё ле та 

iх за пер шыя дзевяць ме ся цаў го да 

за фiк са ва на 3579. Ад 2014 го да, 

ка лi па чаў дзей нi чаць Дэ крэт № 6, 

рэз ка ўпа ла коль касць не паў на-

лет нiх фi гу ран таў спраў, якiя да-

ты чац ца за ба ро не ных рэ чы ваў, — 

у шэсць ра зоў.

Што да пе ра да зi ро вак са смя-

рот ным вы нi кам, то ле тась iх у краi-

не бы ло за рэ гiст ра ва на 30. У пе ра-

лi ку на 1 мiль ён ча ла век ва ўзрос це 

15—64 га доў гэ ты па каз чык скла-

дае 4,6. Па звест ках Ар га нi за цыi 

Аб' яд на ных На цый, ён у 14 ра зоў 

мен шы за лi тоў скi, у 17 — за ра сiй-

скi i ў 72 — за аме ры кан скi. Апош нi 

вы па дак, ка лi ад пе ра да зi роў кi нар-

ко ты каў па мёр не паў на лет нi, быў i 

на огул у 2014 го дзе.

Але тым, што Бе ла русь — краі -

на тран зiт ная, ак тыў на ка рыс та юц-

ца i нар ка ганд ля ры.

— Коль касць кан фiс ка ва ных 

нар ко ты каў i псi ха тро паў па вя лiч-

ва ец ца па сту паль на з 2014 года, — 

пра цяг вае Ге надзь Ка за ке вiч. — 

Гэ та як «тран зiт ныя» рэ чы вы, так i 

тыя, што рас паў сюдж ва юц ца ўнут-

ры кра i ны. Пры чым да на зва ных 

вы шэй лiч баў трэ ба да даць яшчэ 

1800 кi ла гра маў, якiя кан фiс ка-

ва лi на шы ка ле гi ў Лiт ве, Лат вii, 

Поль шчы на знеш нiх ме жах на шай 

дзяр жа вы. Усё гэ та пры зна ча ла ся 

аль бо для Бе ла ру сi, аль бо для пе-

ра вал кi ў на прам ку Ра сii.

Iс тот на змя нi ла ся i ха рак та рыс-

ты ка нар ка рын ку. Ка лi ў 2014 го-

дзе баль пра вi лi сiн тэ тыч ныя 

нар ко ты кi, то ця пер 80 % рын ку 

пры хо дзiц ца на до лю ма ры ху а ны 

i га шы шу. Ла гiс тыч ны лан цу жок 

вы бу да ва ны на ступ ным чы нам: 

За ход няя Аф ры ка — Еў ра са юз — 

тран зi там праз Бе ла русь у Ра сiю.

Най буй ней шая пар тыя нар ко ты-

каў, якую кан фiс ка ва лi су пра цоў нi кi 

мi лi цыi сё ле та, бы ла ад лоў ле на на 

гра нi цы Бе ла ру сi i Лат вii. Там знай-

шлi 10 кi ла гра маў MDMA, 5 кi ла-

гра маў ме фед ро ну, 112 кi ла гра маў 

га шы шу i 4 кi ла гра мы ка ка i ну. Усё 

гэ та на кi роў ва ла ся ў Ра сiю.

Ру ха юц ца нар ко ты кi i ў ад ва рот-

ным на прам ку. Зла чын ныя гру поў-

кi, у якiя ўва хо дзяць вы хад цы з Та-

джы кi ста на, Тур цыi i Iра на, спра бу-

юць ад на вiць па стаў кi аф ган ска га 

ге ра i ну па так зва ным паў ноч ным 

марш ру це тран зi там праз Ра сiю i 

Бе ла русь у За ход нюю Еў ро пу. Нар-

ко ты кi з-за мя жы па сту па юць па 

на ла джа ных ка на лах. Яны ўклю ча-

юць у ся бе пра ду ма ную ла гiс ты ку 

i ар га нi за ва ныя зла чын ныя гру пы, 

якiя i пе ра мя шча юць смя рот ныя 

рэ чы вы. Сё ле та бе ла рус кiя пра ва-

ахоў нi кi спы нi лi дзей насць 20 та кiх 

ка на лаў.

