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— Ча ты ры га ды дзей ні чае 

Дэ крэт Прэ зі дэн та № 6 «Аб не-

ад клад ных ме рах па су праць-

дзе ян ні не за кон на му аба ро ту 

нар ко ты каў». Якіх вы ні каў да-

бі лі ся пра ва ахоў ныя ор га ны, 

вы кон ва ю чы па ла жэн ні гэ та га 

дэ крэ та?

— Коль касць за рэ гіст ра ва ных 

нар каз ла чын стваў з 2014 го да зні-

зі ла ся на 32,1 пра цэн та, — па ве-

да мі ла Ка ця ры на Дзміт ры еў на. — 

Вель мі знач на змен шы ла ся і 

коль касць вы яў ле ных нар каз ла-

чын стваў, учы не ных не паў на лет-

ні мі або пры іх са ўдзе ле, — з 332 

да 65. Зні жэн не больш чым у пяць 

ра зоў! Ле тась ор га на мі ўнут ра ных 

спраў вы яў ле на больш за тры ты-

ся чы зла чын стваў, звя за ных з не-

за кон ным аба ро там нар ко ты каў. 

Больш за па ло ву з іх звя за ны са 

збы там нар ко ты каў, да іх здзяйс-

нен ня да тыч ны 502 асо бы.

Ня ўхіль на па дае ўзро вень рэ-

цы дыў най нар каз ла чын нас ці. 

Толь кі ў 2018 го дзе яна зні зі ла ся 

амаль на 10 пра цэн таў, што пра-

ма па каз вае на эфек тыў насць за-

ка на даў ства, якое пры мя ня ец ца ў 

кра і не. Але са мае га лоў нае, што 

ска ра чэн не пра па но вы сін тэ тыч-

ных нар ко ты каў і ак тыў ная пра фі-

лак ты ка спры я лі за ха ван ню жыц ця 

і зда роўя ма ла до га на сель ніц тва 

на шай кра і ны. У тры ра зы змен-

шы ла ся коль касць пе ра да зі ро вак 

нар ко ты ка мі і ў 22 ра зы — ся род 

не паў на лет ніх. Ска ра ці ла ся коль-

касць смя рот ных зы хо даў, а ся род 

не паў на лет ніх яны не рэ гіст ра ва лі-

ся з 2015-га.

Асоб на звяр тае на ся бе ўва гу 

той факт, што ў на шай кра і не па 

звест ках ААН на 2015 год за фік-

са ва на 0,3 вы пад ка пе ра да зі ро вак 

са смя рот ным зы хо дам на 100 ты-

сяч на сель ніц тва. Гэ та ў 15 ра зоў 

менш, чым у Ра сіі, у 22 ра зы — у 

Вя лі ка бры та ніі, у 34 ра зы — у Эс-

то ніі, і ў 54 ра зы, чым у ЗША.

— Пос пе хі ві да воч ныя. Трэ ба 

ду маць, ня ўхіль насць па ка ран ня 

да тых, хто рас паў сюдж вае нар-

ко ты кі, апраў да ла ся бе. А мо-

жа, уліч ва ю чы шмат лі кія скар гі 

сва я коў, і ў пры ват нас ці, іні цы я-

 тыў най гру пы «Рух ма ці 328», 

вар та змяк чыць сту пень гэ тай 

жорст кас ці? Усё ж та кі, ма ла-

дыя лю дзі атрым лі ва юць вя лі кія 

тэр мі ны за гэ тую, як мно гім зда-

ец ца, «дро бязь»?

— Па-пер шае, ма ла дыя лю дзі 

вы дат на ве да юць, на што ідуць, — 

па ры руе пал коў нік мі лі цыі Ка ця-

ры на Шэ ле га ва. — У нас у кра і-

не ня ма тых, хто не да свед ча ны 

аб ця жа ры маг чы ма га па ка ран ня. 

