
2 НАДЗЁННАЕ 30 кастрычніка 2019 г.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Коль касць смер цяў ад пе-

ра да зі ро вак нар ко ты ка мі ў 

Бе ла ру сі ў 14 ра зоў ні жэй шая, 

чым у Літ ве, і аж у 72 ра зы ні-

жэй шая, чым у ЗША. Апош ні 

вы па дак гі бе лі пад лет ка ад 

пе ра да зі роў кі ад быў ся ў 2014 

го дзе.

«Ад нак, ня гле дзя чы на 

пры ве дзе ныя па каз чы кі, 

асаб лі вых пад стаў для са ма-

за спа ка ен ня ня ма. Вы па мя-

та е це, што мы, звяр та ю чы ся 

да праб ле мы нар ко ты каў, 

час та ка за лі пра тое, што 

ідзём па ня зве да най ца лі не. 

Та кіх комп лекс ных мер ні ко лі 

ні ад на кра і на, а тым больш 

Бе ла русь не пры ма ла ў сфе-

ры ба раць бы і пра фі лак ты-

кі аба ро ту нар ко ты каў. І мы 

та ды пры ня лі ра шэн не, што 

да гэ та га пы тан ня пры клад-

на праз пяць га доў вер нем ся, 

пра ана лі зу ем прак ты ку і ка лі 

не аб ход на, пры мем да дат-

ко выя ме ры. Што мы сён ня і 

спра бу ем зра біць», — ад зна-

чыў кі раў нік дзяр жа вы.

Ён вы зна чыў тэр мін — да 

1 сту дзе ня 2020 го да кроп кі над 

«і» па він ны быць па стаў ле ны.

Ска рыс тац ца зруч най ла-

гіс ты кай на шай кра і ны імк-

нуц ца і нар ка кар тэ лі. «Па-

слаб ляць ціск на суб' ек ты 

нар кат ра фі ка і ўво гу ле, па-

стаў шчы коў нар ко ты каў, мы 

не ма ем пра ва. Ка лі хоць на 

ім гнен не мы пра гэ та за бу-

дзем, на ша кра і на па то не ў 

гэ тых праб ле мах і ў гэ тым 

страш ным зел лі», — па пя рэ-

дзіў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

За мі ну лы год пра ва ахоў-

ні ка мі пе ра хоп ле на на мя-

жы амаль паў то ны га шы шу. 

Не спы ня юц ца спро бы зноў 

«пад са дзіць» на шых лю дзей 

на сін тэ тыч ныя нар ко ты кі. 

Ад ных ам фе та мі наў і ін шых 

псі ха троп ных рэ чы ваў кан фіс-

ка ва на звыш 36 кі ла гра маў.

НЕ ДЗІ ЦЯ ЧЫЯ 
ГУЛЬ НІ

Кі раў ні кі зла чын ных груп, 

каб уцяг нуць мо ладзь у рас-

паў сюдж ван не нар ко ты каў, 

ак тыў на вы ка рыс тоў ва-

юць элект рон ныя пля цоў кі: 

су мнеў ныя сай ты, ме сен-

джары.

«Пад лет кі зга джа юц ца на 

ўга во ры не вя до мых ім асоб у 

се ці ве ін тэр нэт зра біць адну-

дзве за клад кі, не ра зу ме ю чы 

тол кам, у што ўвяз ва юц ца, а 

по тым атрым лі ва юць вя лі кія 

тэр мі ны. На ту раль на ста но-

вяц ца са ўдзель ні ка мі збы-

ту і ўжы ван ня нар ко ты каў з 

усі мі вы ця ка ю чы мі на ступ-

ства мі, — ад зна чыў Прэ зі-

дэнт. — Пад крэс лі ваю, прын-

цып няўхіль нас ці па ка ран ня 

па ві нен пра ца ваць перш за 

ўсё ў да чы нен ні да кі раў ні-

коў ар га ні за ва ных груп і ап-

то вых звё наў нар кат ра фі ка. 

