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Нач ныя «грыб ні кі»
— Ін фар ма цыю аб маг чы мых 

«мі нё рах» апе ра тыў ні кі час та 
атрым лі ва юць ад не абы яка вых 
гра ма дзян. Кож ны та кі сіг нал аба-
вяз ко ва пра вя ра ец ца, — хут ка ўво-
дзіць мя не ў курс спра вы Ві таль 
МАК СІ МУК, ча со ва вы кон ва ю чы 
аба вяз кі на чаль ні ка ад дзя лен ня 
па нар ка кант ро лі і су праць дзе-
ян ні ганд лю людзь мі Цэнт раль-
на га РУ УС г. Мін ска. — На пі ку 
па пу ляр нас ці спай саў шмат ін-
фар ма цыі аб кур' е рах па сту па ла 
ад су пра цоў ні каў хут кай да па мо гі, 
ка лі да іх трап ля лі нар ка ма ны. Па-
ве дам лен не аб та кіх вы пад ках — 
аба вяз ко вае для ме ды цын ска га 
пер са на лу. Па трэб ныя звест кі 
атрым лі ва ем і ад ка лег з ін шых 
пад раз дзя лен няў.

Уво гу ле, вес ці доў гія гу тар кі 
міліцыянерам ня ма ка лі, та му на ўсе 
мае пы тан ні абя ца юць ад ка заць па 
да ро зе і «на мес цы».

— Апе ра тыў ні кі нар ка кант ро лю 
на кі роў ва юц ца пра вя раць ін фар ма-
цыю ад гра ма дзян кі, якая, па вод ле 
яе слоў, не пер шы раз за ўва жае 
не да лё ка ад свай го до ма па да зро-
ных лю дзей з ліх та ры ка мі, — да дае 
Ві таль Мак сі мук. — Пры ват ны сек-
тар для свай го «біз не су» «мі нё ры» 
вы бі ра юць час та.

— Яны ўсё кру жаць-кру жаць ва-
кол гэ тых бя роз і слу поў, тэ ле фо на-
мі неш та пад свеч ва юць. Не гры бы 
ж ноч чу шу ка юць?! — су стра кае 

нас на мес цы тая са мая піль ная 

жан чы на, якая тэ ле фа на ва ла ў мі лі-

цыю. — На да ра гіх ма шы нах пры яз-

джа юць. Я спа чат ку не зра зу ме ла, 

што за «гос ці» і да ка го. Але по тым 

сы ну ўсё рас ка за ла, ён і рас тлу ма-

чыў, хто гэ та мо жа быць. Вы раз бя-

ры це ся, ка лі лас ка, бо гэ та ж жах 

ней кі, — пра цяг вае абу рац ца гра-

ма дзян ка. — Мы з су се дзя мі на ват 
і па ду маць не маг лі, што та кое ў нас 
пад но сам ро біц ца.

І са праў ды, мес цы для за кла дак 
(па кі ну тых у пэў ных мес цах до зах) 
«мі нё ры» вы бі ра юць вель мі роз ныя. 
Іх за соў ва юць у элект ра шчы ты, ка-
на вы, пад бар дзю ры, ага ро джы, 
дрэ вы, — ад ным сло вам, усю ды.

— Страш на, ка лі гэ тую «атру-
ту» зна хо дзяць дзе ці, — рас каз вае 
Юрый ЛУ КА ШЭ ВІЧ, опер упаў на-
ва жа ны. — А та кое час та бы вае, бо 
да хо дзіць на ват да та го, што нар-
ко ты кі ў пя соч ні цах ха ва юць. Або 
на мо гіл ках. Не каль кі га доў та му 
ў Ма ла дзеч не дзяў чы на па кі ну ла 
там пад ва за мі і ў рас ко лі нах 18 за-
кла дак!

Гро шы на бя дзе
Упер шы ню ў Бе ла ру сі пра спай-

сы за га ва ры лі га доў дзе вяць та му. 
У кры мі наль ных звод ках за свя ці-
ла ся Гро дзен шчы на. Двац ца ці га до-
вы ганд ляр ку рыль ны мі су ме ся мі 
да мо ман ту за тры ман ня на та кім 

біз не се па спеў за ра біць на но вую 
ін ша мар ку і ква тэ ру.

— Але ў за ка на даў стве ад бы лі ся 
змя нен ні. І сён ня на ват за ган даль 
ма кам мож на па зба віц ца во лі, — 
да лу ча ец ца да раз мо вы Сяр гей 
ЦІХА НО ВІЧ, опер упаў на ва жа ны.

