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ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЙ ИГРЫ

«Верим в победу!»
1. Сведения об организаторе рекламной игры.
«Приорбанк» ОАО, УНП 100220190, г. Минск, ул. В.Хоружей, 31А.
Свидетельство о государственной регистрации произведено Национальным 

банком Республики Беларусь 12.07.1991 года, регистрационный номер 12, ре-
гистрационный номер в ЕГР 100220190.

Лицензия на осуществление банковской деятельности Национального банка 
Республики Беларусь № 12 от 06.05.2013 г.

2. Наименование рекламной игры. 
Настоящая рекламная игра называется «Верим в победу!» (далее по тексту 

– Рекламная игра). 
3. Место (территория) проведения рекламной игры.
Республика Беларусь.
4. Срок начала и окончания рекламной игры.
Игра проводится в период с 8 мая по 1 июля 2014 г. (включая период розы-

грыша и вручения призов). 
5. Состав комиссии по проведению рекламной игры. 
Председатель комиссии:
Шишов Сергей Иванович, Заместитель Председателя Правления «Приор-

банк» ОАО.
Члены комиссии: 
Павлович Анатолий Анатольевич, исполнительный директор «Приорбанк» ОАО; 
Забиран Инна Александровна, директор департамента по работе с частными 

клиентами «Приорбанк» ОАО;
Алымов Никита Юрьевич, начальник отдела карточных продуктов департа-

мента по работе с частными клиентами «Приорбанк» ОАО; 
Романчук Алексей Петрович, начальник отдела маркетинга и общественных 

связей «Приорбанк» ОАО;
Сотников Александр Евгеньевич, директор ЗАО «Платежная система 

БЕЛКАРТ».
6. Наименование банковских продуктов (услуг) или их групп, в целях 

стимулирования реализации которых проводится рекламная игра:
Рекламная игра проводится в целях стимулирования использования платеж-

ных карточек БЕЛКАРТ-СТАНДАРТ и БЕЛКАРТ-Предоплаченная эмитированные 
«Приорбанк» ОАО при совершении безналичных платежей.

7. Условия, при соблюдении которых физическое лицо становится 
участником Рекламной игры:

Для участия в Рекламной игре необходимо в период с 9:00 8 мая по 23:59 8 
июня 2014 г. включительно:

1) совершить с использованием банковской платежной карточкой БЕЛКАРТ-
СТАНДАРТ или БЕЛКАРТ-Предоплаченная минимум одну безналичную опера-
цию по оплате товаров (работ/услуг) на территории Республики Беларусь. Без-
наличные операции могут быть совершены, в том числе, в сети Интернет;

2) пройти регистрацию на сайте www.priorbank.by не позднее 23:59 8 июня 
2014 г. Для прохождения регистрации участнику необходимо зайти на сайт www.
priorbank.by и заполнить форму, которая находится в разделе «Частному клиен-
ту». Форма включает в себя ФИО, личный номер, адрес регистрации, контактный 
телефон, номер контракта (для карточек БЕЛКАРТ-Предоплаченная). 

Не является основанием для участия в Рекламной игре: 
- проведение операций по снятию наличных денежных средств; 
- проведение операций по оплате дорожных чеков; 
- проведение операций по переводу денежных средств с карточки на карточку;
- проведение операций по погашению кредитов;
- проведение операций по размещению депозитов и оплате банковских ко-

миссий.
Определение участников Рекламной игры, соответствующих настоящим 

Правилам, производится по каждой произведенной держателем карточки тран-
закции отдельно. Порядковые номера транзакциям присваиваются в зависимо-
сти от времени совершения платежа. В случае если одно физическое лицо 
произвело несколько безналичных операций, соответствующих условиям участия 
в Рекламной игре, данное физическое лицо фиксируется в качестве участника 
игры в Списке Участников игры соответствующее количество раз. 

Участником рекламной игры не может быть лицо, состоящее в трудовых 
отношениях с Организатором, супруг (супруга) такого лица, его близкие род-
ственники, лица, находящиеся с таким лицом в отношениях свойства, а также 
члены комиссии.

8. Состав и размер призового фонда рекламной игры.
Призовой фонд Рекламной игры сформирован за счет имущества Органи-

затора.
Размер призового фонда составляет 11 061 690 (Одиннадцать миллионов 

шестьдесят одна тысяча шестьсот девяносто) белорусских рублей. Призовой 
фонд включает призы, указанные в Таблице 1:

Таблица 1. 

№ Наименование приза
Стоимость приза 

с НДС, рублей
Количество 
призов, шт.

Общая стоимость 
с НДС, рублей

1

Комплект,
в том числе:

925 133 10 9 251 330

• кепка с логотипом 131 505 10 1 315 050

• куртка мужская 543 425 10 5 434 250

• рубашка поло мужская 250 203 10 2 502 030

2 Рюкзак с логотипом 128 352 10 1 283 520

3 Кружка, керамика с логотипом 52 684 10 526 840

9. Место, дата, время и порядок розыгрыша призов рекламной игры.
9.1 Проведение розыгрыша призового фонда состоится в центральном офи-

се «Приорбанк» ОАО по адресу: ул. В.Хоружей, 31А 10 июня 2014 г. в 11:00.
9.2. Механика проведения розыгрыша.
К моменту розыгрыша данные об участниках, которые совершили минимум 

одну безналичную операцию (транзакцию) по оплате товаров (работ/услуг) и 
зарегистрировались на сайте, формируются Организатором в Список Участни-
ков. Каждому участнику Рекламной игры в Списке Участников присваивается 
индивидуальный номер, соответствующий номеру совершенной транзакции. 