Не мо жа це са мі да стаць гэ тых 

дзял коў, ка лі яны зна хо дзяц-

ца дзесь ці за мя жой, — та ды 

за дзей ні чай це між на род ныя 

ка на лы і ін шыя вя до мыя ў ра-

бо це спец служ баў ме та ды. 

Зра бі це ўсё маг чы мае, каб 

лік ві да ваць зла чын ную сет ку 

цал кам».

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра-

па на ваў увес ці прак ты ку, у 

ад па вед нас ці з якой усе кры-

мі наль ныя спра вы па нар ко ты-

ках, учы не ныя ў скла дзе ар га-

ні за ва ных груп, па він ны зна хо-

дзіц ца на асаб лі вым кант ро лі ў 

ор га нах пра ку ра ту ры.

«Ня даў на мы ўнес лі па-

праў кі ў Кры мі наль ны ко дэкс. 

Змя нен ні да юць су дам маг-

чы масць больш гнут ка па ды-

хо дзіць да на зна чэн ня па ка-

ран ня. Да рэ чы, за змяк чэн не 

па ка ран ня ў та кім па ме ры, як 

мы пры ня лі ра шэн не, пра сі лі 

так зва ная ці то пар тыя, ці то 

гра мад ская ар га ні за цыя, ці 

яшчэ штось ці, ма ці», — рас-

ка заў Прэ зі дэнт.

Ён ак цэн та ваў ува гу, што 

ў лю дзей не па він на быць су-

мнен няў у спра вяд лі вас ці і 

аб грун та ва нас ці пры ма е мых 

су до вых ра шэн няў. Га лоў ная 

за да ча су да — ста ран на ра-

за брац ца ў сі ту а цыі і пры зна-

чыць адэ кват нае аб ста ві нам 

спра вы па ка ран не.

«Та му, ка лі трэ ба да дат-

ко ва са ры ен та ваць су дзейс кі 

кор пус у част цы ад на стай на га 

пры мя нен ня за ко на, да вай це 

рас тлу ма чым ад па вед ныя 

пы тан ні на ўзроў ні са мо га 

су да ці Пле ну ма Вяр хоў на га 

Су да», — па ра іў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

За клі кае ён не за бы вац ца 

пра пы тан ні за бес пя чэн ня за-

ня тас ці і пад трым кі лю дзей, 

вы зва ле ных з мес цаў па-

збаў лен ня во лі: «Яны — на-

шы гра ма дзя не, мы па він ны 

да па маг чы ім вяр нуц ца да 

нар маль на га жыц ця і не да-

пус ціць вяр тан ня зноў у зла-

чын нае ася род дзе».

БАР' Е РЫ 
Ў СВЯ ДО МАС ЦІ 
І ІН ТЭР НЭ ЦЕ

Па сло вах Прэ зі дэн та, 

ад кры та куль гае ра бо та па 

пра фі лак ты цы нар ка ма ніі. 

«Я не ад на ра зо ва ка заў: па-

куль бу дзем зма гац ца толь кі 

з на ступ ства мі, а не з пры чы-

на мі, ка рэн на га па ляп шэн ня 

сі ту а цыі мы не да б'ём ся», — 

сцвяр джае лі дар кра і ны.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пры-

вёў пра па но вы для ба раць бы. 

Ся род іх — дзе ян не на апя-

рэ джан не, ан ты нар ка тыч ная 

пра па ган да, але най больш 

важ ны ін стру мент — усве-

дам лен не не бяс пе кі гра ма-

дзя на мі.

«Са мы эфек тыў ны бар' ер 

на шля ху рас паў сюдж ван ня 

нар ко ты каў — гэ та іх та таль-

нае не пры ман не гра мад-

ствам. Не бу дзе по пы ту, не 

бу дзе і пра па ноў. Нам гэ та-

га не аб ход на да бі вац ца», — 

упэў не ны Прэ зі дэнт.

Нар ка ма на мі ў боль шас ці 

вы пад каў ста но вяц ца ма ла-

дыя лю дзі, якія не ўсве дам ля-

юць да кан ца не бяс пе ку, якую 

то яць у са бе нар ка тыч ныя 

прэ па ра ты. Та му дзей ні чаць 

не аб ход на на апя рэ джан не па 

лі ніі ўста ноў аду ка цыі, ахо вы 

зда роўя і сям'і.

