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                1 сентября – это долгожданный праздник для тех, кто впервые 

переступил не только школьный порог, но и порог профессионально-
технического  и среднего специального учебного заведения. Ведь все 

они вступают в совершенно новую жизнь. А этот день – первый шаг 

по длинной, но такой интересной, пол-

ной открытий дороге знаний... 

               В этот день на стадионе колледжа 

состоялась торжественная линейка.   74 

выпускника базовой школы и 78 вы-

пускников средней школы  пополнили 

ряды учащихся колледжа, приобретаю-

щих рабочие профессии.  Кроме этого, в этом учебном году 25 учащихся  поступили в кол-

ледж на дневное обучение и 15  – на заочное отделение  для получения профессии товароведа. 
        Торжественную линейку  с поднятия флага Республики Беларусь открыли  лучшие  уча-

щиеся колледжа Сумар Елена и Ляшук Андрей. 

        Первые приветственные слова всем присутствующим традиционно сказал  директор кол-

леджа Андрей Григорьевич Бовкунович. 

                      Успехов в учёбе, развития своих творческих 

талантов пожелал учащимся  гость линейки  -  дирек-

тор ОАО «Полесьеэлектромаш» Колодич Василий 

Валентинович. 

                      Председатель  ученического профкома  Мед-

ведь Светлана Михайловна поздравила всех с нача-

лом учебного года и вручила активным участникам 
стройотряда сладкие призы.                

                        После выступления почетных  гостей  учащим-

ся первого курса был вручен символический ключ 

знаний.   

                         Всех участников торжественной  линейки при-

гласили в актовый  зал  на урок  мира «Нам мир завещано беречь!» 

Редактор 

            

   



                 

 
        
 
                
 

                   

 

Усміхаецца ветліва неба, 

Зорны час усё бліжэй і бліжэй… 

У знак  падзякі за сонечнасць хлеба 

Славім сёння мы лепшых людзей. 

  

         Гэтымі шчырымі словамі пачалася святочная праграма абласнога фестывалю-

кірмашу “Дажынкі - 2016” на пляцоўцы ўстаноў прафесійнай адукацыі Брэсцкай 

вобласці. 

       3 верасня 2016 года  г. Драгічын прымаў  гасцей – удзельнікаў абласнога фестывалю

-кірмашу “Дажынкі -2016”. 

      Гучаць пазыўныя. Пачынаецца свята. На сцэне творчы калектыў Лунінецкага  

ДППТК. Яскравы народны гумар, беларускія песні у вакальна-

тэатралізаванай кампазіцыі “Запрашаем на кірмаш”, адразу 

прыкавалі ўвагу гледачоў да сцэнічнай пляцоўкі. 

       На суд гасцей і жыхароў гэтага горада былі прадстаўлены 

песні ў выкананні педагогаў Сяргея Зылевіча, Аляксандра 

Мірановіча, Наталлі Якавец, 

Валянціны Баўкуновіч і 

навучэнцаў Андрэя Ляшука, 

Алены Сумар і Марыі 

Скулавец.  

        “Дажынкі - 2016” 

пакінулі прыемныя ўражанні надоўга ў нашых сэр-

цах. 

Якавец Н.А., педагог-арганiзатар 

                                        Дажынкi - 2016 

                        

                         Именно так прозвучала тема первого урока для всех уча-

щихся  и гостей колледжа в актовом зале.  

       Первое открытое занятие куратор Жук Наталья Михайловна 

провела в интерактивной форме с применением мультимедий-

ной презентации.         

       В подготовке мероприятия приняли участие также библио-

текарь Скиба В.Е., педагоги-организаторы Яковец Н.А., Бовку-

нович В.Н. Программа праздничного мероприятия получилась 

насыщенной, запоминающей. 

                        Звучали песни в исполнении  учащихся Скуловец Марии, Лашко Алёны и Ляшука 

Андрея. 

                        После окончания торжественного мероприятия директор  Бовкунович А.Г.  познако-

мил вновь прибывших учащихся с администрацией учебного заведения. 

Редактор 

Нам мир завещано  
беречь 



                                   

                                
 

 

 

 

 

 

 

                               

                                 Лента новостей 

                   13 сентября 2016 г. сотрудниками  ИДН Лунинецкого РОВД был проведен профи-

лактический  рейд  в колледже. В рейде участвовал кинолог со специально обученной 

собакой, реагирующей на наркотики.  Кинолога с собакой сотрудники правоохранитель-

ных органов  пригласили из Барановичского погранотряда.  

