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ТРОХ МЕТ РО ВЫЯ 
КА НОП ЛІ

— Ка ноп лі спе юць да ся рэ дзі ны 

ве рас ня. Та му на ша за да ча — па-

спець зні шчыць іх да та го, як яны 

тра пяць у ру кі нар ка ма наў, — тлу-

ма чыць стар шы ўпаў на ва жа ны 

групы па не за кон ным аба ро це 

нар ко ты каў і су праць дзе ян ні 

ганд лю людзь мі ка пі тан мі лі цыі 

Ула дзі мір ІВА НОЎ.

На сен не дзі ка рос лых ка на пель 

раз но сяць ве цер, птуш кі. На Го-

мель шчы не, ка жа су раз моў нік, 

доб ры клі мат для нар каз мя шчаль-

ных рас лін: цёп ла, віль гот на. На 

поўд ні кра і ны яны мо гуць вы рас-

таць да трох мет раў у вы шы ню.

— Кож ны год на тэ ры то рыі Бу-

да-Ка ша лёў ска га ра ё на зні шча ем 

ка ля ча ты рох гек та раў ка на пель і 

ма ку, — пры во дзіць ста тыс ты ку 

Ула дзі мір Ва сі ле віч. — План та цыя, 

на якую мы на кі роў ва ем ся, — два 

з па ло вай гек та ры, там мо жа рас ці 

амаль тры то ны дур ман лі вай рас-

лі ны.

Дзі ка рос лыя ка ноп лі знай шлі 

па блі зу аг ра га рад ка Ду ра ві чы. На-

се ле ны пункт зна хо дзіц ца за 12 кі-

ла мет раў на ўсход ад Бу да-Ка ша-

лё ва і за 40 — ад Го ме ля.

— Ка ноп лі лю бяць гной, 

а ферм у нас ха пае, — тлу-

ма чыць су раз моў нік. — Раз-

мна жа ец ца рас лі на хут ка. 

Каб зні шчаць яе кан чат ко ва, 

трэ ба апра цоў ваць па лет кі 

хі мі яй. Гэ та до ра га і шкод на 

для гле бы: по тым тут на ўрад 

ці неш та вы рас це.

Зма гац ца з рас лі най да-

па ма гае сель ска гас па дар-

чая тэх ні ка.

— Ай чын ны па груз чык 

«Амка дор» усю ды прой-

дзе! — хва ліць ма шы ну кі-

роў ца Ула дзі мір Удо даў. — 

Не каль кі дзён кар пат лі вай 

ра бо ты — і по ле бу дзе чыс-

тае.

Вы кар ча ва ныя ка ноп лі 

або здраб ня юць, або спаль-

ва юць, або за коп ва юць.

— З ка ноп ля мі на не вя лі кіх 

пло шчах спра бу ем зма гац ца і 

з да па мо гай ку ку ру зы. Яна не 

дае дур ман лі вай рас лі не шан-

цаў вы жыць, за бі рае ўсё каш-

тоў нае з зям лі са бе, — да дае 

ка пі тан міліцыі. — Да кож на га 

по ля мі лі цы я не ра ці ахоў ні ка не 

пры ста віш. Ды і фі зіч на ўсю ды 

не па спець. Та му чар го вы раз 

да во дзіц ца на гад ваць аг ра ры ям, 

што за тэ ры то ры я мі, якія зна хо-

дзяц ца на ба лан се сель гас прад-

пры ем стваў і на якіх «вод зяц ца» 

дзі ка рос лыя ка ноп лі, не аб ход на 

са чыць.

ВЕТ РАМ ЗА НЕС ЛА?
— Доб ры дзень! Мак, ка ноп-

лі вы рошч ва е це? — звяр та ец ца 

да муж чын на лаў цы ка ля пло та 

ма лод шы ўчаст ко вы ін спек тар 

ад дзе ла ахо вы пра ва па рад ку і 

пра фі лак ты кі мі лі цыі гра мад-

скай бяс пе кі сяр жант мі лі цыі 

Аляк сей МЕЛЬ НІ КАЎ.

