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— Да вай це спа чат ку вы зна чым ся з 
тэр мі на мі. Псі хо ла гі ад роз ні ва юць па-
няц ці агрэ сіі і агрэ сіў нас ці. Пад агрэ сі яй 
звы чай на ра зу ме юць дзе ян ні. Не ка то-
рыя псі ха ана лі ты кі раз гля да юць агрэ сію 
як пра цяг ін стынк ту смер ці, імк нен не 
да раз бу рэн ня, апі са нае Фрэй дам. Аў-
стрый скі ву чо ны Кон рад Ло рэнц да каз-
ваў, што агрэ сія — не зло, а пры род ны 
ін стынкт, які спры яе вы жы ван ню ві ду, а 
не яго са ма зні шчэн ню. Агрэ сіў насць жа 
— улас ці васць ча ла ве ка, якая вы яў ля ец-
ца ў га тоў нас ці да агрэ сіў ных па во дзін. 
Пры чым схіль насць да агрэ сіі мо жа быць 
як усвя дом ле най ін ды ві дам, так і не ўсвя-
дом ле най ім.

— Тац ця на Іва наў на, сён ня час та га-
во раць, што ма ла дое па ка лен не рас це 
больш жорст кім, агрэ сіў ным, чым іх 
баць кі. Ці так гэ та?

— Сён ня ста ла мод ным быць моц ным, 
жорст кім, агрэ сіў ным, пра што свед чаць 
рэ кла ма і кі на філь мы. Ге ро я мі ста лі тыя, 
хто ро біць ней кія мяр зо ты, а не тыя, хто 
вы ра тоў вае, да па ма гае, пры но сіць лю-
дзям ка рысць.

— Мне рас каз ва лі след чыя, што не-
ка то рыя зла чын цы амаль лі та раль на 
ўва саб ля лі ў жыц цё сцэ на рыі ба е ві-
коў, ка пі ра ва лі раз мо ву і па во дзі ны 
«ге ро яў»...

— Ра ней ге ро я мі бы лі лёт чык Чка лаў, 
кас ма наўт Га га рын, ву чо ны Са ха раў — 
лю дзі, якія ра бі лі неш та ка рыс нае для 
гра мад ства. За раз хто ге рой? Біз нес мен, 
які не сум лен ным шля хам зда бы вае гро-
шы. Кі лер, які за бі вае па за ка зе. Зла чын-
цы ўзве дзе ны ў ранг ге ро яў. У пад рас-
та ю ча га па ка лен ня па ві нен быць ней кі 
ма раль ны ары ен цір. Яшчэ ў 1990-я, ка лі 
ішоў жорст кі па дзел ма ё мас ці, у на шай 
свя до мас ці за хоў ва лі ся ста рыя каш тоў-
нас ці. А за раз каш тоў нас ці па мя ня лі ся. 
За раз не з'яў ля ец ца каш тоў нас цю пра-
ца ваць усё жыц цё на ад ным мес цы, слу-
жыць сум лен на Ра дзі ме... Сён ня важ на 
шмат за раб ляць, «кру та» ад па чы ваць, 
мець да ра гія рэ чы... А рэа лі за цыя та кіх 
каш тоў нас цяў на ўрад ці маг чы ма ў ме-
жах за ко на.

— Ва ўсім ві на ва тыя СМІ?
— Не ду маю. СМІ толь кі ад люст роў-

ва юць, агуч ва юць тое, што ад бы ва ец ца 
ў жыц ці. На ша му гра мад ству на вяз ва-
ец ца воб раз «сва бод на га ча ла ве ка» з 
ім пуль сіў нас цю, без ад каз нас цю, ад сут-
нас цю жа лю, спа чу ван ня, імк нен нем да 
ве лі чы і за да валь нен ня сва іх жа дан няў. 
Па сут нас ці, пра па ган ду юц ца пры зна кі 
псі ха па тыі, на вяз ва юц ца ры сы псі ха па-
тыч на га воб ра за. З ча ла ве ка, у яко га 
ад на ра джэн ня гэ тых якас цяў не бы ло, 
мож на зра біць вы му ша на га псі ха па та 
з да па мо гай той жа рэ кла мы. Да рэ чы, 
асноў ны мі сімп то ма мі псі ха па тыі ў да рос-
лых з'яў ля юц ца эга цэнт рыч насць і прэ-
тэн цы ёз насць, ад сут насць па чуц ця ві ны 
і шка да ван ня, ка вар ства, схіль насць да 
ма ні пу лі ра ван ня, па вяр хоў насць эмо цый. 
Ёсць пры ро джа ныя псі ха па ты, а ёсць ах-
вя ры ня пра віль на га вы ха ван ня.

— Ці маг чы ма «вы лі чыць» па тэн цы-
яль на га агрэ са ра?

— Вель мі рэд ка ах вя ры бы ва юць зу-
сім вы пад ко вы мі. Звы чай на ёсць хоць 
ней кія ўза е ма ад но сі ны, ка лі мы дзесь ці 
ка мусь ці «на са лі лі». Та му трэ ба па во-

дзіць ся бе ўваж лі ва і ка рэкт на з бліз кі-
мі. Асоб на трэ ба ска заць пра ста сун кі 
з псі ха па тыч ны мі асо ба мі. Ты мі, для ка-
го не іс нуе па няц ця ма раль ных нор маў: 
сум лен ня, даб ра, го на ру. Яны не ўспры-
ма юць лю дзей як жы выя аб' ек ты. Яны 
ўспры ма юць іх як спо саб, маг чы масць 
атры ман ня аса біс та га за да валь нен ня. Ім 
вас не шка да. Ад та кіх лепш тры мац ца на 
ад лег лас ці. Пры гэ тым трэ ба ад зна чыць, 
што та кія асо бы лі чац ца дзея здоль ны-
мі, — гэ та не псі хі ят рыч ны ды яг наз. Але 
яны не ўсве дам ля юць сва ёй ві ны, та му 
іх пас ля па ка ран ня ні ко лі не вы зва ля юць 
умоў на-да тэр мі но ва.