       Не нарушая образовательный процесс, сотрудники милиции с собакой прошлись по 

учебным кабинетам. В ходе рейда запрещённых к обороту веществ выявлено не было.  

       Такие рейды проводятся традиционно. Целью подобных мероприятий является  

профилактика распространения и  употребления наркотических веществ среди учащих-

ся. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               ВСТРЕЧА СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  

С УЧАЩИМИСЯ  ПЕРВОГО КУРСА 

         20 сентября 2016г. на единый воспитательный час были  приглашены 

зам.начальника РОВД подполковник милиции  Жук  Игорь Геннадьевич, начальник 

ИДН  Лунинецкого РОВД  Корженевич Вадим Юрьевич, врач-нарколог   Качанович 

Елена Ивановна.  

         Беседа правоохранителей с подростками была посвящена предупреждению совер-

шения несовершеннолетними правонарушений и преступлений.  Гости  рассказали ре-

бятам  о проводимой работе по обеспечению законности на территории района, об уго-

ловных делах в отношении несовершеннолетних и работе по профилактике правонару-

шений среди детей. Обсуждались вопросы административной и уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних,   правовых последствий привлечения к уголовной либо ад-

министративной ответственности. Участники встречи отметили необходимость прове-

дения подобных мероприятий для профилактики антиобщественного поведения несо-

вершеннолетних.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некрашевич И.Г.,  педагог социальный 

 



                 

 
        
 
                
 

                   

            

                                   22 сентября на городском стадионе  «Полесье» состоялся легкоатлетический 

кросс «Золотая осень».  Целью данного мероприятия  было приобщение учащихся к 

здоровому образу жизни.  У девушек была   дистанция длиной 1000 метров, а юношей – 

2000 метров.    

                                   Победители: 

                                       Юноши          

1 место – Родак Дмитрий уч-ся группы №8С; 

2 место – Григорьев Павел, уч-ся группы №25; 

3 место – Метельский Дмитрий, уч-ся группы №21. 

                                  Девушки       

1 место – Ашарчук Кристина, уч-ся группы №36; 

2 место – Ворон Анастасия, уч-ся группы №10С; 

3 место – Никитич Алёна, уч-ся группы №14. 

                               Победители кросса были награждены грамотами. Впереди у них – областные со-

ревнования. Пожелаем им успеха! 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Миронович А.А., руководитель физвоспитания 

 

С 10 сентября по 10 октября в колледже  
проводятся мероприятия, направленные  

на сохранение  психического здоровья, формирова-
ние жизненных ценностей 

 

 

                      27 сентября состоялась встреча с врачом-

психиатром Головченко Владимиром Степано-

вичем по вопросам сохранения психического 

здоровья.  Во время встречи с врачом-

психиатром были затронуты проблемы де-

структивного поведения  молодежи, рассмот-

рены основные причины и признаки суици-

дального поведения среди юношей и девушек, 

даны рекомендации по  профилактике кризис-

ных состояний. Учащиеся  проявляли непод-

дельный интерес, задавали вопросы и получа-

ли исчерпывающие ответы на них.   

 Тельпук В.С., педагог-психолог 

                        



                                   

                                
 

 

 

 

 

 

 

                               

 

Гэтае ўрачыстае мерапрыемства адбылося 30 верасня на базе ДУА “Багданаўская 

сярэдняя школа”. Яно было прымеркавана таксама да прастольнага  свята  ў гонар 

багданаўскай царквы  ў гонар святых пакутніц Веры, Надзеі, Любові і маці іх Сафіі.  

На ўрачыстасцях прысутнічалі  бібліятэкар  каледжа 

В.Я.Скіба, выкладчык беларускай мовы і літаратуры 

Г.М.Антановіч і навучэнка групы №26 Канапацкая Яна.  

Акрамя іх былі госці з  гімназіі г.Лунінца,  СШ №2  

г.Лунінца, СШ №4  г.Лунінца Сінкевічскай СШ, 

Лунінецкага дзяржаўнага  

прафесійна-тэхнічнага 

каледжа 

сельскагаспадарчай 

вытворчасці, а таксама ганаровая госця  свята – унучка 

Якуба  Коласа  Вера  Данілаўна  Міцкевіч.  