— На гэ тым ага ро дзе што хо-

чаш ёсць, — усмі ха ец ца гас па дар 

драў ля на га до ма Аляк сандр Мі-

ка ла е віч Кар пу хін. — Баб ка мая 

абяз но жа ла, за хва рэ ла, дык у 

град ках чор та знай сці мож на!

— Гэ та ж не за кон на! — ус ту паю 

ў раз мо ву.

— Ды я жар тую! Мо жа це пра-

ве рыць. На та кое глуп ства ча су ў 

мя не ня ма. Ле пей па мі до ры мае 

сфа та гра фуй це. Дзед сам вы рас-

ціў! — вы хва ля ец ца пен сі я нер.

Па ста тыс ты цы, не за кон ным 

аба ро там «траў кі» зай ма юц ца 

лю дзі з част ко вай за ня тас цю або 

бес пра цоў ныя. У асноў ным муж-

чы ны да 35 га доў. Ня рэд ка — ра-

ней асу джа ныя па ар ты ку ле, які 

звя за ны з нар ко ты ка мі.

— Ка лі не каль кі кус тоў ка на пель 

ці ма ку рас туць у ага ро дзе, мож-

на па спра ба ваць па ве рыць, што 

ча ла век не са дзіў іх улас на руч на. 

Вет рам пры нес ла, а гас па дар і не 

за ўва жыў. На прык лад, дач нік, які 

бы вае ў за га рад ным до ме раз у 

ме сяц. «Толь кі збі раў ся пай сці на 

ага род, а тут вы пры еха лі», «Ча су 

не ха пае за ўсім угле дзець», «Учо-

ра яшчэ ні чо га не бы ло, гэ та яна 

за ноч так вы ма ха ла», — чу ем ад 

жы ха роў. Кож ны вы па дак раз гля-

да ец ца ў пры ват ным па рад ку.

Але трэ ба па мя таць, што згод на 

з ар ты ку лам 16.1 Ка АП «Па сеў або 

вы рошч ван не без мэ ты збы ту або 

вы ра бу нар ка тыч ных срод каў, псі-

ха троп ных рэ чы ваў за ба ро не ных 

да апра цоў кі рас лін ці гры боў, якія 

змя шча юць нар ка тыч ныя срод кі 

або псі ха троп ныя рэ чы вы» цяг нуць 

па пя рэ джан не або на кла дан не 

штра фу ў па ме ры да двац ца ці ба-

за вых ве лі чынь.

Мы раз ві та лі ся з Аляк санд рам 

Мі ка ла е ві чам і ру шы лі да лей.

МА РЫ ХУ А НА 
ПАД ЛЯМ ПАЙ

— Ін шая рэч, ка лі нар каз мя-

шчаль ныя рас лі ны га ду юц ца ў 

спе цы яль на аб ста ля ва ных па-

мяш кан нях, — пра цяг вае Ула дзі-

мір Іва ноў. — Так, у кан цы лі пе ня 

ў ста лі цы за тры ма лі 25-га до ва га 

хлоп ца, які вы рошч ваў каноплі ў 

ква тэ ры. Рас лі ны мін ча нін раз-

мяс ціў у па лат цы з іза ля цый най 

фоль гай, лям пай дзён на га свят ла, 

дву ма вен ты ля та ра мі, га дзін ні кам-

тай ме рам, бло кам сіл ка ван ня.

Ма ла ды ча ла век пра ца ваў по-

ва рам у за ку сач най, жыў з баць-

ка мі. Пра тое, што сын вы рошч вае 

каноплі, яны не ве да лі. Хло пец за-

пэў ніў, што раз во дзіць «ага род нін-

ныя куль ту ры». Уся го быў кан фіс-

ка ва ны 31 грам ма ры ху а ны.

