
 

 

 

 

 

 

                  Из истории газеты «Класс» - 

ежемесячного периодического издания для учащихся и 

о учащихся Лунинецкого ГППТК 
 

Первый выпуск газеты вышел в январе 1998 года.  

Первым главным редактором был учащийся Александр Ковко. 

Первой ответственной за выпуск была преподаватель русского языка и  

литературы Климчук Татьяна Михайловна. 

 За годы своего существования в газете произошло ряд изменений: из чёрно-

белой она превратилась в цветную, появились интересные рубрики, спецвыпуски…    

 Но девиз - «КЛАСС!» - ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС И О ВАС!» - остался неизменным. 
 

Периодическое издание учреждения образования 
«Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж» 

№5-6  

(100) СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:  
      - Из истории газеты «Класс». Поздравления    с.1; 
           -  Промо-акция «Есть заказ на рабочий класс - 2016»    с.2; 
           -  Акция «Поменяй сигарету на конфету»    с.3;   
           -  Открытие приёмной кампании - 2016  с.3;        
           -  Обобщение положительного педагогического опыта   с.3; 
           -  Техническое и декоративно-прикладное творчество учащихся  – путь к профессионализму с.4; 
           -  Творчы конкурс «Мая дудка»    с.4-5; 
           -  Удачи тебе, выпускник! с.6; 
           -  Кропка росту   с.7-8; 
                          -  «Узяць пад варту ў зале суда…»  с.8-9; 

                          -  Знайсці індывідуальны падыход   с.9-10; 

                           -  По три года проведут в колонии пинчане, ограбившие жителя Лунинецкого района   с.10; 

-  9 лет колонии усиленного режима – приговор лунинчанину,  

                                         склонявшему друзей к потреблению наркотиков   с.11; 

                                             -  Скажем НЕТ подростковой  

                                                 преступности   с.11 

        С момента своего основания судь-

ба газеты «Класс» неразрывно связана 

с жизнью учебного заведения. Это 

своеобразная летопись колледжа.  

 Я желаю газете долголетия, про-

цветания, доверия читателей. А редак-

ции газеты плодотворной деятельно-

сти, творческих находок, неисчерпае-

мой энергии, активизации деятельно-

сти учащихся-корреспондентов.  

А.Г.Бовкунович, директор 



От лица профессиональных журналистов приветствуем своих «младших кол-

лег». Издание «Класс» политехнического колледжа – один из кирпичиков в нашем 

общем информационном доме. Приятно, что газета уже много лет держит высокую 

планку в своей работе, сохраняет лучшие традиции. Желаем продолжать начатое 

дело, привлекать новых читателей и встретить ещё ни один юбилей. 

Редакция газеты «Информ-прогулка» 

 
             В библиотеке хранится более 90% всех выпущенных номеров нашей газеты 

«Класс». Клуб любителей поэзии «Вдохновение» сотрудничает с газетой практиче-

ски с первых номеров. И в преддверии праздника – юбилейного 100-го номера газе-

ты – нам хочется посвятить газете «Класс» следую-

щие строки: 

Наш клуб «Вдохновение» 

Желает вдохновения, 

Событья наши освещать, 

Хвалить, учить и наставлять. 

Востребованной и любимой быть 

Дизайном внешним удивить. 

Производить ажиотаж, 

Поднять раз в 10 свой тираж 

Быть другом каждому из нас 

Да здравствует газета «Класс»! 

В.Е.Скиба, руководитель клуба любителей поэзии «Вдохновение» 

 

От всей души примите пожелания,  

Чтоб было много плодотворных лет,  

Удачи вам во всем и процветания,  

Здоровья, счастья, творческих побед! 

                                Педагогический коллектив 

 

ПРОМО-АКЦИЯ «ЕСТЬ ЗАКАЗ НА РАБОЧИЙ КЛАСС- 2016!» 
21 мая на площади Ленина города Лунинца состоялась промо-акция «Есть заказ на рабо-

чий класс!». В рамках мероприятия прошли презентации профессий: продавец, товаровед, мон-

тажник санитарно-технических систем и оборудования, токарь, электрогазосварщик и электро-

монтёр; выставки творческих объединений технического и декоративно-прикладного творчества. 

Участниками акции стали выпускники школ города и района, которые активно интересовались 

профессиями и правилами приёма в наш колледж. 

Е.В.Ковалевич, зав.отделением 



АКЦИЯ «ПОМЕНЯЙ СИГАРЕТУ НА КОНФЕТУ» 

26.05.2016 г. в колледже состоялась акция «Поменяй сигарету на конфету» ко 

Всемирному дню отказа от курения, который ежегодно отмечается 31 мая. 

 

 

 

 

 

 
ОБОБЩЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 
Педагогический опыт – это уникальный способ решения педагогических 

задач, возникающих в процессе рефлексии педагогической деятельности. Это свя-
зующее звено между педагогической теорией и практикой. 

Обобщить опыт  – значит описать его в виде целостной структуры.  
Педагогическими работниками колледжа ежегодно проводится работа в данном 

направлении. Обобщённый опыт  педагогов представляет собой описание главных идей, 
составных элементов и раскрытия связей между ними, определение объективных законо-
мерностей, которые лежат в основе опыта  и определяют его эффективность и новизну. 