Па-дру гое, суд раз гля дае кож-

ную спра ву ін ды ві ду аль на, і ўліч-

вае ўсе ню ан сы. Да рэ чы, мно гія 

з тых, хто атрым лі ва юць вя лі кія 

тэр мі ны, па па да юц ца на за хоў ван-

ні і ганд лі нар ко ты ка мі не пер шы 

раз. У кож на га ёсць пэў ны во пыт, 

і на но вае зла чын ства яны ідуць 

цал кам свя до ма. Усё гэ та, на ту-

раль на, уліч ва ец ца су дом. Кож ны 

атрым лі вае тое, што за слу гоў вае. 

У мно гіх кра і нах, да рэ чы, за ка-

на даў ства ў гэ тай сфе ры знач на 

больш жорст кае, чым у нас. Та му 

змяк чаць сту пень па ка ран ня ня ма 

ні я кіх пад стаў. Тым больш што яна 

мо жа быць зні жа на аў та ма тыч на, 

па ме ры та го, як зла чын ца ад бы-

вае тэр мін. За ка на даў ствам пра-

 ду гле джа на, што па за кан чэн ні 

2/3 тэр мі ну, пры ўмо ве пры клад-

ных па во дзін, зня во ле ны ад пус ка-

ец ца на ўмоў на-да тэр мі но вае вы-

зва лен не. І та кіх вы пад каў шмат.

І по тым, ёсць жа і дру гі бок пы-

тан ня. Мож на ўя віць са бе па ку ты 

баць коў, чые дзе ці за гі ну лі ад ужы-

ван ня нар ко ты каў. А коль кі іс нуе 

сем' яў, у якіх жы вуць нар ка за леж-

ныя! Гэ тыя лю дзі ста лі за клад ні-

ка мі сі ту а цыі, з якой вель мі цяж ка 

знай сці вый сце. Іх жыц цё — гэ та 

са праўд нае пек ла. Але яны не вы-

хо дзяць на ву лі цу, не кры чаць аб 

сва ёй бя дзе. І мы па він ны да па-

маг чы ім — у пер шую чар гу.

— Ча му, ня гле дзя чы на 

жорст касць па ка ран ня, усё роў-

на зна хо дзяц ца тыя, хто вы бі-

рае не бяс печ ны біз нес ганд лю 

нар ко ты ка мі? Ня ўжо на столь кі 

вя лі кія да хо ды, што яны га то выя 

ры зы ка ваць сва і мі лё са мі?

— Пры бы так са праў ды ня ма-

лы. І хут кі, што мно гіх пры ваб лі-

вае. Але гэ та не адзі ны ма тыў, якім 

кі ру юц ца зла чын цы. Як пра ві ла, 

амаль усе яны ду ма юць так: я ж 

ра зум ней за ас тат ніх, я ўжо са-

праў ды не па па ду ся.

— І па мы ля юц ца?

— Так, — па цвяр джае Ка ця-

ры на Дзміт ры еў на. — Мно гія з іх 

на ват не па спя ва юць атры маць 

гро шы за пер шую «за клад ку». Па-

пер шае, на шы су пра цоў ні кі ма юць 

вя лі кі во пыт апе ра тыў най ра бо ты. 

Па-дру гое, нам ак тыў на да па ма гае 

на сель ніц тва, якое ка тэ га рыч на не 

пры мае нар ко ты кі. Так што шан-

цаў вес ці свой «біз нес» пра цяг лы 

час у та кіх «прад пры маль ні каў» 

ня шмат.

— Але ж не толь кі дроб ныя 

пра даў цы за трым лі ва юц ца. Пра-

ва ахоў ныя ор га ны рэ гу ляр на 

вы яў ля юць буй ныя пар тыі нар-

ко ты каў.

— Толь кі ле тась з не за кон на га 

аба ро ту кан фіс ка ва на амаль 900 кг

нар ка тыч ных срод каў і больш за 

36,5 кг псі ха троп ных рэ чы ваў.

— Ад куль на огул па сту пае гэ-

тая атру та ў на шу кра і ну?

— Асноў най кры ні цай па ступ-

лен ня нар ко ты каў на ўнут ра ны 

ры нак з'яў ля юц ца ка на лы між на-

 род на га нар кат ра фі ку, якія на-

ладжваюцца транс на цы я наль най 

ар га ні за ва най зла чын нас цю. 

