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— Ня гле дзя чы на век ін-

фар ма ты за цыі, дзе ці ў сі лу 

ўзрос ту і не вя лі ка га до све ду 

не ра зу ме юць не бяс печ насць 

«гуль ні» з нар ко ты ка мі. На-

ват ра зум ныя пад лет кі, якія 

доб ра ву чац ца, трап ля юць 

у вель мі скла да ныя сі ту а цыі 

з-за не бяс печ ных рэ чы ваў. 

Ад ны ста но вяц ца за леж ны мі 

ці гі нуць, ін шыя — атрым лі-

ва юць тэр мі ны па збаў лен ня 

во лі. Я ана лі зую за тры ман ні 

не паў на лет ніх і ба чу на ла-

ве пад суд ных мо ладзь ад 14 

га доў. Нар ка дзял кі ве да юць, 

што за рас паў сю джан не нар-

ко ты каў да юць вя лі кія тэр мі-

ны зня во лен ня, та му ўцяг ва-

юць у свае спра вы не паў на-

лет ніх. Час цей за ўсё дзе ці 

«па па да юц ца», ка лі ро бяць 

так зва ныя «за клад кі» нар-

ко ты каў. Пом ню хлоп ца, які 

ўлад ка ваў ся на ра бо ту кур' е-

рам за 1000 до ла раў у ме сяц, 

каб больш не пра сіць у ма ці 

гро шы. У аса біс тай пе ра піс-

цы яго паведамілі, што кан-

крэт на ён бу дзе да стаў ляць. 

Ён асме ліў ся не ад ра зу, але 

спа ку са ака за ла ся вя лі кай, 

маў ляў, за раб лю на тэ ле фон 

і кра соў кі — і ўсё. Але па паў-

ся. Баць кі ж бы лі ўпэў не ны, 

што іх дзі ця прос та ма лай чы-

на, га на ры лі ся, што ўлад ка-

ваў ся на ра бо ту... Зда ец ца, 

мы ро бім усё, каб да нес ці 

школь ні кам ін фар ма цыю аб 

тым, якую не бяс пе ку то іць у 

са бе ўжы ван не і рас паў сю-

джан не нар ко ты каў. Пра во-

дзім лек цыі ў шко лах, гім на-

зі ях, ка ле джах, рас каз ва ем і 

тлу ма чым, але, на жаль, раз-

мо вы не на ўсіх уплы ва юць.

— Якія яшчэ пра ва па-

ру шэн ні рас паў сю джа ныя 

ся род пад лет каў?

— На са май спра ве вель-

мі роз ныя. Ад нак час цей за 

ўсё за трым лі ва ем дзя цей за 

рас піц цё спірт ных на по яў. 

Пры чы на ба наль ная — жа-

дан не па каш та ваць ал ка голь. 

Пры чым гэ та ні як не звя за на 

з тым, у якой сям'і вы хоў ва ец-

ца пад ле так. Па спра ба ваць 

за ба ро не нае — улас ці васць 

пе ра ход на га ўзрос ту. Яшчэ 

дзе ці мо гуць па ху лі га ніць, 

на прык лад, смет ні цы па рас-

кід ваць ці па шко дзіць транс-

парт ныя пры пын кі. Гэ та та-

кая бра ва да з бо ку пад лет ка, 

спро ба за явіць аб са бе гра-

мад ству, ка лек ты ву...

Але ха чу ад зна чыць, што 

су час ныя дзе ці сіс тэм на не 

ўжы ва юць нар ко ты кі, у боль-

шас ці сва ёй не п'юць і не 

ху лі га няць. Зда ра юц ца гуч-

ныя спра вы, але гэ та хут чэй 

вы клю чэн не, чым пра ві ла. 

Пом ню, на ма ёй ад каз нас ці 

быў пад ле так, які свя до ма 

вы браў кры мі наль ны шлях: 

маў ляў, бу ду кры мі наль ным 

аў та ры тэ там. І тлу ма чы лі 

яму, што гэ та не так, як у 

філь мах, якіх ён на гле дзеў-

ся... Але хло пец на той мо-

мант, на жаль, ужо стра ціў 

да вер да да рос лых і та му 

ака заў ся ў спец уста но ве.

— Якім чы нам дзе ці 

трап ля юць у спец уста-

нову?

— У нас як бы вае? Пад ле-

так на піў ся ці скраў неш та ў 

кра ме. Ра зу мее — гэ та дрэн-

на і яго па він ны па ка раць. 