— Вя до ма, што аб са лют ная боль-
шасць зла чын стваў ад бы ва ец ца ў п'я-
ным ста не...

— Так, лю дзі на доб рым пад піт ку 
час та шу ка юць са бе «ра бо ту на ку лак», 
хо дзяць і за дзі ра юц ца без уся ля кай пад-
ста вы. І мно гія пад да юц ца на гэ тую пра-
ва ка цыю, якую лепш за ўсё прос та па-
збег нуць. Зда ец ца, усе пра гэ та ве да юць, 
але ж усё роў на ідуць ра зам і п'юць.

— Тац ця на Іва наў на, што час цей за 
ўсё пра ва куе на пра яў лен не агрэ сіі?

— У ад ных — крыў да, жа дан не ад-
помс ціць, у ін шых — ба раць ба за ўла-
ду, у трэ ціх — пра га на жы вы, жа дан не 
мець вя лі кія гро шы, дзе ля ча го яны га-
то вы на ўсё: за біць, здра дзіць... Не ка то-
рыя па крыў джа ныя мо гуць вель мі доў га 
цяр пець, але ж по тым, у пэў ны мо мант, 
не вы трым лі ва юць і мо гуць усё на во кал 
раз нес ці. Мно гія вель мі спа кой ныя лю-
дзі пры хо дзяць да агрэ сіі толь кі ў ста не 
ал ка голь на га ап'я нен ня. І ідуць за ін шы-
мі — ты мі, хто вя дзе. У кож на га ёсць свае 
кроп кі, на ціс нуў шы на якія, мы пры хо дзім 
у стан агрэ сіў нас ці.

— Ці мож на су па ко іць ві да воч на га 
агрэ са ра?

— Ка лі да вас у тра лей бу се нех та чап-
ля ец ца, ка жа: «Ты ду рань», мож на па-
спра ба ваць з ім па га дзіц ца, ка лі ад вас 
ні чо га не па тра бу юць. Не лез ці на ра жон, 
«за мар ты за ваць» сі ту а цыю. Ка лі ба чыш, 
што ча ла век не адэ кват ны, на вош та яго 
пра ва ка ваць? Але ж так не заў сё ды трэ-
ба ся бе па во дзіць. Мы за раз прак тыч-
на пе ра ста лі звяр таць ува гу на лю дзей, 
якія ла юц ца ма там у транс пар це. Ка лі 
ты едзеш ве ча рам, а ў тра лей бу се ма ла 
лю дзей, маг чы ма, і трэ ба асце ра гац ца 
ра біць за ўва гу. Але ж ка лі днём пад лет кі 
ла юц ца па між са бой, а ўвесь тра лей бус 
маў чыць, гэ та ад зна чае, што мы да зва-
ля ем ім так ся бе па во дзіць. Пад лет кі раз-
ві ва юц ца, ка лі лбом «спра бу юць мя жу». 
Ка лі яна тры ва лая, яны су па кой ва юц ца. 
А ка лі яе ня ма, яны ідуць да лей. А мы 
з ва мі за над та шмат ім да зва ля ем. Мы 
па він ны па мя таць пра сваю аса біс тую 
бяс пе ку, але ж не па він ны маў чаць. Мы 
па він ны за клі каць да па рад ку ма ла дых 

лю дзей, каб у іх бы ла агляд ка 
на гра мад ства. На аса біс тым 
во пы це ве даю: ка лі пад лет-
кам зра біць за ўва гу доб ра-
зыч лі вым го ла сам, яны на ват 
па про сяць пра ба чэн ня ці ха ця 
б за маў чаць. Ка лі гэ та зра-
біць для іх крыўд на, мож на 
на рвац ца на не прад ка заль-
ныя па во дзі ны. Та кім чы нам 
тыя ж са мыя за ўва гі трэ ба 
ра біць так тоў на, спа кой на — 
ахоў ва ю чы свае ме жы жорст-
ка, але без агрэ сіі ў ад каз.

— Да вай це пра вы то кі 
агрэ сіў ных па во дзін. Мяр-
кую, іх трэ ба шу каць у дзя-
цін стве.

