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Тэ ма для кож на га го ра да ак ту аль ная. Па куль та кіх мес цаў 
не да стат ко ва. На прык лад, у Грод не ўся го пяць пля цо вак 
для вы гу лу ча ты рох но гіх сяб роў. Жы ха рам мік ра ра ё на 
«Дзе вя тоў ка» па шан ца ва ла. Дэ пу та ты ад гук ну лі ся на іх 
прось бу і ар га ні за ва лі фі нан са ван не та кой пля цоў кі на 
мяс цо вай пуст цы.

НЕ ДА ЛЁ КА ДА КАН ФЛІК ТУ
Зда ец ца, не та кі гэ та важ ны аб' ект — пля цоў ка для вы гу лу 

са бак. Але на са мрэч для тых,хто тры мае жы вёл, гэ та са праўд-
ны рай.

— Да гас па да роў са бак ста вяц ца так: «Твой са ба ка — твая 
праб ле ма», — ка жа Аляк сандр, які вёў на вы гул свай го га да-
ван ца. — І гэ ту праб ле му кож ны вы ра шае па-свой му. Хтось ці 
ідзе гу ляць чым да лей, хтось ці ледзь не з су сед ня га квар та ла 
тры мае жы вё лу на доў гім па вад ку, а са ба ка мі ту сіц ца па між 
жы ха ра мі. Зра зу ме ла, што пра якасць та ко га вы гу лу ка заць 
не вы па дае.

Ды і да кан флік таў тут не да лё ка. Ня даў на ад на та кая сі туа-
а цыя на ват атры ма ла рэ за нанс у СМІ. Су се дзі, якія жы вуць у 
цэнт раль най част цы го ра да, сур' ёз на па сва ры лі ся з-за са ба кі. 
Яго гас па ды ню аб ві на ва ці лі ў на па дзен ні на дзі ця, хоць факт у 
да лей шым не па цвер дзіў ся. Між тым кан флікт доў гі час не за-
ці хаў. Спра ва за вяр шы ла ся тым, што на гас па ды ню двар ня ка 
скла лі пра та кол за вы гул на пры да ма вой тэ ры то рыі. Ця пер там 
ста іць таб ліч ка: «Вы гул са бак за ба ро не ны».

Да рэ чы, гас па да рам са бак у цэнт ры го ра да са праў ды ня-
прос та. Най блі жэй шае мес ца для вы гу лу зна хо дзіц ца ка ля 
бе ра га Нё ма на, а гэ та 1,5—2 кі ла мет ры ад цэнт ра. Зра зу ме ла, 
што са ба ка на ўрад ці вы тры мае та кі пра цяг лы шлях — звы чай на 
яго ха пае не больш чым на дзя сят кі мет раў. Ад каз ныя гас па-
да ры ве да юць та кую сі ту а цыю і пры бі ра юць за сва ім га да ван-
цам. Вя до ма, мно гія ха це лі б мець не па да лёк спе цы я лі за ва ную 
пля цоў ку, але, як ака за ла ся, у цэнт ры го ра да аб ста ля ваць та кі 
аб' ект прос та не маг чы ма — вель мі шчыль ная за бу до ва.

КА ЛІ ЖЫ ХА РЫ АБУ РА ЮЦ ЦА
А вось у жы ха роў но ва га мік ра ра ё на Аль шан ка ін шая праб-

ле ма. Пля цоў кі тут як раз ёсць, і на ват дзве. Але да лё ка не ўсе 
гас па да ры са бак ка рыс та юц ца імі. Мно гія вы гуль ва юць сва іх 
ча ты рох но гіх сяб роў у са мых ажыў ле ных мес цах. Гэ та мо жа па-
гра жаць не толь кі са ні тар на му ста ну на ва кол ля, але і бяс пе цы 
жы ха роў. Ме на ві та та кі вы па дак ня даў на ўзру шыў увесь го рад. 
Бай цоў скі са ба ка ў мік ра ра ё не Аль шан ка па ку саў два іх дзя цей: 
адзін раз ка ля до ма, дру гі — у ка вяр ні. Пры чым у абод вух вы-
пад ках у пры сут нас ці гас па да роў. Спра ва атры ма ла рэ за нанс і 
вы клі ка ла абу рэн не жы ха роў мік ра ра ё на, яны са бра лі под пі сы, 
каб іза ля ваць ста фар шыр ска га тэр' е ра ад гра мад ства. У рэш це 
рэшт са ба ку ўсы пі лі.