Ра зам з тым МУС ад зна чае пэў-

ныя не га тыў ныя тэн дэн цыi ўнут ры 

са мой Бе ла ру сi.

— Па-пер шае, 95 % нар ко ты каў 

i псi ха тро паў рас паў сюдж ва ец ца 

за клад ка мi праз iн тэр нэт, — ка жа 

Ге надзь Ка за ке вiч. — У тэх нiч ным 

пла не вы явiць та кiя зла чын ствы 

вель мi скла да на. Але ра бо та гэ-

тая не аб ход ная, iнакш нар ка тыч-

ны вiр бу дзе за цяг ваць у ся бе ўсё 

больш i больш лю дзей. Та му бы ла 

ство ра на цэ лая сiс тэ ма iн тэр нэт-

раз вед кi. Сот нi сай таў, якiя ме лi 

да чы нен не да нар ка рын ку, тра пi лi 

пад бла кi роў ку. За кры ва лi ся i iн-

тэр нэт-кра мы...

Яшчэ ад на па гро за ў тым, што 

па вя лiч ва ец ца ла тэнт насць нар ка-

ма нii. Афi цый ная коль касць нар-

ка за леж ных, якiя ста яць на ўлi ку, 

скла дае ка ля 13 ты сяч ча ла век. 

Рэ аль ная iх коль касць, па ацэн ках 

ве дам ства, — гэ та 88 з па ло вай 

ты сяч. Са цы я ла гiч ныя да сле да-

ван нi па каз ва юць, што пе ра важ-

ная боль шасць з iх — эка на мiч-

на ак тыў ныя гра ма дзя не. Ча му 

ж iс нуе та кая вя лi кая вiл ка? Ёсць 

шэ раг аб ме жа ван няў, звя за ных 

з пра ца ўлад ка ван нем нар кас па-

жыў цоў. I са ма сiс тэ ма дзяр жаў най 

нар ка ло гii, на по гляд мi нiс тэр ства, 

мае па трэ бу ва ўдас ка на лен нi.

— МУС вы сту пi ла з шэ ра гам 

iнi цы я тыў, — ка жа су раз моў ца. — 

Пер шая звя за на са ства рэн нем 

но ва га рэ сур су pomogut.by, дзе 

зме шча на ўся не аб ход ная iн фар-

ма цыя для дзя цей, баць коў i на-

стаў нi каў. Мi нiс тэр ства аду ка цыi 

пад тры ма ла пра па но ву сi ла во га 

ве дам ства зра бiць гэ ты рэ сурс 

част кай на ву чаль на га пра цэ су. 

Дру гая да ты чы ла ся ства рэн ня 

спе цы яль на га цэнт ра, дзе нар ка-

за леж ныя бу дуць пра хо дзiць праз 

пра цяг лую рэ абi лi та цыю.

Прад стаў нiк МУС так са ма пра-

ка мен та ваў адзiн з са мых ма са вых 

пра цэ саў за апош нi час, звя за ных 

з рас паў сю джваннем нар ко ты каў. 

Больш за тры га ды гэ тай спра вай 

зай ма лi ся мi лi цыя i След чы ка-

мi тэт. Ся род яе фi гу ран таў бы лi 

аж но 37 ча ла век, якiя атры ма лi 

вя лi кiя тэр мi ны.

— Гэ та бы ла вель мi пра ца ём-

кая рэч. Але му шу за зна чыць, што 

ўсё па чы на ец ца з ра бо ты пад раз-

дзя лен няў iн тэр нэт-раз вед кi. Пер-

шае, што мы ро бiм, — вы яў ля ем 

дзей насць так зва ных крам. За-

тым збi ра ем па iх iн фар ма цыю, 

пра во дзiм апе ра тыў на-вы шу ко выя 

ме ра пры ем ствы ў iн тэр нэ це. Мы 

вы яў ля ем не прос та спа жыў цоў i 

за клад чы каў, на ша за да ча — зла-

вiць ар га нi за та раў.