— Так, звы чай на дзі ця спа чат ку ста-
но віц ца ах вя рай агрэ сіі да рос лых. На-
прык лад, п'я ны баць ка вы мя шчае сваю 
злосць на жон цы і дзе цях. Ці ма лое 
атрым лі вае не раў на знач нае па ка ран не 
за пра сту пак. Дзе ці ву чац ца агрэ сіў ным 
па во дзі нам у сям'і. Яны ба чаць, як баць ка 
кры чыць на ма ці, а ма ці — на баць ку, і 
пры гэ тым абое хо чуць да біц ца ча гось ці 
ста ноў ча га. Дзі ця ву чыц ца ме ха ніз мам 
уза е ма дзе ян ня на іх пры кла дзе, ка пі руе 
іх. Яно не зда гад ва ец ца, што мэ ты мож на 
да біц ца зу сім ін шым спо са бам — спа кой-
най прось бай, рас тлу мач ван нем... У нас 
ёсць пры выч ныя ма дэ лі па во дзін. Нам, 
як цяг ні ку, вель мі скла да на з гэ тых рэ ек 
сыс ці. Каб гэ та зра біць, трэ ба пры клас ці 
вя лі кае на ма ган не. За мест слоў: «Якая 
ты жы вё лі на, што ў час не прый шоў» трэ-
ба ска заць: «Я ця бе ча ка ла, і, ка лі ты не 
прый шоў, я вель мі моц на пе ра жы ва ла». 
І гэ та ўжо бу дзе не па прок, а рас каз аб 
сва іх па чуц цях. У дру го га бо ку ёсць маг-
чы масць пра явіць спа чу ван не ці ней кія 
ін шыя па чуц ці. Мож на ска заць — «Ты 
ня год нік», а мож на: «Мне ба лю ча, ка лі я 
ба чу, што ты гэ та ро біш». Да та го ж мы 
жы вём у гра мад стве, дзе іс нуе жорст кая 
кан ку рэн цыя. Ка лі ў баць коў спы таць, 
які мі яны хо чуць ба чыць сва іх дзя цей, 
ні хто не ска жа, што сум лен ны мі і доб ры-
мі. Баць кі ка жуць: ка лі сён ня быць доб-
рым і сум лен ным, ні чо га не да б'еш ся. 
Та му яны ву чаць сва іх дзя цей агрэ сіў-
ным па во дзі нам як спо са бу вы жы ван ня. 
На прык лад, у дзі ця чым сад ку ма ці сы ну 
дае та кія па ра ды: «Ка лі ця бе хто пхне, ты 
зда чы дай». Та та дач ку ад дае ў сек цыю 
па ка ра тэ — каб маг ла за ся бе па ста яць. 
Зра зу ме ла, што баць кі ма юць доб рыя 
на ме ры, ад нак та кім чы нам ву чаць дзя-
цей агрэ сіў ным фор мам па во дзін, але не 
ву чаць ін шым спо са бам уза е ма дзе ян ня 
з людзь мі, ін шым шля хам вы ра шэн ня 
праб лем.

— А по тым гэ тыя агрэ сіў ныя па во-
дзі ны аба роч ва юц ца ў тым лі ку і су-
праць баць коў...

— Так, у пад лет ка вым уз рос це мы 
атрым лі ва ем тое, што за кла лі пад час 
ран ня га вы ха ван ня. Агрэ сіў насць пад-
лет каў — ад но з са мых рас паў сю джа ных 
на ступ стваў ня пра віль на га вы ха ван ня. 
Між тым, каб быць у су час ным све це 
кан ку рэн та здоль ным, ад на му трэ ба аба-
вяз ко ва зай мац ца спор там, а дру го му 
— толь кі на ву кай, а не на ад ва рот. На 
спра ве ж атрым лі ва ец ца, што мы рыб-
ку пры му ша ем стаць птуш кай, а птуш ку 
— рыб кай. Урэш це з гэ та га ні чо га доб-
ра га не атрым лі ва ец ца. Трэ ба ўваж лі ва 
гля дзець, якія схіль нас ці ёсць у кож на га 
кан крэт на га дзі ця ці. І лепш, ка лі з улі кам 
здоль нас цяў з яго атры ма ец ца доб ры 
ра бо чы, чым эка на міст, не за да во ле ны 
жыц цём.

— Ка лі ча ла век трап ляе не ў сваю 
ні шу, зай ма ец ца не тым, для ча го ство-
ра ны, гэ та ўрэш це мо жа пры вес ці да 
вы плес ку агрэ сіі?

— Ка лі ён ад чу вае ся бе на пра цы не-
адэ кват ным, зай ма ец ца не сва ёй спра-
вай, не ад чу вае, што яго цэ няць, што ў 
яго ўсё доб ра атрым лі ва ец ца, уз рас тае 
яго не за да во ле насць. Без умоў на, гэ та 
бу дзе з'яў ляц ца пус ка вым ме ха ніз мам 
для агрэ сіў нас ці.

— Баць кі час та не ве да юць, што 
ра біць, ка лі су ты ка юц ца з пра ява мі 
дзі ця чай агрэ сіў нас ці.

— Для дзя цей га лоў нае — ве даць, 
што яны лю бі мыя баць ка мі. Дзі ця ці мо жа 
не ха паць ежы, цу ке рак, адзен ня, за баў, 
але ж ка лі яно ад чу вае эма цы я наль ную 
пад трым ку, ве дае, што яго пры ма юць 
та кім, якое яно ёсць, — мож на лі чыць, 
што ў яго шчас лі вае дзя цін ства. Ме на-
ві та та му ста рое па ка лен не ўспа мі нае 
сваё пас ля ва ен нае га лод нае дзя цін ства 
як са мы шчас лі вы час: яны ад чу ва лі лю-
боў і кло пат. За раз у на шых дзя цей ёсць 
усё: кам п'ю та ры, тэ ле фо ны, ежа, але ж 
час та яны кі ну тыя. Бо баць кі вель мі за-
ня тыя — на пра цы ці сва і мі праб ле ма-
мі. До ма ў кож на га свой кам п'ю тар. У 
нас не ха пае ча су аб няць дзя цей, ра зам 
па чы таць кніж ку ці па гля дзець муль тык. 
Ня ма кру га ва ро ту лю бо ві ў сям'і. Дзі ця ў 
ёй ад чу вае адзі но ту, а пад ле так — тым 
больш. Мак сі мум, што дзі ця чуе: «Ідзі 
па еш», «Што атры маў у шко ле?» Дзі-
ця не ад чу вае ся бе важ ным, лю бі мым 
і не аб ход ным. Ка лі па во дзі ны дрэн ныя, 
ма ці ка жа: «Я ця бе не люб лю, ты не мой 
сын». Дзя цей звы чай на вы хоў ва юць з 
фар му лі роў ка мі: «Коль кі гэ та мо жа пра-
цяг вац ца?», «Ка лі ты пе ра ста неш мя не 
дай маць?», «Ча му ты та кі кры ва ру кі?», 