     Г.Н.Антонович, методист 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ОТКРЫТИЕ ПРИЁМНОЙ КАМПАНИИ - 2016 
 

15 июня 2016 г. в колледже состоялось торжественное 

открытие приёмной компании под девизом «Будущее выби-

раем сегодня». 

В этот день с будущей профессией определились 11 

человек. Всех, кто подал документы 15 июня, ждали призы 

и подарки, беспроигрышная лотерея от спонсоров: Беларус-

банк, Белагропромбанк, Лунинецкий хлебозавод, Лунинец-

кий молочный завод, ОО «БРСМ», ОО «Белая Русь», Vel-

com. 

Е.В. Ковалевич, секретарь приёмной комиссии 



ТЕХНИЧЕСКОЕ И ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО  

УЧАЩИХСЯ –  ПУТЬ К ПРОФЕССИОНАЛИЗМУ 
 

По итогам проведения областного этапа республиканского смотра техническо-

го и декоративно-прикладного творчества учащихся и работников учреждений про-

фессионально-технического и среднего специального образования отличились уча-

щиеся нашего колледжа, которые под руководством мастеров производственного 

обучения и педагогов дополнительного образования  завоевали  7 дипломов: 

- Диплом I степени за разработку и изготовление инфракрасного датчика дви-

жения (уч-ся Лукашевич Николай, руководитель Черепович Н.И., мастер п/о); 

- Диплом I степени за разработку и изготовление приспособления для обработ-

ки внутренних сферических поверхностей, электрического карандаша, печки тури-

ста (уч-ся Маркевич Андрей, руководитель Касперович М.Н., мастер п/о; Шпаков-

ский Антон, руководитель Никеенко В.В., мастер п/о); Басаранович Артём, руково-

дитель Невдах Р.В., мастер п/о); 

- Диплом II степени за разработку и изготовление светодиодного контролёра 

сети автомобиля аккумулятора напряжения «СК» (уч-ся Тереня Руслан, руководи-

тель Черепович Н.И., мастер п/о); 

- Диплом II степени за разработку и изготовление торцово-отрезного станка 

«ТОС-600» (уч-ся Здоров Александр, руководитель Ковалец В.И. мастер п/о); 

- Диплом II степени за изготовление вязанных изделий, композиции «Чайная 

церемония» (уч-ся Волоскова Карина, руководители Ковалевич Е.В., педагог допол-

нительного образования, Сытина Н.Н., педагог дополнительного образования); 

- Диплом III степени за разработку и изготовление электродержателя  

(Ковалец В.И., мастер п/о); 

- Диплом III степени за разработку и изготовление светодиодного светильника 

местного освещения «Экономист» (уч-ся Нагорный Евгений, руководитель Руселе-

вич И.И., мастер п/о). 

В.Г.Ермолович, председатель Совета по БОИР 

 
 

Восенню 1891г. у г.Кракаве выйшаў зборнік 

Францішка Багушэвіча “Дудка беларуская”, падпісаны 

псеўданімам Мацей Бурачок. Музей гісторыі беларускай 

літаратуры не застаўся абыякавым да 125-годдзя выхаду 

гэтай кнігі і аб’явіў творчы конкурс “Мая дудка”. Адна 

з намінацый конкурсу – напісанне эсэ на прапанаваную 

тэматыку. 

                  Навучэнкі групы №14 Матвеева Марыя і групы №16 Альшэўская 

Таццяна пад кіраўніцтвам выкладчыка беларускай мовы і літаратуры Антановіч 

Г.М. напісалі конкурсныя эсэ, урыўкі з якіх мы публікуем на старонках газеты. 



СКАРБ НЕАЦЭННЫ 
Гушчыц,  Дэмас, Тэн,  А.Д., Тамтэн, Мацей  Бурачок, Сымон Рэўка з-пад Барысава – 

гэта псеўданімы і крыптанімы Францішка Багушэвіча.  Але ў беларускую літаратуру ён 
увайшоў  іменна як Мацей Бурачок.   Ім ён стаў, каб па-свойску зайсці ў хаты тых, каго 
любіў, за чый лёс перажываў і змагаўся.  

Ён быў настаўнікам народа,  даўцам яму, па словах Генадзя Кісялёва, “духоўнага 
хлеба”. Ён любіў народ, краіну і мову нашу. Любіў светла і самааддана. Як любяць 
сонечны дзень, ласкавы ветрык, цёплы дождж… Як любяць бацькоў, шчырых сяброў. 

 Мова – духоўнае багацце народа.  Я лічу,  што жыццёвай  праграмай  Францішка 
Багушэвіча  было імкненне  данесці да ўсіх годнасць і роўнасць беларускай мовы: “…мова 
наша ёсць такая ж людская і панская, як французская, альбо нямецкая, альбо іншая якая...”,  
паказаць яе самабытнасць і непаўторнасць. 

Не мы стварылі нашу мову, і пагэтаму нам трэба вельмі асцярожна абыходзіцца з ёю. 
Бо за кожным словам – жыццё, надзеі, пакуты і кроў нашых далёкіх продкаў, іх мудрасць і 
запавет. Мова – гэта жывы арганізм, а рэсурсы роднай мовы – такі ж каштоўны скарб, як 
урадлівасць глебы, чысціня паветра і водаў, некранутасць лясных абшараў. Як Радзіме, як 
Маці, так і Мове цаны няма. Гэта скарб неацэнны. 