Са мiх жа за клад чы каў — як пра-

вi ла, ма ла дых лю дзей — ды ле ры 

клi чуць «мя сам». Фак тыч на для ар-

га нi за та раў зла чын на га ганд лю гэ-

та жы вы рас ход ны ма тэ ры ял. Пры 

гэ тым яны цу доў на ра зу ме юць, 

на што iдуць, — усё-та кi апош нiя 

шэсць га доў пра жорст кую ад каз-

насць за не за кон ны ган даль нар ко-

ты ка мi рас каз ва юць, як той ка заў, 

дзе толь кi маг чы ма. Але пра га вя-

лi кiх гро шай пры абя ца най лёг кас-

цi ра бо ты за сцi лае во чы. Ды i са мi 

ды ле ры рас каз ва юць пра тое, што 

мо гуць за бяс пе чыць ана нiм насць. 

Клi ент гэ та му ве рыць. Па чы нае 

рас клад ваць нар ко ты кi — i ў ней-

кi мо мант «ра бо та» пе ра пы ня ец ца 

не ча ка ным, але за слу жа ным ад-

праў лен нем за кра ты.

— I ў нас уз нi кае прос тае пы тан-

не: а дзе ж баць кi? — пра цяг вае 

Ге надзь Ка за ке вiч. — Ча му яны 

функ цыi вы ха ван ня дзя цей пе ра-

клад ва юць на МУС? Гэ та ўсё роў-

на, што, на прык лад, у тым, што дзi-

ця дрэн на ву чыц ца, аб вi на вач ваць 

Мi нiс тэр ства аду ка цыi. Але гэ та ж 

бяз глуз дзi ца.

Ра зам з тым пад сё лет нюю ам-

нiс тыю тра пiць ка ля 1600 асу джа-

ных па част ках 1, 2, 3 ар ты ку ла 

328 Кры мi наль на га ко дэк са. Iм 

ска ро цяць тэр мiн на год. А не паў-

на лет нiм — на два.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НIК.

Па чут ках. І па сут нас ціПа чут ках. І па сут нас ці

50 кіламетраў 
у га дзі ну

Нель га ска заць, што агу ча ная ад нос на ня-

даў на пра па но ва зні зіць да зво ле ную хут-

касць ру ху ў на се ле ных пунк тах кра і ны 

да 50 кі ла мет раў у га дзі ну па дзя лі ла гра-

мад ства на два ла ге ры. Але тэ ма ак тыў на 

дыс ку ту ец ца ў ася род дзі кі роў цаў. Вы каз-

ва юц ца роз ныя пунк ты по гля ду.

Сва ёй кам пе тэнт най дум кай на гэ ты конт 

па дзя ліў ся прад стаў нік ДАІ кра і ны ў час ра бо ты 

кан фе рэн цыі па вы ні ках «Еў ра пей ска га тыд ня 

ма біль нас ці — 2019», пры све ча на га ства рэн ню 

бяс печ ных пе шых і ве ла сі пед ных марш ру таў 

у вя лі кіх і ма лых га ра дах. Па вод ле слоў на-

чаль ні ка ад дзе ла ар га ні за цыі да рож на га ру-

ху і да рож най ін спек цыі УДАІ МУС Бе ла ру сі 

Дзміт рыя НА ВОЯ, у яго ка лег ёсць ра зу мен не 

та го, што сён ня зра біць 50 км/г на той ву ліч-

на-да рож най сет цы, якая ў асноў ным скла ла ся 

яшчэ пры Са вец кім Са ю зе, вель мі скла да на.

На ват ка лі ўя віць, што ў Мін ску ў га дзі ну пік 

да зво ляць аў та ма бі лям ру хац ца з хут ка сцю аж 

100 км/г, рэ аль ная ся рэд няя хут касць бу дзе ўсё 

роў на ў ме жах 12—18 кі ла мет раў у га дзі ну. Проб кі, 

за то ры, свят ла фо ры... Ця пер рых ту юц ца пра па но-

вы па струк ту ры за цыі ў кра і не ву ліч на-да рож най 

сет кі, якія ўліч ва юць усе аб ста ві ны і ўмо вы ру ху. 