У пры ват нас ці, ма ра кан скі га шыш, 

ма ры ху а на, ла ці на а ме ры кан скі 

ка ка ін па стаў ля юц ца з тэ ры то рыі 

Еў ра са ю за на тэ ры то рыю ЕА ЭС. 

Га лоў ным чы нам — у Ра сій скую 

Фе дэ ра цыю, з на ступ ным пе ра-

мя шчэн нем больш дроб ны мі пар-

ты я мі ў Бе ла русь. Па стаў кі ма ра-

кан ска га га шы шу на тэ ры то рыю

Еў ра са ю за вя дуц ца транс на цы я -

наль ны мі нар каг ру поў ка мі, якія

кант ра лю юц ца вы хад ца мі з кра ін 

Ус ход няй Еў ро пы (Укра і ны, Мал-

до вы, Літ вы). Тран зіт ідзе праз 

тэ ры то рыю Іс па ніі ў лю бую з кра-

ін Еў ро пы, у тым лі ку Ра сій скую 

Фе дэ ра цыю. Па стаў кі но вых псі-

ха троп ных рэ чы ваў з Ра сіі ў на шу 

кра і ну ажыц цяў ля юц ца, га лоў ным 

чы нам, з да па мо гай збы та вых се-

так праз ін тэр нэт.

— Якія ві ды нар ко ты каў вы-

раб ля юц ца ў са мой Бе ла ру сі?

— На на шай тэ ры то рыі дзе-ні-

дзе яшчэ су стра ка юц ца дзі ка рос-

лыя ка ноп лі, якія не заў сё ды ўда-

ец ца свое ча со ва вы явіць і вы ка-

сіць. Нар ка ма ны на вед ва юць та кія 

мяс ці ны, каб па поў ніць свае за па-

сы. У па раў на нні з ты мі ўзо ра мі, 

што вы рошч ва юц ца спе цы яль на 

для вы твор час ці нар ко ты каў за мя-

жой, гэ тыя ка ноп лі ма юць ма лую 

коль касць ка на бі но і даў. Але ўсё ж 

вы ка рыс тоў ва юц ца нар ка за леж-

ны мі. Так са ма яны спра бу юць зна-

хо дзіць дзі ка рос лы мак. Гэ та што 

да ты чыц ца нар ко ты каў рас лін на га 

па хо джан ня.

Апош нім ча сам атры ма лі больш 

шы ро кае рас паў сюдж ван не сін тэ-

тыч ныя нар ко ты кі, та кія як ЛСД 

або аль фа-РVР. Яны вы раб ля юц-

ца ў ла ба ра то ры ях, ку ды да стаў-

ля ец ца не аб ход нае аб ста ля ван не 

і рэ чы вы. Але што да ты чыц ца іс на-

ван ня та кіх ла ба ра то рый у Бе ла ру-

сі, то га вор ка ідзе аб адзін ках.

— Тут так са ма ад бі ла ся су ро-

васць Дэ крэ та № 6?

— Зла чын цы вель мі ўваж лі ва 

со чаць за тым, якое па ка ран не ім 

па гра жае. Ця пер тэн дэн цыя та кая, 

што на шы вы твор цы сін тэ тыч ных 

нар ко ты каў ак тыў на пе ра мя шча-

юц ца ў Ра сію і ін шыя кра і ны, дзе 

за ка на даў ства ў гэ тых ад но сі нах 

знач на мяк чэй шае, чым у нас.

— Якая пра фі лак ты ка пра во-

дзіц ца ся род мо ла дзі на тэ му не-

бяс пе кі ўжы ван ня нар ка тыч ных 

срод каў?

— Ра бо та ідзе прос та ка ла-

саль ная, — го ра ча за пэў ні вае 

мя не Ка ця ры на Шэ ле га ва. — І пе-

да го гі, і мі лі цыя, і гра мад скія ар га-

ні за цыі спра бу юць растлумачыць 

на шым дзе цям, што нар ко ты кі —

гэ та дрэн на. Не лезь це ту ды! Пе-

да го гі ка жуць аб страш най шко-

дзе нар ко ты каў у шко лах. Мі лі цыя 

са свай го бо ку тлу ма чыць, якое 

па ка ран не пра ду гле джа на за па-

ру шэн не за ко на. Гра мад скія ар-

га ні за цыі так са ма ўзя лі на ся бе 

част ку на груз кі. Пра вод зяц ца се-

мі на ры, лек цыі, трэ нін гі, спар тыў-

ныя ме ра пры ем ствы. Усё на кі ра-

ва на на тое, каб за няць дзя цей у 

воль ны час.