Яго і са праў ды вы клі ка юць 

на ка мі сію. Ён ча кае, ба іц ца. 

А ка мі сія што ро біць? Ста ра-

ец ца вы свет ліць пры чы ну та-

кіх па во дзін, каб да па маг чы. 

Па га ва ры лі, па ўшчу ва лі на 

ка мі сіі і ўсё. На ад на го і са-

праў ды раз мо ва паў плы вае, 

на ін ша га — не. Вось у апош-

ніх зноў зда ра юц ца па ру шэн-

ні. Спец уста но ва — гэ та як 

па каз чык та го, што за пра ва-

па ру шэн не ў на шай дзяр жа-

ве ра на ці поз на прый дзец-

ца нес ці ад каз насць. Ка лі 

на дзі ця не ўздзей ні ча юць 

ні раз мо вы, ні ін шыя ме ра-

пры ем ствы, якія пра вод зяць 

ін спек та ры ІСН, то мы та кіх 

на кі роў ва ем ва ўста но ву за-

кры та га ты пу. Гэ та яшчэ не 

тур ма, а ўста но ва аду ка цыі. 

Там зна хо дзяц ца пад лет кі 

з усёй кра і ны, яны жы вуць 

пад на зі ран нем пе да го гаў і 

псі хо ла гаў круг лыя су ткі. Ка-

неш не, ёсць аб ме жа ван не ў 

зно сі нах з сяб ра мі і баць ка-

мі. Звы чай на на ступ ны крок 

пас ля гэ та га — тур ма. Але 

час цей за ўсё дзе ці, па бы-

ваў шы ў та кой уста но ве, ста-

ра юц ца ту ды не вяр тац ца.

— Ужо прай шло больш 

за год, як унес лі па праў кі ў 

за кон «Аб ас но вах сіс тэ мы 

пра фі лак ты кі без на гляд-

нас ці і пра ва па ру шэн няў 

не паў на лет ніх». Ці бы лі 

яны на ка рысць?

— Так. Па-пер шае сён ня 

ста ла знач на менш дзя цей, 

з які мі не аб ход на пра во дзіць 

ра бо ту. Ра ней у нас не бы ло 

ўзрос та ва га аб ме жа ван ня і 

тэр мі наў зна хо джан ня на ўлі-

ку пад лет каў, якія здзейс ні лі 

пра ва па ру шэн ні. Ця пер усё 

інакш. Мы мо жам пра во дзіць 

ра бо ту з дзець мі, якім ужо 

ёсць 11 га доў. Бо са мі ра зу-

ме е це, што ў 7—10 га доў дзі-

ця яшчэ не мо жа асэн са ваць 

што дрэн на, а што доб ра. 

Але з 11 га доў, мы лі чым, да 

ма лых ужо мож на пры маць 

ме ры вы ха ваў ча га ха рак та-

ру, на прык лад, на кі ра ван не 

ў спе цы яль ную вы ха ваў чую 

ўста но ву за кры та га ты пу. 

Ад нак адзі нац ца ці га до вых у 

нас ма ла. Ця пер су пра цоў ні кі 

ін спек цыі і аду ка цыі мо гуць 

удзя ляць ня прос тым дзе цям 

больш ува гі, чым ра ней. Па-

дру гое, лю дзі ста лі пры вы-

каць да та го, што мы ўжо 

не ста вім пад лет каў на ўлік. 

У нас прос та іс ну юць дзе ці, 

з які мі пра во дзіц ца ін ды ві-

ду аль ная пра фі лак тыч ная 

ра бо та. Баць кі і са мі дзе ці 

па ча лі ста віц ца да на шай ра-

бо ты больш спа кой на. Ка лі 

дзі ця не па ру шае за кон, то 

звы чай на праз год ра бо та з 

ім спы ня ец ца. Праў да, ка лі 

яно асу джа на, то зна хо дзіц-

ца пад на шым на зі ран нем, 

па куль не скон чыц ца вы ка-

нан не пры га во ру су да.

— Што вы ма е це на 

ўва зе, ка лі га во ры це, што 

пра во дзі це ра бо ту з пад-

лет ка мі?

— Мы на шых па да печ-

ных да лу ча ем да ўдзе лу ў 

роз ных ме ра пры ем ствах. 

