
(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «МС».)

У на шай кра і не больш за дзе-
сяць га доў не мо гуць пры няць 
за кон «Аб абы хо джан ні з жы вё-
ла мі». Больш за тое, іні цы я ты ва 
аб пры няц ці та ко га да ку мен та зы-
хо дзі ла ад аба рон цаў жы вёл, ця-
пер жа яны не ма юць маг чы мас ці 
аб мер ка ваць са мы апош ні ва ры-
янт пра ек та. «На сён няш ні дзень 
пра ект зна хо дзіц ца ў Мі ніс тэр стве 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар-
кі. На жаль, у склад ра бо чай гру-
пы, якая зай ма ец ца рас пра цоў-
кай за ко на, не ўва хо дзяць зоа-
а ба рон цы. Іх пры сут насць не аб-
ход на, бо мы ве да ем тое, ча го не 
ве да юць лю дзі, якія раз гля да юць 
пра ект, — ка жа Воль га АГЕ Е ВА, 
ка ар ды на тар зо а а ба рон ча га 
ру ху Бе ла ру сі «Ра зам», са вет нік 
на мес ні ка стар шы ні Лі бе раль на-
дэ ма кра тыч най пар тыі па ахо ве 
пры ро ды. — Ідэя аба рон цаў жы-
вёл у тым, каб гэ ты за кон перш за 
ўсё аба ра няў пра вы жы вёл. Усе 
па пя рэд нія пра ек ты бы лі на кі ра-
ва ны на тое, каб зра біць зруч ным 
жыц цё лю дзей. Пры пра віль ным 
па ды хо дзе ад но дру го му не пе-
ра шка джае: і жы вё лы ў бяс пе цы, 
і лю дзям кам форт на».

Ня гле дзя чы на ад сут насць 
за ко на аб абы хо джан ні з жы-
вё ла мі, ад каз насць за жорст кае 
абы хо джан не з імі пра ду гле джа-
на Ко дэк сам Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
аб ад мі ніст ра цый ных пра ва па-
ру шэн нях. Роў на як і ад каз насць 
гра ма дзян за па ру шэн не зга да-
ных пра ві лаў. Ад нак у ад па вед-
нас ці з Гра ма дзян скім ко дэк сам 
Бе ла ру сі жы вё ла мае ста тус рэ-
чы. Мо жа, та му з імі ня рэд ка 
абы хо дзяц ца як з не аду шаў лё-
ны мі прад ме та мі? А ў за ко не па-
він на быць дак лад на пра пі са на, 
што са ба кі, ка ты і ін шыя жы вё лы, 
якіх лю дзі экс плу а ту юць у цыр-
ках, кан такт ных за пар ках, — не 
рэ чы! Фар му лёў ка, якую пра па-
нуе Воль га Ма ё ра ва, — «жы выя 
іс то ты».

Ад тэр мі ноў ка 
пры су ду — пяць дзён

Дзяр жаў нае прад пры ем ства 
«Фаў на го ра да» аса цы ю ец ца ў 
мін чан з пунк там усып лен ня жы-
вёл. На сай це гэ тай ар га ні за цыі 
ска за на, што яна не менш за пяць 
дзён ча со ва тры мае ад лоў ле ных 
без на гляд ных жы вёл і жы вёл, 
якія па сту пі лі ад на сель ніц тва ста-
лі цы. Гэ та зна чыць, за пяць дзён 
па ві нен знай сці ся ста ры гас па дар 
ці з'я віц ца но вы, інакш са ба ка 
або кот ад пра вяц ца ў веч насць. 
Ся род гэ тых ба дзяж ных жы вёл 
шмат ма ла дых і цал кам зда ро-
вых, ня гле дзя чы на ву ліч ныя ўмо-
вы жыц ця, але яны асу джа ныя. 
У зо а а ба рон цаў не ха пае мес цаў 

для ўтры ман ня та кіх жы вёл, та му 
што іх вель мі шмат.