Для проведения розыгрыша используется лототрон и набор шаров в коли-
честве 10-ти штук с номерами от 0 по 9.

За ходом розыгрыша призов следит комиссия по проведению Рекламной 
игры. Итоги розыгрыша призов Рекламной игры фиксируются в Протоколе Ко-
миссии, который составляется и подписывается присутствующими членами 
комиссии. 

Порядок проведения розыгрыша. 
Определение выигрышных номеров получателей Призов происходит путем 

их формирования слева направо из номеров шаров, поочередно извлекаемых 
из барабана.

Для определения цифры первого слева разряда выигрышного порядкового 
номера помещаются в барабан шары с номерами от 0 по первую слева цифру 
последнего порядкового номера участника игры в списке. Из барабана извле-
кается один шар. Номер извлеченного шара вносится в протокол и записывает-
ся в первый слева разряд формируемого выигрышного номера.

После этого в барабан загружаются все десять шаров, шары перемешива-
ются, и из барабана извлекается шар, номер которого определяет цифру сле-
дующего разряда выигрышного номера. Номер шара вносится в протокол, 
производится проверка на наличие полученной комбинации цифр разрядов в 
соответствующих разрядах порядковых номеров в Списке Участников и при 
наличии совпадения выпавший номер шара записывается в соответствующий 
разряд выигрышного номера. В противном случае извлеченный шар не воз-
вращается в барабан, и извлекается следующий шар. Шары извлекаются до тех 
пор, пока полученная комбинация цифр разрядов не попадает в диапазон соот-
ветствующих разрядов порядковых номеров в Списке Участников.

В розыгрыше будут разыграны следующие призы в указанной последователь-
ности: 

10 призов – Комплект;
10 призов - Рюкзак с логотипом;
10 призов – Кружка, керамика с логотипом.
Итоги розыгрыша призов Рекламной игры фиксируются в Протоколе Комиссии, 

который составляется и подписывается присутствующими членами комиссии. 
10. Срок и способ информирования победителей. Место, порядок и срок 

выдачи выигрышей. 
Победители уведомляются о выигрыше по почте и по телефону до 15 июня 

2014 г. 
Победители могут получить призы при предъявлении паспорта (вида на 

жительство и т.п. документов, подтверждающих личность Победителя и/или его 
доверенного лица при предъявлении соответствующей доверенности) в офисе 
Организатора по адресу: г. Минск, ул. В.Хоружей, 31А до 1 июля 2014 г. вклю-
чительно с 9.00 до 17.00 в рабочие дни. 

В случае отказа победителя от получения приза, невыполнения победителем 
требований правил, или неполучения приза в установленные сроки и в установ-
ленном порядке, победитель теряет право на получение приза, и приз данного 
победителя остается в распоряжении организатора и может быть использован 
им по собственному усмотрению. 

Выплата денежного эквивалента стоимости приза или замена его на другой 
приз не допускается.

Участники Рекламной игры, претендующие на получение призов, обязуются 
заполнить и подписать все необходимые для их получения документы, предо-
ставляемые Организатором. 

При получении призов Участники-победители несут все права и обязанности 
по уплате подоходного налога в бюджет Республики Беларусь. Исчисление, 
удержание и уплата подоходного налога проводится в порядке, установленном 
статьями 163 (п.п. 1.19), 175 и 181 Особенной части Налогового кодекса Респу-
блики Беларусь.

Участники соглашаются давать рекламные интервью об участии в Рекламной 
игре, в том числе по радио, телевидению, в Интернете, а равно и в иных средствах 
массовой информации, а также сниматься для изготовления графических ре-
кламных материалов без уплаты за это какого-либо вознаграждения. Факт 
участия в Рекламной игре подразумевает, что ее Участники соглашаются с тем, 
что в рамках Рекламной игры их имена, фамилии, фотографии, аудио- и видео 
интервью и иные материалы о них могут быть использованы Организатором в 
целях проведения Рекламной игры. 

Все права, в т.ч. исключительные имущественные права на такие интервью 
и результаты съемки, будут принадлежать Организатору.

11. Публикация.
Правила проведения Рекламной игры подлежат публикации в газете «Звязда» 

до начала Рекламной игры, а также размещению на корпоративном сайте Ор-
ганизатора www.priorbank.by.

Результаты проведения Рекламной игры будут опубликованы в газете «Звязда» 
до 1 июля 2014 г. включительно, а также размещены на корпоративном сайте 
Организатора www.priorbank.by.

12. Контактная информация.
Телефон для справок в период проведения рекламной игры: (017) 289 90 90.
Свидетельство о государственной регистрации рекламной игры № 2354 от 

03.05.2014 г. выдано Министерством торговли Республики Беларусь.

«АН ТЫ МА КА ВЫ» ДЭ КРЭТ 
ВЫ ЯВІЎ НО ВЫЯ ЯЗ ВЫ

Мі ка лай Кар пян коў: Нар ка сі ту-
а цыя і звя за ная з ёй зла чын насць 
у Бе ла ру сі зна хо дзяц ца на жорст-
кім кант ро лі ў кі раў ні ка дзяр жа вы 
і ў кі раў ніц тва ор га наў унут ра ных 
спраў, па ста ян на вы ву ча ец ца, і ў 
ад каз на яе ды на мі ку ро бяц ца ад-
па вед ныя за ха ды.