На вед ва ем дзя цей до ма і па 

мес цы ву чо бы: ад ных — раз 

у ме сяц, ін шых — кож ны ты-

дзень. Су пра цоў нік мі лі цыі 

сам вы бі рае фор му ра бо-

ты, зы хо дзя чы з аса біс тых 

ха рак та рыс тык пад лет ка. 

У жыц ці роз ныя сі ту а цыі бы-

ва юць... Час та ма лым прос та 

не ха пае муж чын скай ува гі, 

а ін спек тар мо жа рас тлу ма-

чыць неш та пад лет ку і не як 

ска рэк та ваць па во дзі ны. Ін-

спек та ры, ка лі ёсць не аб ход-

насць, так са ма кант ра лю юць 

пра цэ сы на ву чан ня... І ка лі 

ёсць праб ле мы, ра зам з пе-

да го га мі, псі хо ла га мі ста-

ра юц ца знай сці пры чы ну, 

на прык лад, ча му ма ла ды 

ча ла век не ро біць да маш-

няе за дан не ці пра пус кае 

за ня ткі. У та кіх вы пад ках 

дзі ця ба чыць, што яго кант-

ра лю юць, з ім раз маў ля юць, 

рас каз ва юць аб на ступ ствах 

яго па во дзін. Ра зу ме е це, 

перс пек ты ва тра піць у спе-

цы яль ную ўста но ву ці тур му 

ні ко га не ва біць. Праў да, гэ та 

толь кі адзін з утрым лі ва ю чых 

фак та раў для дзі ця ці. На шай 

за да чай больш ба чу вы явіць 

пры чы ну не да пу шчаль ных 

па во дзін.

— Вы га ва ры лі, што ін-

спек цыя пра во дзіць ме ра-

пры ем ствы...

— Так. Мы ста ра ем ся ар-

га ні за ваць воль ны час дзя-

цей. Пра во дзім роз ныя спар-

тыў ныя тур ні ры па фут бо ле, 

ха кеі, ва лей бо ле... Ле там у 

нас пра хо дзіць маш таб нае 

ме ра пры ем ства пад наз вай 

«Ле та — па ра ак тыў ная!», 

ка лі мы ра зам з дзець мі на-

вед ва ем му зеі, аква пар кі, 

заа пар кі, кі на тэ ат ры... Пад-

час гэ тай ак цыі ў на шым го-

ра дзе ад зна ча ец ца зні жэн не 

пад лет ка вай зла чын нас ці. 

Так са ма пра па ну ем дзе цям 

пад час ка ні кул па тры я тыч-

ныя летнікі, якія пра цу юць 

ўжо не пер шы год. Ста лі 

ак тыў на су пра цоў ні чаць з 

БРСМ, на прык лад, ле тась 

яны пра во дзі лі для на шых 

дзя цей ла зар таг, а так са ма 

тур ні ры па фут бо ле і тэ ні се. 

Вядома, ра зам з малымі гу-

ля лі і на шы ін спек та ры. Та кія 

ме ра пры ем ствы аб'яд ноў-

ва юць, па між ін спек та рам і 

па да печ ным уз ні кае да вер. 

Гэ та важ на ў на шай ра бо це.

Уво гу ле ста ра ем ся за няць 

воль ны час кож на га па да печ-

на га з улі кам яго ін та рэ саў. 

А то ў нас як бы вае — ма ма 

ска за ла, на прык лад — «Ха-

дзі на бі сер», — і ўсё! Ну, 

не хо ча гэ тае дзі ця ха дзіць 

«на бі сер». Час та асноў най 

праб ле май «цяж ка га пад лет-

ка» з'яў ля ец ца яго не за ня-

тасць. Та кіх мы на кі роў ва ем, 

на прык лад, у Цэнт ры, дру-

жа люб ным пад лет кам, ды 

ўво гу ле ва ры ян таў шмат. 

Ка лі ў пад лет ка з'яў ля ец ца 

за ці каў ле насць ў чымсь ці, то 

праб ле мы вы ра ша юц ца са мі 

са бой.

— Ін шы мі сло ва мі, вы 

ро бі це тое, з чым не спра-

ві лі ся баць кі?

— Я ска заў бы, што да па-

ма га ем баць кам на кі ра ваць 

дзі ця ў па трэб нае рэ чы шча. 