Навучэнцы  з пералічаных устаноў адукацыі  знаёмілі  з 

даследаваннямі па жыццю і творчасці Я.Коласа, чыталі 

вершы песняра. Верш  “Вясною”, напісаны паэтам у 

Лунінцы больш як сто гадоў таму,  цудоўна выканала 

Канапацкая  Яна  і  зазначыла,  што  дадзены  верш  –  

гэта  “папярэджанне ад Я. Коласа нам, юным сучаснікам: каб ведалі кошт працы; каб 

цанілі намаганні сваіх бацькоў, што стараюцца дзеля нашчадкаў; каб захоўвалі 

спрадвечныя каштоўнасці і не здраджвалі нацыянальным традыцыям”.  

Самым вялікім падарункам для прысутных стала выступленне Веры Данілаўны, 

у якім яна расказала пра  свайго дзеда (праўда, згодна з успамінамі аб ім яе родзічаў, бо 

сама яна нарадзілася ўжо пасля смерці свайго знакамітага дзядулі), пра свайго бацьку 

Данілу Канстанцінавіча Міцкевіча, пра сябе, пра іншых унукаў і праўнукаў вялікага  

песняра, падзялілася ўражаннямі ад свята.  

Антановіч Г.М., выкладчык беларускай мовы і літаратуры 

 

                            В колледже прошло торже-

ственное мероприятие 

«Поздравляем с Днём учителя!». 

                              Праздничное настроение ца-

рило уже с 

самого ран-

него утра. 

Учащиеся поздравляли мастеров  п/о и преподавателей бук-

вально с порога. А основным подарком для виновников торже-

ства стал концерт,  подготовленный участниками художествен-

ной самодеятельности. 

        С поздравлениями и тёплыми пожеланиями  директор кол-

леджа Андрей Григорьевич Бовкунович открыл торжественное 

мероприятие и вручил мастерам п/о и преподавателям  благо-

дарности. 

        В честь  педагогов учащиеся читали стихи, пели песни и 

                                 КАЛАСАВIНЫ - 2016 



                

 
        
 
                
 

                   

даже  показали отрывок из сказки «Про Федота-стрельца». 

        С праздничной речью выступили  председатель районной организации обществен-

ного объединения «Белая Русь»  Людмила Ивановна Казадаева и председатель профкома 

колледжа  Валентина Николаевна Бовкунович. 

       Почетными и желанными гостями на мероприятии были ветераны колледжа. От ли-

ца ветеранов Николай Григорьевич Якубович поздравил всех с замечательным праздни-

ком и пожелал профессиональных успехов.  

        Присутствующие получили массу положительных и ярких эмоций, которые выра-

жались на их лицах, в улыбках, благодарных аплодисментах и счастливых взглядах. 
Яковец Н.А., педагог-организатор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСЛАНИЕ УЧИТЕЛЮ 

(странички из дневника выпускника Лунинецкого государственного политехнического  
профессионально-технического колледжа) 

 

                    «15.09. 2015г.   Сегодня второй парой было «Товароведение продовольственных товаров». Знал куда шёл, но никогда 

не думал, что это «товароведение» будет так напрягать… нет не то слово… раздражать… Так и хочется сказать: 

«Драгоценнейшая наша Елена Михайловна, будьте так добры донести до наших непросвещённых, «необременённых 

ничем, кроме развлечений и пустого времяпровождения умов»  (цитата из высказываний Елены Михайловны во время 

очередной попытки донести до нас что такое «потребительский показатель качества товара») зачем мне, будущему 

продавцу, знать  эти «показатели»… Что привезут в мой магазин, то и продавать буду… Кому надо, тот возьмёт  без всяких 

там  «характеристик  свойств  товара». 

                   «26.01.2016г. Сегодня чуть не сорвался на уроке. Вначале  взбесила сама тема «Химический состав и физические 

характеристики продовольственных товаров». 
        Многоуважаемая  наша  Елена Михайловна, мне это надо?!? Есть ли в том молоке фосфор, нет ли его там – продавцу 

глубоко «фиолетово».  Как  Вы не можете понять, что мало кто знает, что в том молоке этот фосфор есть вообще… Молоко 

оно и есть молоко, хочешь бери, хочешь нет… Мне дело какое? Платите деньги – я рассчитаю!» 