Зу сім ня даў на мы атры ма лі аб-
ноў ле ныя звест кі з Цэнт ра ма ні то-
рын гу Гро дзен ска га дзяр жаў на га 
ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та. Ка лі 
ў 2013 го дзе ў нас бы ло 155 нар-
ка за леж ных на 100 ты сяч ча ла век 
на сель ніц тва, то ця пер — 167,3. 
Гэ тыя ліч бы ад люст роў ва юць ды-
на мі ку нар ка ты за цыі на сель ніц-
тва. Але ў боль шай сту пе ні яны 
ад люст роў ва юць ін тэн сіў насць і 
эфек тыў насць ра бо ты па вы яў лен-
ні нар ка за леж ных, фак таў ужы-
ван ня нар ко ты каў. Гэ та вы нік мэ-
та на кі ра ва най дзей нас ці і ор га наў 
унут ра ных спраў, і ор га наў сіс тэ мы 
ахо вы зда роўя, ін шых дзяр жаў ных 
ор га наў. 60% усіх, хто ста віц ца на 
ўлік, пра хо дзяць праз сіс тэ му МУС. 
30% — уста но ва мі ахо вы зда роўя. 
Са ма стой ная па ста ноў ка на ўлік 
нар ка за леж ны мі аль бо іх баць ка мі 
— лі ча ныя пра цэн ты ад агуль най 
коль кас ці вы пад каў.

Спра бу ю чы зма гац ца з гэ тым 
злом, мы за мі ну лы год у пе ра лік 
за ба ро не ных унес лі 73 рэ чы вы. За 
гэ ты год унес лі ўжо 44 рэ чы вы. Мы 
ча ка лі змя нен ня кан' юнк ту ры рын-
ку, пла на ва лі ад па вед ныя ме ра-
пры ем ствы па спы нен ні іх рас паў-
сюдж ван ня ў Бе ла ру сі.

Без умоў на, за кошт моц най, 
агрэ сіў най пра па ган ды нар ка ды-
ле ры па ста ра лі ся, каб гэ тыя но выя 
нар ко ты кі тры ва ла ўвай шлі ў жыц-
цё бе ла рус кіх гра ма дзян, перш за 
ўсё — мо ла дзі. Па на шых да ных, 
нар ка за леж ных, якія ўжы ва юць 
спай сы, у кра і не да 18 ты сяч ча-
ла век. І 55% з іх — гэ та ме на ві та 
ма ла дыя лю дзі ва ўзрос це ад 17 да 
20 га доў. Гэ та са мы не бяс печ ны, 
ураз лі вы ўзрост. У сіс тэ ме мар-
ке тын гу і ха рак та ры ўздзе ян ня 
спай саў на псі хі ку ўсё ары ен та ва-
на на ад па вед насць за пы там лю-
дзей, якія зна хо дзяц ца ме на ві та ў 
гэ тым уз рос це. Пад лет кам абя ца-
юць, што ім бу дзе ляг чэй ву чыц ца, 
што ў іх «ад кры ец ца свя до масць» 
і гэ так да лей.

За мі ну лы пе ры яд 2014 го да мы 

спы ні лі дзей насць 9 пад поль ных 
ла ба ра то рый, дзе вы раб ля лі ся па-
доб ныя рэ чы вы. Кан фіс ка ва лі ка-
ля 25 кі ла гра маў псі ха тро паў. З іх 
мож на бы ло атры маць пры клад на 
250 міль ё наў доз. Пе ра кры лі 14 ка-
на лаў па ступ лен ня та кіх рэ чы ваў 
на на шу тэ ры то рыі. Ка лі ле тась у 
нас бы ло за ве дзе на пры клад на 
1000 кры мі наль ных спраў па лі ніі 
нар ка кант ро лю, то ў 2014-м ужо 
бы ло рас па ча та ка ля 1800 кры мі-
наль ных вы твор час цяў. Пры гэ тым 
асноў ны ак цэнт мы ро бім на спы-
нен ні рас паў сюдж ван ня ку рыль-
ных су ме сяў.

Іван Ка на ра заў: Шэ раг гра-
ма дзян пас ля пры няц ця дэ крэ та, 
усве дам ля ю чы свае праб ле мы са 
зда роў ем, звяр ну лі ся да нар ко-
ла гаў. Дру гая, больш шмат лі кая, 
гру па за леж ных з так зва ным ніз-
кім рэ абі лі та цый ным па тэн цы я лам 
прос та змя ні ла псі ха ак тыў нае рэ-
чы ва, якое яны ўжы ва юць. Ка лі 
ра ней гэ та быў эк стра га ва ны опій 
з на сен ня ма ку, то ця пер гэ та час-
цей за ўсё ам фе та мі ны, а так са-
ма сін тэ тыч ныя ка на бі но і ды. Яны 
імк лі ва рас паў сю дзі лі ся за апош-

нія два-тры га ды ва ўсім све це. А 
зна чыць, гэ та не толь кі бе ла рус-
кая або рэ гі я наль ная праб ле ма. 
Гэ та агуль на су свет ны трэнд, які ў 
боль шай сту пе ні за кра нае Еў ро пу 
і Паў ноч ную Аме ры ку.

