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• Спе цы яль ная ра бо чая 

гру па зой мец ца рас пра-

цоў кай стра тэ гіі ства рэн ня 

ў Бе ла ру сі се так со та вай 

ма біль най элект ра су вя зі 

пя та га па ка лен ня — 5G.

• У Бе ла ру сі да кан ца 

го да пла ну ец ца за цвер-

дзіць 26 бу даў ні чых нор-

маў.

• У Брэсц кай воб лас ці 

амаль кож ны трэ ці ра бот нік 

за дзей ні ча ны ў сфе ры ма-

ло га і ся рэд ня га прад пры-

маль ніц тва.

• У Грод не за два дні 

ад тэ ле фон ных мах ля-

роў па цяр пе ла больш за 

50 ча ла век, з іх карт-ра-

хун каў не вя до мыя зня лі 

гро шы.
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Воль га ВЕ РА МЕЙ, на чаль нік 
га лоў на га ўпраў лен ня 
го ра да бу даў ніц тва, пра ект най, 
на ву ко ва-тэх ніч най 
і іна ва цый най па лі ты кі 
Мі ніс тэр ства ар хі тэк ту ры 
і бу даў ніц тва:

«Мі ніс тэр ства 
да ло да ру чэн не, каб 
і вер ты каль ныя, і 
га ры зан таль ныя 
ка му ні ка цыі бы лі 
за бяс пе ча ны без бар' ер ным 
ася род дзем. Каб 
кож ны ча ла век, 
стра ціў шы здоль нас ці 
да са ма стой на га 
пе ра мя шчэн ня, мог 
кам форт на ад чу ваць 
ся бе ў сва ёй ква тэ ры, 
пад' ез дзе. У пры ват нас ці, 
па стаў ле на за да ча, 
каб у шмат ква тэр ных 
бла кі ра ва ных жы лых 
да мах, якія бу ду юц ца 
для ма ю чых па трэ бу ў 
па ляп шэн ні жыл лё вых 
умоў або ін шых ка тэ го рый 
гра ма дзян, бы лі ліф ты».
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Сі ту а цыяСі ту а цыя

ВЫЙ СЦІ 
З «НЕ БЯС ПЕЧ НАЙ 

ГУЛЬ НІ»
Як сён ня рэ абі лі ту юць нар ка за леж ных

У Бе ла ру сі пад на гля дам ура чоў зна хо дзіц ца больш за 

12,8 ты ся чы нар ка за леж ных. Але спе цы я ліс ты за ўва жа юць, 

што на са мрэч іх знач на больш: ка ля 88,5 ты ся чы ча ла век 

ужы ва юць нар ко ты кі ка лі не сіс тэ ма тыч на, то эпі за дыч на. 

Ня гле дзя чы на тое, што на сі ту а цыю з нар кас па жы ван нем 

іс тот на паў плы ва ла рэа лі за цыя Дэ крэ 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» і коль касць нар ка за леж ных па сту по ва 

зні жа ец ца, ры зы ка ўсё ж за ста ец ца. У пры ват нас ці, тран зіт 

нар ка тыч ных рэ чы ваў праз на шу кра і ну па вя ліч ва ец ца. 

Ці па трэб на па слаб лен не па «нар ка тыч ным» ар ты ку ле 

Кры мі наль на га ко дэк са і як рэ абі лі ту юць сён ня 

нар ка за леж ных, у пры ват нас ці, ці мо гуць яны раз ліч ваць на 

пра ца ўлад ка ван не, рас ка за лі спе цы я ліс ты.

— Мінск зна хо дзіц ца на «пе ра да вой» нар ка тыч най праб ле мы. На 

ўлі ку ста іць 5181 ча ла век, — рас каз вае на мес нік га лоў на га ўра ча па 

ам бу ла тор ным раз дзе ле ра бо ты Га рад ско га клі ніч на га нар ка ла-

гіч на га дыс пан се ра Жан на ІС ТО МІ НА. — Да па мо га нар ка за леж ным 

аказ ва ец ца як на ўмо вах па ста ноў кі на ўлік з афарм лен нем ме ды цын-

скай да ку мен та цыі і за ня сен нем усіх аса біс тых звес так, так і 

плат на на ана нім най асно ве без са цы яль ных на ступ стваў. 
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