Акра мя та го, мы шы ро ка вы-

ка рыс тоў ва ем між на род ны во пыт. 

На прык лад, у Брэс це ад крыў ся 

Цэнтр на гляд най пра фі лак ты кі — 

ноу-хау, якое на шы ка ле гі пры вез лі 

з Кі тая. І та кія цэнт ры мы пла ну ем 

ад крыць па ўсёй Бе ла ру сі. Так са ма 

мы су пра цоў ні ча ем з Гер ма ні яй, у 

якой вель мі вы со кі ўзро вень пра-

фі лак ты кі нар кас па жы ван ня ся род 

мо ла дзі. Ёсць шмат спо са баў да-

нес ці па трэб ную ін фар ма цыю да 

аў ды то рыі, і ўсе яны вы ка рыс тоў-

ва юц ца ў поў най ме ры.

— Ка лі вяр нуц ца да Дэ крэ-

та № 6. Ці трэ ба ра зу мець, што 

ўзя ты дзяр жа вай курс абра ны 

дак лад на і ні я кіх па слаб лен няў 

у да чы нен ні да зла чын стваў за 

за хоў ван не і збыт нар ко ты каў 

ча каць не вар та?

— За кон ёсць за кон, і ён па ві нен 

вы кон вац ца ў поў ным аб' ёме. Але 

да ча ла ве ча га лё су трэ ба ад но-

сіц ца з усёй ад каз нас цю. На прык-

лад, тых, хто ўжы вае нар ко ты кі і 

з'яў ля ец ца хво рым, трэ ба ля чыць 

і пе ра кон ваць. А той, хто рас паў-

сюдж вае атру ту і ро біць з ма ла дых 

лю дзей нар ка ма наў, бу дзе ад каз-

ваць па ўсёй стро гас ці.

Су праць нар ко ты каўСу праць нар ко ты каў

АПРАЎ ДА НАЯ 
ЖОРСТ КАСЦЬ

 У тэ му

РЭ АЛЬ НАЯ 
ДА ПА МО ГА

Во сен ню мі ну ла га го да ў Бе ла-

ру сі за пра ца ваў адзі ны ін фар-

ма цый ны рэ сурс «РОMОGUT.

BY». Уні каль ны пра ект ство ра-

ны па іні цы я ты ве МУС пры не-

па срэд ным удзе ле ўпраў лен ня 

ААН па нар ко ты ках і зла чын нас-

ці, Мі ніс тэр ства ахо вы зда роўя, 

гра мад скіх ар га ні за цый і на кі ра ва ны на ака-

зан не прак тыч най да па мо гі лю дзям, якія су-

тык ну лі ся з праб ле май нар ка ма ніі.

На сай це са бра на ак ту аль ная ін фар ма цыя аб 

ме та дах ба раць бы з гэ тай хва ро бай, раз ме шча ны 

кан так ты ар га ні за цый і ме ду ста ноў, якія аказ ва юць 

па слу гі за леж ным, су за леж ным і асо бам, якія зна хо-

дзяц ца ў ста дыі рэ мі сіі. Тут так са ма мож на знай сці 

звест кі аб ар га ні за цы ях, га то вых да па маг чы з пра-

ца ўлад ка ван нем і рэ абі лі та цы яй.

Акра мя гэ та га, пар тал змя шчае ма тэ ры я лы, на кі-

ра ва ныя на пра фі лак ты ку ўжы ван ня і рас паў сюдж-

ван ня нар ко ты каў ся род дзя цей і мо ла дзі, а так са ма 

ад ра са ва ны ўсім не абы яка вым да гэ тай праб ле мы. 

Кож ны ах вот ны, за поў ніў шы спе цы яль ную фор му 

на сай це, мо жа бяс плат на атры маць кан суль та цыю 

экс пер та па пы тан нях, якія яго ці ка вяць.