Згод на з част кай 2 ар ты ку ла 

328 Кры мі наль на га ко дэк са «Не-

за кон ныя з мэ тай збы ту вы раб, пе-

ра пра цоў ка, на быц цё, за хоў ван не, 

пе ра воз ка або пе ра сыл ка або не-

за кон ны збыт нар ка тыч ных срод-

каў, псі ха троп ных рэ чы ваў або іх 

прэ кур со раў або ана ла гаў» ка ра-

ец ца па збаў лен нем во лі на тэр мін 

ад пя ці да вась мі га доў са штра-

фам або без штра фу. Без мэ ты 

збы ту — аб ме жа ван не во лі на тэр-

мін да пя ці га доў або па збаў лен не 

во лі на тэр мін ад двух да пя ці га доў 

(част ка 1 ар ты ку ла 328 КК).

— Апраў дан няў, ча му «ўцяг нуў-

ся» ў нар ка біз нес, ня ма, — упэў не ны 

Аляк сей Мельнікаў. — Гэ та прос та 

пра га лёг кіх гро шай! Не пой дзе гуль-

тай на фер му пра ца ваць ад цям на 

да цям на.

За ро бак у ганд ля роў рас лін ны мі 

нар ко ты ка мі не вя лі кі, але ўсё за-

ле жыць, ка неш не, ад аб' ёмаў. Мак, 

на прык лад, мо гуць ад даць на ват 

за бу тэль ку га рэл кі або ві на. На 

апош няе час цей за ўсё ідуць лю дзі 

з ал ка голь най за леж нас цю.

— Звы чай на той, хто пра дае 

нар ко тык, ужы вае і сам. Нар ка ма-
ны па сва ёй на ту ры адзі ноч кі — не 
лю бяць дзя ліц ца! Але «зда юць» 
ад но ад на го з за да валь нен нем. 
Маў ляў, мя не не ча пай це, я ле пей 
пра Ва сі ля рас ка жу! — га во рыць 

Ула дзі мір Ва сі ле віч.

Тэ ле фа ну юць у мі лі цыю з 

прось бай пра ве рыць «па да зро-

на га» су се да і са мі жы ха ры. Але 

час цей за ўсё пра ва ахоў ні кі да-

вед ва юц ца пра нар ка ганд ля роў 

ад улас ных кры ніц. Сі ту а цыю пад 

кант ро лем тры ма юць і ўчаст ко выя 

ін спек тары.

У СТА ЛІ ЦЫ — 
«ХІ МІЯ», 
У ПРА ВІН ЦЫІ — 
РАС ЛІН НЫЯ

— У са вец кі час ка ноп ля-

мі за ся ва лі цэ лыя па лі. Ве да-

е це, якія тры ва лыя вя роў кі з 

іх ра бі лі? — су стра ка юць на 

ган ку Свят ла на Яў ге наў на і 

Аляк сандр Ва сі ле віч Юцян-

ко вы. — На шы ма ту лі са джа-

лі ка ноп лі ка ля яб лынь, каб 

жу ка не бы ло. Та ды і пла ды 

кож ны год збі ра лі! А за раз 

што?

Юцян ко вы жы вуць у Бу-

да-Ка ша лё ве ка ля 30 га доў. 

Ра ней, ка жуць, у іх, ма ла-

дых, на ват і ду мак пра нар ко ты кі 

не бы ло: «Пра ца ва лі цэ лы мі дня мі, 

ма ры лі га ла ву на па душ ку хут чэй 

па ла жыць».

Уз рост тых, хто ўжы вае «мяс-

цо выя» нар ко ты кі, вар'і ру ец ца 

ад 14 да 50 га доў. Ме сяц та му, 

рас каз вае Ула дзі мір Ва сі ле віч, 

за тры ма лі 43-га до вую жан чы ну. 

«На іг ле» яна з 2000 го да. Але 

ў асноў ным гэ та ўсё ж та кі мо-

ладзь.