Ча му так ад бы ва ец ца? Ча му 
адзі ны спо саб рэ гу ля ван ня коль-
кас ці ба дзяж ных жы вёл — ад лоў 
з на ступ най эў та на зі яй? Мож на, 
вя до ма, кі ваць на чы ноў ні каў, 
дэ пу та таў — яны ні як не мо гуць 
па чуць аба рон цаў жы вёл і пры-
няць ад па вед ны за кон «Аб абы-
хо джан ні з жы вё ла мі». Але да-
вай це па гля дзім на звы чай ных 
лю дзей. Вось у скве ры ку ся дзіць 
ма ла дая жан чы на, уткнуў шы ся ў 
га джэ ты, яе дзі ця дзесь ці гу ляе 
са мо па са бе. Як толь кі ў по лі зро-
ку з'яў ля ец ца ча ла век з са ба кам, 
су па стаў ным па па ме рах з ка том, 
да та го ж на лан цуж ку, па чы на ец-
ца іс тэ ры ка: «Ваш са ба ка па ку сае 
маё дзі ця, ваш са ба ка — раз нос-
чык ін фек цый». Як гэ тае дзі ця 
по тым бу дзе ста віц ца да жы вёл? 
Гэ та не чы ноў ні кі і не дэ пу та ты па-
кі да юць во сен ню на да чах жы вёл, 
а на шы су се дзі. Гэ та спад ка ем цы 
па жы лых лю дзей ка рыс та юц ца 
па кі ну тай ім не ру хо мас цю, вы-
кід ва ю чы на ву лі цу хат ніх га да-
ван цаў па мер лых сва я коў. Вось 
та му па вя ліч ва ец ца коль касць 
кі ну тых людзь мі жы вёл. А ад лоў 
і ўсып лен не, якія прак ты ку юц ца 
з 2004 го да, не эфек тыў ныя. Та-
му што на зме ну кож най, бу дзем 
на зы ваць рэ чы сва і мі ім ёна мі, за-
бі тай жы вё ле прый дуць дзве-тры 
но выя, вы кі ну тыя бы лы мі гас па-
да ра мі, або якія з'я ві лі ся на свет 
ад бяз до мных баць коў.

Між тым жы ха ры роз ных га-
ра доў не раз скар дзі лі ся, што ад-
лоў жы вёл ад бы ва ец ца на ва чах 
дзя цей і ча сам не абы хо дзіц ца без 
жорст кас ці. Ак ты віс ты зо а а ба рон-
ча га ру ху «Ра зам» пра вя лі пе ра мо-
вы з кі раў ніц твам «Фаў ны го ра да», 
якое па га дзі ла ся экі пі ра ваць ві дэа-
рэ гіст ра та ра мі ра бот ні каў, якія вы-
яз джа юць на ад лоў жы вёл.

«У на шай кра і не ня ма дзярж-
пры тул каў для жы вёл, і ні ў якіх 
да ку мен тах ня ма та ко га тэр мі-
на, — тлу ма чыць Воль га Аге е ва. — 
Тыя пры тул кі, якія ла дзяць ва лан-
цё ры на свае страх і ры зы ку, па 
фак це з'яў ля юц ца не за кон ны мі. 
Але гэ та адзі ны спо саб вы ра та-
ваць жы вё лу ад эў та на зіі».

Зрэш ты, у Ві цеб ску мес ца 
ўтры ман ня бяз до мных жы вёл 
на зы ва юць пры тул кам, і ўтрым-
лі ва ец ца яно за кошт бюд жэ-
ту. Але тут не за бі ва юць жы вёл! 