Да рэ чы, коль касць пры цяг ну тых да ад каз нас ці за па ру шэн не 
пра віл вы гу лу не вы со кая. Ле тась та кіх пра та ко лаў бы ло ка ля 
дзе ся ці, сё ле та ўся го не каль кі. Звы чай на па ру шаль ні кі атрым-
лі ва юць за ўва гі ад ка му наль ных служ баў. Хоць па за ко не ра-
бот ні кі ЖЭ Саў ма юць пра ва аштра фа ваць на су му да ча ты рох 
ба за вых ве лі чынь, што скла дае 102 руб лі.

ДА ПА МАГ ЛІ ДЭ ПУ ТА ТЫ
Уся го ў го ра дзе аб ста ля ва на пяць пля цо вак для вы гу лу. Ёсць 

не каль кі сты хій ных мес цаў, дзе вы гул не за ба ро не ны, але яны 
не ага ро джа ны і ня ма інф ра струк ту ры.

Жы ха рам Дзе вя тоў кі, мож на ска заць, па шан ца ва ла. Ня даў-
на яны атры ма лі для сва іх ча ты рох но гіх га да ван цаў кам форт-
нае мес ца для вы гу лаў і трэ ні ро вак. На прык лад, Аляк сандр 
пры хо дзіць са сва ім Ра мо нам рэ гу ляр на. Ра ней ва дзіў на вы гул 
толь кі на па вад ку, бо са ба ка ма ла ды і мо жа па прос ту збег чы і 
за блу каць. Ця пер ры зенш наў цэр ра дас на бе гае на пля цоў цы і 
не да стаў ляе кло па таў свай му гас па да ру.

Бы лі праб ле мы з вы гу лам і ў Юлі. Яна рас ка за ла, што ха дзі ла 
на шпа цыр у пры ват ны сек тар не па да лёк. Але мяс цо вым жы-

ха рам не па да ба ла ся, што са ба кі бе га юць па на ва кол лі, на ват 
мі лі цыю вы клі ка лі. Ця пер та кіх праб лем не ўзні кае. Бо тут жы вё-
лы мо гуць бе гаць без па вад коў, для іх уста ля ва ны спе цы яль ныя 
трэ на жо ры — сцен ка, бер вя но, лес ві ца. Для гас па да роў — аку-
рат ныя лаў кі. Ёсць ме та ліч ныя кан тэй не ры для смец ця. Пля цоў ка 
аб не се на ме та ліч най сет кай, і не абы-як, а з роў ны мі слуп ка мі. 
Для са бак зроб ле на па іл ка, на мяс цо вай за праў цы да зво лі лі 
браць ва ду для гэ тых мэт. Усе эле мен ты па фар ба ва ны ў спа кой-
ны шэ ра-бла кіт ны ко лер. Пля цоў ку без пе ра больш ван ня мож на 
на зваць узор най. У го ра дзе яна са мая аб ста ля ва ная.

— Усё па ча ло ся з іні цы я ты вы са міх жы ха роў, якія звяр ну-
лі ся ў га рад скі Са вет дэ пу та таў, — рас ка за ла дэ пу тат Але на 
ПА ТА ПА ВА. — Да спра вы да лу чы лі ся прад пры ем ствы, у пры ват-
нас ці, фір ма «ЗОЎ» узя ла на ся бе за куп ку сет кі, на гэ та пай шло 
2,5 ты ся чы руб лёў. Дэ пу тат Дзя ніс Сы ра ма ха да па мог з фар бай. 
Праб ле му з драў ля ны мі кан струк цы я мі для трэ на жо раў вы ра-
шыў дэ пу тат Анд рэй Та рас, ра бот нік «Грод на жыл бу ду».