«Ча му Ма ша мо жа, а ты не?» Дзі ця ў гэ-
ты мо мант чуе: «Я ця бе не люб лю, ты мне 
та кі не па трэб ны». А мож на зра біць заў-
ва гі ін шым чы нам: «Я ця бе люб лю, але 
ж гэ та ра біць нель га, бо я вель мі за сму-
ча ю ся», «Ты на пі саў два рад кі па ла чак 
кры ва, але ж ад на па лач ка атры ма ла ся 
доб ра. Я спа дзя ю ся, што на ступ ны раз 
ты на пі шаш і ін шыя па лач кі пра віль на». 
І дзі ця бу дзе імк нуц ца на пі саць для ма мы 
гэ тыя па лач кі доб ра. Сён ня ж у дзя цей 
уз рас тае, «на за па шва ец ца» ад чу ван не 
не па трэб нас ці і крыў ды, і яны ў пэў ны 
мо мант вы плёск ва юць свае эмо цыі.

— Нас час цей за ўсё на пра яў лен не 
агрэ сіі пра ва ку юць ме на ві та бліз кія 
лю дзі?

— Яны ве да юць на шы сла быя мес цы, 
і, як пра ві ла, мы больш вост ра рэ агу ем 
на тое, ка лі бліз кія нас кры ты ку юць. Як 
пра ві ла, рэд ка бліз кія па-са праўд на му хо-
чуць нам зра біць ба лю ча. Час цей спра бу-
юць неш та да ка заць, па ка заць, ча гось ці 
ад нас да біц ца. І ро бяць гэ та ты мі спо са-
ба мі, якія ве да юць. На прык лад, муж чы на 
хо ча ўва гі, а жон цы ка жа: «Ты бес сар-
дэч ная». Жон ка хо ча, каб муж быў до ма, 
і па чы нае ла яц ца: «Ку ды пай шоў?». У 
вы ні ку абое да бі ва юц ца ад ва рот на га вы-

ні ку. Страш на быць ад кры тым і сум лен-
ным з бліз кі мі, бо мож на атры маць удар 
у не аба ро не нае мес ца. Але ж ка лі мы не 
та кія, то ні ко лі не атры ма ем сум лен ных і 
ад кры тых уза е ма ад но сін.

— Што ра біць та му, хто ўсве дам ляе 
на яў насць сва ёй агрэ сіў нас ці?

— Пры чы на мо жа быць не ў вы пад ко-
вым «зры ве» ад та го, што сын не зра біў 
хат няе за дан не. Важ на ра за брац ца, што 
на са мрэч ад бы ва ец ца — уво гу ле што 
ў жыц ці не за да валь няе? Як пра ві ла, у 
нар маль ных адэ кват ных да рос лых лю-
дзей ус плёс кі агрэ сіў нас ці з'яў ля юц ца 
след ствам ней кай жыц цё вай не за да во-
ле нас ці. Яна мо жа быць і фі нан са вая, і 
ў га лі не ўза е ма ад но сін, і на пра цы. Ка лі 
адэ кват на і сум лен на сі ту а цыю пра ана-
лі за ваць, хут чэй за ўсё, гэ та мож на вы-
свет ліць са мо му.

— Ці мож на не як транс фар ма ваць 
сваю агрэ сію, пе ра клю чыц ца?

— Ёсць ме ха нізм суб лі ма цыі. Ка лі вы 
ад чу ва е це злосць і ра зу ме е це, што за раз 
на га во ры це неш та ліш няе, са мае прос-
тае і вя до мае — да лі чыць да 10. Ка лі не 
да па ма гае — ідзі це на кух ню і па мый це 
по суд. Трэ ба вы дых нуць, су па ко іц ца і па-
ду маць, як вы ка заць тое, што жа да е це, 
але ж ін шы мі, ня крыўд ны мі сло ва мі, ін-
шай ін та на цы яй. Кож ны ча ла век мо жа 
спы ніц ца — гэ тыя ме ха ніз мы ў нас за кла-
дзе ны пры ро дай. І ка лі нех та ка жа: «Не 
ма гу ся бе спы ніць!» — гэ та са ма пад ман. 
Са мую злос ную раз мо ву пры жа дан ні 
мож на пры пы ніць, але ж час цей за ўсё 
мы не лі чым гэ та па трэб ным — па роз-
ных пры чы нах.

— Ці важ на ра зу мець свой аса біс ты 
ме ха нізм агрэ сіі?

— Так, трэ ба раз бі рац ца асоб на з пер-
ша пры чы най. У ад ных агрэ сію за пус кае 
крыў да, па чуц цё не спра вяд лі вас ці, ад чу-
ван не, што не цэ няць і не лю бяць. Ін шы 
злу ец ца з-за та го, што ні чо га ў яго не 
атрым лі ва ец ца, ад чу вае сваю нік чэм-
насць. Ка лі зра зу мець, ча го ме на ві та 
вам не ха пае: пры знан ня, лю бо ві, ма тэ-
ры яль ных каш тоў нас цяў, шчы рых уза е-
ма ад но сін, — та ды мож на ра за брац ца і 
са сва ёй агрэ сі яй. Пра сцей за ўсё ка заць, 
што нех та вас спра ва ка ваў і з-за яго вы 
кан флік ту е це. Але гэ та не вы ра шыць 
праб ле му, бо мы не мо жам змя ніць ін-
ша га ча ла ве ка — толь кі ся бе пры вя лі кім 
жа дан ні. Ка лі з са бой раз бя ром ся — та-
ды і жыц цё на ла дзіц ца.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ
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АГРЭ СІЮ МОЖ НА СПЫ НІЦЬ?
Ад куль у ма ла дых лю дзях з'я ві ла ся звя ры ная 
жорст касць? Гэ тае пы тан не хва ля ва ла ўвесь час, 
па куль вы ву ча ла гіс то рыі за бой цаў, пра якіх на пі са ла 
паз ней — у ар ты ку лах «З асаб лі вай жорст кас цю» 
(09.10.2013) і «Не да ста вай ся ж ні ко му!..» (18.10.2013). 
Зра зу ме ла, кож ны з нас у пэў ныя мо ман ты жыц ця 
ад чу вае не га тыў ныя ўсплёс кі эмо цый, але ж каб 
за біць ін ша га ча ла ве ка?..
Ці мож на за га дзя «вы лі чыць» агрэ са ра? Як не даць 
яго агрэ сіі вы бух нуць? Ці важ на ра зу мець ме ха нізм 
агрэ сіі? Якім чы нам па пя рэ дзіць уз нік нен не і 
пра явы агрэ сіі ў дзі ця ці? Ад ка зы на гэ тыя і ін шыя 
пы тан ні шу ка ем ра зам са стар шым вы клад чы кам 
ка фед ры фі ла со фіі, гіс то рыі і па лі та ло гіі Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та транс пар ту, псі хо ла гам 
Тац ця най СА СНОЎ СКАЙ:

Яны не ўспры ма юць лю дзей 
як жы выя аб' ек ты. Яны 
ўспры ма юць іх як спо саб, 
маг чы масць атры ман ня 
аса біс та га за да валь нен ня. 
Ім вас не шка да. Ад та кіх лепш 
тры мац ца на ад лег лас ці.

У нас не ха пае ча су аб няць дзя цей, ра зам па чы таць кніж ку 
ці па гля дзець муль тык. Ня ма кру га ва ро ту лю бо ві ў сям'і. Дзі ця ў ёй 
ад чу вае адзі но ту, а пад ле так — тым больш.
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ГОР ШЫ ЗА ЗЛО ДЗЕЯ...

ЁН НЕ ПА КІ ДАЕ НА ВАТ КУ ТОЎ
Хто б мог па ду маць, што звы чай ны рэйд па го ра дзе абер-
нец ца са праўд ным дэ тэк ты вам? Усё зда ры ла ся па да ро-
зе на Гра бя нё ва, дзе нам ра зам з га лоў ным спе цы я ліс-
там Ма гі лёў ска га га рад ско га ад дзе ла па над звы чай ных 
сі ту а цы ях Дзміт ры ем Ма і се е вым і ста ршым ін спек та рам 
дзярж  пажнаг ля ду Ула дзі мі рам Грыш ко вым трэ ба бы ло 
пра ве рыць, як жы ха ры пад рых та ва лі свае печ кі да зі мы. 
Уба чыў шы над да ха мі да моў ка ля Свя то га во зе ра па да зро-
ны дым, звяр ну лі па гля дзець, што зда ры ла ся, і па тра пі лі ў 
са мы эпі цэнтр па дзей . Га рэ ла жы лая па бу до ва ў за вул ку 
Лі зы Чай кі най. Да мы — ледзь не ўпры тык адзін да ад на-
го. Ка лі агонь раз бу шу ец ца — бя ды не аб мі нуць. Су се дзі 
ўжо вы клі ка лі па жар ных, але ў па ла ю чай ха це зна хо дзіў ся 
ча ла век.

Па чуў шы гэ та, мае на пар ні кі стрым га лоў кі ну лі ся да бу дын ка, 
і не па спе ла ву лі ца на поў ніц ца гу ка мі сі рэн, як яны ўжо вы нес лі з 
до ма муж чы ну і га за вы ба лон.

Су се дзі, пе ра маў ля ю чы ся па між са бой, па пра ка лі па га рэль ца 
за яго за леж насць ад га рэл кі. Маў ляў, не раз жа ка за лі: да бром 
спра ва не скон чыц ца. І га рэў ужо ад ной чы, але ж на леж ных вы-
ва даў не зра біў.

Лю дзі і наса мрэч бы ва юць вель мі бес тур бот ны мі. Зда ец ца, 
што ўсе гэ тыя пра фі лак тыч ныя ме ры, па пя рэ джан ні аб па жа-
рах — ба наль нае ска ла нан не па вет ра. Ка му, маў ляў, па трэб ны 
да куч лі вы на па мін: не па лі це ў лож ку, не па кі дай це без на гля ду 
ацяп ляль ныя пры бо ры, не пе ра ка ляй це печ... Але лепш ву чыц ца 
на чу жых па мыл ках, чым на ўлас ных. Пад час па жа ру, свед ка мі 
яко га мы ста лі, уся го 10 хві лін ха пі ла, каб з лю боўю ад бу да ва ны 
дом пе ра тва рыў ся ў ку чу ву га лёў. Шок, які зве да лі дзе ці вы ра та-
ва на га гас па да ра, не пе ра даць сло ва мі. За стац ца без да ху над 
га ла вой, ка лі на па ро зе зі ма, страш на.

У яшчэ адзін дом, дзе мы па бы ва лі ў гэ ты дзень, бя да па куль 
не прый шла. Прос та ча кае зруч на га мо ман ту. Звон ку — доб рая 
цаг ля ная па бу до ва, унут ры — на паў раз бу ра ныя пе чы, пра вод ка, 
якая зві сае над га ла вой, цы га рэт ныя не да кур кі на пад ло зе. 80-га-
до вы гас па дар збу да ваў «па ход ную печ» лі та раль на на пад ло зе, 
пад клаў шы ме та ліч ны ліст. Ка жа, не ве даў, што для яе трэ ба бы-
ло ра біць асоб ны пад му рак. Дзвер цы пе чы вось-вось ад ва ляц ца, 
да во дзіц ца іх пад пі раць, каб па лен цы не зна рок не вы ска чы лі. 
«Не іза ля ва ныя пра ва ды, скрут кі, «жуч кі» за мест элект рыч ных 
про бак», — пе ра ліч вае Дзміт рый Ма і се еў па ру шэн ні. По тым усё ж 
не вы трым лі вае і па вы шае го лас: «Вам што, жыц цё на да ку чы ла? 
Дык хоць пра су се дзяў па ду май це!».