Мае су раз моў цы ло вяць тых, хто 
рас паў сюдж вае атру ту, ужо больш 
за пяць га доў. За га ды служ бы 
апе ра тыў ні кі шмат ча го на гля дзе-
лі ся...

— Нар ко ты кі не вы бі ра юць, ра-
зу ме е це? Ба га ты мо жа да зво ліць 
са бе да ра гі «прэ па рат», бед ны — 
больш прос ты. Уво гу ле, нар ка ман у 
сям'і — гэ та вя лі кае ня шчас це для 
ўсіх род ных і бліз кіх, — тлу ма чыць 
Анд рэй ЛЯ ВОШ КА, стар шы опер-
упаў на ва жа ны.

— Ка лі з нар ка за леж ны мі ўсё 
зра зу ме ла, та ды як быць з ты мі, 
хто рас паў сюдж вае гэ тую атру-
ту? — ці каў лю ся я. — Іх так са ма 
шка да ваць? Маў ляў, не з той кам-
па ні яй звя за лі ся?

— Не, тут ужо га вор ка ідзе пра 
«лёг кія гро шы». Тыя, у ка го ёсць 
ней кі да ход, у «ган цы» не ідуць — 
яны прос та ўжы ва юць, — пра цяг-
вае Анд рэй.

— Мно гія зна ё мяц ца са спай са мі 
ў 15—16 га доў. Ка лі пы та еш ся «на-
вош та?», чу еш ад каз «пра па на ва лі 
прос та па спы таць, але за цяг ну ла». 
Мо ладзь ду мае, што адзін раз ні-
чо га не зна чыць. Маў ляў, у лю бы 
мо мант мож на спы ніц ца, але не 
ўсе так прос та, як зда ец ца, — ка жа 
Сяр гей. — Цяж ка «са ско чыць» і з 
пры быт ко ва га «біз не су». Ня пыль ны 
за ро бак кру жыць га ло вы ме на ві та 
пад лет кам. Та му «мі нё ры», якім за 
30 га доў, су стра ка юц ца рэд ка.

Апе ра тыў ні кі ўспом ні лі пра 
15-га до вую дзяў чы ну, якая жы-

ла з ма ту ляй, ай чы мам і бра там. 

Сям'я бы ла не ба га тая, і Во ля (тут 

і на да лей ім ёны ге ро яў зме не ны) 

вы ра шы ла пад за ра біць. Так па ча ла 
ра біць за клад кі. Ка лі су пра цоў ні кі 

за тры ма лі яе, дык пры са бе дзяў-

чы на ме ла 14 па ке таў са спай са мі і 

шэсць ужо па спе ла рас клас ці.

Быў яшчэ адзін «кур' ер», які ез-

дзіў на аран да ва най ма шы не і ра біў 

за клад кі ў ра ё не школ. Дык вось ён 

за га дзя на пі саў за яву, што знай шоў 

сум ку са спай са мі і едзе яе зда ваць. 
Ду маў, пад стра ха ваў ся.

Недзі ця чыя гуль ні
— І гэ та ж трэ ба! Вось на хаб-

ні кі! — не су па кой ва лі ся па ня тыя, 
гле дзя чы на двух хлап цоў 25 га доў, 
якіх за тры ма лі су пра цоў ні кі мі лі-
цыі. — І ча го ім не ха пае? Чыс тае 
адзен не, мод ныя тэ ле фо ны, да ра-
гая ма шы на.

Так, піль насць гра ма дзян кі спра-
ца ва ла. Ула даль ні ка мі па кі ну та га 
ка ля ле су «не мяс цо ва га» аў та ма-
бі ля, які і за ці ка віў пра ва ахоў ні каў, 
ака за лі ся Во ва і Мі ша. «Мі нё ры» 
не ах вот на і не пад ні ма ю чы ва чэй 

ад каз ва лі на пы тан ні апе ра тыў ні-
каў.

— Гу ля лі ў ле се, га во ры це. А ча-
го па асоб ку?

— Па сва ры лі ся, — пра бур ча лі 
хлоп цы.

Пры са бе ў кур' е раў бы лі цы га-
рэ ты, за паль ніч ка, паль чат кі, які мі, 
бы ло ві даць, ка лу па лі ся ў зям лі, 
пяць тэ ле фо наў. Усе — за па ро ле-
ныя і ў авія рэ жы ме.