Прак ты ка і на ву ка га во раць аб 
тым, што, на жаль, ля чэн не за леж-
нас ці ад сін тэ тыч ных ка на бі но і даў 
вель мі скла да нае. Сён ня ме то ды кі 
прос та не іс нуе. Па клі ніч ных пра-
явах, якія мы ба чым у та кіх па цы-
ен таў у ста цы я на рах, ста но віц ца 
зра зу ме ла, што мы ма ем спра ву 
не з чыс тым нар ка тыч ным, а з нар-
ка тыч на-так січ ным ап'я нен нем.

Але на Лен ская: Ры нак змя ніў-
ся, і ў за леж нас ці ад гэ та га змя ніў-
ся і по пыт. На ша ар га ні за цыя аказ-
вае да па мо гу як нар ка за леж ным, 

так і іх баць кам. І ма гу ад зна чыць, 
што за апош ні год коль касць нар-
кас па жыў цоў, якія звяр ну лі ся да 
нас і якія пры ма юць сін тэ тыч ныя 
нар ко ты кі, спай сы, мар кі, знач на 
па вя лі чы ла ся. Асаб лі ва я ха чу ад-
зна чыць пры гэ тым, што звяр та-
юц ца ў асноў ным ме на ві та сва я кі. 
Та му што са мі спа жыў цы, ма ла дыя 
лю дзі ад 15 га доў, не здоль ны, як 
пра ві ла, прый сці да ра зу мен ня 
не аб ход нас ці ля чыц ца ад за леж-
нас ці. Яны не ве да юць, ку ды іс ці. 
Яны не мо гуць аца ніць стан свай го 
зда роўя. Але са мае га лоў нае — ім 
па да ба ец ца ўжы ваць нар ко ты кі. 
Та му ў ма се зва ро таў (а іх коль-
касць па вя лі чы ла ся за год удвая) 
пе ра важ ная боль шасць — гэ та 
зва ро ты баць коў і бліз кіх сва я коў 
нар ка за леж ных.

Ілья Жла бо віч: Ка лі гля дзець 
па ды на мі цы коль кас ці зва ро таў у 
рэ абі лі та цый ныя цэнт ры, ство ра-
ныя пры ар га ні за цы ях тра ды цый-
ных кан фе сій (пра ва слаў ных, ка-
та ліц кіх), то мож на кан ста та ваць, 
што коль касць іх па цы ен таў, якія 
ўжы ва юць спай сы, па вя лі чы ла ся 
да 25—30% ад агуль най коль кас ці. 
Ра ней гэ та бы ло 3—4% зва ро таў. 
Ад па вед на, мы вы му ша ны ка рэк-
ці ра ваць і ме та ды рэ абі лі та цыі для 
ар га ні за цыі па спя хо ва га ля чэн ня.

БЫЦЬ У ПОЎ НЫМ УЗ БРА ЕН НІ
«Звязда»: МУС пра па на ва ла 

ства рэн не «ан ты нар ка тыч най 
ка мі сіі».

Мі ка лай Кар пян коў: Пад-
рых та ва ны шэ раг за ка на даў чых 
іні цы я тыў, на кі ра ва ных на па вы-
шэн не эфек тыў нас ці ба раць бы з 
нар ко ты ка мі. Гэ та, перш за ўсё, 
змя нен ні і да паў нен ні ў За кон аб 
нар ка тыч ных рэ чы вах, прэ кур со-
рах і іх ана ла гах. Рас пра ца ва на па-
няц це «ба за вай струк ту ры», якое 
да зво ліць апе ра тыў на, на пра ця гу 
не каль кіх пра цоў ных дзён, за ліч-
ваць да ана ла гаў нар ка тыч ных 

рэ чы ваў но выя, ра ней не вя до мыя 
нар ко ты кі. Але, каб яшчэ больш 
па ско рыць гэ ты пра цэс, мы пра-
па ну ем ства рыць ан ты нар ка тыч-
ную ка мі сію. Мяр ку ец ца, што ў яе 
ўвой дуць тры на мес ні кі кі раў ні коў 
ве дам стваў — ад МУС, ад Мі ніс-
тэр ства ахо вы зда роўя і ад Дзяр-
жаў на га ка мі тэ та су до вых экс пер-
тыз, якія мак сі маль на апе ра тыў на 
змо гуць ажыц цяў ляць ад па вед ныя 
пра цэ ду ры.

Наш пар ла мент пад тры маў та-
кую іні цы я ты ву, і ка лі пар ла мен та-
рыі ўхва ляць гэ та ўжо на ўзроў ні 
за ко на пра ек та і ство раць та кі за ка-
на даў ча за ма ца ва ны ме ха нізм, то 
ў нас, як ні дзе ў све це, хут ка і апе-
ра тыў на бу дзе пра хо дзіць зняц це з 
аба ра чэн ня но вых нар ка тыч ных рэ-
чы ваў. Упэў не ны, што та ды нар ка-
ды ле ры, між на род ная нар ка ма фія 
хут ка ацэ няць ня вы гад насць уво зу 
ў Бе ла русь нар ко ты каў.

У да да так да гэ та га за ха ду 
мы пра па на ва лі ўзмац ніць кры мі-
наль ную ад каз насць па ар ты ку ле 
328 Кры мі наль на га ко дэк са (не за-
кон нае аба ря чэн не нар ка тыч ных 
срод каў, псі ха троп ных рэ чы ваў, іх 
прэ кур со раў і ана ла гаў): за вы раб 
нар ка тыч ных срод каў ва ўмо вах 
ла ба ра то рыі, за збыт не паў на лет-
ня му, за кант ра бан ду. А так са ма 
мы пра па ну ем увес ці ад мі ніст ра-
цый ную ад каз насць за ўжы ван не 
нар ка тыч ных рэ чы ваў.