Ка лі збі ра ец ца ка мі сія, кож-

ны суб' ект пра фі лак ты кі, 

а гэ та пе да го гі роз ных уз-

роў няў, псі хо ла гі і ін шыя 

спецыялісты — пра па ноў-

ваць свае рэ сур сы. З роз ных 

пры чын не заў сё ды баць кі 

мо гуць ар га ні за ваць воль ны 

час дзе цям. Бы вае, прос та 

не да зва ля юць фі нан сы, ад-

сут насць ба бу лі ці дзя ду лі, 

якія мо гуць кант ра ля ваць 

дзя цей, — і пад ле так за ста-

ец ца адзін, без ін та рэ саў і 

не аб ход на га до гля ду.

Уво гу ле, ня ма ад ноль-

ка вых пад лет каў. Яны ўсе 

роз ныя. Ін ды ві ду у мы. Да сту-

кац ца да іх, знай сці той са мы 

клю чык, схі ліць да ся бе, вы-

клі каць да вер — гэ та і ёсць 

пра ца ін спек та ра. Заў сё ды 

трэ ба ма ні то рыць дзі ця. Што 

яму ці ка ва, чым зай ма ец ца... 

Ста рон ка ў са цы яль ных сет-

ках шмат што га во рыць аб 

пад лет ку. І на шы ін спек та ры 

ўсё гэ та вы ву ча юць, каб «вы-

цяг нуць» дзі ця, знай сці яго 

ін та рэ сам за кон нае вый сце.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

Д
НЯ МІ суд Пер ша май ска га ра ё на Мін ска аб-
вяс ціў пры суд удзель ні кам ве ча рын кі, пад час 
якой 19-га до вая дзяў чы на за гі ну ла ад ужы ван-

ня псі ха тро пу. Мо ла дзі ад 17 да 20 га доў, сту дэн там 
і абі ту ры ен там, якія толь кі па сту пі лі ва ўні вер сі тэт 
у мі ну лым го дзе, але так і не змаг лі пры сту піць да 
за ня ткаў, прад' яў ле на аб ві на вач ван не за не за кон ны 
аба рот нар ка тыч ных срод каў і псі ха троп ных рэ чы ваў. 
Гэ та гуч ная спра ва ўзру шы ла не толь кі баць коў, але 
і ўсё гра мад ства. Як зда ра ец ца, што ма ла дыя лю дзі 
аказ ва юц ца на ла ве пад суд ных не ча ка на для са міх 
ся бе і сва іх бліз кіх? На што звяр нуць ува гу баць кам, 
каб убе раг чы сва іх дзя цей ад праб лем з за ко нам, і як 
ін спек та ры пра цу юць з су час най мо лад дзю, рас ка заў 
на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла пра фі лак ты кі УАПП ГУ УС 
Мін гар вы кан ка ма Яў ген АБ РА МО ВІЧ.

— Што трэ ба ра біць баць кам, каб іх дзі ця не ака-

за ла ся ся род праб лем ных?

— Не трэ ба пус каць вы ха ван не на са ма цёк, нель га 

спа дзя вац ца толь кі на шко лу: маў ляў, там рас тлу ма-

чаць, што доб ра, а што дрэн на. Я ўсё ра зу мею, трэ ба 

за раб ляць гро шы, ста мі лі ся, ня ма ча су... Але не аб ход на 

шу каць вый сце. Зна хо дзіць дзе цям за ня ткі па ін та рэ сах 

і раз маў ляць! Бо ка лі гэ та не бу дуць ра біць баць кі, то 

прый дзец ца пад клю чац ца нам, ін спек та рам. І доб ра, ка-

лі раз мо вы бу дзе да стат ко ва, доб ра, ка лі гэ та раз мо ва 

зда рыц ца яшчэ да та го, як пад ле так апы нец ца на ла ве 

пад суд ных.

НЕ БЯС ПЕЧ НЫЯ НЕ БЯС ПЕЧ НЫЯ 
ГУЛЬ НІ,ГУЛЬ НІ,

ці На што трэ ба звяр нуць ува гу баць кам пад лет каўці На што трэ ба звяр нуць ува гу баць кам пад лет каў

«Час цей за ўсё 
за трым лі ва ем дзя цей 
за рас піц цё спірт ных 
на по яў. Пры чы на 
ба наль ная — жа дан не 
па каш та ваць ал ка голь. 
Пры чым гэ та ні як не 
звя за на з тым, у якой 
сям'і вы хоў ва ец ца 
пад ле так».
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Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости 

и оценки»
ИЗВЕЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

ЛОТ 1: капитальное строение, инв. № 401/С-33527 (назначение – здание 
специализированное для общественного питания, наименование – кафе 
«Визит»), обшей площадью 1410,10 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 3

