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З гэ тым пы тан нем мы прай шлі ся па ву лі цах 
Пер ша май ска га ра ё на. Ме на ві та тут зна хо дзіц ца шмат 
пар каў і ўзлес сяў, дзе вель мі час та мож на су стрэць 
гас па да роў хат ніх жы вёл. Ча му тут, а не ў спе цы яль на 
вы зна ча ных мес цах, — да ве да е це ся да лей.

Але на, гас па ды ня Ак сель:
— У на шым ра ё не на са мрэч 

шмат пар каў, та му вый сці на шпа-
цыр з са ба кам ёсць ку ды. Ка неш не, 
такія мес цы не пры зна ча ны для гэ-
тай спра вы, але і мне, і Ак сель тут 
утуль на і кам форт на. Ве даю ад ну 
спе цы яль ную пля цоў ку для вы гу лу 
жы вёл, але яна зна хо дзіц ца ад нос-
на да лё ка ад до ма, а гэ та ня зруч на. 
Да та го ж я ўзя ла са ба ку ў да во лі 
вя лі кім уз рос це, ві даць, ён пры-
вык ад чу ваць ся бе воль на, та му я 
не баю  ся яго ад пус каць. За са ба кам заў сё ды пры бі раю.

Ар цём, гас па дар Но ры са:
— Я лі чу, што ў Мін ску не ха пае 

мес цаў для вы гу лу жы вёл. На во-
кал толь кі дзі ця чыя пля цоў кі і 
пар кі. У не ка то рых мес цах на ват 
шыль дач кі ста яць: «Нель га вы-
гуль ваць са бак!» А ку ды мне яго 
вы во дзіць? Та му тут і хо дзім.

Іры на, гас па ды ня 
Ры чы:

— Пля цо вак не ха пае 
ад сло ва «зу сім». А ка лі і 
ёсць, то яны не аб ста ля-
ва ны як трэ ба. Та му і да-
во дзіц ца гу ляць у пар ках. 
На дзі ця чыя пля цоў кі мы 
не хо дзім: гэ та ня пра-
віль на. Хоць я і заў сё ды 
пры бі раю за Ры чы, не ўсе 
ро бяць так. Да та го ж вя-
лі кія са ба кі па він ны быць 
у на морд ні ках.

Соф'я Мі ро наў на, 
гас па ды ня Га ра:

— З Га рам гу ля ем па 
два рах ды ў пар ках. А дзе 
яшчэ? Ка лі ў пар ку яшчэ 
нар маль на на гэ та рэ агу-
юць, то ка ля два роў у лю-
дзей уз ні ка юць пы тан ні. 
У ка го дзе ці, у ка го больш 
вя лі кія са ба кі. А я за яго ба-
ю ся, ён у мя не ма лень кі і 
вель мі доб ры, ні ку ды не 
ўла зіць. Знай шла яго га ды 
ча ты ры та му, з та го ча су і 
не рас ста ём ся.

Аляк сандр, гас па дар 
Сця па на:

— Спе цы яль ных мес цаў не 
ха пае. Ёсць толь кі ад на пля-
цоў ка, але да лё ка. Ха це ла ся б, 
каб па бу да ва лі хоць па ад ной 
пля цоў цы на кож ны ра ён. Та-
му што да во дзіц ца гу ляць у 
два рах, у пар ках. Мы заў сё ды 
пры бі ра ем за Сця па нам, але 
не ўсе гас па да ры ад ноль ка-
выя, а тут гу ля юць дзе ці.

Мар га ры та ГАЙ ДАР ЖЫ,
сту дэнт ка 4 кур са фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Ня даў на на тэ ры то рыі на ша га до ма 
з'я ві ла ся таб ліч ка «Вы гул са бак 
за ба ро не ны», а на дзвя рах пад' ез да 
ЖЭУ вы ве сі ла аб' яву з за клі кам 
за рэ гіст ра ваць ча ты рох но гіх 
ква та ран таў. Пад ёй — кан крэт ная 
да та, да якой гэ та мож на зра біць 
доб ра ах вот на. У ін шым вы пад ку 
на яў насць жы вё лы ў ква тэ ры 
ка му наль ні кі па абя ца лі вы свет ліць 
ін шым спо са бам — на прык лад, 
пад час рэй даў. Аб' яву ме сяц та му 
зня лі. Ці ка ва, чым усё скон чы ла ся?