Ва дзім Дзе вя тоў скі: Для мя не 
пы тан не нар ко ты каў у на шай кра і-
не — гэ та пы тан не на цы я наль най 
бяс пе кі. Зра зу ме ла, што мы не па-
він ны страч ваць час і ра зам з ім 

— ча ла ве чыя жыц ці. Не аб ход ныя 
тэр мі но выя дзе ян ні.

Тыя іні цы я ты вы, якія вы лу чыў 
МУС, бы лі агу ча ны ў пар ла мен це 
і атры ма лі па пя рэд не поў нае ад а-
б рэ нне кі раў ніц тва і дэ пу та таў. 
Сён ня ёсць доб ры шанц хут ка рэа-
лі за ваць іх шля хам уня сен ня змя-
нен няў у За кон аб нар ка тыч ных рэ-
чы вах, прэ кур со рах і іх ана ла гах, 
па коль кі ад па вед ны за ко на пра ект 
як раз зна хо дзіц ца на раз гля дзе ў 
Па ла це прад стаў ні коў, у ка мі сіі па 
на цы я наль най бяс пе цы. У Па ла ту 
ўне се ны за ко на пра ект аб уня сен ні 
змя нен няў у Кры мі наль ны ко дэкс, 
а зна чыць, гэ тыя за ха ды так са ма 
мож на хут ка пра пі саць.

На ша за да ча — за бяс пе чыць 
ад на знач насць і дак лад насць гэ тых 
нор маў, каб не пад вяр гаць ры зы-
цы па ка ран ня не ві на ва тых лю дзей. 
Та му нам па трэб на яшчэ кры ху ча-
су для та го, каб даў згад ніць гэ тыя 
нор мы з усі мі за ці каў ле ны мі. І мы 
над гэ тым ін тэн сіў на пра цу ем.

Як гра мад ска га дзея ча і па тры-
ё та, мя не, акра мя на зва ных за ха-
даў, ці ка вяць пы тан ні пра фі лак ты-
кі. На за ка на даў чым уз роў ні ўсё, 
што маг чы ма, мы зро бім. За гэ тай 
пра цай ста іць у тым лі ку пуб ліч на 
агу ча ная па зі цыя кі раў ні ка дзяр-
жа вы, які звяр нуў ся ў тым лі ку да 
за ка на даў цаў з за клі кам пры няць 
ра ды каль ныя ме ры ў ба раць бе су-
праць нар ко ты каў.

Але пра фі лак ты ка — гэ та перш 
за ўсё. І ў гэ тым пла не, на прык лад, 
на ша аб' яд нан не «Бе лая Русь» 
пра во дзіць ад па вед ную ра бо ту. На-
прык лад, у На ва по лац ку су мес на з 
«Бел тэ ле ка мам» бы ла пра ве дзе на 
ак цыя «Баць коў скі кант роль». Мы 
раз да ва лі баць кам ліс тоў кі, якія 
ін фар му юць іх аб тым, што «Бел-
тэ ле кам» мо жа па іх за пы це аб ме-
жа ваць до ступ да пэў ных, не бяс-
печ ных сай таў для іх дзя цей. Та му, 
я лі чу, мы ўсе па він ны ўклю чыц ца 
ў па доб ную ра бо ту — не па кі даць 
яе толь кі на за ка на даў чым уз роў ні, 
але і ра біць кож ны, хто што мо жа, у 
тым лі ку — жур на ліс ты, прэ са.

Ала Ве руш: Не аб ход на так са-
ма ду маць пра ства рэн не ка ар ды-
на цый ных ме ха ніз маў, якія да зво-
лі лі б аб' яд наць на ма ган ні больш 
шы ро ка га ко ла ве дам стваў, а не 

толь кі тых трох, якія бу дуць пра ца-
ваць у рам ках ка мі сіі. Гэ та і След-
чы ка мі тэт, і Ка мі тэт дзяр жаў най 
бяс пе кі, і Мі ніс тэр ства аду ка цыі, і 
ін шыя. Бо па лі тыч ная во ля на мак-
сі маль на ін тэн сіў ную ба раць бу су-
праць нар ко ты каў ёсць. Ця пер пы-
тан не ў ме ха ніз мах яе рэа лі за цыі.

На прык лад, у Ра сіі праб ле ма 
нар ко ты каў пры зна на па гро зай 
на цы я наль най бяс пе цы і вы бу да-
ва ны ме ха нізм Дзяр жаў на га ан ты-
нар ка тыч на га ка мі тэ та, які ка ар-
ды нуе дзей насць вя лі кай коль кас ці 
ве дам стваў у част цы ба раць бы з 
гэ тым злом.

ШТО ДА ЛЕЙ?
«Зв»: Як бу дзе раз ві вац ца 

нар ка сі ту а цыя ў вы пад ку ўвя-
дзен ня ўсіх мер, пра па на ва ных 
МУС?

Іван Ка на ра заў: З пунк ту гле-
джан ня по пы ту на нар ко ты кі мы 
мо жам вы лу чыць не каль кі на ступ-
стваў увя дзен ня ў дзе ян не та ко га 
ме ха ніз му, як ан ты нар ка тыч ная 
ка мі сія.