Калі мы, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, будзем саромецца сваёй роднай мовы, то, 
напэўна, трэба саромецца і таго, што мы з’яўляемся беларусамі.  Але ж гэта зусім 
ненармальна!  

Гэта і ёсць самы балючы нерв нашай трагедыі. Іменна гэта адчуў Францішак 
Багушэвіч яшчэ ў XIX cтагоддзі і сказаў: “Шмат было такіх народаў, што страцілі найперш 
мову сваю, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не 
ўмёрлі!”  Духоўны запавет  Багушэвіча-прарока жыве і будзе жыць у вяках, пакуль будзе 
біцца сэрца апошняга свядомага беларуса. 

Матвеева Марыя, навучэнка групы №14 
 

“ТОЙ ЛЮД ЖЫВЕ, ШТО СВАЕ ПЕСНІ МАЕ…” 
Францішак Багушэвіч пакінуў нас, але памяць пра яго  засталася. Нямала даследчых 

прац прысвечана асобе і творчасці песняра, але і да сённяшняга дня яго постаць застаецца 
шмат у чым не разгаданай.  

Жанравыя абсягі  творчасці Францішка Багушэвіч надта шырокія: паэзія, проза, 
публіцыстыка, пераклады… Усё гэта так. Але ён яшчэ і фалькларыст: збіраў і запісваў 
народныя песні, апрацоўваў іх. 

Ёсць такі выраз: “Песня – душа народа”. І гэта сапраўды так. Песня раскрывае такія 
глыбіні, такія таямніцы нацыянальнага характару, якія не могуць быць выказаны, 
спасцігнуты ў іншых жыццёвых сітуацыях. Песня ўвабрала ў сябе ўсе асаблівасці 
народнага жыцця.  

Багушэвічава паэзія далёкая ад лірычнасці. Тым не менш зварот музыкаў да яго 
твораў сталы, зацікаўлены.  Якія жвершы пакладзены на музыку?  У 1918 годзе  агучыў 
мелодыяй верш “Мая дудка” Ян Тарасевіч. У 50-я гады XXстагоддзя  мелодыі на “Маю 
дудку” і “Хмаркі” напісаў кампазітар Аляксей Туранкоў. Музыку да верша “Мая хата” 
напісаў кампазітар Уладзімір Макарэвіч, які некаторы час жыў у Кушлянах. Іменна тут, у 
150-ю гадавіну з дня нараджэння песняра, і адбылася прэм’ера песні. 

 “Той люд жыве, –  казаў пясняр у сваім безназоўным вершы, –  што свае песні мае”. 
Гэтыя словы гучаць як напамін для нас, яго нашчадкаў.І недарма кажуць, што, людзі, якія 
не памятаюць сваіх каранёў, не будуць мець і будучыні. Таму так важна не толькі 
захоўваць свае спрадвечныя крыніцы, але і падтрымліваць цікавасць да нашай 
нацыянальнай музычнай культуры, якая  лічыцца самай этнічнай рысай, якая адрознівае 
нас, беларусаў, ад іншых нацый. Дзякуючы нашым беларускім кампазітарам  ушанавана і  
ўвекавечана памяць  Францішка Багушэвіча – палымянага змагара з прыгнётам, 
несправядлівасцю, патрыёта і прарока. 

Альшэўская Таццяна, навучэнка групы №16 



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

 

Поздравим с получением диплома. 

Окончен колледж — ничего себе! 

А впереди — прекрасная дорога, 

Пусть взлёты будут лишь в вашей судьбе! 

 

Но для того и пройдены предметы, 

Чтоб шагом твердым лишь вперед идти. 

Пусть больше будет радостных моментов, 

Пусть будет счастье и удача на пути! 

Учащиеся группы №16  

Окончен колледж, поздравляем. 

В руках диплом и аттестат. 

И каждый чётко понимает, 

Что больше нет пути назад. Азы профессии узнали, 

Все дружно практику прошли.  

Выпускники, мы всем желаем, 

Чтоб в жизни вы себя нашли. 

                  Администрация колледжа 

Пора вам с колледжем проститься, 

Ведь вы закончили учиться, 

Веселье, смех звучит кругом: 

Сегодня получили вы диплом! 

 

Желаем в жизни перемен счастливых, 

Моментов радостных, красивых, 

И пусть проходят чередой года, 

Не забывайте колледж никогда. 

Педагогический коллектив 



 

КРОПКА РОСТУ  
 

             Ход нарыхтоўкі кармоў і гатоўнасць сельгасар-

ганізацый раёна да ўборкі ўраджаю былі праа-

налізаваны на чарговым пасяджэнні райвыканка-

ма, якое правёў яго старшыня Аляксандр Пачко. 
 В.а. начальніка райсельгасхарчу Аляксандр 

Савіна падвёў папярэднія вынікі яравой сяўбы, адзна-

чыўшы, што ў асноўным аграрнікі справіліся з пас-

таўленымі задачамі.  

