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Яшчэ некалькi гадоў таму маладой прыгожай пары
Iгара i Ванды (iмёны зменены) маглi многiя пазайздросцiць. Яны i не хавалi свайго
шчасця — здымкi маладых
красавалiся ў сацыяльных
сетках. Але ў хуткiм часе
сiтуацыя рэзка змянiлася.
Цяпер толькi i засталося ад
некалi шчаслiвай маладой
сям'i, што гэтыя шлюбныя
фота. Iгар i Ванда ўжо другi
год жывуць паасобку.
I сiтуацыя наўрад цi каго закранула б, каб не трэцi член сям'i — малы Мiша
(iмя зменена). Ён нарадзiўся
ў пачатку 2017 года, а менш
чым праз паўтара года ўжо
апынуўся ў Доме дзiцяцi.
Пры тым, што мае дваiх
бацькоў, да таго ж яшчэ i бабуль. Згодна з афiцыйнымi
матэрыяламi справы, хлопчык «меў патрэбу ў дзяржаўнай ахове i адабраны ў мацi
i бацькi ў сувязi з тым, што
выхоўваўся ў неспрыяльных умовах, экстрэмальнай
жыццёвай сiтуацыi, ва ўмовах канфлiк ту блiжэйшых
родных i наяўнасці стрэсавых фактараў».
З матэрыялаў суда становiцца вiдавочным, што адносiны ў маладой сям'i былi
да волi на пру жа ныя. Муж
раўнаваў жонку, якая часта
выязджала ў камандзiроўкi.
Да таго ж выпiваў, яго псiхiчны стан таксама выклiкаў
небяспеку. Як вядома, у такiх сiтуцыях заўсёды знойдзецца кропля, якая нарэшце перапоўнiць чашу. Такой
кропляй стаў зрыў Iгара.
...Пазалетась у маi Ванда
паехала ў чарговую камандзiроўку на некалькi дзён.
Тут трэба ўдакладнiць, што
жанчына на той час з'яўлялася дырэк тарам прыватнага прадпрыемства. Яна
выйшла на работу, калi малому не было яшчэ i паўгода. Для до гля ду дзіцяці
наняла няньку. Алгарытм такi: нянька даглядае малога
днём, а ноччу той застаецца з бацькам. Але гэтым
разам сiтуацыя, што называецца, выйшла з-пад кантролю бiзнес-лэдзi. Калi яна
патэлефанавала мужу, каб
даведацца, як у iх справы,
той пачаў гаварыць блытана i нават пагражаў самагубствам. Як потым Ванда
раскажа ў судзе, яна палiчыла, што муж п'яны, i набрала
нумар нянькi, каб тая прыехала i забрала дзiця. У хуткiм часе нянька паведамiла,
што дзверы ў кватэру нiхто
не адчыняе. Тады Ванда папрасiла яе выклiкаць мiлi-

Фота носіць ілюстрацыйны характар.

Суд па зба вiў сям'ю
бацькоўскiх правоў. Такiя справы разглядаюцца сiстэматычна. I ўсё ж
гэ та гiс то рыя асаблiвая. Бо малое дзiця
было адабрана ў мацi,
якая больш за ўсё дбала пра кар'еру.