«У Ві цеб ску, ка лі не атры моў ва-
ец ца знай сці доб рыя ру кі, са ба кі 
і ка ты за ста юц ца ў пры тул ку да 
кан ца жыц ця, — дзе ліц ца ўра жан-
ня мі Воль га Аге е ва. — Пер са на лу 
гэ тай уста но вы да па ма га юць не-
абы яка выя га ра джа не, так са ма 
ак тыў на шэф ству юць школь ні кі — 
пе ра да юць корм, по сціл кі. Лі та-
раль на дня мі ў пры тул ку змя ні ла-
ся кі раў ніц тва, і ўсе зо а а ба рон цы 
спа дзя юц ца, што тут за ха ва юц ца 
тра ды цыі гу ман на га стаў лен ня да 
на шых мен шых бра тоў».

Стэ ры лі за цыя, 
вак цы на цыя, сва бо да

Па во пы це на шых су се дзяў 
мож на ка заць толь кі пра адзін 
эфек тыў ны спо саб зні жэн ня коль-
кас ці бяз до мных жы вёл — стэ ры-
лі за цыю. І не толь кі тых, якія ўжо 
на ву лі цы, але і хат ніх. Да лё ка не 
кож ны гас па дар пад вяр гае га да-
ван ца гэ тай апе ра цыі. Па роз ных 
пры чы нах: ад «на вош та ўмеш-
вац ца ў пры ро ду» і рэ лі гій ных да 
фі нан са вых. І са праў ды, пра цэ-
ду ра не з тан ных. На дзяр жаў най 
вет стан цыі стэ ры лі за цыя кош кі 
каш туе 75 руб лёў, са ба кі — 110. 
У пры ват ных ветк лі ні ках раз беж-
ка ад 45 да 110 руб лёў за стэ ры-
лі за цыю кош кі, са ба кі — ад 70 да 
250.

Што да ты чыц ца рэ лі гій ных 
ма ты ваў, то па зі цыя ка та ліц кай 
царк вы вя до мая: стэ ры лі за цыя 
знач на больш гу ман ная, чым цяж-
кае жыц цё бяз до мных жы вёл і іх 
га лод ная смерць. Пас ля су стрэ чы 
прад стаў ні коў зо а а ба рон ча га ру-
ху «Ра зам» і аб' яд нан ня да па мо гі 
бяз до мным жы вё лам «Заа шанц» 
у Бе ла рус кім эк зар ха це пра яс ні-
ла ся па зі цыя пра ва слаў най царк-
вы. Яна так са ма пад трым лі вае 
стэ ры лі за цыю жы вёл. Вя до ма, 
пры ха джа не ча сам на ра ка юць, 
што гэ та да ра гая пра цэ ду ра. Але 
мож на звяр нуц ца ў «Заа шанц» і 
атры маць та лон, які дае іс тот ную 
зніж ку на апе ра цыю.

Як рас ка за ла Воль га Аге е ва, 
ця пер зо а а ба рон чы рух «Ра зам» 
пра цуе над ства рэн нем цэнт ра 
бяс плат най стэ ры лі за цыі для жы-
вёл. Ад ным з парт нё раў пра ек та 
з'яў ля ец ца ветк лі ні ка «Сас Эні мал 
Сэр віс», якая ака жа не аб ход ную 
ар га ні за цый ную да па мо гу зо а-
а ба рон цам. Вя до мая су свет ная 
ста тыс ты ка: пас ля та го як 70 % 
жы вёл стэ ры лі за ва ныя, ад бы-
ва ец ца пры кмет нае ска ра чэн не 
коль кас ці без да гляд ных жы вёл, 
а праз пяць га доў іх зу сім не за-
ста ец ца.

Ку ды ідзе па да так 
за ва ло дан не са ба ка мі

У нас ха дзіць з са ба ка мі ўсю ды 
за ба ро не на: у пар ках, скве рах. 
А ў Літ ве, на прык лад, мож на гу-

ляць з са ба кам у Бер нар дзін скім 
пар ку пры ўмо ве, што даў жы ня 
лан цуж ка не боль шая за метр і на 
ўся ля кі вы па дак ёсць па ке цік. Не 
ка жу чы пра тое, коль кі га ра джан 
хо дзяць з са ба ка мі. А ў нас ці мы 
шмат ба чым лю дзей з са ба ка мі на 
цэнт раль ных га рад скіх ву лі цах? 
Ця пер гас па да ры са бак і ўво гу ле 
за не па ко е ныя тым, што ў цэнт ры 
Мін ска зо а не на віс ні кі рас кі да лі 
атру ча ную ежу.