 Што датычыць гатоўнасці тэхнікі да жніва, то на 

ўборцы будуць задзейнічаны 83 камбайны і 59 прэс-

падбор-шчыкаў. Адвозка зерня ад камбайнаў будзе 

ажыццяўляцца з дапамогай 130 аўтамабіляў. 

Для  дапрацоўкі збожжа ёсць 17 зернеачышчальна-сушыльных комплексаў. Увесь гэты тэхнічны 

арсенал практычна гатовы да гарачай пары. 

Аляксандр Пачко асаблівую ўвагу звярнуў на неабходнасць падрыхтоўкі сховішчаў для 

сіласу і беражлівае стаўленне да матэрыяльных рэсурсаў як на нарыхтоўцы кармоў, так і на 

жніве. 

Другім пытаннем парадку дня стала абмеркаванне эфектыўнасці мер па прафілактыцы 

п’янства, тытунекурэння, наркаманіі і таксікаманіі сярод непаўналетніх. 

Даклад намесніка начальніка РАУС Ігара Жука ўтрымліваў шмат лічбаў, якія сведчылі: 

сёлета падлеткамі ўчынена 12 крымінальных злачынстваў, што  прыкладна на трэць больш чым 

летась. Асаблівую трывогу выклікае рост колькасці выпадкаў, звязаных са збытам наркатычных 

рэчываў. Калі летась на гэты час такіх не было ўвогуле, то сёлета ўжо зарэгістравана 4. 

Расказаў дакладчык пра накірункі прафілактычнай работы – выступленні ў прэсе, дыспу-

ты, лекцыі, гутаркі, “круглыя сталы”, інтэрактыўныя гульні і г.д. Усе яны ладзяцца ў цесным су-

працоўніцтве з аддзелам адукацыі. Між тым, і на гэта асаблівую ўвагу звярнуў старшыня райвы-

канкама, бачны яўныя недапрацоўкі, якія і аказалі негатыўны ўплыў на стан злачыннасці сярод 

непаўналетніх у нашым раёне. У прафілактыцы не заўсёды прасочваецца роля ўчастковых ін-

спектараў. Пакідае быць лепшым узаемадзеянне з прадстаўнікамі ўлады на месцах – гар- і 

сельвыканкамамі. 

Пракурор Аляксандр Карлюк упэўнены, што ў гэтай справе бачна і недапрацоўка інспек-

цыі па справах непаўналетніх РАУС, прадстаўнікі якой забыліся пра такі дзейсны метад, як 

індывідуальная прафілактыка. Прычым, галоўнай мэтай яе павінна стаць папярэджанне злачын-

стваў, а не іх канстатацыя і работа з тымі, хто ўжо трапіў у поле зроку праваахоўнікаў. Хаця, ад-

но другога не выключае. 

Старшыня райсавета Віктар Рафаловіч прапанаваў супрацоўнікам РАУС больш выверана 

падысці да планаў работы на лета, якое з’яўляецца найбольш актыўным часам для разняволенага 

падрастаючага пакалення. 

Дарэчы, якраз на гэтым асаблівую ўвагу акцэнтаваў начальнік раа Іван Раковіч. Ён падра-

бязна расказаў пра тое, чым плануецца заняць дзетвару ў летні час, колькі будзе працаваць лаге-

раў з дзённым і кругласутачным знаходжаннем хлопчыкаў і дзяўчынак. Не абышоў увагай азда-

раўленне і магчымасць працаўладкавацца ў час канікулаў. 

Ніхто не аспрэчвае той факт, што адукацыя велізарную работу праводзіць у справе выха-

вання падрастаючага пакалення, у імкненні засцерагчы дзетвару ад згубных звычак. Але ж без 

надзейнай пад-трымкі з боку бацькоў настаўнікам наўрад ці ўдасца ўдала справіцца з гэтай зада-

чай. А такое ўзаемадзеянне, як сведчыць рэчаіснасць, ёсць далёка не ўсюды і не заўсёды. Па мер-

каванню Аляксандра Пачко, іншы раз не бярэцца пад увагу ўплыў на падрастаючае пакаленне 

сусветнага павуціння. Камп’ютар і сацыяльныя сеткі трывала ўвайшлі ў жыццё не толькі дарос-

лых, але і дзетвары. Менавіта таму асабліва важна звяртаць увагу на тое, на якіх сайтах 

“завісаюць” вашы сын ці дачка? Што найчасцей прыцягвае там іх увагу? 



Падтрымаў старшыню райвыканкама пракурор Аляксандр Карлюк, на думку якога бацькі 

нярэдка не цікавяцца светаўспрыманнем іх  рана пасталеўшых нашчадкаў, усе спадзяванні ў важ-

най справе выхавання ўскладваючы на школу. Не заўсёды прафесійна падыходзяць да сваіх абавяз-

каў псіхолагі ў школах, а спецыялісты раа самаўхіліліся ад ускладзеных на іх функцый кантролю. 