Мяр ку ец ца на асоб ных да ро гах і ву лі цах да зво ліць 

ру хац ца з хут ка сцю 70, 50 і 30 кі ла мет раў у га дзі-

ну. Там, дзе да зво ляць 50 км/г, пры яры тэт бу дзе 

за зме ша ным тра фі кам: га рад скім гра мад скім 

транс пар там, ве ла сі пе да мі. На тра сах з аб ме-

жа ван нем 30 км/г аў та ма біль бу дзе на апош нім 

мес цы: пры яры тэт — за ве ла сі пе да мі.

Да рэ чы, на дум ку Дзміт рыя На воя, уз ні кае 

шмат аб' ек тыў ных цяж кас цяў і праб лем па ар-

га ні за цыі пра віль на га ве ла сі пед на га ру ху. Гэ тая 

ра бо та вя дзец ца з улі кам най леп ша га між на-

род на га до све ду — на прык лад, па ства рэн ні 

ве ла сі пед ных пе ра ез даў це раз да ро гі. Так са ма 

за пла на ва ны су стрэ чы УДАІ МУС з прад стаў-

ні ка мі ве ла сі пед най су поль нас ці Мін ска, ін шых 

га ра доў. А на пы тан не, ці бу дзе 50 кі ла мет раў 

у га дзі ну, прад стаў нік ДАІ па ра іў па ча каць кан-

чат ко ва га ра шэн ня.

Ле а нід ТУ ГА РЫН.

Вы ўяў ля е це, як вы гля дае 

звя но па лі ме ра? А дзе ці, 

якія гуш ка юц ца на арэ лях 

у скве ры ка ля Ін сты ту та 

ме ха ні кі ме та ла па лі мер-

ных сіс тэм у Го ме лі, ця пер 

уяў ля юць. За раз іх не вы-

цяг нуць з гэ та га не звы чай-

на га пры ста са ван ня, якое 

да та го ж све ціц ца роз ны-

мі ко ле ра мі ўве ча ры.

Свят ло ды ёд ныя арэ лі — не 

адзі ная «фіш ка», якую пры ду-

ма ла гру па сту дэн таў ка фед ры 

«Ар хі тэк ту ра і бу даў ніц тва» Бе-

ла рус ка га дзяр жаў на га ўні вер сі-

тэ та транс пар ту на ча ле з кі раў-

ні ком твор чай ла ба ра то рыі Алай 

Па цке віч. Ідэі ма ла дых лю дзей 

бы лі пры зна ны най леп шы мі па 

вы ні ках кон кур су пра ек таў па 

доб ра ўпа рад ка ван ні Цэнт раль-

на га ра ё на Го ме ля. Ну а спе цы я-

ліс ты ін сты ту та «Го мель пра ект» 

пра фе сій на аг ра ні лі і да пра ца-

ва лі зна ход кі ма ла дых.

Юна кі і да рос лыя ад ра зу ж 

аца ні лі сва бод ную зо ну wі-fі, 

на яў насць якой мож на вы зна-

чыць па ад па вед ных сім ва лах 

на лаў ках. Яны ж аб ста ля ва ны 

со неч ны мі ба та рэ я мі. На пра-

ця гу дня гэ тыя пры ла ды на за-

па шва юць энер гію, што да зва-

ляе пад за ра дзіць га джэт. Ёсць 

тут і лаў ка, якая «спя вае». Слу-

хаць му зы ку мож на, ка лі пад-

клю чыц ца да яе з да па мо гай 

Bluetooth-гар ні ту ры. Яшчэ ў 

скве ры з'я ві лі ся не звы чай ныя 

квет ні кі і ву ліч ныя ліх та ры з 

рэ жы ма мі пад свят лен ня, якія 

па ста ян на мя ня юц ца. Ця пер 

тут на ват кад кі з ту я мі вы пра-

мень ва юць свят ло.