        «11.04.2016г. Сегодня Елена Михайловна произнесла на уроке интересную фразу. Когда я, устав от её нравоучений, 

сказал, что она по пустякам придирается ко мне, что  «…приём товара по количеству и качеству» должно касаться 

заведующего магазином, а мне им не скоро быть… она сказала: «Я как преподаватель, в лице вас, учащихся, не имею права 

выпускать «брак»!»… Смешно, но как сказала!!!  Столько было в этой фразе, как бы сказать,  нет, не пафоса, а… скорее 

всего горечи что ли…» 

         «20.06.16г.   Две недели на практике в магазине «Западный».  Между прочим, одном из лучших магазинов в городе.  

Ах, как я мечтал здесь работать… Может по распределению и возьмут? 



           Вчера  одна бабулька прицепилась: «Внучок, что мне лучше взять молоко или сливки? Говорят, для укрепления 

костей надо больше фосфора употреблять. А где больше:  в молоке или сливках?»  Такое впечатление, что её сама Елена 

Михайловна подослала…» 

          «20.09.16г.  Месяц назад начал свою трудовую деятельность. К сожалению, в  магазин «Западный» меня не взяли        

(аттестат слабый), отправили на периферию… Ну, ничего. Поступил на заочное  отделение на вторую ступень… Скоро 
сессия, опять Елена Михайловна… Но, как ни странно, хочу к ней на урок… Так, что Елена Михайловна, скоро увидимся,  

и конспекты ваши по товароведению я сберёг. Накануне перелистывал и понял, что ничего лишнего и ненужного в них не 

нашёл…» 

          Через месяц День учителя… куплю цветы и обязательно поздравлю Вас, Елена Михайловна. Скажу, что Вы правы и 

ошибки  надо исправлять. Жизнь не терпит «брака». И ещё скажу, что хорошо, что есть такие Учителя… 

          P.S.  Обязательно скажу,  если хватит смелости. 

 

 

 

 ИЗ НОВОСТЕЙ ПРОКУРАТУРЫ 
 

ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ МИКАШЕВИЧЕЙ,  

СОВЕРШИВШИХ СЕРИЮ КРАЖ ИЗ ГАРАЖЕЙ И МАШИН, 

ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ 

 

Прокуратура Лунинецкого района направила в суд для рассмот-

рения уголовное дело в отношении двух жителей Лунинецкого 

района, совершивших серию краж в Микашевичах из гаражей, 

подвалов и автомобилей.  
 

Люди спокойно спали в своих частных домах, а на утро обнаружива-

ли пропажу из гаражей, подвалов, автомобилей. Исчезало всё: от дорогостоящей техники до гвоздей. 

Как сообщила заместитель прокурора Лунинецкого района Ольга Богатыревич, установлено 

12 краж, в совершении которых подозреваются двое жителей Микашевичей 1992 и 1993 годов рожде-

ния. В основном кражи совершались из незапертых гаражей и незапертых автомобилей, находящихся 

во дворах жилых домов частного сектора, подвалов. 

Ольга Богатыревич отметила: 

- Отношение жителей района к сохранности своего имущества создавало условия для совершения 

обвиняемыми противоправных действий. По большинству краж было установлено, что обвиняемые 

свободно заходили во дворы жилых домов, проходили к гаражам, которые были не закрыты (на мно-

гих просто для вида висел навесной замок или же дверь была закрыта на веревку, проволоку), беспре-

пятственно заходили внутрь и похищали ценное имущество. В основном это был строительный ин-

струмент, топливо, продукты питания. 

Представитель прокуратуры акцентирует внимание на том, что граждане не должны оставлять 

открытыми жилые и подсобные помещения, автомобили, даже в том случае, если выходят из дома или 

из автомобиля на несколько минут.   

Обвиняемым грозит наказание в виде четырёх лет лишения свободы. 

 

 

В ЛУНИНЦЕ ВЫНЕСЛИ ПРИГОВОР ПАССАЖИРКЕ АВТОМОБИЛЯ,  

ПО ВИНЕ КОТОРОЙ ВОДИТЕЛЬ ДОПУСТИЛ ДТП 

 

Виновницей ДТП признана пассажирка автомобиля, из-за действий которой покалечился 

водитель.  