— Та кім чы нам мы на гад ва ем гра-
ма дзя нам, што жы вём у цы ві лі за ва-
най дзяр жа ве, — тлу ма чыць на чаль-
нік ад дзе ла экс плу а та цыі і доб-
ра ўпа рад ка ван ня Ма гі лёў ска га 
УКП (упраў лен не ка му наль ных 
прад пры ем стваў) Сяр гей МА КА-
РАН КА. — У за ка на даў стве вы раз на 
пра пі са на, што кож ны, хто мае хат-
нюю жы вё лу, па ві нен пла ціць па да-
так. Але гэ ты факт ча мусь ці мно гія 
іг на ру юць.

На го дай для ак ты ві за цыі дзе ян-
няў стаў зва рот да ка му наль ні каў 
пад атко вай ін спек цыі. Сяр гей Ула-
дзі мі ра віч дэ ман струе афі цый ную 
па пе ру, дзе на пі са на, што гас па дар 

са ба кі па ві нен за рэ гіст ра ваць свай го 
га да ван ца ў жыл лё ва-экс плу а та цый-
най ар га ні за цыі ў трох дзён ны тэр мін 
з мо ман ту на быц ця. Раз на квар тал 
ён па ві нен пла ціць 1,5 ба за вай ве лі-
чы ні за ўтры ман не са ба кі па тэн цый-
на не бяс печ най па ро ды і 0,3 — ва ўсіх 
ас тат ніх вы пад ках. Для чы па ва ных 
і стэ ры лі за ва ных са бак у Ма гі лё ве 
іс ну юць іль го ты — мі нус 10 % ад гэ-
тай ліч бы.

УКП пад рых та ва ла па мят ку для 
ўла даль ні каў са бак і ка тоў, якая на гад-
вае пра не аб ход насць рэ гіст ра цыі.

— Бу дзем раз мя шчаць яе на ін фар-
ма цый ных дош ках жы лых да моў, — 
удак лад няе су раз моў ца. — Пад ста вы 
вель мі сур' ёз ныя. У па чат ку ле та на 
тэ ры то рыі Ма гі лё ва бы лі вы пад кі ша-
лен ства са бак. Гэ та не нар маль на, ка-
лі неш та па гра жае ча ла ве ку.

Па не ка то рых звест ках, у Ма гі лё-
ве ка ля 3000 за рэ гіст ра ва ных са бак 
і пры бліз на ка ля 800 ка тоў. Толь кі 
ў Ле нін скім ра ё не ле галь на жы вуць 
1397 са бак і 260 ка тоў.

— Ка тоў так са ма трэ ба рэ гіст ра-
ваць, але апла та за іх не спа га ня ец-
ца, — удак лад ні лі ў ЖРЭУ (жыл лё-
ва-ра монт ным экс плу а та цый ным 
упраў лен ні) Ле нін ска га ра ё на.

Вы яў ля юць не за рэ гіст ра ва ных 
жы вёл роз ны мі спо са ба мі. Дзесь ці 
да па ма га юць ка ме ры ві дэа на зі ран-
ня, дзесь ці «доб рыя» су се дзі, дзесь ці 
жы вё лы са мі вы да юць сва іх гас па да-
роў выц цём, гаў кан нем ці мяў кан-
нем. Акра мя гэ та га, ка му наль ні кі 
пра вод зяць што ме сяч ныя рэй ды, 
пад час якіх агля да ец ца тэ ры то рыя, 
пра вод зяц ца па ква тэр ныя аб хо ды.

Што да ты чыц ца па да тку, то ён 
цал кам трап ляе ў да ход ную част ку 
мяс цо ва га бюд жэ ту. Раз віц цё за яго 
кошт інф ра струк ту ры для ка тоў і са-
бак, на жаль, не пра ду гле джа на. На 
сён няш ні дзень у Ма гі лё ве 35 пля цо-
вак для вы гу лу са бак. Але гэ та звы-
чай ныя пус ты ры, якія зна хо дзяц ца 
на ад да лен ні ад жы лых бу дын каў. 
Ні я кіх ага ро джаў, тур ні ке таў і аб ста-
ля ван ня для ак тыў на га ад па чын ку 
ча ты рох но гіх там ня ма.