Лот № 1 расположен на земельном участке, кадастровый 
№ 422050400002002738, площадью 0,2690 га (назначение – земельный 
участок для обслуживания здания кафе), расположенный по адресу: 
г. Скидель, ул. Интернациональная, 3. Земельный участок имеет ограничения 
(обременения) прав в использовании: земельные участки, расположенные в 
водоохранных зонах рек и водоемов, код – 2,4, площадью 0,2690 га

Начальная цена продажи – 384 000 руб. (триста восемьдесят четыре тысячи 
рублей) с учетом НДС

Сумма задатка – 38 400 руб. (тридцать восемь тысяч четыреста рублей)

Условия проведения аукциона – аукцион без условий

Продавец – Гродненский филиал Гродненского областного потребительского 
общества, 230001, г. Гродно, ул. Суворова, 298, тел. 96-06-74

Организатор торгов – Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и 
оценки», г. Гродно ул. Врублевского, д. 3, каб. 209, тел.: 41-98-32, 45-05-38

Условия оплаты – по договоренности сторон. Срок заключения договора 
купли-продажи – не позднее 20 рабочих дней с момента подписания про-
токола аукциона

Номер р/с для перечисления задатка – BY44BLBB30120500833225001001 
в Дирекции ОАО «Белинвестбанк» по Гродненской области, код банка – 
BLBBBY2X, УНП 500833225

Аукцион состоится 19 февраля 2019 г. в 11.00 по адресу: 
Гродненская область, г. Гродно, ул. Врублевского, 3, 209

К участию в аукционе допускаются физические лица, юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, подавшие организатору 
аукциона в названный в извещении срок заявление с приложением не-
обходимых документов и внесшие в установленном порядке на указан-
ный в извещении текущий (расчетный) счет сумму задатка, получившие 
билеты участников аукциона с указанием даты регистрации заявле-
ния и заключившие с организатором аукциона соглашение о правах и 
обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона.
Для участия в аукционе в указанный в извещении срок в Гродненский филиал 
РУП «Институт недвижимости и оценки» подается заявление на участие 
в аукционе со следующими документами: заверенная банком копия пла-
тежного поручения о внесении суммы задатка; физическим лицом – па-
спорт (документ, его заменяющий) и его копия; юридическим лицом и ИП – 
резидентами Республики Беларусь – заверенные копии учредительных 
документов; юридическим лицом – нерезидентом  Республики Беларусь – 
легализованные в установленном порядке копии учредительных документов 
и выписка из торгового реестра страны происхождения (выписка должна быть 
подготовлена в течение шести месяцев до подачи заявления на участие в 
аукционе) либо иное эквивалентное доказательство юридического статуса 
в соответствии с законодательством страны происхождения; документ о 
финансовой состоятельности, выданный обслуживающим банком или иной 
кредитно-финансовой организацией, с удостоверенным переводом на бело-
русский или русский язык

При подаче документов на участие в аукционе представителем, организатору 

аукциона предъявляется документ, подтверждающий полномочия пред-

ставителя и документ, удостоверяющий его личность. Прием заявлений на 

участие в аукционе со всеми необходимыми документами заканчивается в 

установленные организатором аукциона день и время, указанные в извеще-

нии. Заявления, поступившие после установленного срока, не рассматрива-

ются. Организатор аукциона имеет право снять предмет аукциона с торгов в 

любое время, но не позднее чем за  3 календарных дня до назначенной даты 

проведения аукциона, о чем организатором аукциона извещаются участники 

аукциона. Продавец имеет право снять предмет аукциона с торгов в любое 

время до объявления его проданным.

В процессе торгов начальная цена повышается в соответствии с шагом 

аукциона аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится при-

обрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем торгов. 

Если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление на участие 

в нем подано только одним лицом, предмет аукциона продается этому лицу 

при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.

Срок возмещения затрат на организацию и проведение аукциона – 

3 рабочих дня

Заявления на участие в аукционе принимаются по адресу: 

г. Гродно, ул. Врублевского, 3, каб. 209, с 8.30 до 17.30 

(понедельник – четверг) и с 8.30 до 16.30 (пятница).

Последний день приема заявлений – 13 февраля 2019 г. до 15.00

Телефоны для справок: 45-05-38, 41-98-32 – Гродненский филиал 

РУП «Институт недвижимости и оценки» 

http://grodnoino.by