Доб ра б ста ры, але і ў сы на, які жы ве ў дру гой па ло ве до ма, 
спра вы ідуць не лепш. 40-га до вы муж чы на за ле та так і не знай-
шоў ча су, каб пры вес ці сваю печ у па ра дак. Па куль Ула дзі мір 
Грыш коў скла дае ад мі ніст ра цый ны пра та кол, той жа лас лі ва мо-
ліць: «Ну не ка рай це, ка лі лас ка, мы ўсё вы пра вім».

Лю дзей па-ча ла ве чы шка да, але, па сло вах ін спек та ра, гэ тыя 
сцэ ны яму да во дзіц ца ба чыць па ста ян на. А вар та вый сці за па рог, 
як усе гэ тыя слёз ныя абя цан ні і клят вы тут жа за бы ва юц ца. «Пра 
іх жа бяс пе ку кла по цім ся, а ім на пля ваць, — ка жа Дзміт рый Ма і-
се еў. — Бы ва юць та кія, што яшчэ і з ку ла ка мі кі да юц ца, у дом не 
пус ка юць. У п'я ніц на огул ін стынкт са ма за ха ван ня атра фа ва ны: 
ім свай го жыц ця не шка да, што ўжо пра ін шых ка заць»...

Горш за ўсё, што за лож ні ка мі сва іх ня дбай ных баць коў час та 
ста но вяц ца дзе ці. У до ме на вул. Лу па ла ва на 2 сям'і — 4 печ кі, 
і ні ад на не ад па вя дае па тра ба ван ням па жар най бяс пе кі. Пры 
гэ тым у ад ной сям'і чац вё ра дзя цей і ў дру гой адзін. Па за ко не, 
да рос лыя ня суць кры мі наль ную ад каз насць за па гро зу бяс пе цы 
сва іх не паў на лет ніх дзя цей. Ка лі з пры чы ны ня спраў най печ кі 
за гі ну ла дзі ця, то баць кам яшчэ і тэр мін па гра жае: бо тра ге дыі 
мож на бы ло б па збег нуць.

На блі жа ец ца зі ма, і ў ра та валь ні каў з'я віў ся яшчэ адзін га лаў ны 
боль — не жы лыя да мы, дзе лю бяць збі рац ца бам жы. Але хі ба за 
ўсі мі пра со чыш? Ня даў на га рэў та кі без гас па дар ны дом на ву лі-
цы 8-га Са ка ві ка ў Ма гі лё ве, на ве ран дзе яко га бы ло зной дзе на 
це ла не вя до ма га муж чы ны. Па сло вах су се дзяў, там на пя рэ дад ні 
па жа ру «гу ла» раз вя сё лая кам па нія. Вось ка лі б яны кры ху ра ней 
па ве да мі лі пра гэ та ў мі лі цыю, маг чы ма, абы шло ся б і без па жа-
ру, і без ах вяр.

Дзя ку ю чы пра цы ра та валь ні каў лю дзі ста лі ра дзей гі нуць на 
па жа рах. Але звес ці коль касць тра ге дый да ну ля вой ад зна кі не 
атрым лі ва ец ца. Па сло вах вы кон ва ю ча га аба вяз кі на чаль ні ка 
Ма гі лёў ска га га рад ско га ад дзе ла па над звы чай ных сі ту а цы ях 
Сяр гея Мі ха ла па, з па чат ку го да ў Ма гі лё ве ад бы ло ся 120 па жа-
раў, на якіх за гі ну лі 10 ча ла век. На сця рож вае, што больш чым на 
80% па вя лі чы ла ся коль касць па жа раў з-за па ру шэн няў пра ві лаў 
бяс пе кі пры экс плу а та цыі пяч но га ацяп лен ня.

— Пра во дзім су мес ныя пра вер кі са сацс луж бай, мі лі цы яй, — 
пе ра ліч вае ме ры пра фі лак ты кі Сяр гей Мі ха лап. — Да ем па ве-
дам лен ні праз га зе ты, ра дыё, тэ ле ба чан не, вы пус ка ем ліс тоў кі, 
раз мя шча ем ін фар ма цыю на біл бор дах. Хоць лю дзі пра гэ та 
па він ны ве даць і без на па мі ну. Ар ты кул 19 За ко на «Аб па жар най 
бяс пе цы» як раз ка жа аб тым, што кож ны гра ма дзя нін аба вя за ны 
вы кон ваць па тра ба ван ні па жар най бяс пе кі ў по бы це і на вы твор-
час ці. А ў Ко дэк се аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях за 
не вы ка нан не гэ тых пра ві лаў пра ду гле джа на па ка ран не ў вы гля-
дзе штра фу да 30 ба за вых ве лі чынь, а ка лі па ру шэн ні пры вя лі 
да па жа ру — ад 30 да 50. З аг нём жар ты не толь кі дрэн ныя, але 
яшчэ і не тан ныя.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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Па мяцьПа мяць  ��

З ЛЮ БОЎЮ 
ДА СЛА ВЯН СКА ГА СВЕ ТУ
Не ста ла ся род нас, на сель ні каў пла не ты, яр кай і шмат-
аб ліч най асо бы, Ча ла ве ка з вя лі кай лі та ры — бал гар ска га 
пісь мен ні ка Мі ка лая ПЕ ЦЕ ВА.