Трымаў справаздачу на пасяджэнні дырэктар каледжа сельскагаспадарчай вытворчасці Фё-

дар Бірыла. Да яго нямала было прэтэнзій, бо некаторыя выхаванцы менавіта гэтай навучальнай 

установы традыцыйна фігурыруюць у статыстыцы злачыннасці сярод непаўналетніх. Фёдар Аляк-

сеевіч імкнуўся даказаць, што не ўсё так дрэнна ў каледжы, дзе з няпростымі падлеткамі працуе 

згуртаваны калектыў прафесіяналаў. Тым не менш, кіраўнік згадзіўся з высновай, што недапрацо-

вак яшчэ шмат, выпраўляць іх трэба, у тым ліку і з выкарыстаннем найноўшых сродкаў. І першым 

крокам у гэтай справе стала абсталяваная нядаўна сістэма відэаназірання, якая дазваляе ў полі зро-

ку трымаць юнакоў і дзяўчат у вольны ад заняткаў час. 

Сваё бачанне сітуацыі і шляхоў выйсця з яе выказаў начальнік інспекцыі па справах 

непаўналетніх Вадзім Каржаневіч. Яго выступленне не пакінула абыякавым начальніка ўпраўлен-

ня адукацыі аблвыканкама Юрыя Прасмыцкага, які браў удзел у абмеркаванні пытання. Юрый 

Мікалаевіч падзякаваў за прынцыповую размову і справядліва зазначыў, што наш раён мае не 

толькі праблемы, але і дасягненні. Лунінеччына застаецца ў ліку лідараў сярод сельскіх раёнаў 

вобласці ў алімпіядным руху. “Ваш раён – гэта кропка росту, якая сімвалізуе якасны прырост для 

ўсёй адукацыі Брэстчыны”, – гэтыя словы абласнога госця ў душы кожнага па-кінулі цвёрдае 

спадзяванне, што беды, з якімі грамадскасць раёна сутыкнулася на пэўным адрэзку свайго 

развіцця, усё-такі будуць пераадолены. 

Мяжа паміж дзяцінствам і даросласцю, а яшчэ паміж бесклапотнасцю і адказнасцю  Дарога 

ў фінал з «Кока-Колай». 

 

Лунінецкія навіны 
 

«УЗЯЦЬ ПАД ВАРТУ Ў ЗАЛЕ СУДА…» 

           Гэтыя словы нярэдка гучаць з вуснаў старшыні суда Міхаіла Дзенісовіча ў выпадках, 

калі даводзіцца разглядаць крымінальныя справы. І ўсё ж выносіць рашэнне, якое прадугледжвае 

рэальнае пазбаўленне волі, заўсёды няпроста. Асабліва ў адносінах да маладых, якія стаяць у пачатку 

жыццёвага шляху. Праўда, самі яны далёка не заўсёды асэнсоўваюць, што да крыўднага лёгка пера-

крэсліваюць сваё будучае… 
             У актавай зале політэхнічнага каледжа на мінулым тыдні 

адбылося адкрытае выязное пасяджэнне суда Лунінецкага раёна. 

Разглядалася справа навучэнца каледжа Б. – асобы неадназначнай і 

ў нечым нават адыёзнай. Цяжка падабраць словы, каб ахарактары-

заваць паводзіны выпускніка навучальнай установы, які ў поле 

зроку праваахоўнікаў упершыню трапіў яшчэ пяць год таму. За 

што? За банальны крадзеж. У той раз гуманны закон быў 

літасцівым да хлопца, якога проста паставілі на ўлік у інспекцыі 

па справах непаўналетніх. 

Гэтая акалічнасць павінна была насцярожыць бацькоў, якія ўсімі 

сіламі стараліся б засцерагчы сваё дзіця ад наступных неабдума-

ных учынкаў, аднак у нашым выпадку ўсё адбылося з дакладнас-

цю наадварот. Б. з імклівасцю мяча пакаціўся па нахільнай жыцця. Штогод – ад 6 да 9 прыводаў у міліцыю: 

за крадзяжы, хуліганства, парушэнне правілаў дарожнага руху, п’янкі ў грамадскіх месцах… Аднойчы 

нават паспрабаваў украсці аўтамабіль. Штрафаў за гэты час назбіралася амаль 16 мільёнаў рублёў (яны, 

дарэчы, дагэтуль не выплачаны). Кароткая перадышка выпала на 2014-ты. Як аказалася, невыпадкова. Ме-

навіта на працягу гэтага года Б. па рашэнню суда знаходзіўся ў выпраўленчай спецустанове. 

Справядлівасці дзеля, варта заўважыць, што сям’ю, у якой гадаваўся хлопец, цяжка назваць 

нармальнай. Не вызначаўся добрапрыстойнымі паводзінамі бацька, які рана памёр. Прыахвоцілася да чаркі 

маці. Шасцёра дзяцей прадастаўлены самі сабе. Якога выніку можна чакаць ад такога “выхавання”? Хаця 

рэальны шанц стаць добрымі людзьмі быў у кожнага. Мнагадзетную сям’ю не пакідала без увагі дзяржава, 

гарантуючы пэўныя льготы і дапамогі. Улічваючы тое, што жылі Б. у бараку, колькі часу таму ім прапа-

навалі добраўпарадкаваную кватэру. Аднак маці …адмовілася ад шчодрага падарунка, палічыўшы за леп-

http://www.lnc.by/2016/05/myazha-pamizh-dzyacinstvam-i-daroslascyu-a-yashche-pamizh-besklapotnascyu-i-adkaznascyu/
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шае застацца ў аварыйным будынку. 