У на шай кра і не іс нуе па да так 
за ва ло дан не са ба ка мі, які па-
вы сіў ся сё ле та. У Мін ску стаў ка 
па да тку за па ро ды са бак, уклю-
ча ныя ў пе ра лік па тэн цый на не-
бяс печ ных, скла дае 1 ба за вую 
ве лі чы ню (25,5 руб ля) на квар-
тал. За ас тат ніх хат ніх га да ван-
цаў іх гас па да рам да вя дзец ца 
за пла ціць 0,3 ба за вай ве лі чы ні на 
квар тал (7,65 руб ля). Па сло вах 
рэ фе рэн та ўпраў лен ня жыл лё-
вай гас па дар кі МЖКГ На тал лі 
КРОХ, срод кі ад гэ та га па да тку 
па сту па юць у мяс цо выя бюд жэ-
ты. А вы дат коў ва юц ца яны «на 
ад лоў і ўтры ман не бяз до мных 
жы вёл і на ўтры ман не і бя гу чы 
ра монт аб ста ля ван ня і пля цо вак 
для вы гу лу хат ніх жы вёл».

Што да ты чыц ца коль кас ці 
пля цо вак для вы гу лу, то ў Мін-
ску 49 пля цо вак, якія зна хо дзяц-
ца на ба лан се ар га ні за цый ЖКГ. 
Зу сім ня шмат для двух міль ён на га 
го ра да! Вы клі кае пы тан ні іх раз-
мя шчэн не: не дзе дзве пля цоў кі 
на ад ной ву лі цы, а не дзе — ад на 
пля цоў ка на пяць квар та лаў. Як 
па тлу ма чы ла га лоў ны спе цы я-
ліст ад дзе ла па доб ра ўпа рад-
ка ван ні, са ні тар ным утры ман-
ні жы ло га фон ду ДА «Мін ская 
га рад ская жыл лё вая гас па-
дар ка» Ка ця ры на КОР НЕ ВА, 
па іс ну ю чых го ра да бу даў ні чых 
нор мах мі ні маль ная ад лег ласць 
ад вок наў жы лых да моў да пля-
цоў кі для вы гу лу са бак па він на 
скла даць 40 мет раў. У ра ё нах 
ста рой за бу до вы ўпі сац ца ў гэ-
тую нор му праб ле ма тыч на. Што 
да но вай за бу до вы, то пля цоў кі 
пра ек ту юц ца. Пы тан не ў тым, ці 
да хо дзіць пра ект да рэа лі за цыі, 
ці аў та ма бі ліс ты ад бі ва юць мес ца 
для пар коў кі аль бо ба наль на не 
ха пае срод каў.

Ад каз ныя гас па да ры жы вёл 
вы гуль ва юць га да ван ца з па ке-
ці кам, ад нак ку ды яго па дзець? 

Да но сім да най блі жэй шай смет-
ні цы. А, на прык лад, у Та лі не ў 
кож ным скве ры і пар ку ўста ноў-
ле ны спе цы яль ныя скры ні для гэ-
тых са мых па ке ці каў. Ва Укра і не 
так са ма ёсць спе цы яль ныя скры ні 
«для від хо дів тварин». Па сло вах 
Ка ця ры ны Кор не вай, пы тан не аб 
уста ноў цы та кіх скрынь раз гля-
да ла ся, але па коль кі фі нан са выя 
маг чы мас ці аб ме жа ва ныя, то ў 
най блі жэй шы час не вар та спа-
дзя вац ца на па ляп шэн не інф ра-
струк ту ры для са бак.