Доў гі час ён уз на чаль ваў Са юз бал гар скіх пісь мен ні каў. Ра ней 
быў ды рэк та рам ад на го з вя ду чых кніж ных вы да вец тваў Бал га рыі. 
Лі та раль на сот ні кніг ра сій скіх, бе ла рус кіх, укра ін скіх пісь мен ні-
каў па ба чы лі свет на бал гар скай мо ве па іні цы я ты ве і пры са мым 
не па срэд ным удзе ле Мі ка лая Пе це ва.

Аса біс та я па мя таю яго і як лі та ра тур на га кры ты ка — яшчэ 
па кні жач цы «Паэ зія і па зі цыя», вы да дзе най у Маск ве ў 1988 го-
дзе. Са праў ды, у вер шах і про зе ён шу каў най перш мас тац кую і 
гра ма дзян скую па зі цыю аў та ра. Па мя таю раз мо вы з Мі ка ла ем у 
2006 го дзе, ка лі ён пры ехаў у Мінск на з'езд Са ю за пісь мен ні каў 
Бе ла ру сі. Ін тэ лі гент ны, да свед ча ны ў сла вян скіх лі та ра ту рах, ён 
шмат рас пыт ваў пра на шых пе ра клад чы каў з бал гар скай мо вы. 
Рас каз ваў пра Най дзе на Вы лча ва і Стэ фа на Па пто не ва, якія так 
шмат зра бі лі для бе ла рус ка-бал гар ска га лі та ра тур на га па яд нан ня. 
Та ды, у снеж ні 2006 го да, ра зам з ін шы мі бал гар скі мі пісь мен ні ка мі 
Мі ка лай на ве даў ся ў адзін з най ці ка вей шых ку точ каў Мін шчы-
ны — ся дзі бу па ме шчы каў-рэ ва лю цы я не раў Бонч-Асма лоў скіх 
у вёс цы Блонь. Трэ ба бы ло ба чыць, з якой ці ка вас цю бал гар скі 
госць рас пыт ваў пра па кру час тыя лё сы гас па да роў ся дзі бы, пра 
іх са цы яль ныя, па лі тыч ныя пе ра ка нан ні.

За пом ні ла ся і вы ступ лен не Пе це ва на з'ез дзе СПБ. Яно бо лей 
бы ло не пра лі та ра ту ру, а пра ба гац ці і вар тас ці сла вян ска га све-
ту, пра су поль нае мір нае су іс на ван не роз ных на ро даў, пра тое, 
які скла да ны час вы пра ба ван няў вы паў на на шу до лю. І як важ на 
год на прай сці праз гэ тыя вы пра ба ван ні.

Ад на з апош ніх кніг Мі ка лая Пе це ва — «Ма як, яго на гляд чык 
і ве цер». Пад ад ной вок лад кай — раз ва гі пра куль ту ру, лі та ра ту-
ру, эсэ, пры све ча ныя зна ка вым ім ёнам пры го жа га пісь мен ства. 
Ёсць у той кні зе і доб рыя сло вы пра сла вян скі мас тац кі свет, пра 
сла вян скія на ро ды і сла вян скія кра і ны.

Кас тусь ЛА ДУЦЬ КА

�

Па жар ная тры во гаПа жар ная тры во га  ��

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ, 
находящегося в собственности ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» 6 декабря 2013 года

№
лота

Предмет аукциона 
(наименование объекта, место нахождения, 

общая площадь, площадь земельного участка) 

Начальная 
цена продажи 

(без учета НДС), 
руб.

Размер 
задатка, руб. Характеристика объекта Условия 

аукциона Примечание

1

Капитальное строение 
в г. Могилеве по ул. Алтайской, 6а 
(инвентарный номер 700/С-71082), 

общей площадью 994,1 кв.м

1 242 000 000 62 100 000

Здание производственного цеха 1998 г. постройки. Фундамент – железобетонные блоки, стены – кирпичные, крупнопа-
нельные; перегородки – кирпичные; перекрытия – железобетонные; полы – бетонные, линолеум; кровля – совмещенная 
рулонная; проемы оконные, дверные – простые окрашены. Имеется отопление от ТЭЦ, водопровод, канализация, горячее 
водоснабжение, телефон, вентиляция, электроосвещение. 

бе
з 

ус
ло

ви
й

здание сдано в аренду, вы-
ставляется на аукцион без рас-
торжения договора аренды 

2

Капитальное строение 
в г. Могилеве по ул. Алтайской, 6а 
(инвентарный номер 700/С-71085), 

общей площадью 102,0 кв.м

124 500 000 6 225 000

Встроенное помещение ЦТП 1998 г. постройки. Фундамент – железобетонные блоки, стены – кирпичные, крупнопа-
нельные; перегородки – кирпичные; перекрытия – железобетонные; полы – бетонные; кровля – совмещенная рулонная; 
проемы оконные – стеклоблоки, проемы дверные – простые. Имеется отопление от ТЭЦ, вентиляция, электроосве-
щение. 

-

3

Капитальное строение в г. Могилеве 
по ул. Алтайской, 6а 

(инвентарный номер 700/С-71081), 
общей площадью 974,0 кв.м

1 211 420 000 60 571 000
Здание материального склада 1998 г. постройки. Фундамент – железобетонные блоки, стены – крупнопанельные; пере-
городки – кирпичные; перекрытия – железобетонные; полы – бетонные; кровля – совмещенная рулонная; проемы оконные 
– простые окрашены, проемы дверные – металлические ворота. Имеется вентиляция, электроосвещение. 

здание частично сдано в арен-
ду, выставляется на аукцион без 
расторжения договора аренды 

4

Капитальное строение 
в г. Могилеве по ул. Алтайской, 6а 
(инвентарный номер 700/С-71078), 

общей площадью 439,2 кв.м

516 000 000 25 800 000
Здание склада металлов 1998 г. постройки. Фундамент – железобетонные блоки, стены – крупнопанельные; перекрытия 
– железобетонные; полы – бетонные, линолеум; кровля – совмещенная рулонная; проемы дверные – металлические во-
рота. Имеется вентиляция, электроосвещение. 