Важ нае зна чэн не мае ўдас-

ка на лен не ан ты нар ка тыч най 

пра па ган ды з улі кам ін та рэ-

саў мо ла дзі. Тут вар та ак тыў-

на пад клю чаць тра ды цый ныя 

СМІ, са цы яль ныя сет кі і ін шыя 

ві ды па пу ляр ных у пад лет каў 

ін тэр нэт-рэ сур саў, адзначыў 

Прэзідэнт. «Сіс тэ ма ра бо ты, 

якая скла ла ся, па су праць-

дзе ян ні рас паў сюдж ван ню 

нар ко ты каў і пра фі лак ты цы 

нар ка ма ніі вы клі кае ак тыў-

нае аб мер ка ван не ў на шых 

лю дзей. Асаб лі ва аб мяр коў-

ва юць і ры да юць так зва ныя 

«Ма ці 328», — сказаў кіраўнік 

дзяржавы.

Па яго да ру чэн ні ў Ад мі-

ніст ра цыі Прэ зі дэн та пра-

ве дзе на не каль кі су стрэч з 

род ны мі асу джа ных за нар-

каз ла чын ствы. «Ма ці пра віль-

на за ся родж ва юць ува гу на 

не аб ход нас ці больш эфек-

тыў най ра бо ты з мо лад дзю 

па пра фі лак ты цы нар каз ла-

чын нас ці і нар ка ма ніі. Пра па-

ноў ва юць нам пра фі лак ты ку 

бо лей ак тыў на вес ці, але за-

бы ва юць, што ім са мім трэ ба 

бы ло гэ тай спра вай зай мац ца 

ў сям'і», — кан ста та ваў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

Ён даў да ру чэн не ста ран на 

вы ву чыць гэ тыя пра па но вы і 

пры няць не аб ход ныя ме ры, 

бо яны як ма ці васт рэй ад чу-

ва юць гэ тую праб ле му, — лю-

дзі на спра ве па він ны ба чыць 

вы нік.

«Ха чу па чуць ад вас, на-

коль кі дзейс на мы мо жам 

су праць ста яць сён ня нар ка-

ганд лю? Што не аб ход на для 

па вы шэн ня вы ні ко вас ці гэ тай 

ра бо ты? Якія ме ры трэ ба пры-

няць для ўдас ка на лен ня пра-

фі лак ты кі нар кас па жы ван ня, 

ля чэн ня і рэ абі лі та цыі нар ка-

за леж ных асоб?», — звяр-

нуўся Прэ зі дэнт да пры сут ных 

на на ра дзе кі раў ні коў ура да, 

про філь ных ве дам стваў і су-

дзейс ка га кор пу са.

Пры ўра дзе функ цы я нуе 

ад мыс ло вы Між ве да мас ны 

са вет па па пя рэ джан ні нар-

ка ма ніі. Пра яго дзей насць 

рас ка заў кі раў нік, на мес нік 

прэм' ер-мі ніст ра Ігар Пет ры-

шэн ка.

У тэ му
«Аслаб ле на ба раць ба 

з ты мі, хто рас паў сюдж-

вае, ар га ні зуе па стаў кі, 

зай ма ец ца гэ тым у ін-

тэр нэт-пра сто ры. Бу дзем 

уз мац няць пад раз дзя-

лен ні ін тэр нэт-раз вед кі, 

каб па спя хо ва зма гац ца 

на гэ тым по лі. Бес кан-

так та выя спо са бы рас-

паў сюдж ван ня — но вая 

па гро за, і мы з ёй бу дзем 

зма гац ца, адэ кват на пад-

ладж ва ю чы ся пад яе», — 

ска заў пас ля на ра ды мі-

ністр унут ра ных спраў 

Юрый КА РА ЕЎ.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

 У тэ му
Стар шы ня След ча га ка мі тэ та 

Бе ла ру сі Іван НА СКЕ ВІЧ па ве да міў 

жур на ліс там, што рас сле да ван не кры-

мі наль ных спраў, звя за ных з нар ко ты-

ка мі, — адзін з асноў ных кі рун каў дзей-

нас ці ка мі тэ та. Для гэ та га на ват ство ра-

ныя спе цы я лі за ва ныя пад раз дзя лен ні 

ў цэнт раль ным апа ра це і ўпраў лен нях 

па аб лас цях.