Ча му ў Еў ро пе ня ма 
бяз до мных са бак?

У нас лю бы ча ла век мо жа 
ўзяць да ха ты са ба ку або ка та. Ка-
лі жы вё ла пе ра стае па да бац ца, 
рас ча роў вае свай го гас па да ра, 
ён прос та вы кід вае яе на ву лі цу. 
І гэ та ў най леп шым вы пад ку. Вя-
до мыя фак ты, ка лі са бак вы во зі лі 
за го рад, пры вяз ва лі ў ле се. Для 
ча ла ве ка, які вы кі нуў жы вё лу, ні-
я ка га па ка ран ня не пра ду гле джа-
на. У нас жа на ват не ўсе рэ гіст ру-
юць хат ніх га да ван цаў, вод зяць 
іх на пры шчэп кі. Да са бак і ка тоў 
са праў ды стаў лен не як да рэ чаў: 
на да ку чы лі, зла ма лі ся — вы кі ну лі. 
Та му зо а а ба рон цы да ма га юц ца 
ўня сен ня змя нен няў у ар ты кул 
137 Гра ма дзян ска га ко дэк са, які 
вы зна чае жы вё лу як рэч.

Ін шая спра ва ў Еў ро пе. Там 
ула даль нік аба вя за ны жы вё лу 
чы па ваць, свое ча со ва ра біць 
пры шчэп кі, ства раць умо вы для 
кам форт на га жыц ця га да ван ца. 
У чы пе ўтрым лі ва юц ца звест кі і 
пра ўла даль ні ка, та му ні хто не 
вы кід вае жы вёл на ву лі цу, каб 
не пра сла віц ца ня доб ра пры стой-
ным гра ма дзя ні нам і не за пла ціць 
штраф.

За мя жой, перш чым на быць 
жы вё лу, ча ла век ад каз вае са бе 
на шэ раг пы тан няў: ці га то вы ён 
вы лу чыць час і гро шы на га да-
ван ца на пра ця гу ўся го яго жыц-
ця? Там вель мі сур' ёз на пра гэ та 
ду ма юць. А ў нас пад па рад коў-
ва юц ца эмо цы ям: вой, які пры го-
жань кі, які пух на цень кі, вазь му я 
яго да до му. А гэ та як дзі ця: ма ла 
на ра дзіць, атры маць да па мо гу — 
яго трэ ба га да ваць, вы хоў ваць, 
утрым лі ваць.

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ, 
фо та аў та ра.
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ООО «БелИнвестОценка» извещает о проведении повторного открытого 
аукциона в г. Любани по продаже объекта Филиала №  6 «Любанский 

КСМ» ОАО «Белорусский цементный завод»
Лот № 1: Изолированное помещение (гараж) с инвентарным №  643/Д-4728 

площадью 67,9 кв. м, расположенное по адресу: Минская обл., г. Любань, ул. Бо-
ровика, 44Б-2. 

Начальная цена продажи – 7380 рублей, в т. ч. НДС – 1230 руб.
Извещение о предыдущих несостоявшихся аукционах по данному лоту было 

опубликовано в газете «Звязда» от 23.02.2019 г. № 37 и в газете «Голас Любан-
шчыны» от 16.11.2018 г. № 69.

Аукцион состоится 16.09.2019 г. в 14.00 по адресу: Минская обл., Любанский 
р-н, п/о Смольгово (Филиал № 6 «Любанский КСМ»). Заявление на участие в 
аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по 13.09.2019 г. включитель-
но по адресу: г. Минск, ул. Казинца, 62, оф. 910. Заключительная регистрация 
участников – 16.09.2019 г. с 13.30 до 13.55 по месту проведения аукциона. 

Задаток – 10 % от начальной цены предмета аукциона, перечисляется 
Организатору аукциона на р/с BY29BPSB30121505440129330000 в ЦБУ №  701 
ОАО «БПС-Сбербанк», код BPSBBY2X. Получатель – ООО «БелИнвестОценка», 
УНП 191692351.