Гэтая акалічнасць ды прага “самастойнасці” прымусілі старэйшых Б. шукаць асобнага жылля. Зняла 

кватэру і пакінула бацькоўскі дом сястра. Аднак вельмі хутка чуткі пра яе разняволены лад жыцця папаўзлі 

па горадзе. Ад сужыцеля яна паспела нарадзіць дачку. Вось толькі клапаціцца пра малую за п’янкамі ды 

гулянкамі часу не ставала. Таму дзяўчынку неўзабаве забралі органы апекі. Здымная кватэра ператварылася 

ў прытон. Менавіта тут і пачалася гісторыя, якая ў чарговы раз прывяла фігуранта крымінальнай справы на 

лаву падсудных. 

У адзін з веснавых дзён, добра падзаправіўшыся спіртным на кватэры ў сястры, Б. разам з сябруком 

пазваніў у дзверы яе суседа, знаёмага яшчэ па пражыванню ў бараку. Нягледзячы на розніцу ва ўзросце (50-

гадовы мужчына мог бы падысці на ролю бацькі юнакоў), гаспадар ахвотна прыняў прапанову разам 

выпіць. Што адбывалася далей, усе ўдзельнікі застолля памятаюць слаба. Ад выпітага старэйшы сабутыль-

нік заснуў. Калі прачнуўся, гасцей не было і звання. Разам з імі прапалі  ключы ад прыпаркаванага ў двары 

аўтамабіля. Адсутнічала на звычным месцы і сама машына… 

Невядома, якой бяды маглі б нарабіць гэтыя ваяры і куды заехаць на ўкрадзенай “Аўдзі”, бо ў Б., які 

сядзеў за рулём, пазней медыцынскае асведчанне выявіць у крыві 4,6 праміле алкаголю! Выратавала ста-

новішча тое, што ў баку аўтамабіля закончылася паліва, а на запраўцы злодзеі ўмудрыліся заліць для 

бензінавага рухавіка салярку. Машына стала на прыкол. Кропку ж у далейшых прыгодах сябрукоў паставіў 

суд. Праўда, адзін з падзельнікаў праходзіў у ім як сведка. А вось Б. вымушаны быў адказваць па ўсёй стро-

гасці закона. 

За ўсім, што адбывалася ў зале, сачылі навучэнцы каледжа. Краем вока назірала за іх паводзінамі. 

Дзяўчаты пазіралі на Б. з жалем, хлопцы – з усмешкай, якую хутчэй можна назваць паблажлівай, чым 

насцярожанай. Пакуль суддзя пакінуў памяшканне для вынясення прыгавора, паўзай скарысталася старшы 

памочнік пракурора Марына Грабовіч, якая расказала пра найбольш распаўсюджаныя ў маладзёжным 

асяродку правапарушэнні і тое, якія пакаранні за іх пагражаюць. Б. сядзеў, апусціўшы галаву: для яго лё-

савызначальны час ужо наступіў. 

Неўзабаве Міхаіл Дзенісовіч абвясціў судовы вердыкт. Б. прызналі вінаватым ва ўгоне аўтамабіля 

без намеру крадзяжу, а таксама ў тым, што сеў п’яным за руль. Пакараннем стаў арышт на 3 месяцы, штраф 

у 100 базавых велічынь (на сённяшні дзень гэта – 21 мільён рублёў). Адначасова ён на 5 год  пазбаўлены 

права кіраваць тэхнікай. Яму ж прадпісана прымусовае лячэнне ад алкагалізму. Прама ў зале на Б. надзелі 

наручнікі… 

– На шчасце, такія выпадкі хутчэй можна лічыць выключэннем з правілаў, – сказаў пасля завяршэн-

ня судовага разбіральніцтва Міхаіл Дзенісовіч. – Тут яскрава прасочваюцца рэцыдыў і цвёрдае нежаданне 

станавіцца на шлях выпраўлення. Менавіта таму ў адносінах да Б. і была прыменена мера часовай ізаля-

цыі  ад грамадства. Хацелася б верыць, што гэта станоўча паўплывае на юнака. А што да статыстыкі па п’я-

ных вадзіцелях, то яна вельмі насцярожвае. Летась суд раёна разгледзеў 28 крымінальных спраў за кіраван-

не транспартам у стане алкагольнага ап’янення і 8 угонаў, сёлета з пачатку года – ужо 8 спраў за п’янку за 

рулём і 6 – за крадзеж аўтамабіляў. Асабліва рызыкоўных не палохаюць ні велізарныя штрафы, ні пагроза 

канфіскацыі транспартных сродкаў. Вось толькі калі здараецца непапраўнае, вінаватыя азіраюцца назад са 

шкадаваннем, што нельга спыніць падзеі і ўчынкі да наступлення бяды, якая кардынальна мяняе жыццё. 

Менавіта таму мы заўсёды заклікаем паспрабаваць усвядоміць магчымую пагрозу і ўсё-такі спыніцца за 

крок ад трагедыі. 