Гособвинитель, помощник прокурора Лунинецкого района помощник Игорь Тихончук  об 

обстоятельствах происшествия: 

- Молодая пара возвращалась поздно ночью 16 мая домой в д. Дятловичи на автомобиле  

«Мазда». По дороге молодые люди поссорились.  Девушка, будучи в нетрезвом состоянии и ехавшая 

на заднем сиденье, в один из моментов схватила за ручной тормоз и применила торможение автомоби-

ля, что повлекло потерю водителем контроля за управлением транспортным средством. Автомобиль 

занесло, он опрокинулся. 

Водитель получил телесные повреждения в виде перелома правой плечевой кости, относящиеся 



к категории тяжких. 

- Девушка признана виновной в нарушении пассажиром правил безопасности движения, по-

влекшим по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения, то есть в совершении пре-

ступления, предусмотренного ч.1 ст. 321 УК Республики Беларусь. Ей  назначено наказание в виде 

штрафа в размере 50 базовых величин в сумме 1.050 рублей. 

Приговор ещё не вступил в законную силу. 

 

 

ПРЫСТАСОЎВАЦЦА ДА  РЭАЛIЙ 

 

У малой зале райвыканкама адбылася каардынацыйная нарада па барацьбе са злачын-

насцю і карупцыяй, правёў якую пракурор Лунінецкага раёна Аляксандр Карлюк. Прадстаўнікі 

сілавых структур, органаў мясцовай улады, самакіравання, іншых дзяржаўных устаноў і ар-

ганізацый разгледзелі прычыны і ўмовы, што садзейнічаюць учыненню на тэрыторыі рэгіёна 

крадзяжоў маёмасці грамадзян і юрыдычных асоб, а таксама акрэслілі прымаемые меры па іх 

прафілактыцы. 
У сваім дакладзе старшы памочнік пракурора Іна Дзерман паведаміла, што за 5 месяцаў 2016 

года назіраецца некаторы рост агульнакрымінальнай злачыннасці. Прычым, на сітуацыю, у першую 

чаргу, паўплывалі крадзяжы. Па дадзенай катэгорыі правапарушэнняў Лунінеччына трымае сумнае 

лідарства сярод раёнаў Брэстчыны. Самай папулярнай “здабычай” у нячыстых на руку грамадзян ста-

новяцца пакінутыя без нагляду вела-сіпеды і акумулятарныя батарэі з аўтамабіляў. 

Аналіз паказвае, што двухколы транспарт часцей знікае з пад’ездаў і падвалаў шматкватэрных 

дамоў. А вось стыхійныя паркоўкі, накшталт, той, якая ўтвараецца па вечарах у дварах па Чырвонай, 

105 у райцэнтры, дзе вадзіцелі пакідаюць машыны прама на газонах і побач з дзіцячымі пляцоўкамі, 

супярэчаць заканадаўству і ствараюць перадумовы для крадзяжоў. Бестурботныя адносіны саміх аўта-

аматараў, адсутнасць прафілактычнай работы зацікаўленых службаў прыводзяць у выніку да фарміра-

вання ў людзей пачуцця ўседазволенасці і беспакаранасці. 

Выклікае занепакоенасць  нізкі паказчык раскрывальнасці правапарушэнняў. Ён складае 38 

працэнтаў, што сведчыць аб пэўных упушчэннях у рабоце як супрацоўнікаў міліцыі, так і следчага 

камітэта. На жаль, павялічылася і колькасць правапарушэнняў, учыненых непаўналетнімі. За 5 месяцаў 

года зарэгістравана 14 злачынстваў названай катэгорыі, тады як у 2015-ым такіх было толькі 9. Рост 

адбыўся, перш за ўсё, за кошт фактаў незаконнага абароту наркотыкаў і зноў-такі крадзяжоў маёмасці 

грамадзян, якія абыякава адносяцца да захоўвання асабістых каштоўных рэчаў. Крытычныя заўвагі 

прагучалі ў адрас прадстаўнікоў жыллёва-камунальнай гаспадаркі, асобных сельвыканкамаў, навучаль-

ных устаноў, аб’ектаў гандлю і сельгасарганізацый. 