здание сдано в аренду, вы-
ставляется на аукцион без рас-
торжения договора аренды 

Аукцион состоится 6 декабря 2013 года в 15.00 в зале заседаний Могилевского городского исполнительного комитета по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а. 
Заявки принимаются ежедневно с 6 ноября 2013 в рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: г. Могилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407.

 Последний день приема заявок – 4 декабря 2013 года до 17.00 часов. Заявления, поступившие после указанного срока, не рассматриваются.
 Заключительная регистрация участников аукциона 6 декабря 2013 года с 14 до 15 часов.

Организатор аукциона – МГ УКП «Центр по приватизации», 212030, г. Мо-
гилев, ул. Первомайская, 28а, каб. 407, тел.: 22-21-78, 22-00-89.

Продавец: Открытое акционерное общество «Могилевский домострои-
тельный комбинат», г. Могилев, пер. Гаражный, 2а, тел.: 22-31-95, 25-34-98.

Площадь земельного участка – 1,2408 га.
Для участия в аукционе необходимо в сроки, указанные в извещении, пред-

ставить в МГ УКП «Центр по приватизации» следующие документы: 
заявление на участие в аукционе;
подписанное с организатором аукциона соглашение о правах и обязанностях 

сторон; 
копию платежного поручения либо иного документа о перечислении задатка на 

расчетный счет МГ УКП «Центр по приватизации» 3012430089016 Дирекция ОАО 
«Белинвестбанк» по Могилевской области, МФО 153001739, УНН 700008710.

юридическим лицом – резидентам Республики Беларусь:
- копия документа, подтверждающую государственную регистрацию юриди-

ческого лица;
- копия платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчет-

ный) счет организатора аукциона;
юридическим лицом – нерезидентам Республики Беларусь:
 - легализованные в установленном порядке копии учредительных докумен-

тов и выписку из торгового реестра страны происхождения (выписка должна 
быть получена не ранее 6 месяцев до даты подачи заявления на участие в 
аукционе) или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в 
соответствии с законодательством страны происхождения;

- копия платежного поручения или иного документа о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона;

индивидуальным предпринимателем: - копия документа, подтверждаю-
щего государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;

- копия платежного поручения о перечислении задатка на текущий (расчет-
ный) счет организатора аукциона;

физическим лицом – копия платежного документа о перечислении задатка 
на текущий (расчетный) счет организатора аукциона.

При подаче заявления на участие в аукционе с прилагаемыми документами 
и заключении соглашения: физическое лицо, индивидуальный предприниматель 
предъявляют организатору аукциона документ, удостоверяющий личность;

представитель физического лица, индивидуального предпринимателя, юри-
дического лица предъявляет организатору аукциона оригинал доверенности 
(документ, подтверждающий полномочия должностного лица), документ, удо-
стоверяющий личность.

После регистрации организатором аукциона заявления на участие в нем со 
всеми необходимыми документами лицо, желающее принять участие в аукцио-
не, расписывается в журнале регистрации, после чего такое лицо считается 
допущенным к участию в аукционе. 

Лицу, допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона выдает 
билет участника аукциона, в котором указывается порядковый номер, под ко-
торым данное лицо зарегистрировано, и перед началом аукциона уведомляет 
его об утвержденных затратах на организацию и проведение аукциона, поряд-
ке и сроках их возмещения.

Перед началом аукциона организатор аукциона проводит заключительную 
регистрацию лиц, допущенных к участию в аукционе. Заключительная регистра-
ция представляет собой замену организатором аукциона билетов участников 
аукциона на аукционные номера, под которыми участники аукциона будут уча-
ствовать в аукционе. После проведения аукциона участники аукциона обязаны 
вернуть эти номера организатору аукциона.

 Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукцио-
на наивысшую цену. 

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся в силу того, что заявление 
на участие в нем подано только одним участником аукциона либо для участия 
в нем явился только один участник, предмет аукциона продается этому участ-
нику при его согласии по начальной цене, увеличенной на 5 процентов (далее 
– лицо, приравненное к победителю аукциона). 

Победитель аукциона (лицо, приравненное к победителю аукциона) приоб-
ретает право заключения договора купли-продажи после возмещения затрат 
на организацию и проведение аукциона.

Договор купли-продажи заключается продавцом и победителем аукциона 
(лицом, приравненным к победителю аукциона) в течение 10 рабочих дней со 
дня проведения аукциона и подписания протокола аукциона.

Оплата стоимости приобретенного на аукционе предмета аукциона осущест-
вляется победителем (лицом, приравненным к победителю) аукциона в бело-
русских рублях в установленном порядке.

Условия оплаты – возможна рассрочка платежа.
С объектами можно ознакомиться ежедневно в рабочие дни недели с 8 до 

17 часов. 
В предусмотренных законодательством случаях уплачивается штраф орга-

низатору аукциона в размере 100 базовых величин: победителем аукциона в 
случаях: не подписания протокола о результатах аукциона, не возмещения ор-
ганизатору аукциона суммы затрат на организацию и проведение аукциона, не 
подписания договора купли-продажи; лицом, приравненным к победителю аук-
циона - в случае его отказа (уклонения) от возмещения затрат на организацию 
и проведение аукциона и (или) подписания договора купли-продажи; участни-
ками аукциона, отказавшимися объявить свою цену за предмет аукциона, в 
результате чего аукцион признан нерезультативным.

Контактные телефоны организатора аукциона для уточнения и полу-
чения дополнительной информации: г. Могилев (0222) 22-21-78, 22-00-89.