Пры гэ тым ні вод нае дрэ ва 

пры рэ кан струк цыі не бы ло 

зні шча на. За ха ван не зя лё най 

зо ны ў поў ным аб' ёме бы ло ад-

ной з умоў рэ кан струк цыі.

Да рэ чы, у ары гі наль най кан-

цэп цыі аў та ра мі за кла дзе на фі-

ла со фія: ця пер праз сквер, які 

зна хо дзіц ца як раз на су праць 

Бе ла рус ка га дзяр жаў на га ўні-

вер сі тэ та транс пар ту, быц цам 

пра хо дзіць да ро га-ра ка — па 

ёй ма ла дыя лю дзі ўва хо дзяць у 

жыц цё, атрым лі ва ю чы най леп-

шае ад па пя рэд ніх па ка лен няў. 

Тут за ха ва на тра сі роў ка пе ша-

ход ных сця жы нак: яны пра тап-

та ны людзь мі за мно га га доў і 

ста лі звык лыя для ру ху. Пры 

гэ тым ад ноў ле ныя пе ша ход ныя 

да рож кі вы бру ка ва лі пры го жай 

роз на ка ля ро вай пліт кай.

Шмат лі кія эле мен ты доб-

ра ўпа рад ка ван ня ўжы ты 

ўпер шы ню. Іх рэа лі зоў ва лі 

ад мі ніст ра цыя Цэнт раль на га 

ра ё на і прад пры ем ствы аб лас-

но га цэнт ра, у тым лі ку «Го-

мель гарс вят ло» і «Чыр во ны 

гваз дзік». Сквер, які яшчэ ня-

даў на быў змроч ны, ад ра зу ж 

ажы віў ся і на поў ніў ся го ма нам 

дзя цей і пад лет каў.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

СПЫ НIЦЬ НЕ БЯС ПЕЧ НЫ ВIРСПЫ НIЦЬ НЕ БЯС ПЕЧ НЫ ВIР

Ідэі і ра шэн ніІдэі і ра шэн ні ТЭХ НА ЛО ГІІ 
ПЕ РА ЎТВА РЫ ЛІ СКВЕР

У па ня дзе лак, 4 лiс та па да, Мi нiс тэр-

ства су вя зi i iн фар ма ты за цыi на шай 

кра i ны вы пус кае ў аба ра чэн не паш-

то выя мар кi «Гiс то рыя гра шо вых 

зна каў Бе ла ру сi».

Паш то вы пра ект, якi скла да ец ца з 

трох паш то вых ма рак, кан вер та «Пер шы 

дзень» i спе цы яль на га штэм пе ля, пад рых-

та ва ны РУП «Бел пош та» i Мi нiс тэр ствам 

су вя зi i iн фар ма ты за цыi ва ўза е ма дзе ян нi 

з На цы я наль ным бан кам Бе ла ру сi.

На паш то вых мар ках прад стаў ле-

ны гра шо выя зна кi Рэс пуб лi кi Бе ла русь 

Зна ка вая фi ла тэ лiяЗна ка вая фi ла тэ лiя НА ШЫ ГРО ШЫ 
НА МАР КАХ

уз ору 1992—1999 га доў, а так са ма 

2000 го да i 2009 го да. Ты раж кож най 

мар кi скла дае 72 000 па асоб нi каў. Мар-

кi так са ма ад дру ка ва ныя ў ма лым лiс це 

ты ра жом 15 000 па асоб нi каў. У дзень 

вы пус ку паш то вых ма рак у аба ра чэн-

не ў ад дзя лен нi паш то вай су вя зi № 1 

Мiн ска (ма га зiн «Фi ла тэ лiя», ву лi ца 

Мас коў ская, 16) бу дзе пра во дзiц ца спе-

цыяль нае га шэн не на кан вер це «Пер-

шы дзень».

Сяр гей КУР КАЧ.
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