Пракурор Лунінецкага раёна Аляксандр Карлюк запатрабаваў кардынальна змяніць сітуацыю: 

“Трэба знайсці новыя падыходы і метады па прадухіленню злачыстваў, цалкам прыстасаваныя да 

рэалій”. Сваё бачанне шляхоў паляпшэння дзейнасці выказалі намеснік начальніка РАУС Ігар Жук, 

кіраўнікі аддзелаў: аховы правапарадку і прафілактыкі – Андрэй Яраховіч, Дзяржаўтаінспекцыі – 

Аляксандр Дзяшкевіч, крымінальнага вышуку – Віталь Емельяновіч, Дэпартамента аховы – Анатоль 

Буневіч, кіраўнік спраў Гарадоцкага сельвыканкама Галіна Малафейчык, дырэктары: ПГУП “Справа 

тэхнікі” – Вячаслаў Юнкевіч, ОРСа станцыі Лунінец – Анатоль Паўловіч, дзяржаўнага прадпрыемства 

“Новае Палессе” – Валерый Нікалаевіч і шэраг іншых асоб на пасадзе. Па выніках нарады многім 

службам дадзены даручэнні і вызначаны канкрэтныя даты іх выканання. 

 

БЕЗНАГЛЯДНЫЯ ДЗЕЦI 

 

Праблема падлеткавай злачыннасці, на жаль, і сёння не губляе сваёй вастрыні. Нягледзя-

чы на тое, што сёлета ўдалося стрымаць рост правапарушэнняў сярод непаўналетніх, тры-

вожыць прыкметнае павелічэнне цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў. Праваахоўнікі канста-

туюць: істотным чынам паўплывала на гэта статыстыка злачынстваў, звязаных з наркотыкамі. 

Дзе “слабое звяно” ў ланцужку прафілактычных мер? З гэтага пытання пачалася наша размова 

са старшым памочнікам пракурора Марынай ГРАБОВІЧ. 

– Сёлета адзначаны рост злачынстваў не толькі ў сферы незаконнага абароту наркотыкаў (4  – 

супраць 1-го летась), але і тых, што ўчынены ў стане алкагольнага ап’янення. Не можа пакінуць абыя-

кавым і той факт, што ў параўнанні з леташнім большая колькасць непаўналетніх удзельнічала ў су-



 
працьпраўных дзеяннях. Прычым у 5-ці выпадках “аўтарамі” злачынстваў станавіліся падлеткі, якія 

нідзе не вучацца і не працуюць, а трое ўвогуле да гэтага ўжо мелі сур’ёзны канфлікт з законам. 

Больш таго, кожнае чацвёртае злачынства ўчынена тымі, хто стаіць на ўліку ў інспекцыі па справах 

непаўналетніх РАУС (далей ІСН – Т.В.). А гэта сведчыць, што супрацоўнікі інспекцыі звялі сваю ра-

боту да звычайнага фармалізму, абмежаваўшыся рэдкімі гутаркамі з цяжкімі выхаванцамі. Па-за 

межамі іх увагі застаюцца ўмовы пражывання падапечных, кола сяброў. Магчыма, па гэтай прычыне 

не трапляюць на ўлік у інспекцыю тыя, хто даўно гэта “заслужыў”? Так, чацвёра юных лунінецкіх 

парушальнікаў аказаліся пад увагай супрацоўнікаў ІСН толькі пасля вынесенага пракурорам 

прадпісання. А да гэтага яны беспакарана маглі (і паўтаралі!) свае “подзвігі”. Справядлівасці дзеля, 

варта сказаць, што істотныя пралікі выяўлены не толькі ў рабоце ІСН, але і ў дзейнасці іншых 

суб’ектаў прафілактыкі, у якіх нярэдка адсутнічае дакладнае разуменне ўласнай ролі і значнасці ў 

гэтай справе. 

– Але што можна супрацьпаставіць нахабным паводзінам юных злачынцаў, якія не 

рэагуюць на шчырыя спробы дарослых засцерагчы іх ад паўторнай бяды? 
– Такое, на жаль, здараецца нярэдка. У выпадку, калі праводзімыя індывідуальныя прафілак-

тычныя мерапрыемствы жаданага выніку не даюць, ёсць дастаткова дзейсныя метады. Адзін з іх – 

накіраванне ў спецыяльныя вучэбна-выхаваўчыя і лячэбна-выхаваўчыя ўстановы, якія дапамагаюць 

папярэдзіць учыненне падлеткамі паўторных цяжкіх злачынстваў. У пэўным сэнсе гэта – мера край-

няя, але забываць пра яе, дзеля бяспекі саміх жа падапечных, нельга. Між тым, сёлета туды не быў 

накіраваны ніводзін падлетак. Не лепшым чынам абстаялі справы і летась. На маю думку, прычыны – 

у адсутнасці сістэмнай і зладжанай работы з тымі, хто ўпаўне заслугоўвае такога метаду выхавання. 