— Ку ды ля ці це? — пы та ец ца 
апе ра тыў нік.

Ад ка зу не бы ло. Але і так усё 
зра зу ме ла — кур' е ры стра ху юц ца. 
У іх ма шы не знай шлі ноў тбук, гро-
шы, на якіх алоў кам бы лі на пі са ныя 
ну ма ры тэ ле фо наў, плас ты ка выя 
карт кі. Ад ным сло вам, кам плект 
«мі нё ра».

— Нар каз ла чын насць прак тыч на 
сыш ла з ву ліц у ін тэр нэт. Ка лі ра-
ней ганд ля ры спай саў у су пол ках 
у са цы яль ных сет ках або на спе-
цы я лі за ва ных сай тах па кі да лі свае 

ну ма ры тэ ле фо наў і з рук у ру кі 

пе ра да ва лі «та вар» па куп ні кам, то 

ця пер до зу збы ва юць праз за клад-

кі. Хоць адзін ка выя «кад ры», якія 
га то выя су стрэц ца і пра даць та вар 
аса біс та, па-ра ней ша му су стра ка-
юц ца. Так за тры ма лі дзяў чы ну, якая 
на ват і не ха ва ла ся: «біз нес» ар га-
ні за ва ла прос та ў пад' ез дзе. Да яе 
ква тэ ры іш лі, як у кра му. Прый шлі 
і су пра цоў ні кі ўпраў лен ня па нар ка-
кант ро лі і су праць дзе ян ні ганд лю 

людзь мі, — ус па мі нае Анд рэй.

— На вош та та бе кап тап рыл? 

Ма ла ды ж яшчэ, што, ціск ска ча? — 

тры мае ў ру ках ле кі, зной дзе ныя ў 

ма шы не «мі нё раў», Анд рэй.

— Так, ра бо та нер во вая, — чу-

ец ца ў ад каз.

— А дзе пра цу е це?

І зноў ці шы ня. А з дру го га бо ку, 
што тут ка заць?

— Сам ужы ва еш спай сы? — 
звяр ну лі ся апе ра тыў ні кі да Во-
вы. — Даў но «кур' е рыш»? На ка го 
пра цу еш?

— На ват не спра ба ваў! — гуч ней 
па чаў га ва рыць хло пец. — Паў го-
да зай ма ю ся гэ тым, праз ін тэр нэт 
ра бо ту знай шоў, ні ко га з «кі раў ніц-
тва» не ве даю.

Да най му кур' е раў рас паў сюдж-
валь ні кі па ды хо дзяць сур' ёз на. 
Ня рэд ка «га лоў ны» про сіць да-
слаць ко піі ста ро нак паш пар та і 
пра во дзіць з кан ды да там тэст на 
«прафпры дат насць». Гэ та не аб-
ход на, каб ве даць, ужы вае кур' ер 
нар ко ты кі ці не. Ка лі «тыр чыць», 
зна чыць ёсць ве ра год насць та го, 
што ўвесь та вар мо жа пус ціць на 
ся бе, а гэ та ры зы ка.

— Час цей за ўсё за збыт бя руц-
ца тыя, хто сам спра ба ваў псі ха-
троп, але мо жа кант ра ля ваць сваю 
ця гу, — да дае Сяр гей.

Кра ка дзі ла выя слё зы
У той дзень Во ва і Мі ша па спе лі 

«рас кі даць» 24 за клад кі. Кур' е ры 
аба вяз ко ва фік су юць ка ар ды на ты 
мес ца зна хо джан ня та ва ру. З да па-
мо гай геа ла ка цыі па куп ні кі і па він-
ны бы лі знай сці до зу. 

— У ад па вед нас ці з част кай 3 ар-
ты ку ла 328 Кры мі наль на га ко дэк са 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь ма ла дым «мі-
нё рам» мо жа па гра жаць па ка ран-
не ў вы гля дзе па збаў лен ня во лі на 
тэр мін да 15 га доў, — рас тлу ма чыў 
Ві таль Мак сі мук.

— Ве да е це, у які мо мант пры-
хо дзіць тое са мае рас ка ян не? Ка лі 
кур' е ры ста яць ужо ў на руч ні ках і 
ра зу ме юць, што ўсё пай шло не так, 
як «на ма ля ва лі» ў га ла ве, — ка жа 
Юрый. — «Мы больш не бу дзем так», 
«Гэ та пер шы і апош ні раз», «Гэ та ўсё 
дур ная кам па нія. Я вы праў лю ся», — 
чу ец ца ад зла чын цаў.