Па сло вах стар шы ні След ча га ка мі-

тэта, сё ле та за дзе вяць ме ся цаў скон-

ча на ў вы твор час ці і на кі ра ва на ў суд 

больш за дзве з па ло вай ты ся чы кры мі-

наль ных спраў па ўсіх част ках ар ты ку ла 

328 Кры мі наль на га ко дэк са.

«Ві да воч на, што са ма стой на рас сле-

да ваць ця пер кры мі наль ныя спра вы, 

асаб лі ва звя за ныя з ар га ні за ва ны мі 

зла чын ны мі гру па мі, па рас паў сюдж-

ван ні нар ко ты каў у транс гра ніч ным 

фар ма це, — вель мі ня прос та. Та му 

мы вель мі ак тыў на пры цяг ва ем у на-

шы пра цэ сы між на род на га пра ва во га 

су пра цоў ніц тва, кан так ту ем з ка ле га мі 

з Ра сіі, Еў ра пей ска га са ю за, Агенц твам 

па ба раць бе з нар ко ты ка мі Злу ча ных 

Шта таў Аме ры кі», — пра ін фар ма ваў 

Іван На ске віч.

У раз мо ве з жур на ліс та мі мі ністр 

ахо вы зда роўя Ула дзі мір КА РА НІК 

ад зна чыў, што ў служ бе, якая ў пер шую 

чар гу му сіць зай мац ца ля чэн нем і ме-

ды цын скай рэ абі лі та цы яй нар ка за леж-

ных, як ні дзе ра зу ме юць, што най больш 

эфек тыў ны ме тад ба раць бы з нар ка-

ма ні яй — пра фі лак ты ка. Для ра шэн ня 

гэ тай за да чы ме ды кі цес на пра цу юць з 

пе да го га мі. Але па чы на ец ца ўсё з сям'і, 

упэў не ны мі ністр.

«Па він ны баць кі звяр таць ува гу, каб 

ме на ві та пер ша сны кан такт пад лет ка 

ці ма ла до га ча ла ве ка з псі ха ак тыў ны мі 

рэ чы ва мі не за стаў ся не за ўва жа ны. Тут 

ужо на шы псі ха тэ ра пеў ты, псі хо ла гі ака-

жуць да па мо гу. І ў гэ тым вы пад ку ёсць 

га ран тыя фак тыч на, што за леж насць 

не ра за ўец ца і ча ла век з гэ тай бя дой 

больш не су тык нец ца», — ска заў Ула-

дзі мір Ка ра нік.

Ён на га даў, што ў Бе ла ру сі зва рот 

да псі хі ят ра-нар ко ла га не пад ра зу мя вае 

аба вяз ко вай па ста ноў кі на ўлік. Ён мо жа 

быць ана нім ны.

Ра зам з тым мі ністр ахо вы зда роўя 

зга дзіў ся, што не заў сё ды ў на сель ніц-

тва ха пае ін фар ма цыі. На прык лад, не 

кож ны ве дае, што амаль ва ўсіх дзяр-

жаў ных ап тэ ках і кра мах мед тэх ні кі 

мож на на быць тэс ты для вы зна чэн ня 

ўжы ван ня най больш рас паў сю джа ных 

псі ха ак тыў ных рэ чы ваў.

«Мы рас пра ца ва лі ме та дыч ныя рэ ка-

мен да цыі, каб пе да го гі ў шко лах маг лі 

вы зна чыць пры кме ты ўжы ван ня дзець мі 

псі ха ак тыў ных рэ чы ваў», — па ве да міў 

Ула дзі мір Ка ра нік.