Уста ноў ку пра вя лі да во лі хут ка — лі та раль на за не каль кі 
тыд няў. За ага ро джу пе ра нес лі част ку ма ла дых дрэў цаў, што 
тут рас лі. Ула даль ні кі са бак так са ма ак тыў на пра ца ва лі.

— Гэ та трэ ба лю дзям, і яны не за ста лі ся ўба ку, — ад зна чы ла 
Але на Па та па ва. — Пры хо дзі лі ма мы з дзець мі, фар ба ва лі. Яны 
і фар бу куп ля лі част ко ва. Ра бо ты вя лі ся су мес на з га рад скі мі 
ка му наль ны мі служ ба мі.

ПЛЯ ЦОЎ КА ЯК СРО ДАК СЯБ РОЎ СТВА
Та кі мі на зі ран ня мі па дзя лі ла ся ад на з іні цы я та раў гэ тай спра вы 

Воль га Хіт руш ка. Яна гас па ды ня хас кі. І па куль са ба ка быў ма лы, 
ён вы клі каў пя шчо ту ў на ва коль ных. Ка лі вы рас, па ча лі ся прэ тэн зіі 
з бо ку жы ха роў. Тым больш, не па да лёк зна хо дзіц ца шко ла.

— Мож на бы ло гу ляць і на той тэ ры то рыі, дзе ця пер пля цоў-
ка, — ка жа Воль га, — але там по бач да ро га і са ба ку без па вад ка 
не ад пус ціш: мо жа тра піць пад ма шы ну. Та му мы звяр ну лі ся 
да дэ пу та таў. Спра ва да во лі хут ка вы ра шы ла ся. І ця пер у нас 
ёсць цу доў нае мес ца не толь кі для вы гу лу, але і для су стрэч з 
ін шы мі гас па да ра мі са бак.

Воль га і са ма не ча ка ла, што та кія су стрэ чы аб' яд на юць ула-
даль ні каў ча ты рох но гіх сяб роў. Яны ства ры лі гру пу ў «Вай бе-
ры», дзе аб' яд на на ка ля 50 ча ла век. Гэ та да па ма гае раз во дзіць 
па ча се ма лых і вя лі кіх са бак. На дру жа люб ную пля цоў ку пры-
яз джа юць і з ін шых кан цоў го ра да, у тым лі ку з цэнт ра.

Ця пер жы ха ры хо чуць зра біць на вес. Воль га Хіт руш ка рас-
ка за ла, што ад па вед ны ліст-прось бу ад нес лі ў не каль кі ін стан-
цый, у тым лі ку ў ЖЭС № 113. Так са ма ёсць па трэ ба ў асвят лен ні, 
бо тут яшчэ ня ма ліх та роў.

Праў да, па куль іс нуе праб ле ма ба лан са ва га ўтры ман ня аб'-
ек та. У су вя зі з гэ тым жы ха ры са мі ко сяць тра ву, хоць тэ ры-
то рыю ва кол пля цоў кі аб слу гоў вае ЖЭС. Так са ма не аб ход на 
пра во дзіць апра цоў ку су праць кля шчоў. Са мі жы ха ры пры ма-
ца ва лі на ага ро джу зна кі з пра ві ла мі вы гу лу са бак — на прык-
лад, сю ды за ба ра ня ец ца пус каць ма лых дзя цей. Асаб лі ва ка лі 
ёсць чу жыя са ба кі.

— Та кая пля цоў ка за бяс печ вае па ра дак з утры ман нем ча ты-
рох но гіх сяб роў. Тут са мі гас па да ры пад трым лі ва юць куль ту-
ру, — ад зна чае дэ пу тат Але на Па та па ва. — Га лоў нае — раз гру зі лі 
два ры і зня лі на пру жа насць па між утры маль ні ка мі са бак і ты мі, 
хто іх не мае.