Пяр віч най пра фі лак ты кай па-
він ны зай мац ца ўсе. У пер шую 
чар гу — са мі гра ма дзя не на ўзроў-
ні сям'і. У нас быў та кі прык лад — 
на пі са лі баць кі, чыё дзі ця па ча ло 
ку рыць спай сы, і про сяць пры няць 
ме ры. Пры гэ тым яны апіс ва юць, 
дзе ён куп ляе, дзе і ка лі ку рыць, 
і про сяць нас неш та зра біць. Па 
фак тах ганд лю нар ко ты ка мі трэ ба 
звяр тац ца ў мі лі цыю. Па пы тан нях 
рэ абі лі та цыі — ва ўста но вы ахо вы 
зда роўя, у нар ка ла гіч ныя ўста но-

вы. Там ёсць так са ма псі хо ла гі, 
якія да па мо гуць спра віц ца з за-
леж нас цю. Але па чы наць трэ ба 
з сям'і. Бо ка лі на гэ тым уз роў ні 
ні чо га не ро біц ца, то дзяр жаў ныя 
ін сты ту ты на ўрад ці змо гуць спра-
віц ца з праб ле май.

Ва дзім Дзе вя тоў скі: Вы ву ча ю-
чы гэ ту праб ле ма ты ку, я зра зу меў, 
што нар ка ганд ля ры — вель мі ра-
цы я наль ныя, унік лі выя лю дзі. Яны 
дэ та лё ва вы ву ча юць пра ва выя 
рэ жы мы, ха рак тар ра бо ты пра-
ва ахоў ных ор га наў. І я ўпэў не ны, 
што пас ля ства рэн ня ан ты нар ка-
тыч най ка мі сіі яны дак лад на для 
ся бе за фік су юць, што тэ ры то рыю 
Бе ла ру сі трэ ба абы хо дзіць бо кам. 
А гэ та іс тот на зні зіць па ток нар ко-
ты каў, па вя лі чыць цэ ны на іх і зро-
біць іх не да ступ ны мі для знач най 
част кі сён няш ніх і па тэн цы яль ных 
спа жыў цоў.

Мі ка лай Кар пян коў: Мы пра цу-
ем так са ма ў рам ках АДКБ, дзя ку ю-
чы ча му ма ем до ступ да ін фар ма цыі 
аб нар ка сі ту а цыі на ўсёй пост са-
вец кай пра сто ры. Та му ў нас ёсць 
маг чы масць раз вед кі «на да лё кіх 
под сту пах». Бо нар ко ты кі не з'яў ля-
юц ца ў адзін мо мант. Яны заў сё ды 
з'яў ля юц ца дзесь ці, ма юць кан крэт-
ныя марш ру ты рас паў сюдж ван ня і 
транс пар та ван ня. Та му, грун ту ю чы-
ся на гэ тай ін фар ма цыі, мы мо жам 
і дзей насць у ся бе ары ен та ваць у 
апе рад жаль ным па рад ку.

Апроч вы кла дзе ных за ха даў, 
мы вы лу чы лі іні цы я ты вы па змя-
нен ні Ука за Прэ зі дэн та Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь № 60, які рэ гу люе 
дзей насць у ін тэр нэ це, з тым, каб 
спы ніць маг чы мас ці пра па ган ды 
і рас паў сюдж ван ня нар ко ты каў у 
гэ тым ася род ку.

Вяр хоў ны Суд Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь пра вёў пле нум, пад час яко га 
па ста на віў, што па ка ран не за збыт 
нар ка тыч ных рэ чы ваў па він на 
быць са мым су ро вым у ме жах, якія 
да пус ка юц ца за ка на даў ствам.

Ка ра цей, мы ча ка ем, што нар-
ка сі ту а цыя бу дзе па ляп шац ца, а 
жыц цё ў на шай кра і не, у тым лі ку 
— для на шых дзя цей, бу дзе ста на-
віц ца больш бяс печ ным.

Ілья Жла бо віч: Я па ві нен звяр-
нуць ува гу на тое, што лік ві да цыя 
сімп то маў не мо жа за мя ніць ля чэн-

не са мой пры чы ны. Мы лік ві ду ем 
на ступ ствы, пе ра кры ва ем до ступ 
да нар ко ты каў, але пры чы ны, якія 
штур ха юць лю дзей да за леж нас ці, 
за ста юц ца. Та му вель мі ха це ла-
ся б, каб ра бо та вя ла ся так са ма 
і ў пла не пра фі лак ты кі, пра што 
га ва рыў Іван Іва на віч Ка на ра заў. 
Бо су час ная на ву ка, якая пра цуе 
ня рэд ка і на кры мі наль ныя ін та-
рэ сы, вель мі апе ра тыў на і хут ка 
да зва ляе ства раць но выя рэ чы вы. 
На гэ та за вя за ны вя лі кія гро шы.

Та му нам трэ ба ад ка заць на пы-
тан не: ча му ма ла дыя лю дзі і ін шыя 
жы ха ры на шай кра і ны ад соч ва юць 
з'яў лен не но вых нар ко ты каў, но вых 
прэ па ра таў і па чы на юць іх ужы-
ваць? Не аб ход на дзейс ная сіс тэ ма 
пра фі лак ты кі нар кас па жы ван ня. 
І гэ тыя пра фі лак тыч ныя за ха ды, 
якія яшчэ не аб ход на вы пра ца ваць 
і ўзгад ніць, так са ма па він ны быць 
за ма ца ва ны за ка на даў ча.