Па яго ін фар ма цыі, ля чэн не нар ка-

за леж ных — вель мі скла да ны пра цэс 

на ват з пры мя нен нем са мых су час ных 

ме то дык. У све це час та та рэ цы ды ваў 

да ся гае 80—85 пра цэн таў.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

ВЫ КЛІК ДЛЯ КРА І НЫ 
І ГРА МАД СТВА

Па чы на ю чы па ся джэн-

не, Аляк сандр Лу ка шэн ка 

перш за ўсё па ста віў пры-

сут ным за да чу ажыц ця-

віць комп лекс ме ра пры-

ем стваў і ра бот, якія не 

цер пяць ад кла ду.

«У нас звык лі да та го, 

што ўбор ка ўра джаю за-

кан чва ец ца, ка лі ўбі ра ем 

збож жа выя ка ла са выя, 

у жніў ні. Гэ та не так: 

убраць збож жа выя ка-

ла са выя — гэ та са мае 

прос тае, што мо жа быць 

у сель скай гас па дар цы. А 

по тым за ста ец ца ве лі зар-

ны ма сіў ку ку ру зы — на 

сі лас і асаб лі ва на зер не, 

за ста юц ца бу ра кі, буль-

ба. За ста ец ца ага род ні на, 

пла до выя і гэ так да лей. Гэ-

та міль ё ны і міль ё ны тон, 

якія трэ ба ўбраць з по ля 

і пе ра вез ці ў схо ві шчы ці 

пра даць», — за па тра ба-

ваў руп лі вас ці Прэ зі дэнт.

Да та го ж, на га даў ён, 

трэ ба ад даць ува гу азі-

мым. На двор'е сё ле та 

са дзей ні ча ла іх нар маль-

най ве ге та цыі і доб ра му 

ста ну да зі моў кі. Ся род 

на дзён на га — і во ры ва 

гле бы пад зяб лі ва. Гэ та, 

лі чыць кі раў нік кра і ны, са-

мае «вуз кае» мес ца.

«За ста ло ся зу сім ня-

шмат пло шчаў, якія мы 

му сім убраць, але тым 

не менш маё ўра жан не: 

ня гле дзя чы на тое, што 

іх ня шмат, рас сла бі лі ся ў 

кан цы ўбор кі. Што да пад'-

ёму зяб лі ва, тут прос та 

ха лат нае стаў лен не», — 

даў ацэн ку Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

па ве да міў, што спе цы-

яль на аса біс та па на зі раў 

за не ка то ры мі па ля мі ў 

Мін скім ра ё не, Мін скай 

воб лас ці. І пас ля абе ду ў 

пят ні цу, у су бо ту і ня дзе-

лю не ўба чыў, каб хтось ці 

араў.

«А гэ та два з па ло вай 

дні! Коль кі мож на пад няць 

за гэ ты час зяб лі ва. Усё 

гэ та прос та: па ло ву по ля 

ўза ра лі да ся рэ дзі ны пят-

ні цы, на гэ тых па лях ні во-

дзін трак тар не з'я віў ся. 

І два з па ло вай дні па ло ва 

по ля ўза ра на, па ло ва — 

не. У па ня дзе лак усё ўза-

ра лі, да ара лі. Гэ та свед-

чыць аб тым, што ад па-

чы ва лі два з па ло вай дні. 

Я ра зу мею, лю дзі ста мі лі-

ся, на груз ка ве лі зар ная. 

Але заўт ра зі ма бу дзе, ад-

пач нём. У ся лян жа бы ло 

заў сё ды так», — пад крэс-

ліў лі дар дзяр жа вы.

Ён ад на знач на па пя-

рэ дзіў: пас ля 7 ліс та па да 

ўсе во сень скія ра бо ты 

ў сель скай гас па дар цы 

па він ны быць скон ча ны. 

У пры ват нас ці, Прэ зі дэнт 

па ста віў за да чу кан чат ко-

ва ўбраць іль но трас ту, ку-

ку ру зу на зер не, буль бу, 

што за ста ла ся.

«Сён ня доб рая ца на, 

Укра і на ў чар зе ста іць 

дзе ля на быц ця буль бы. 