Участник, ставший победителем аукциона, после окончания аукциона обязан: 
подписать протокол аукциона; возместить затраты на организацию и проведение 
аукциона в течение 3 банковских дней после проведения аукциона; заключить 
договор купли-продажи с ОАО «Белорусский цементный завод» не позднее 
10 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Дополнительную информацию можно узнать 
у Организатора аукциона: 8(017) 398-29-44, 8(029) 615-40-08, 

e-mail: belinvo@tut.by и на сайте belinvo.by

ОКОЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ Логойского района Минской области 
9 октября 2019 года в 10.00 ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН по продаже земельного участка в частную собственность 

гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома

№ 
п/п

Адрес земельного участка, кадастровый номер
Площадь, 

га
Инженерная и транспортная инфраструктура

Расходы 
по подготовке 
документов

(рублей)

Начальная 
цена

(рублей)

Задаток
(рублей)

1

Минская область, Логойский район, Околовский 
сельсовет, д. Чистый Бор, д.19А, земельный участок 
с кадастровым номером 623285415101000023, 
целевое назначение земельного участка – 
для строительства и обслуживания одноквартирного 
жилого дома

0,2500

Возможность подключения электроустановок к суще-
ствующим электрическим сетям отсутствует, нет воз-
можности подключения водоснабжения, водоотведения, 
ливневой канализации, газоснабжение из индивиду-
альной газобаллонной установки, имеется подъездная 
грунтовая дорога

2175,31+ 
публикация 

в газете
2000,00 200,00

Задаток (10% от начальной цены) пе-
речисляется на расчетный счет ( IBAN) 
BY53AKBB36006191211090000000 в ОАО «АСБ 
Беларусбанк», код банка (BIC) AKBBBY2X, код пла-
тежа – 04901, получатель – Околовский сельский 
исполнительный комитет, УНП 600181669, ОКПО 
04431582.

Победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после утверждения результатов аукцио-
на внести плату за земельный участок, возместить 
расходы, связанные с подготовкой документации, раз-
мещением рекламы, необходимой для проведения 
аукциона. Рассрочка по оплате за земельный участок 

не предусмотрена. Порядок проведения аукциона ого-
ворен в условиях его проведения.

Затраты на строительство, в том числе проектирова-
ние, объектов распределительной инженерной и транс-
портной инфраструктуры к земельным участкам подле-
жат возмещению в порядке и случаях, предусмотренных в 
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 
от 7 февраля 2006 г. № 72 «О мерах по государственному 
регулированию отношений при размещении и организа-
ции строительства жилых домов, объектов инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктуры».

Всем желающим предоставляется возможность 
ознакомиться с документацией и земельным участком, 

выставляемым на аукцион. Порядок проведения аук-
циона оговорен в условиях его проведения.

Аукцион состоится 9 октября 2019 года в 10.00 
по адресу: Минская область, Логойский район, д. Око-
лово, д. 52.

Заявление на участие и необходимые докумен-
ты принимаются по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00. Последний день приема заявлений 
3 октября 2019 года до 17.00.

Контактные телефоны: 
8 (01774) 72-1-35, 74-6-25.

Наш сайт в интернете: loqoysk.qov.by

НЕ РЭ ЧЫ, А ЖЫ ВЫЯ ІС ТО ТЫНЕ РЭ ЧЫ, А ЖЫ ВЫЯ ІС ТО ТЫ

 ГЭ ТА ЦІ КА ВА!
У Мін ску пра цуе «Ко-

та ка фэ», у якім кам па нію 
на вед валь ні кам скла да-
юць сім па тыч ныя мур зі кі. 
Ці ка ва і тое, што Cat Cafe ў 
Віль ню се ад кры лі на шы су-
ай чын ні кі з лі тоў скі мі парт-
нё ра мі.

Пля цоў ка для вы гу лу са бак у Віль ню се.