Ства рэн не пра ек та ста віць пе рад са бой мэ ты 

пры му сіць ад мо віц ца ад ужы ван ня нар ко ты каў. Уліч-

ва ю чы рэ ка мен да цыі прад стаў ні коў гра мад скіх ар-

га ні за цый, на сай це са бра лі ўсю ін фар ма цыю, што 

да ты чыц ца праб ле мы нар ка ма ніі ў рам ках ад на го 

рэ сур су. Па спра ба ва лі зра біць яе да ступ най, каб 

яна ста ла за па тра ба ва най для тых, хто ў гэ тым мае 

па трэ бу. Асноў ная за да ча рэ сур су — за бяс пе чыць 

кож на га звест ка мі аб той праб ле ме, якая за кра ну ла 

яго са мо га аль бо яго бліз ка га. Да па маг чы тым, хто 

апы нуў ся адзін на адзін са сва ёй бя дой.

Най важ ней шым кам па не нтам пра ек та з'яў ля ец-

ца круг ла су тач ны кан суль та цый ны цэнтр, ад крыц цё 

яко га ад бы ло ся ў каст рыч ні ку 2018 го да на ба зе 

Мінск ага га рад ско га цэнт ра са цы яль на га аб слу гоў-

ван ня сям'і і дзя цей. Па тэ ле фа на ваў шы па ну ма ры 

+ 375 (017) 311-00-00, мож на за даць пы тан не ква-

лі фі ка ва на му спе цы я ліс ту саll-цэнт ра.

Рэ сурс раз ві ва ец ца і ста но віц ца ўсё больш за па тра-

ба ва ны. У ся рэд нім за ме сяц сайт роmоgut.bу на вед-

вае больш за 1,1 тысячы ка рыс таль ні каў. З па чат ку 

ра бо ты кан суль та цый на га цэнт ра на тэ ле фон ную лі нію 

па сту пі ла больш за 300 зван коў. Больш як 80 асо бам 

ака за на не аб ход ная ана нім ная да па мо га.

Да рэ чы, ужо за раз вя дзец ца рас пра цоў ка дру гой 

га лі ны сай та, якая бу дзе пры све ча на пра фі лак ты цы 

нар ка ма ніі і зла чын стваў сек су аль на га ха рак та ру ў 

да чы нен ні да не паў на лет ніх.

Нар ко ты кі — зло, і дзяр жа ва зма га ец ца з ім усі мі сі ла мі. 

І ні хто гэ та га не мо жа ад маў ляць. Але ама та ры «пры го жа га» 

жыц ця ўсё роў на зна хо дзяць маг чы масць куп ляць і пра да ваць 

за ба ро не ныя рэ чы. Гра мад ства час ад ча су ска ла на ец ца ад 

гуч ных спраў, звя за ных з нар ко ты ка мі. Ёсць ах вя ры, ёсць 

ві на ва тыя, ёсць ры да ю чыя ма ці. Дзе мы за раз зна хо дзім ся на 

гэ тым ня бач ным фрон це ба раць бы? Па спя хо ва на сту па ем або 

цер пім па ра жэн не? Якія трэ ба здзейс ніць на ма ган ні, 

каб звес ці да мі ні му му шко ду ад пра кля та га зел ля? Па 

тлу ма чэн ні мы звяр ну лі ся да на мес ні ка на чаль ні ка 

1-га ўпраў лен ня Га лоў на га ўпраў лен ня па нар ка кант ро лі 

і су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі кры мі наль най мі лі цыі МУС 

Ка ця ры ны ШЭ ЛЕ ГА ВАЙ.

«У на шай кра і не, па звест ках 
ААН на 2015 год, за фік са ва на 
0,3 вы пад ка пе ра да зі ро вак са 
смя рот ным зы хо дам на 100 
ты сяч на сель ніц тва. Гэ та ў 
15 ра зоў менш, чым у Ра сіі, 
у 22 ра зы — у Вя лі ка бры та ніі, 
у 34 ра зы — у Эс то ніі, і ў
54 ра зы, чым у ЗША».