За поў ні це схо ві шчы — 

і не толь кі як ста бі лі за-

цый ны фонд для свай го 

на сель ніц тва на зі му, але і 

каб пра даць паз ней, увес-

ну, па доб рай ца не, гэ ту 

буль бу», — звяр нуў ся да 

ўдзель ні каў на ра ды Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. Та кія ж 

па тра ба ван ні ў яго і да 

ўбор кі ага род ні ны.

Асаб лі ва кі раў нік кра і-

ны звяр нуў ува гу на грэч-

ку, якой са бра лі менш, 

чым ле тась, з-за не ўра-

джаю. «У Ра сіі грэч кі 

ня ма ўво гу ле. Май це на 

ўва зе, што гэ та грэч ка 

ўся пой дзе ў Ра сію. І мы 

за ста нём ся з мі ні му мам 

грэч не вых круп і з вы со-

кі мі цэ на мі. Не дай бог, 

гэ та ад бу дзец ца па цэ на-

ўтва рэн ні», — па пя рэ дзіў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Да 7 ліс та па да асноў-

ныя сель гас ра бо ты бу-

дуць вы ка на ны. Пра гэ та 

па ве да міў жур на ліс там 

на мес нік прэм' ер-мі ніст-

ра Бе ла ру сі Ула дзі мір 

Двор нік. Ён пад крэс ліў, 

што не аб ход ным аб' ёмам 

пра дук таў хар ча ван ня 

кра і на за бяс пе ча на на сто 

пра цэн таў. Асноў ная за-

да ча — не да пус ціць вы-

со кіх цэн для спа жыў цоў, 

пры нам сі, каб цэ ны не пе-

ра вы ша лі су сед скія.

На на ра дзе ў Па ла цы 

Не за леж нас ці аб мер ка-

ва лі так са ма пы тан ні экс-

пар ту.

«Мы вы раб ля ем на-

шмат больш, чым мо жам 

спа жыць са мі. Та му мы 

со чым, і экс парт — важ-

ная за да ча, якая ста віц ца 

дзяр жа вай. На сён ня мы 

ма ем па вась мі ме ся цам 

больш за тры міль яр ды 

вы руч кі. Па вы ні ках го да 

ба чым, што му сім мець 

не менш за 5,5 міль яр да 

до ла раў. Аб' ём экс пар ту 

сё ле та так са ма ацэнь ва-

ем ка ля 104 пра цэн таў да 

ўзроў ню мі ну ла га го да ў 

га лі не пра дук таў хар ча-

ван ня», — па ве да міў ві-

цэ-прэм' ер.

Што да грэч кі, пы тан не 

па якой уз няў Прэ зі дэнт, 

Ула дзі мір Двор нік пад-

крэс ліў: у Ра сіі не да атры-

ма лі ка ля 20 пра цэн таў 

ура джаю, у Бе ла ру сі ма-

ец ца за пас дзярж за ка зу.

«Дзяр жа ва бу дзе тры-

маць ру ку на пуль се, каб 

ней кіх скач коў, рэз кіх 

па вы шэн няў цэн на гэ ты 

пра дукт не бы ло. Ца на 

на ра сій скім рын ку і на 

на шым рын ку прак тыч на 

ад ноль ка вая, та му я не 

ду маю, што бу дуць ней кія 

скач кі і вы ваз гэ тай пра-

дук цыі», — за клю чыў на-

мес нік прэм' ер-мі ніст ра.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

«ДА ЖЫН КІ» 
ПА ПОЎ НАЙ ПРА ГРА МЕ

Аляк сандр Лу ка шэн ка 
за па тра ба ваў скон чыць 

во сень скія па ля выя ра бо ты да 7 ліс та па да
Тэ му на ра ды па хо дзе сель ска гас па дар чых 

ра бот Прэ зі дэнт на зваў «прын цы по вым 

пы тан нем, без яко га кра і на жыць не мо жа». 

Пры чым, па ўсім ві даць, не толь кі на ша 

кра і на — у Ра сіі не ўра дзі ла грэч ка, 

ды і Укра і на за ці каў ле на ў бе ла рус кай 

буль бе. Сён ня на шы аг ра рыі га то выя 

на кар міць не толь кі ся бе, але і су се дзяў. 

Але гэ та не час рас слаб ляц ца.