— У нас на сён няшні дзень ня ма 
та ко га ар ты ку ла за трат і ня ма нор-
маў, які мі па він ны быць за га ро ды, іх 
вы шы ня, — па тлу ма чы лі ў Ле нін скім 
ЖРЭУ. — За ка на даў ствам на огул не 
вы зна ча на, што па він на быць у мес цах 
вы гу лу са бак, але там вы раз на пра пі-
са на, што та кія мес цы па він ны быць. 
Ка лі вы ўба чы це на та кіх пля цоў ках 
ней кія пры ста са ван ні для пад тры-
ман ня са ба кам фор мы, то гэ та спра ва 
рук вы ключ на доб ра ах вот ні каў, якія 
спра бу юць са ма стой на зра біць неш та 
зруч нае для сва іх улю бён цаў.

Хоць бы ло б спра вяд лі ва, ка лі б 
па да так «на хвост» ішоў не ў агуль-
ную скар бон ку, а на ства рэн не ўмоў 
для са міх жа ча ты рох но гіх. На гэ тыя 
гро шы мож на бы ло б ра біць цы ві лі-
за ва ныя пля цоў кі для вы гу лу са бак і 
пры тул кі для ба дзяж ных жы вёл. На-
пэў на, у Бе ла ру сі ня ма на се ле на га 
пунк та, дзе б не ба дзя лі ся пу шыс тыя 
бес пры туль ні кі. Іх па-ча ла ве чы шка-
да, бо яны ча ка юць ад нас да па мо гі. 
А іх ад лоў лі ва юць і зні шча юць. І гэ та 
бес ча ла веч на. Мы па він ны быць ад-
каз ныя за тых, ка го пры ру чы лі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

На па ча так го да ў Го ме лі афі цый на бы ло за рэ гіст ра ва на 
звыш 4,5 ты сячы са бак і 2,6 ты сячы ка тоў. Кож ны 
з іх ула даль ні каў пад час рэ гіст ра цыі ў сва іх ЖЭУ і 
РЭУ быў азна ём ле ны з са ні тар ны мі, ве тэ ры нар ны мі 
пра ві ла мі ўтры ман ня хат ніх жы вёл і атры маў на свай го 
ча ты рох но га га сяб ра ад па вед ны жэ тон і па свед чан не.

На мес нік на чаль ні ка жыл лё ва га ад дзе ла КВУП 
«Го мель ская га рад ская ЖКГ» На тал ля БЫР КО ВА ка-
жа, што для за бес пя чэн ня поў на га ўлі ку хат ніх жы вёл, 
якія жы вуць у шмат ква тэр ных да мах, жыл лё ва-экс плуа -
та цый ны мі ар га ні за цы я мі што ме сяц пра вод зяц ца рэй-
да выя пра вер кі:

— Ле тась спе цы я ліс та мі КЖРЭ УП ча ты рох ра ё наў Го-
ме ля бы ло пра ве дзе на амаль 400 пра ве рак па вы яў лен ні 
не за рэ гіст ра ва ных са бак і ка тоў. Так са ма ўла даль ні кі па-
тэн цый на не бяс печ ных па род па він ны прад' явіць да вед кі 
пра іх на ву чан не. Мы звяр та ем ува гу і на фак ты вы гу лу 
са бак, якія не ад па вя да юць пра ві лам утры ман ня. Па вы-
ні ках пра ве рак вы да дзе на амаль 2 ты ся чы прад пі сан няў 
і скла дзе на 400 пра та ко лаў аб ад мі ніст ра цый ных пра-
ва па ру шэн нях.

Ка лі вель мі хо чац ца за вес ці буль тэр' е ра ці мас ты фа, з 
са ба кам бай цо вай па ро ды да вя дзец ца прай сці аба вяз-
ко вае на ву чан не ў КУП «Спец ка мунт ранс». Інакш яго не 
за рэ гіст ры ру юць. У тым вы пад ку, ка лі гас па дар не жа дае 
ста віць свай го лю бім ца на ўлік, ад маў ля ец ца вы плач ваць 
па да так ці да пус кае па ру шэн не пра віл утры ман ня, яго мо-
гуць пры цяг нуць да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці.