Але, як ка жуць апе ра тыў ні кі, у гэ-
тыя кра ка дзі ла выя слё зы яны не ве-
раць. Рэ цы ды віс таў тут боль шасць. 
Нех та прос та пе ра бі ра ец ца ў дру гі 
ра ён го ра да: лі чыць, што сха ваў ся, 
а тут пра яго цём ныя спра вы ні хто 
не да ве да ец ца.

— Да нас час та пры хо дзяць 
баць кі го ра-дзя цей і кры чаць: «Да-
па ма жы це. Сіл больш ня ма з ім зма-
гац ца». Род ныя і бліз кія нар ка ма наў 
прос та да ве дзе ныя да край нас ці. 
Ін шая сі ту а цыя з ды ле ра мі. Зра зу-
мець, што сын або дач ка «пі ха юць» 
спай сы, — цяж ка. Але са чыць за 
дзець мі ў ін тэр нэ це і пра вя раць, 
якія сай ты яны на вед ва юць, з кім 
кан так ту юць, трэ ба аба вяз ко ва. 
Па гля дзі це, што ў кі шэ нях дзі ця ці: 
па ке ты з за сцеж кай zіp-lock, а так-
са ма іза лен та па він ны вас на сця ро-
жыць. Ме на ві та з іх пры мя нен нем 
час та фа су юць псі ха тро пы, — ка жа 
Юрый.

Па ня тыя яшчэ доў га ківалі га ло-
ва мі і раз во дзі лі ру ка мі, гле дзя чы 
на «мі нё раў». Нех та з мі на коў-на-
зі раль ні каў па тэ ле фа на ваў да чцэ 
і спы таў, чым тая за ня тая. А я ўсё 
спра ба ва ла зда га дац ца, аб чым ду-
ма юць за раз кур' е ры? Ці ра зу ме-
юць гэ тыя ма ла дыя пры го жыя хлоп-
цы, што іх гро шы — гэ та ска ле ча ны 
лёс сот няў пад лет каў і іх баць коў, 
дзя сят кі за губ ле ных жыц цяў?.. Ды 
іх са міх — так са ма.

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.
asmykovіch@zvіazda.by

СЛЕ САР 
ПАД ПРА ЦОЎ ВАЎ 

«МІ НЁ РАМ»
Су пра цоў ні кі ста ліч на га 
нарка кант ро лю пры пад-
трым цы бай цоў спец пад раз-
дзя лен ня «Ал маз» за тры-
ма лі з до ка за мі зла чын ства 
24-га до ва га мін ча ні на, які 
пра ца ваў на ін тэр нэт-кра-
му па про да жы нар ко ты каў 
і псі ха тро паў. За тры ма ны і 
яго пры яцель, які вы ра шыў 
на быць для ся бе ме фед рон 
і ма ры ху а ну.

Апе ра тыў ні кі ўста на ві лі, што 
24-га до вы мін ча нін афі цый на 
пра ца ваў сле са рам на ад ной з 
СТА. Акра мя асноў най дзей нас-
ці, па спя ваў «пад пра цоў ваць» і 
ў ін тэр нэт-кра ме па збы це нар-
ко ты каў. На пра ця гу паў го да 
ён вы кон ваў ро лю за клад чы ка. 
Так са ма пры во зіў га шыш, ма ры-
ху а ну, ме фед рон з Санкт-Пе цяр-
бур га ў Мінск. Вар та ад зна чыць, 
што менш за ме сяц та му нар ка-
кант роль за тры маў мін чан, якія 
зай ма лі ся рас паў сюдж ван нем 
псі ха тро паў, пра цу ю чы на гэ-
тую ж ін тэр нэт-кра му. Па вод ле 
ін фар ма цыі апе ра тыў ні каў, яны 
з'яў ля лі ся дроб на роз ніч ны мі за-
клад чы ка мі, а 24-га до вы фі гу-
рант — буй ным ап та ві ком (ра біў 
за клад кі па 150 гра маў).

Ма ла ды ча ла век ра зам з па-
куп ні ком пры ехаў у пры ват ны 
сек тар у За вод скім ра ё не. Пад-
час агля ду ма шы ны апе ра тыў ні кі 
нар ка кант ро лю вы яві лі і кан фіс-
ка ва лі ка ля 400 гра маў га шы шу, 
ка ля 500 гра маў ме фед ро ну і 
больш за 100 гра маў ма ры ху а ны, 
пры зна ча ных для рэа лі за цыі.