цыю. Аказалася, што муж у
алкагольным стане ледзь не
здзейснiў суiцыд i быў змешчаны ў дыспансер, а хлопчыка адправiлi ў бальнiцу.
Да лей сi туа цыя раз вiвалася з удзелам савета
па прафiлак тыцы i камiсii
па справах непаўналетнiх.
З бацькамi вялася работа,
iх выклiкалi, давалi рэкамендацыi. Галоўны пасыл — наладзiць асабiстыя адносiны,
якiя былi даволi нестабiльныя. Неаднаразова маладыя
бацькi збiралiся развесцiся.
Да таго ж было заўважана,
што муж ужывае курыльныя
сумесi i знаходзiцца пад нарка ла гiч ным пра фi лак тычным назiраннем.
Мацi таксама не знаходзiла часу, каб наведваць
свайго сына ў бальнiцы. Нагадаю, што малому на той
час не было i двух гадоў.
За тое ў суд прынес ла
вельмi станоўчую характарыс тыку. У ёй гаворыцца,
што яна, як дырэктар, знаходзiць магчымасць працаваць у складаных эканамiчных умовах, захоўвае штат,
талерантна адносiцца да супрацоўнiкаў, здольна вырашаць праблемы работнiкаў.
Удасканальвае свае веды,
прымае ўдзел у канферэнцыях, семiнарах... Як бачым,
вытворчыя здольнасцi i адказнасць за развiццё кампанii выйшлi на першы план
для маладой мацi.
Затое сямейны мiкраклiмат не паляпшаўся. Сям'я
працягвала iснаваць у стане хранiчнай бязладзiцы.
Каб абаранiць дзiця, раённая адмiнiстрацыя звяртаецца ў суд аб пазбаўленнi iх
бацькоўскiх правоў. У iскавай заяве гаворыцца, што
мацi часта бывае ў раз'ездах i не прымае мер па захаваннi сям'i. Падчас усяго
суправаджэння, сказана ў
дакуменце, бацькi зарэкамендавалi сябе як эмацыянальна няўстойлiвыя асобы,
не гатовыя да бацькоўскiх
абавязкаў. Яны свае асабiстыя iнтарэсы i амбiцыi ставяць вышэй iнтарэсаў сына,
а свой удзел у выхаваннi бачаць толькi з матэрыяльнага
боку.
У тамах судовай справы крок за крокам паўстае
развiццё сямейнай драмы.
Асаб лi ва прык ра чы таць

аб такiх сiтуацыях, калi бацькi пакiдалi малое дзiця без
нагляду, канфлiк тавалi не
толькi памiж сабой, але i з
роднымi, перашкаджалi iх
зносiнам з унукам. Маладая
мацi вырашыла трымацца
далей ад раднi, а мiж тым
яе свякроў часта даглядала
малога i ў рэшце рэшт стала
яго апекуном.
Мацi на судзе не пагадзiлася з iскавай заявай.
Знай шла i ар гу мен ты ў
сваё апраўданне. Маўляў,
у яе ёсць i посуд для дзiця цi, бу тэлеч ка. Пад час
знаходжання сына ў бабулi
яна наведвала яго, вадзiла
ў кафэ, купляла яму сокi,
пячэнне. Таксама купiла машынку i камбiнезон. Нават
зра бi ла здым кi, як вя дзе
сына гуляць.
На судзе Ванда расказала сваю гiсторыю. Па яе словах, на момант нараджэння
сына ў сям'i было складанае
становiшча. Мужа, якi працаваў грузчыкам, звольнiлi
за прагулы. Яму дапамагаў
бацька: дасылаў грошы з
Казахстана, адкуль родам
i сам Iгар. Каб палепшыць
матэрыяльны стан, яна выйшла на работу. На судзе запэўнiла, што пры вяртаннi
ёй сына будзе працягваць
дэкрэтны водпуск. З мужам
збiралася разысцiся. З яе
слоў, ён безадказны i часта
скандалiў, любiць выпiць.
Муж, у сваю чаргу, наракаў на жонку за тое, што тая
не ўмее весцi гаспадарку,
не гатуе ежу, не прыбiрае,
а толькi раз'язжае. Дарэчы,
i сам Iгар таксама пiсаў заяву, каб яго не пазбаўлялi
правоў. Вось толькi суд прызнаў, што маладыя бацькi
не прайшлi выпрабавальны
перыяд, якi iм быў дадзены
адмiнiстрацыйнай камiсiяй.
Асаблiва праблемныя адносiны склалiся ў мацi з бабуляй хлопчыка. А мiж тым менавiта свякроў забрала Мiшу
з дзiцячага дома i аформiла
апякунства.
Iнтарэсы Мiшы ў судзе
прадставiў аддзел адукацыi Кастрычнiцкага раёна.
Было заяўлена, што малога
ў асноўным даглядалi бабулi. Пасля таго як хлопчыка
экстранна забралi з сям'i,
ён перанёс стрэс, перастаў
гаварыць. Каб разабрацца