– Вы назвалі колькасць непаўналетніх парушальнікаў, якія нідзе не вучацца і не працуюць і 

па гэтай прычыне зразумелым чынам выпадаюць з поля зроку дарослых. Але ж статыстыка 

ўтрымлівае факты злачынстваў і сярод вучнёўскага асяродку. Дзе сітуацыя трывожыць най-

больш? 

– З паўтара дзясятка сёлетніх злачынстваў 5 – учынены навучэнцамі лунінецкіх каледжаў, 4 – 

вучнямі школ. Аднак біць трывогу трэба не толькі педкалектывам, якія адмоўным чынам 

“засвяціліся” ў крымінальных зводках, але і ўсім астатнім, бо ўпэўненасці, што заўтра шчупальцы 

таго ж наркатычнага спрута не закрануць іх установу, няма. Між тым, аналіз паказаў, што ў боль-

шасці выпадкаў так званы індывідуальны падыход да цяжкіх падлеткаў ва ўстановах адукацыі проста 

адсутнічае. Планы прафілактычнай работы – аднолькавыя для ўсіх. У пазаўрочны час праблемныя 

дзеці прадастаўлены самі сабе, бо прыахвоціць іх да заняткаў па інтарэсах атрымліваецца далёка не 

заўсёды. Ды і ў сем’ях праваахоўнікі і педагогі, якія адказваюць за выхаванне дзяцей, бываюць няча-

ста, а бацькі, як правіла, жывуць самастойным адасобленым жыццём, у якім з-за амаральнасці месца 

сынам і дочкам знаходзіцца не заўсёды. Нягледзячы на тое, што пэўныя станоўчыя зрухі ёсць, у 

інтэрнатах каледжаў кантроль за тым, як праводзяць вольны час навучэнцы, наладжаны не бездакор-

на. Узяць хоць бы той жа каледж сельскагаспадарчай вытворчасці. З амаль трох дзясяткаў леташніх 

злачынстваў 16 учынена навучэнцамі гэтай установы. Сёлета ўсе 4 выпадкі незаконнага абароту 

наркотыкаў зноў зарэгістраваны тут. 

– Дзе выйсце? 
– Упэўнена, што, як бы банальна гэта не гучала, зрушыць справу з мёртвай кропкі можна толь-

кі разам. І аб’яднацца павінны не толькі праваахоўнікі, педагогі і бацькі. Падключыць сюды неабход-

на грамадскасць, перш за ўсё, ў асобах работнікаў гарсельвыканкамаў, якія нярэдка займаюць 

назіральную пазіцыю. Ажывіць варта сваю работу ў гэтым накірунку і шматлікім грамадскім ар-

ганізацыям, якія пакуль таксама застаюцца ўбаку ад важнай справы прафілактыкі безнагляднасці і 

правапарушэнняў. Гэтыя і іншыя канкрэтныя прапановы выкладзены ў інфармацыйнай запісцы на 

імя старшыні райвыканкама. Рэагаванне на яе не прымусіць сябе чакаць, аднак хачу заклікаць кож-

нага жыхара Лунінеччыны не быць абыякавым да ўсяго, што адбываецца навокал. Ёсць шмат метадаў 

паўплываць на нядбайных бацькоў і дзяцей, якія міжволі бяруць прыклад з дарослых, што знаходзяц-

ца побач. Важна толькі не прапусціць лёсавызначальны момант. 

 

ПЛАЦІЦЬ “КАМУНАЛКУ” ДАПАМОЖА ДЗЯРЖАВА 

 

Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 29.08.2016 г. №322 “Аб прадастаўленні 

безнаяўных жыллёвых субсідый” накіраваны на ўзмацненне дзяржаўнай падтрымкі 



 
насельніцтва. 

Паводле звестак Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі краіны, дапамога будзе 

прадастаўляцца для частковай аплаты жыллёва-камунальных паслуг, а таксама расходаў на 

электраэнергію, спажытую на асвятленне дапаможных памяшканняў і работу абсталявання ў 

шматкватэрным жылым доме. 