На дум ку дэ пу та та, зроб ле ны важ ны крок да цы ві лі за ва-
на га і гу ман на га спо са бу ўтры ман ня жы вёл. Але па куль гэ та 
толь кі па ча так спра вы. Бо та кія пля цоў кі па трэб ны паў сюд на. 
І пус так ха пае. Вось толь кі ці бу дзе па шы рац ца но вы во пыт? 
Маг чы ма, гэ та за ле жыць у пер шую чар гу ад са міх ула даль ні-
каў са бак. Ка му, як не ім, іні цы я ваць улад ка ван не пля цо вак у 
сва іх мік ра ра ё нах?

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ, фо та аў та ра.

ПА ДА ТАК 
«НА ХВОСТ»
Дзе і коль кі трэ ба пла ціць 
за ўтры ман не 
хат ня га га да ван ца?
Трэ ба ска заць, што кож ная ад мі ніст ра цый на-
тэ ры та ры яль ная адзін ка са ма стой на пры мае 
ра шэн не, коль кі па ві нен пла ціць ула даль нік 
жы вё лы ў мяс цо вы бюд жэт. «МС» вы ра шы ла 
па раў наць гэ ты ліч бы. Ці ка ва?

Перш за ўсё ад зна чым, што па да дак на ўтры-
ман не са бак (на ка тоў, да рэ чы, яго ня ма) ад но-
сіц ца да ла каль ных па дат каў. Гэ та зна чыць, што 
ён за цвяр джа ец ца на се сі ях мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў і цал кам за ліч ва ец ца ў бюд жэт ад мі-
ніст ра цый на-тэ ры та ры яль най адзін кі. Да рэ чы, 
да та кіх жа мяс цо вых бюд жэ таў ад но сяц ца ку-
рорт ны збор і па да так на на рых тоў шчы каў.

Мы за зір ну лі ў юры дыч ную ба зу і ўпэў ні лі ся, 
што ў боль шас ці вы пад каў (як і па тра буе гла-
ва 29 Пад атко ва га ко дэк са) па ды ход да на лі-
чэн ня гэ та га па да тку амаль ад ноль ка вы ва ўсіх 
аб лас ных цэнт рах, але ёсць і ад роз нен ні. Так, 
на прык лад, у Ві цеб ску, Го ме лі, Ма гі лё ве і Брэс це 
на род ныя вы бран ні кі па лі чы лі, што ўла даль ні кі 
па він ны пла ціць па да так у па ме ры 0,3 ба за вай 
ве лі чы ні (да лей — БВ) у квар тал за ўтры ман не 
свай го са бач кі. Су ма па вя лі чыц ца да 1,5 БВ у 
тым вы пад ку, ка лі ў ха це жы ве га да ва нец па тэн-
цый на не бяс печ най па ро ды. У ста лі цы, да рэ чы, 
гэ тая су ма скла дае ба за вую ве лі чы ню. А вось у 
Грод не па ды ход да на лі чэн ня па да тку «на хвост» 
за ле жыць ад ве лі чы ні і па ро ды ча ты рох но га-
га. Што ме сяц за са бач ку, які ў кар ку не да ся гае 
вы шы ні 40 сан ты мет раў, да вя дзец ца за пла ціць 
0,05 БВ, ад 40 да 70 сан ты мет раў — 0,1 БВ, а 
вы шэй за гэ ты па мер і так са ма за па тэн цый на 
не бяс печ ныя па ро ды — 0,2 БВ за кож ны ме сяц 
пад атко ва га пе ры я ду.

ЯК ПЛА ЦІЦЬ?
Па да так на ліч ва ец ца на гас па да роў са бак 

(коль касць апош ніх неаб ме жа ва ная) і шча ню-
коў, па чы на ю чы з трох ме сяч на га ўзрос ту. Су ма 
на ліч ва ец ца ў жы роў ку і аплач ва ец ца ра зам з 
ка му нал кай.