Да рэ чы, у Го ме лі іс нуе толь кі пяць спе цы яль ных пля-
цо вак, дзе га да ван цы мо гуць доб ра раз мяц ца. І гэ тыя 
тэ ры то рыі ства ра юц ца для трэ ні ро вак жы вёл, а не як мес-
ца, дзе яны спраў ля юць на ту раль ныя па трэ бы, на гад вае 
спе цы я ліст:

— Той, хто за вёў са ба ку, аба вя за ны і пры бі раць за ім. 
Не трэ ба за бы ваць і пра лан цу жок. Для са бак буй ных па-
род аба вяз ко вы ак се су ар — на морд нік. Каб вы клю чыць 
уся ля кія не пры ем ныя сі ту а цыі, да ашый ні ка па ві нен быць 
пры ма ца ва ны жэ тон. Без на гляд ныя са ба кі і ка ты, у тым 
лі ку з ашый ні ка мі, жэ то на мі і ў на морд ні ках, пад ля га юць 

ад ло ву. Пры гэ тым аба вяз ко вае чы па ван не хат ніх жы вёл 
іс ну ю чым за ка на даў ствам не пра ду гле джа на.

Як рас ка за ла на чаль нік фі нан са ва га ўпраў лен ня 
Го мель ска га гар вы кан ка ма Але на РАД ЧАН КА, гро-
шы, якія гра ма дзя не вы плач ва юць у якас ці па да тку, збі-
ра юць КЖРЭ У Пы, по тым яны ідуць у га рад скі бюд жэт і 
на кі роў ва юц ца на ўтры ман не КУП «Спец ка мунт ранс».

* * *
Да рэ чы, на гэ тым тыд ні мі лі цы я не ры ўста на ві лі асо бу 
га мяль ча ні на, які 28 жніў ня зай шоў у са лон тра лей бу са 
№ 20 са стаф тэр' е рам без на морд ні ка і з лан цуж ком, 
на ма та ным на ашый нік.

Ка лі лю дзі па пра сі лі гра ма дзя ні на пры тры маць свай го 
са ба ку, муж чы на ад рэ ага ваў не адэ кват на. Ён па чаў аб ра-
жаць па са жы раў і па гра жаць ім. Свед кі ін цы дэн ту звяр ну-
лі ся ў мі лі цыю і пе рад алі пра ва ахоў ні кам за пі са нае ві дэа.

Су пра цоў ні кі ад дзе ла ўнут ра ных спраў ад мі ніст ра цыі 
Са вец ка га ра ё на Го ме ля знай шлі не адэ кват на га па са жы-
ра. Вы свет лі ла ся, што 29-га до вы бес пра цоў ны га мяль ча-
нін больш чым 30 ра зоў пры цяг ваў ся да ад мі ніст ра цый-
най ад каз нас ці, га лоў ным чы нам за па ру шэн не пра віл 
да рож на га ру ху і зна хо джан не ў гра мад скім мес цы ў ста не 
ал ка голь на га ап'я нен ня. Акра мя та го, ён быў асу джа ны 
за згвал та ван не.

Вя до ма, што су се дзі не ад на ра зо ва звяр та лі ся да гас-
па да ра стаф тэр' е ра з прось бай вы ка рыс тоў ваць на морд-
нік, але ён іг на ра ваў прось бы. Як рас ка заў афі цый ны 
прад стаў нік УУС Го мель ска га абл вы кан ка ма Ві таль 
ПРЫ СТРО МАЎ, у да чы нен ні да гра ма дзя ні на за па ру-
шэн не пра віл утры ман ня хат ніх жы вёл скла дзе ны ад мі-
ніст ра цый ны пра та кол.

Трэ ба па мя таць, што па вод ле ар ты ку ла 15.47 «Па ру-
шэн не пра віл утры ман ня хат ніх і (ці) дра пеж ных жы-
вёл» Ко дэк са Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб ад мі ніст ра цый ных 
пра ва па ру шэн нях мож на атры маць са лід ны штраф — ад 
ад ной да пят нац ца ці ба за вых ве лі чынь. Ка лі па ру шэн не 
па цяг ну ла пры чы нен не шко ды зда роўю лю дзей ці ма ё-
мас ці — ад дзе ся ці да трыц ца ці ба за вых ве лі чынь ці ад-
мі ніст ра цый ны арышт.

Які гас па дар, та кі і га да ва нец

ХТО Ў ХАТ ЦЫ ЖЫ ВЕ?

Ці ха пае Ці ха пае 
ў Мін ску пля цо вак ў Мін ску пля цо вак 

для вы гу лу жы вёл?для вы гу лу жы вёл?

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.
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