— Ка лі ўзяць вя лі кія га ра ды, 

на прык лад Мінск, то там больш 

рас паў сю джа на «хі мія» — сін тэ-

тыч ныя нар ко ты кі (аль фа-PVP, 

спай сы). У пра він цыі — нар ко ты кі 

рас лін на га па хо джан ня, — ка жа 

ка пі тан міліцыі.

Пер шы раз за ўжы ван не нар-

ко ты ку рас лін на га па хо джан ня 

пра ду гле джа на ад мі ніст ра цый ная 

ад каз насць і па ка ран не ў вы гля-

дзе штра фу ад 5 да 10 ба за вых 

ве лі чынь (част кі 4—6 ар ты ку ла 

17.3 Ка АП). Паў тор на на пра ця-

гу го да — кры мі наль ная ад каз-

насць.

— Але са мае страш нае тут 

на ват не ад каз насць, а тая шко-

да, якую нар ка ма ны ро бяць са мі 

са бе, — да дае Ула дзі мір Ва сі ле-

віч. — Не бу ду ўда вац ца ў пад ра-
бяз нас ці, але ска жу, што па ку туе 
ўвесь ар га нізм! Эк страк цый ны 
опій, які нар ка ма ны атрым лі ва юць 
з на сен ня ма ку, па сва ім дзе ян ні 
па раў наль ны з ге ра і нам і ме та до-

нам. Пра цяг ласць жыц ця спа жыў-

цоў — пяць-сем га доў. Як па каз вае 

прак ты ка, са ско чыць з нар ка тыч-

най за леж нас ці вель мі цяж ка.

— Ма кі — квет кі пры го жыя. Ра-

ней уз доўж да рож кі па са джу і лю-

бу ю ся! Даў но гэ та, праў да, бы ло, — 

уз ды хае Свят ла на Яў ге наў на. — Ну 

яго! Як па чую па тэ ле ві за ры, што ён 

з людзь мі ро біць, — страх! Адзі нае, 

ма гу кры ху ма ку ку піць, каб у бул кі 

ці блі ны да даць. Муж лю біць.

Трэ ба ад зна чыць, што мак, які 

мы вы ка рыс тоў ва ем для хар чо-

вай пра мыс ло вас ці, не мае ні чо га 

агуль на га з ма кам, з яко га ро бяць 

нар ко тык. У кра мах пра да ец ца 

апра ца ва ны, «чыс ты» пра дукт.

На пы тан не, ча му ў нас нель-

га ле га лі за ваць ма ры ху а ну, як у 

мно гіх ін шых кра і нах, пен сі я не ры 

ўпэўнена адказваюць: «На ступ-

ствы бу дуць страш ныя. А зда роўе 

на цыі трэ ба бе раг чы».

Ка ця ры на АСМЫ КО ВІЧ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Мінск — Бу да-Ка ша лё ва — 

Мінск.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

ЗНІ ШЧЫЦЬ ДУР МАН
Ка рэс пан дэнты «Звяз ды» 

вы пра вілі ся ў ан ты нар ка тыч ны рэйд
Пра ва ахоў ні кі сур' ёз на за кла по ча ны рос там 
спа жы ван ня ў кра і не ма ры ху а ны, якая ра зам 
з га шы шам зай мае 80 % пра дук таў нар ка рын ку. 
Па звест ках МУС, сё ле та пад час пра гра мы «Мак», 
якая пра во дзіц ца з чэр ве ня да ве ра с ня, зні шча на 
больш за 70 гек та раў (78 тон) дзі ка рос лых ка на пель 
і ма ку.
Жур на ліс ты «Звяз ды» ў рам ках ан ты нар ка тыч най 
пра гра мы да лу чы лі ся да су пра цоў ні каў 
Бу да-Ка ша лёў ска га РА УС.

Стар шы ўпаў на ва жа ны Ула дзі мір ІВА НОЎ.

Участ ко вы Аляк сей МЕЛЬ НІ КАЎ, 
Свят ла на Яў ге наў на і Аляк сандр Ва сі ле віч ЮЦЯН КО ВЫ.