ВЫ РВАЦЬ 
З ПА ЛО НУ 

ЗА ЛЕЖ НАС ЦІ
Га лоў нае ўпраў лен не па 
нарка кант ро лі і су праць дзе-
ян ні ганд лю людзь мі МУС 
су мес на з ГУ УС Мін гар вы-
кан ка ма аб вяс ці лі пра ект 
пад ра бо чай наз вай #Нар-
какантроль.

Ён пры зна ча ны для ака зан ня 
да па мо гі тым, хто тра піў у па лон 
нар ка тыч най за леж нас ці, хо ча, 
але не мо жа вы рвац ца з се так 

нар ка ма ніі. Да слаў шы (пры жа дан-

ні — ана нім на) па ве дам лен не аб 

праб ле ме ў сфе ры нар ка ганд лю і 

но ра ваў, ча ла век мо жа па спры яць 

вы крыц цю зла чын цаў і спы нен ню 

іх кры мі наль най дзей нас ці.

У рам ках пра ек та пры ма юц ца 

па ве дам лен ні: пра вя до мыя гра-

ма дзя нам фак ты вы ра бу, рэа лі-

за цыі і за хоў ван ня нар ка тыч ных 

рэ чы ваў і прэ кур со раў; аб асо бах, 

якія да пус ка юць не ме ды цын скае 

ўжы ван не нар ка тыч ных рэ чы ваў; 

аб су пол ках у ін тэр нэ це, якія рэ-

кла му юць про даж нар ка тыч ных 

рэ чы ваў аль бо схі ля юць да іх 

ужы ван ня.

Акра мя та го, у ра мках пра ек-

та мож на на кі роў ваць звест кі аб 

зла чын ствах у сфе ры ма раль нас-

ці і ганд лю людзь мі. А яшчэ па ве-

да міць ін фар ма цыю, ка лі дзе цям 

ці пад лет кам па гра жае не бяс пе-

ка су тык нуц ца з пе да фі лам.

Свае па ве дам лен ні трэ ба на кі-
роў ваць на элект рон ную паш то вую 
скры ню nаrkоkоntrоlbу@gmаіl.соm 
аль бо па кі даць на сай це ін тэр нэт-
пра ек та «Пе ра хоп» з па зна кай 
#Наркакантроль. Усе зва ро ты бу-
дуць вы ву чац ца су пра цоў ні ка мі 
пад раз дзя лен няў нар ка кант ро лю.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by

Па са мым краіПа са мым краі

НЕ БЯС ПЕЧ НЫЯ КВЭС ТЫ 
З ЗА КЛАД КА МІ

«Страш на, ка лі гэ тую 
«атру ту» зна хо дзяць дзе ці. 
А та кое час та бы вае, 
бо да хо дзіць на ват да та го, 
што нар ко ты кі ў пя соч ні цах 
ха ва юць».

«Ня пыль ны за ро бак 
кру жыць га ло вы ме на ві та 
пад лет кам. Та му «мі нё ры», 
якім за 30 га доў, 
су стра ка юц ца рэд ка».

«Час цей за ўсё за збыт 
бя руц ца тыя, хто сам 
спра ба ваў псі ха троп, 
але мо жа кант ра ля ваць 
сваю ця гу».

Кры мі наль ны Кры мі наль ны 

біз несбіз нес

Ру ка да па мо гіРу ка да па мо гі

Лепш не ра біць 
іх па жыц ці ўво гу ле

Па мя та е це гуч ныя вы пад кі не каль кі га доў та му, ка лі мін ча нін 
ус па роў са бе жы вот, за ка ха ная па ра вы ска чы ла га лы шом 
з шос та га па вер ха, а двое сяб роў вы ка ла лі во чы пры яце лю? 
Усё гэ та бы ло зроб ле на пад спай са мі. Як быць з ты мі, хто пі хае 
атру ту пад лет кам? Хто яны, так зва ныя мі нё ры, і ча му ідуць 
у гэ ты бяз лі тас ны «біз нес»? Па ад ка зы на гэ тыя пы тан ні 
мы на кі ра ва лі ся ў ад дзя лен не па нар ка кант ро лі і су праць дзе ян ні 
ганд лю людзь мі Цэнт раль на га РУ УС г. Мін ска.