Мі ка лай Кар пян коў: Я ў цэ лым 
згод ны з тым, што ска заў ка ле га. 
На мой по гляд, ба раць ба су праць 
нар ко ты каў па він на вес ці ся ў ча-
ты рох кі рун ках:

— за бес пя чэн не не да ступ нас ці 
нар ко ты каў;

— ран няя ды яг нос ты ка, вы яў лен-
не вы пад каў нар кас па жы ван ня;

— за бес пя чэн не рэ абі лі та цыі 
нар ка за леж ных;

— на ву ко ва-ме та дыч нае і за ка-
на даў чае за бес пя чэн не.

Па гэ тых кі рун ках ця пер ра бо та 
ў Бе ла ру сі і вя дзец ца.

У МУС, да рэ чы, бу дуць не ка то-
рыя ар га ні за цый ныя зме ны ў ра-

бо це па лі ніі нар ка кант ро лю. Бу дзе 
ство ра ны ад дзел па ка ар ды на цыі, 
які бу дзе зай мац ца ка ар ды на цы-
яй ра бо ты пра ва ахоў ных ор га наў, 
ор га наў вы ка наў чай ула ды, ін шых 
за ці каў ле ных у агуль най спра ве.

ШТО БУ ДЗЕ З НАР КА МА НА МІ?
«Зв»: Як бу дуць па во дзіць 

ся бе нар ка за леж ныя, па збаў-
ле ныя до сту пу да нар ко ты каў? 
Ці вар та ў та кім вы пад ку ча каць 
рос ту ал ка га лі за цыі?

Але на Лен ская: Ал ка га лізм, як 
пра ві ла, з'яў ля ец ца спа да рож ным 
эле мен там для нар кас па жы ван ня. 
Час та нар ка за леж ныя чар гу юць 
ал ка голь і нар ко ты кі ў за леж нас ці 
ад та го, да ча го ў іх ёсць до ступ. 
Але цал кам за мя ніць нар ко ты кі ал-
ка голь не мо жа.

Іван Ка на ра заў: Да рэ чы, бе ла-
ру сы да стат ко ва на дзей на аба ро-
не ны ад «ап тэч най нар ка ма ніі». У 
нас ажыц цяў ля ец ца кант ра ля ва ны 
вод пуск нар каз мя шчаль ных рэ чы-
ваў. Та му зло ўжы ван ні тут спа лу-
ча ны з цяж кас ця мі і ры зы кай — і 
для спа жыў цоў, і для ганд ля роў. У 
нас бы ла асця ро га па рос це дэз-
амар фі на вай нар ка ма ніі пас ля 
«ан ты ма ка ва га дэ крэ та». Ад нак 
усе ве дам ствы спра ца ва лі доб ра, 
і гэ та га не зда ры ла ся.

Па вод ле на шых звес так, ка ля 
40% бы лых опій ных нар ка ма наў 
пе рай шлі на ам фе та мін. Знач ная 
част ка ас тат ніх пай шла ва ўста-
но вы ахо вы зда роўя. У тым лі ку 
па вя лі чы ла ся коль касць са ма стой-
ных зва ро таў.

Гэ та зна чыць, у цэ лым мы, мож-

на ска заць, з опій най нар ка ма ні яй 
спра ві лі ся. Спа дзя ю ся, што ця пер 
мы і з но вай па гро зай — сін тэ тыч-
най нар ка ма ніяй — спра вім ся.

ДЗЯР ЖА ВА І ГРА МАД СТВА 
СУ ПРАЦЬ НАР КО ТЫ КАЎ: 
АДЗІ НЫМ ФРОН ТАМ

«Зв»: Чым мо жа да па маг чы 
гра мад ска-дзяр жаў нае парт нёр-
ства ў ба раць бе су праць нар ко-
ты каў?

Але на Лен ская: Мы, як гра мад-
скія ра бот ні кі, пад трым лі ва ем ства-
рэн не ан ты нар ка тыч най ка мі сіі. Ха-
це ла ся б, каб яна бра ла на ся бе да-
дат ко выя функ цыі і паў на моц твы: 
не аб ход на фар мі ра ваць гра мад-
скую дум ку, ства раць ат мас фе ру 
не цяр пі мас ці да нар ко ты каў.

Мі ка лай Кар пян коў: Ха цеў бы 
на га даць, што ка ар ды на цы яй на 
рэс пуб лі кан скім уз роў ні зай ма ец-
ца Са вет Мі ніст раў Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь, а кі руе гэ тай ра бо тай ві цэ-
прэм' ер Ана толь Афа нась е віч То зік. 
І гэ ты ме ха нізм пра цуе да стат ко ва 
апе ра тыў на і эфек тыў на.

Мы за раз пра пра цоў ва ем пы-
тан не аб ства рэн ні гра мад ска га 
аб' яд нан ня, якое бу дзе пра ца ваць 
у сфе ры ба раць бы з нар ко ты ка мі. 
У яго ўвой дуць прад стаў ні кі па ўсіх 
кі рун ках ра бо ты.

Ала Ве руш: На мой по гляд, 
бе ла рус кае гра мад ства га то ва 
да больш ра шу чай ба раць бы з 
нар ко ты ка мі. Гэ та важ на. Та му 
што для больш жорст кай па лі ты кі 
гра мад ства па він на быць га то ва 
аб ме жа ваць ся бе ў чымсь ці. Ад-
нак ёсць вя ліз ная пра сто ра ра бо-

ты, звя за ная не столь кі з больш 
жорст кай ра бо тай дзяр жа вы, 
коль кі з па вы шэн нем свя до мас ці, 
ін фар ма ва нас ці са міх гра ма дзян. 
На су стрэ чах з баць ка мі ў шко лах 
у мя не час та пы та юц ца пра спай-
сы, мар кі: як яны вы гля да юць, які 
эфект аказ ва юць, як зра зу мець, ці 
зна хо дзіц ца дзі ця пад уз дзе ян нем 
нар ко ты каў і г.д.