ў сi туацыi, ма ло га пас ля
бальнiцы перадалi пад апеку бабулi, а з бацькамi быў
падпiсаны план па абароне
правоў дзiцяцi. У раённым
аддзеле адукацыi зрабiлi
вывад, што план не выкананы. Адным з негатыўных
фактараў з'яўляецца раз'язны характар работы мацi.
Суддзя Ксенiя Стасюкевiч, якая вяла гэту справу,
адзначае, што апошнiм часам назiраецца тэндэнцыя,
калi бацькоўскiх правоў пазбаўляюць не якiх-небудзь
баць коў-п'я нiц, а звы чайных, зда ец ца, су жэн цаў.
Мно гiя не ра зу ме юць: як
так? I праўда, што тут асаблiвага? Мацi iдзе па кар'ернай лесвiцы — дык гэта патрабаванне часу, жанчына
хоча i можа быць паспяховай.
— На жаль, сёння бацькi часам больш дбаюць пра
кар'ерны рост i забываюць
аб непаўналетнiх дзецях.
Маўляў, што такога — на
бабулю пакiнулi. Звычайная
справа, так жыве нямала маладых сем'яў, — расказвае
Ксенiя Сцяпанаўна. — Калi
паўстае пытанне аб пазбаўленнi бацькоўскiх правоў,
яны ў роспачы. Трэба, каб
моладзь разумела свае абавязкi, i не толькi матэрыяльныя.
Цi варта выхоўваць такiх
бацькоў прававымi метадамi? На думку суддзi, прыспела пара прымаць суду прамежкавае рашэнне.
— Лiчу, што трэба ўносiць
змены i ў заканадаўства.
У прыватнасцi, дазваляць
суду ў выключных выпадках прымаць рашэнне аб
iзаляцыi дзяцей, забiраць iх
з сям'i, даваць магчымасць
бацькам усвядомiць, што
ад бы ло ся, i толь кi пас ля
гэтага вырашаць пытанне
аб пазбаўленнi бацькоўскiх
правоў.
На сённяшнi дзень суд —
гэта канчатковая iнстанцыя.
Праўда, да гэтага сям'я, як
правiла, знаходзiцца ў статусе сацыяльна небяспечнай. Калi праз паўгода гэты
стан не выправiцца, справа
накiроўваецца ў суд для канчатковага рашэння.
Калi адбiраюць дзяцей у
тых мацi, якiя злоўжваюць
спiртным, губляюць сваю
волю i ставяць пад бяспеку
жыццё дзяцей, гэта зразумела. Але чаму такое адбываецца ў вонкава прыстойнай сям'i, з дастаткам,
дзе ў мацi няма шкодных
звычак? Падумаеш, ездзiла ў камандзiроўкi, iмкнулася стаць паспяховай... Такiх
сем'яў нямала. Але выпадак
у сям'i Ванды паказаў: мацi, якая робiць стаўку толькi
на бiзнес, рызыкуе самым
дарагiм, што даецца жанчыне, — сваiм дзiцем.
Маргарыта УШКЕВIЧ.

Форма, дата,
время и место
и проведения
торгов
Сведения
о предмете
торгов
и порядок
ознакомления
с ним

ООО «ЛКВР» (УНП 692074939)
г. Минск, ул. П. Бровки, д. 3, корп. 2, пом. 429,
тел. 8 029 960 44 34, e-mail info@lkvr.by
Индивидуальный предприниматель
Коптик Александр Александрович (УНП 690861383)
в лице антикризисного управляющего
ЧПУП «Аналитик-центр»,
тел.: 8 017 284 05 66, 8 017 284 05 67
Открытые торги (аукцион) 24.06.2020 в 11.00
по адресу: г. Минск, ул. П. Бровки, 3/2, пом. 429
№
лота

Наименование объекта

Начальная цена
предмета торгов
(без учета НДС),
бел. руб.

1

прицеп
(специальный сортиментовоз
МАЗ 8378,
кузов Y3M83781030013393,
2011 года выпуска,
бывшее в употреблении)