Права на безнаяўныя жыллёвыя субсідыі прадастаўляецца ў выпадку, калі штомесячная сума 

аплаты ў межах нормаў спажывання і кампенсацыя расходаў на электраэнергію перавышае: 20 

працэнтаў сярэднямесячнага сукупнага даходу грамадзяніна (сям’і), які пражывае ў горадзе, 15 – у 

сельскім населеным пункце. Розніца паміж сумамі платы за ЖКГ і лічбамі, што складаюць 

адпаведна гэтыя 20, 15 працэнтаў, і будзе складаць памер субсідыі. Пералік даходаў жыхароў, хто 

ўдзельнічае ў вызначэнні сукупнага даходу, вызначыць Урад. 

Заканадаўствам таксама прадугледжана, што падтрымку дзяржавы можна атрымаць па 

выяўляльнаму і заяўляльнаму прынцыпах. Першы дзейнічае з 1 кастрычніка 2016 года, калі 

субсідыі прадастаўляюцца непрацуючым пенсіянерам і паўналетнім інвалідам, зарэгістраваным у 

жылых памяшканнях, па месцы жыхарства якіх адсутнічаюць працаздольныя члены сям’і. Іншым 

жа катэгорыям людзей трэба звярнуцца за субсідыяй асабіста. А вось турбавацца наконт 

падаходнага падатку за такую дзяржпадтрымку няварта: ім яна не абкладваецца. 

 

СЛЕДАВАЦЬ АДЗІНАЙ МЭЦЕ 

 

Пэўныя новаўвядзенні ўнесены ў Палажэнне аб парадку змянення мэтавага назначэння 

зямельных участкаў. Як стала вядома ў Нацыянальным цэнтры прававой інфармацыі 

краіны, яго дапоўніў новы дакумент Саўміна №659 ад 19.08.2016 г. 

Згодна з ім, заканадаўчыя акты будуць прыведзены ў адпаведнасці з Лясным кодэксам 

Рэспублікі Беларусь, які ўступае ў сілу 31 снежня 2016 года. У пастанове ўтрымліваецца норма аб 

недапушчэнні змянення мэтавага назначэння зямельных участкаў, прадастаўленых грамадзянам, 

што стаяць на ўліку маючых патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў, да заканчэння тэрміну 8 год з 

даты дзяржаўнай рэгістрацыі жылых дамоў, узведзеных на такіх участках. 

 

 

СПЫНІЦЬ “ГУЛЬНЯМАНАЎ” 

 

Усё часцей даводзіцца канстатаваць аб павелічэнні колькасці прыхільнікаў азартных 

гульняў, чыё залішняе захапленне часам ставіць самога чалавека ці сям’ю ў цяжкае 

матэрыяльнае становішча. 

Складаная сітуацыя не магла не застацца без увагі на заканадаўчым узроўні. Перагледзеўшы 

Палажэнне аб ажыццяўленні дзейнасці ў сферы ігральнага бізнесу на тэрыторыі Рэспублікі 

Беларусь, кіраўнік краіны падпісаў новы указ №319 ад 25.08.2016 г. Згодна з ім, чалавек можа 

самастойна абмежаваць сябе ў наведванні ігральных устаноў на тэрмін ад 6 месяцаў да 3 год 

шляхам асабістай падачы арганізатару гульняў пісьмовай заявы з адначасовым прадастаўленнем 

дакумента, які засведчвае асобу. А ў тых выпадках, калі “гульняман” ставіць сябе ці сваю сям’ю ў 

цяжкае матэрыяльнае становішча, то дастаткова звароту ў суд родзічаў: бацькоў, дзяцей, 

усынавіцеляў (удачарыцеляў), усыноўленых (удачароных), родных братоў і сясцёр, дзядуль і 

бабуль, апекуноў, папячыцеляў, мужа і жонкі. Падобныя функцыі ўскладзены таксама на пракурора, 

органы апекі і папячыцельства, асоб, якія сумесна пражываюць з заўзятымі ігракамі і вядуць 

агульную гаспадарку. 

Па дадзеных Нацыянальнага цэнтра прававой інфармацыі, новы закон пачынае дзейнічаць з 

28 лютага 2017 года. 

Ігар ЦІХАНЧУК, памочнік пракурора 
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