Да лей — ёсць най важ ней шая 
ра бо та ў са цы яль ных сет ках. Ка лі, 
дзя ку ю чы на ма ган ням МУС, сай ты, 
уцяг ну тыя ў пра па ган ду і ган даль 
нар ко ты ка мі, бу дуць за кры ты, то 
са цы яль ныя сет кі ні хто пе ра крыць 
не змо жа. Там ёсць свой слэнг, 
свае ўмоў нас ці. Кант ра ля ваць гэ-
та з па зі цыі дзяр жа вы не маг чы ма. 
Гэ та гра мад ская за да ча.

Та му мы ця пер ду ма ем над тым, 
як ма бі лі за ваць гра мад скую дум-
ку. Ці па трэб на но вая гра мад ская 
струк ту ра су праць нар ко ты каў? Ці 
па трэб на ка ар ды на цыя іс ну ю чых 
струк тур? Або трэ ба ар га ні за ваць 
гэ тую ра бо ту ў рам ках ін шых гра-
мад скіх аб' яд нан няў?

Бо нель га ж усё па кі даць на ад-
каз насць баць коў. Урэш це, баць кі 
са мі бы ва юць спа жыў ца мі нар ко ты-
каў. Не аб ход ны ме на ві та пуб ліч ны 
гра мад скі ўдзел у гэ тай ра бо це.

Нар ка ма нія — гэ та не аса біс тая 
спра ва кож на га. Адзін нар ка ман 
уцяг вае ў спа жы ван не нар ко ты каў 
5—10 ча ла век. Нар ка ма нія — гэ та 
са цы яль на не бяс печ ная з'я ва. Гэ-
та зло, з якім не аб ход на зма гац ца 
ўся му гра мад ству.

Круг лы стол пра вёў 
Юрый ЦА РЫК.

СУ ПРАЦЬ НАР КО ТЫ КАЎ — 
АДЗІ НЫМ ФРОН ТАМ

Толь кі дзя ку ю чы су пра цоў ніц тву гра мад ства і дзяр жа вы мож на да сяг нуць пос пе ху 
ў су праць дзе ян ні нар ка паг ро зе

«Нар ко ты кі не з'яў ля юц ца ў адзін мо мант. Яны заў сё ды 
з'яў ля юц ца дзесь ці, ма юць кан крэт ныя марш ру ты 
рас паў сюдж ван ня і транс пар та ван ня. Та му... мы мо жам 
сваю дзей насць ары ен та ваць у апе рад жаль ным па рад ку».

Па вод ле экс перт ных ацэ нак, у Бе ла ру сі больш як 150 ты сяч 
нар ка за леж ных гра ма дзян. Афі цый на на ўлі ку — больш як 20 
ты сяч ча ла век, якія зло ўжы ва юць псі ха ак тыў ны мі рэ чы ва мі. 
Праб ле ма нар ко ты каў на бы ла маш таб па гро зы на цы я наль-
най бяс пе цы. Па тра ба ван не Прэ зі дэн та Бе ла ру сі — ра ды-
каль ныя за ха ды су праць не за кон на га аба ра чэн ня нар ко-
ты каў. У чым іх сут насць, аб мяр коў ва лі экс пер ты пра ек та 
«Гра мад скі дыя лог» у Мін ску:

Мі ка лай КАР ПЯН КОЎ — на чаль нік упраў лен ня па нар ка кант ро лі і 
су праць дзе ян ні ганд лю людзь мі Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь; Іван КА НА РА ЗАЎ — га лоў ны нар ко лаг Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя Рэс пуб лі кі Бе ла русь; Ва дзім ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ 
— дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь; Ала ВЕ РУШ — да цэнт ка фед ры Ака дэ міі кі ра ван ня пры 
Прэ зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, кан ды дат па лі тыч ных на вук; Але на 
ЛЕН СКАЯ — ка ар ды на тар пра ек таў Рэс пуб лі кан ска га гра мад ска га 
аб' яд нан ня «Ма ці су праць нар ко ты каў» (РГА «МСН»); Ілья ЖЛА БО-
ВІЧ — вы клад чык ка фед ры эка ла гіч най ме ды цы ны і ра дые бія ло гіі 
Між на род на га дзяр жаў на га эка ла гіч на га ўні вер сі тэ та імя А.Д. Са ха-
ра ва, экс перт у га лі не пра ва слаў най нар ка ло гіі.

Мі ка лай Мі ка лай КАР ПЯН КОЎ.КАР ПЯН КОЎ.ІванІван  КА НА РА ЗАЎ.КА НА РА ЗАЎ. Ва дзімВа дзім  ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ.ДЗЕ ВЯ ТОЎ СКІ.АлаАла  ВЕ РУШ.ВЕ РУШ. Але наАле на  ЛЕН СКАЯ.ЛЕН СКАЯ. ІльяІлья  ЖЛА БО ВІЧ.ЖЛА БО ВІЧ. Юрый ЦА РЫК.Юрый ЦА РЫК.