7 920,00

Место
нахождения
предмета
торгов

г. Вилейка

Шаг торгов – 5 % от начальной цены предмета торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Участнику, не выигравшему торги, задаток возвращается в течение 5 рабочих
дней со дня проведения торгов. В случае, если аукцион
признан несостоявшимся в силу того, что заявление на
участие в нем подано только одним участником, предмет
торгов продается этому участнику при его согласии по
начальной цене, увеличенной на 5%. Результаты торгов
Порядок
проведения оглашаются публично в день проведения торгов. Организатор торгов вправе отказаться от их проведения,
торгов
не позднее чем за один день до даты проведения. Победитель аукциона (единственный участник аукциона) в
течение 5 банковских дней со дня проведения аукциона
оплачивает вознаграждение за организацию и проведение торгов в размере 5 % от окончательной цены
продажи предмета аукциона и возмещает затраты на
организацию и проведение результативного аукциона.
Подробнее по телефону: 8 029 960 44 34
Для участия в торгах в срок по 23.06.2020 до
18.00 необходимо: 1) перечислить задаток в размере 10 % от начальной цены предмета торгов на р/с
Сроки
BY09UNBS30122009110000000933 в ЗАО «БСБ Банк», код
и порядок
UNBSBY2X, УНП 692074939, получатель ООО «ЛКВР»,
приема заявок назначение платежа: задаток 10% по лоту № 1 индивии зачисления дуального предпринимателя Коптика Александра Алекзадатка
сандровича, аукцион 24.06.2020; 2) подать заявление на
участие и необходимые документы по адресу: г. Минск,
220041, а/я 10 либо на эл. почту lkvr.torgi@tut.by.
Тел.: (8029) 960-44-34
Порядок
Договор купли-продажи должен быть подписан в тезаключения
чение 10 рабочих дней после проведения аукциона.
договора
Оплата объекта производится в течение 15 калени уплаты цены
дарных дней со дня проведения аукциона, если иной
предмета торгов
срок не будет установлен собранием (комитетом)
победителем
кредиторов
торгов

О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
по продаже имущества должника –
ООО «КарБилд» (продавец)
Предмет торгов:

Лот № 1: автомобиль грузопассажирский вагон UAZ 3909;
2004 г. в., начальная цена – 1500,00 рублей.
Лот № 2: автомобиль грузовой специальный платформа
KAMAZ 5320, 1990 г. в.; начальная цена – 8000,00 рублей.
Организатор торгов: управляющий Волкова Л.Е., тел. 8 (029) 654-98-95.
Местонахождение лотов и место проведения аукциона: г. Гродно,
ул. Дзержинского, д. 21.
Дата, время и место проведения аукциона: 7 июля 2020 года в 12.00.
Ознакомление с предметом торгов осуществляется в рабочие дни с
10.00 до 16.00.
Задаток (10 % от начальной цены лота) перечисляется на р/с
BY58OLMP30126000233810000933 в ОАО «Белгазпромбанк», г. Минск,
БИК OLMPBY2X, получатель ООО «КарБилд» (УНП 590978521).
Шаг аукциона – 5 % начальной цены лота.
Заявки на участие в торгах принимаются организатором до 6 июля
2020 г. по электронному адресу: larasbc@inbox.ru, оригиналы по адресу:
а/я 26, 231592, г. Мосты, Гродненская обл.
Порядок оформления участия в торгах, критерии выявления победителя торгов и порядок оформления результатов торгов определяется
ст.ст. 127, 128, 129 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З
«Об экономической несостоятельности (банкротстве)».
Срок подписания договора купли-продажи – 15 рабочих дней после
проведения аукциона.

УП «Белконфискат»

УНН 190431606

объявляет о проведении электронных торгов 16.06.2020 г.
по продаже легкового джипа Секун П.В.:

«БМВ Х6», 2011 г. в.,
начальной стоимостью 29 300 рублей.
На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке торгов.
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

УП «Белконфискат»

УНН 190431606

объявляет о проведении электронных торгов 12.06.2020 г.
по продаже легкового авто Дрозд С.И.:

«Ауди А4», 2005 г. в.,
начальной стоимостью 5 100 рублей.
На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке торгов.
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

УП «Белконфискат»

УНН 190431606

объявляет о проведении электронных торгов 09.06.2020 г.
по продаже легкового джипа Самохвастовского А.И.:

«Лэнд-Ровер Рендж-Ровер Спорт», 2007 г. в.,
начальной стоимостью 11600 рублей.
На сайте belkonfiskat.by размещена информация о порядке торгов.
Справки по тел.: 8 (017) 3639489, 8 (029) 7790809.

ОАО «Климовичский ликеро-водочный завод»
сообщает, что 23.06.2020 года
СОСТОЯТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА
(зданий, сооружений и оборудования), расположенного по адресу:
Могилевская область, Быховский район, аг. Грудиновка;
Могилевская область, г. Климовичи, ул. Волкова, 10;
Могилевская область, Хотимский район, аг. Забелышин;
Могилевская область, Костюковичский район, д. Пасека;
Могилевская область, Кричевский район, аг. Красная буда.
Информацию об условиях проведения электронных торгов
можно уточнить на сайтах torgi.gov.by и bankrot.gov.by.
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