Між ін шым, не за кож на га Ша ры ка да вя дзец-
ца за пла ціць яго гас па да ру. Па да так «на хвост» 
не да ты чыц ца, на прык лад, ін ва лі даў па зро ку, 
для якіх утры ман не са ба кі-па ва ды ра з'яў ля ец ца 
жыц цё вай не аб ход нас цю; ве тэ ра наў, ін ва лі даў і 
ўдзель ні каў Вя лі кай Ай чын най вай ны. Так са ма 
ад яго вы зва ле ныя не пра цу ю чыя пен сі я не ры, 
ін ва лі ды пер шай і дру гой груп за ад на го са ба ку, 
але пры ўмо ве, што ра зам з імі не за рэ гіст ра ва ны 
пра ца здоль ныя чле ны сям'і.

А ка лі гэ та звы чай ны два ра вы вар таў нік, што 
жы ве ў буд цы? Яго гас па да ры, якія жы вуць ў ад-
на ква тэр ных і бла кі ра ва ных да мах, так са ма вы-
зва ле ны ад ад па вед на га па да тку. Га лоў нае, каб 
са ба ка не вы ка рыс тоў ваў ся ў прад пры маль ніц кіх 
мэ тах, інакш ка жу чы, не на ле жаў за вод чы ку.

 ЦІ КА ВЫ ВО ПЫТ!

Твой са ба ка — Твой са ба ка — 
твая праб ле ма?твая праб ле ма?
Дэ пу та ты ў Грод не ўзя лі на ся бе кло пат 
па ства рэн ні ад мыс ло вай пля цоў кі для вы гу лу

1. Ай ну.
2. Ака баш.
3. Аме ры кан скі піт-

буль тэр' ер.
4. Аме ры кан скі ста-

фард шыр скі тэр' ер.
5. Ана та лій скі ка ра-

баш.
6. Анг лій скі мас тыф.
7. Аў чар ка Даў фма на.
8. Бар дос кі дог.

9. Бель гій скі мас тыф.
10. Буль мас тыф.
11. Буль тэр' ер.
12. Гор скі ган чак.
13. Грэ час кая аў чар ка.
14. Да бер ман-пін чар.
15. Да бер ман Ула дэ ка 

Ро шы ны.
16. Ір ланд скі ваў ка даў.
17. Ка нар скі са ба ка (пе-

ра дэ прэ са ка на рыа).

18. Кан гал.
19. Ка пе-нор са.
20. Ка рэль скі мядз ве-

джы са ба ка.
21. Каў каз ская аў чар ка.
22. Кен гу ро вы са ба ка.
23. Лан ге доц кі па сту-

хоў скі са ба ка.
24. Ле а пар да вы ган чак.
25. Маль ёр скі буль дог 

(тэ ра дэ маль ёр кін).

26. Ма рэ ма (ма рэ мо-
ан ха-аб руц кі па сту хоў скі 
са ба ка).

27. Мас коў скі вар та вы.
28. Ня мец кая аў чар ка.
29. Ня мец кі дог.
30. Паўд нё ва р ус кая аў-

чар ка.
31. Рат вей лер.
32. Ру мын ская аў чар ка.
33. Ры зенш наў цар.

34. Су пер дог і яго по-
месь з май кон гам.

35. Ся рэд не азі яц кая аў-
чар ка.

36. То са-іну (япон скі 
бай цо вы са ба ка).

37. Ус ход не еў ра пей ская 
аў чар ка.

38. Фі ла бра зіль е ра.
39. Чор ны тэр' ер.
40. Шар пей (кі тай скі 

бай цо вы са ба ка).

 ТРЭ БА ВЕ ДАЦЬ

БРЭ ША І КУ САЕ...
Якія са ба кі ад но сяц ца 

да па тэн цый на не бяс печ ных па род?
Гэ ты спіс, які скла да ец ца 

з 40 па род, за цвер джа ны 

па ста но вай Мін сель гас хар чу. 

Мы па гля дзе лі, якія 

па ро ды ў яго ўва хо дзяць, 

і да ве да лі ся, на прык лад, 

што ўла даль ні кам пух на тых, 

у смеш ных змор шчын ках 

шар пе яў да вя дзец ца 

за пла ціць больш...

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