 

Лунінецкія навіны 

 

ЗНАЙСЦІ ІНДЫВІДУАЛЬНЫ ПАДЫХОД   
 

           Дзейнасць суб’ектаў гаспадарання па прафілактыцы наркаманіі сярод непаўналетніх і 

вучнёўскай моладзі прааналізавана ў пракуратуры 

Лунінецкага раёна. Якія парушэнні заканадаўства 

выявіліся, расказвае пракурор Аляксандр КАРЛЮК: 
          – Вось ужо колькі год запар адной з нега-

тыўных сацыяльных з’яў на Лунінеччыне застаецца неза-

конны абарот наркатычных сродкаў і псіхатропных рэчы-

ваў. Так, колькасць грамадзян, якія стаяць на ўліку ва 

ўстановах аховы здароўя ці дапускаюць немедыцынскае 

ўжыванне, па стану на 01.05.2016 г. складае 73 чалавекі, з 

іх 7 – непаўналетнія. Разам з тым, летась на тэрыторыі 

рэгіёна зарэгістравана 48 злачынстваў разглядаемай 

http://www.lnc.by/wp-content/uploads/2015/10/карлюк.jpg


катэгорыі, прычым 3 факты ўчынены падлеткамі. 

           На Лунінеччыне дзейнічаюць дзяржаўныя органы і арганізацыі, якія ўваходзяць у сістэму 

прафілактыкі безнагляднасці і правапарушэнняў. Аднак вынікі аналізу сведчаць, што іх работа, у прыват-

насці гарсельвыканкамаў, устаноў адукацыі, камісіі і інспекцыі па справах непаўналетніх, па-ранейшаму 

малаэфектыўная і не садзейнічае дасягненню пастаўленых мэтаў. Пэўнай крытыцы можна падвергнуць фар-

мальныя адносіны да ўзнятай праблемы ў Мікашэвіцкім гарвыканкаме, дзе ў мінулым годзе на адным з па-

сяджэнняў разгледзелі пытанне аб прафілактыцы ВІЧ-інфекцыі, наркаманіі і венерычных захворванняў 

сярод насельніцтва. Сітуацыю прызналі дастаткова напружанай, але не прынялі, на жаль, ні аднаго канкрэт-

нага рашэння, за выключэннем даручэнняў усім суб’ектам працягваць інфармацыйна-адукацыйную работу 

па прапагандзе здаровага ладу жыцця. Гэты прыклад яскрава сведчыць аб пасіўным падыходзе да вырашэн-

ня сур’ёзнай праблемы. 

Зрэшты, асобныя ўпушчэнні сустракаюцца ў дзейнасці раённай камісіі па справах непаўналетніх, 

якая недаравальна ігнаруе праверкі па пытанню прадухілення наркаманіі ва ўстановах прафесійна-

тэхнічнай адукацыі. У 2015-ым іх навучэнцы ўчынілі 3 злачынствы ў сферы незаконнага абароту наркатыч-

ных сродкаў. Прыкра, але прычыны і ўмовы, што садзейнічалі гэтым правапарушэнням, не высвятляліся, 

прадстаўленні ў дзяржаўныя органы не ўносіліся, станоўчы вопыт іншых суб’ектаў прафілактыкі не аба-

гульняўся і не браўся, так бы мовіць, на “ўзбраенне”. 

– Дык што спрыяе распаўсюджванню наркаманіі ў маладзёжным асяроддзі? 
– Неналежны ўзровень індывідуальнай прафілактычнай работы з асобамі, якія ўжываюць наркатыч-

ныя сродкі і ўчыняюць злачынствы ў сферы іх абароту. Прычым, істотна палепшыць дзейнасць неабходна з 

боку супрацоўнікаў ІСН РАУС, таму што існуе некалькі прыкладаў, дзе інспектары фармальна выконвалі 

свае абавязкі не толькі ў адносінах да тых падлеткаў, што стаяць на ўліку, але і іх так званых “сяброў”. Ча-

ста патэнцыяльныя парушальнікі не праяўляюць інтарэсу да вучобы, прапускаюць заняткі без уважлівых 

прычын. Калектывам каледжаў таксама варта кантраляваць паводзіны навучэнцаў, па магчымасці 

прыцягваць іх да грамадска-карысных і пазакласных мерапрыемстваў. 

– Якое выйсце бачыце з трывожнай сітуацыі? 
– Дзейнасць па прадухіленню доступу непаўналетніх да псіхатропных рэчываў трэба разглядваць у 

якасці адной з першачарговых задач эфектыўнай прафілактыкі п’янства і наркаманіі. Гарсельвыканкамам не 

ўпускаць з віду работу ў дадзеным напрамку. Камісіі па справах непаўналетніх неабходна прыняць усе ме-

ры, каб на належным узроўні рэалізоўваць свае аналітычныя, кантралюючыя і каардынуючыя функцыі. 

Вельмі многае будзе залежаць і ад работы аддзела адукацыі, спорту і турызму райвыканкама, а таксама ка-

лектываў нашых каледжаў. 

 

 

ПО ТРИ ГОДА ПРОВЕДУТ В КОЛОНИИ ПИНЧАНЕ, ОГРАБИВШИЕ  

ЖИТЕЛЯ ЛУНИНЕЦКОГО РАЙОНА 
 
Суд Лунинецкого района вынес приговор двум пинчанам, которые 15 февраля в деревне 

Дворец Лунинецкого района избили местного жителя и открыто похитили у него крупную сумму 
денег.  

Обстоятельства дела Медиа-Полесью прокомментировала помощник прокурора Лунинецко-
го района Анна Пенер. 

Напомним, пинчане возвращались автомобилем по М10 домой. В деревне Дворец 42-летний 
пассажир увидел в окно у кафе «Спадарожнiк» знакомого, задолжавшего ему 400 долларов. Про-
ехав некоторую часть пути, мужчина решил вернуться, чтобы истребовать долг. С ним отправился 
48-летний приятель. 

Встретив должника на стоянке у кафе, заёмщик сел вместе с ним в машину, приятель остал-
ся «дежурить» у автомобиля со стороны дверцы водителя. Пинчуки требовали вернуть долг, вы-
сказывая угрозы, но должник ответил, что денег нет. Тогда настойчивые «гости» открыто забрали 
принадлежащую водителю барсетку с кошельком. В нём оказалось 2.413 долларов США. Тогда 
пинчане попеременно нанесли жертве не менее трёх ударов в область головы, тем самым причинив 
ему телесные повреждения в виде ссадин в области носа, глаз и верхней губы.  После этого они 
открыто похитили деньги и удалились. 

По словам Анны Пенер, суд Лунинецкого района признал обвиняемых виновными в откры-
том похищении имущества (грабёж), соединённом с насилием, не опасным для жизни или здоро-
вья потерпевшего, совершённом группой лиц, в крупном размере, и назначил наказание в виде ли-
шения свободы сроком на три года каждому с отбыванием в исправительной колонии в условиях 
усиленного режима. 

 

http://media-polesye.by/news/za-dolg-v-400-dollarov-zhitelya-lunineckogo-rayona-izbili-i-otnyali-summu-v-razy-bolshuyu-26008


9 ЛЕТ КОЛОНИИ УСИЛЕННОГО РЕЖИМА –  

ПРИГОВОР ЛУНИНЧАНИНУ,  СКЛОНЯВШЕМУ ДРУЗЕЙ  

К ПОТРЕБЛЕНИЮ  НАРКОТИКОВ  

 
       22-летний луничанин, в квартиру которого милиция прибыла по звонку соседей, 

как оказалось, не только сам потреблял наркотики, но и угощал зельем гостей. В том 

числе несовершеннолетних.  

       Как рассказала Медиа-Полесью помощник прокурора Лунинецкого района Анна 

Пенер, 22-летний молодой человек проживал в квартире многоэтажного дома по улице Энергетиков, остав-

ленной ему родителями, самостоятельно. Он работал в одной из лунинецких организаций и имел положитель-

ную характеристику. 

            О возбуждении уловного дела сообщало Медиа-Полесье. Пригласив к себе друзей, хозяин квартиры 

предложил к потреблению наркотические вещества. На шумную компанию соседи ночью вызвали милицию. 

В квартире нашли наркотики, хозяин и несколько из его гостей, как выявила экспертиза, находились под 

«кайфом». 

- Суд Лунинецкого района признал лунинчанина виновным в совершении умышленных действий, вы-

разившихся в склонении к потреблению наркотических средств, совершёнными в отношении двух или более 

лиц, либо несовершеннолетнего, - констатировала Анна Пенер. – Ему назначено наказание в виде девяти лет 

лишения свободы без конфискации имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии в услови-

ях усиленного режима. 

Приговор ещё не вступил в законную силу. 

Медиа-Полесье 

 

        В связи со сложившейся в районе в последние годы устойчи-

вой тенденцией к росту преступности несовершеннолетних, во-

прос предупреждения правонарушений в молодежной среде явля-

ется одним из приоритетных направлений в деятельности проку-

ратуры Лунинецкого района. 

          В целях обеспечения надлежащего прокурорского надзора 

прокуратурой осуществлен комплекс организационно-

практических мероприятий, направленных на обеспечение коор-

динирующей роли прокуратуры в проведении профилактической 

работы, повышение эффективности и результативности надзора 

за исполнением законодательства о несовершеннолетних и моло-

дежи.  

На основе анализа оперативной обстановки в подростковой среде определен ряд актуальных направ-

лений работы, требующих активизации и формирования единообразных подходов.  

Так, посредством актов прокурорского реагирования субъекты профилактики ориентированы на при-

нятие профилактических мер упреждающего характера, с акцентированием внимания на организации досуго-

вой занятости несовершеннолетних и молодежи – значимой мере профилактики безнадзорности и правонару-

шений, местные исполнительные и распорядительные органы – на принятие управленческих решений по ор-

ганизации работы, осуществлению отдельных мер контроля деятельности субъектов профилактики, скоорди-

нированность действий и оперативное взаимодействие последних.  

Принятые прокуратурой района организационные и практические меры в целях противодействия пре-

ступности в подростковой среде позволили выявить упущения и недостатки в деятельности субъектов профи-

лактики, которые отрицательно влияют на ее эффективность.  

В целях снижения имевшего место по итогам 2015 года и 5 месяцев 2016 года роста преступности 

несовершеннолетних (с 25 до 27 и с 9 до 14 соответственно) в истекшем периоде  текущего года проведено 12 

проверок, правильная организация которых обусловила их результативность: внесено 11 представлений, 10 

предписаний, 28 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.  

В результате скоординированной работы всех субъектов профилактики правонарушений за 5 месяцев 

2016 года сдерживается рост преступности в  подростковой среде. 
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